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Abstrakt 
Bakgrund: Det finns inga publicerade studier angående vad personer som handhar 
hund har för uppfattning om sjukgymnastik på hundar eller om de anser att det finns 
ett behov av sjukgymnaster för hundar. Syfte: Att undersöka om hundägare och/eller 
fodervärdar till hund ansåg att det finns ett behov av sjukgymnaster för hundar. 
Metod: En enkätundersökning genomfördes på 169 deltagare som besökt djuraffärer 
i Boden/Luleå respektive Lidköping/Skövde. Resultat: Totalt ansåg 60 % av 
deltagarna att det finns ett behov av sjukgymnaster för hundar. Signifikanta 
skillnader påträffades mellan region samt mellan kön i frågan om deltagarna kände 
till att det finns sjukgymnaster som arbetar med hundar och deras rehabilitering. 
Konklusion: Denna studie visar att hundägare/fodervärdar anser att det finns ett 
behov av sjukgymnaster som kan behandla hundar med besvär från rörelseapparaten.  

 
Nyckelord: Behov, djurrehabilitering, djursjukgymnast, hund, sjukgymnastik. 
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Sjukgymnasten arbetar både förebyggande och rehabiliterande och har sin kunskap inom 

människans rörelse, funktion och vad som händer vid funktionsnedsättningar (Höök, 2001; 

SOU 2005:98; www.lsr.se). Som sjukgymnast kan man arbeta inom slutenvård och öppenvård 

med bland annat habilitering, rehabilitering och omsorg. Inom den privata sektorn kan man 

bland annat arbeta inom företagshälsovård, friskvård och privat mottagning. En sjukgymnast 

arbetar framför allt med patientarbete, men även undervisning, forskning och arbetsledning 

(www.lsr.se). Andra delar som en sjukgymnast arbetar med är metod- och kvalitetsutveckling 

samt utvärdering (SOU 2005:98). 

Inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) finns det 18 sektioner med olika 

inriktningar, bland annat primärvård, ergonomi, ortopedisk manuell terapi och 

veterinärmedicin (www.lsr.se). Från början var Sektionen för sjukgymnastik inom 

veterinärmedicin (LSVET) en förening som bildades i mars 1995. År 1996 biföll 

förbundsstyrelsen i LSR ansökan från LSVET att bilda en sektion. LSVET inriktar sig på att 

utveckla och förmedla sjukgymnastikens principer inom veterinärmedicin. Sektionens 

huvudsakliga uppgifter är: 

• �att verka för en kvalificerad grundutbildning samt fortbildning av legitimerade 

sjukgymnaster inom veterinärmedicin 

• att verka för sjukgymnastisk metodutveckling och forskning inom veterinärmedicin 

• att verka för samarbete med andra yrkeskategorier som arbetar inom området 

veterinärmedicin. � (www.allready.net/lsr-lsvet) 

I dagsläget finns det 36 verksamma djursjukgymnaster som arbetar på hund, häst eller både 

och (www.allready.net/lsr-lsvet). För smådjur finns det på några av de större djursjukhusen en 

rehabiliteringsavdelning. Här samarbetar veterinärer, sjukgymnaster och djursjukvårdare. De 

vanligaste vårdtagarna på en sådan avdelning är hundar. Veterinären, sjukgymnasten och 

djursjukvårdaren kompletterar varandra, då veterinären är utbildad inom veterinärmedicin, 

men har begränsad utbildning inom rehabilitering. Sjukgymnasten kan göra en 

funktionsbedömning av djuret samt utforma individuella träningsprogram. Djursjukvårdare 

som arbetar på rehabiliteringsavdelningen genomför bland annat träningsprogram som 

sjukgymnasten har framställt. Även djursjukvårdare skulle behöva en vidareutbildning inom 

rehabilitering för att de ska få en ökad förståelse för hur rehabilitering verkar på djur (SOU 

2005:98).  
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Sjukgymnaster kan vidareutbilda sig inom veterinärmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet 

(SLU) genom �Kurs i veterinärmedicin för legitimerade sjukgymnaster 20 p�. Kursen är 

indelad i fyra delkurser och är djurspecifik, dvs. inriktad på häst eller smådjur (hund och katt). 

Hittills har kursen endast genomförts en gång, med start våren 1999 och avslutning april 

2003. Kursen är under revidering och ärendet ligger nu hos fakultetsnämnden på SLU för 

beslut inför ny kursstart (www.allready.net/lsr-lsvet). 

 

1:1 Sjukgymnastiska behandlingsmetoder 
Sjukgymnaster använder sig av olika behandlingsmetoder vid rehabilitering av djur. Elektrisk 

stimulering kan användas som behandlingsmetod och ett exempel på detta är transcutan 

elektrisk nervstimulering (TENS). Då används speciella elektrodplattor som placeras runt det 

skadade eller smärtande området. Det går att använda ett lågfrekvent program, ett högfrekvent 

eller ett program som om vartannat är lågfrekvent och högfrekvent (Haltrecht, 2000; Doyle, 

2004; McGowan, Goff & Stubbs, 2007).  

 

Akupunktur används för smärtlindring inom veterinärmedicin. Akupunkturbehandlingen sätter 

igång kroppens egna smärtlindringssystem (McGowan et al., 2007). Akupunktur kan 

kombineras med elektrisk stimulering så kallad el-akupunktur (figur 1). Först appliceras 

akupunkturnålar på akupunkturpunkter eller triggerpunkter och sen kopplas nålarna parvis till 

en elektrisk dosa (Haltrecht, 2000). Förväntade effekter av elektrisk stimulering är bland 

annat smärtlindring, muskelstimulering, stimulering för läkning av skada, (McGowan et al., 

2007) sårläkning och ökad lokal cirkulation (Haltrecht, 2000), samt vid muskelspasmer och 

för att minska överkänslighet (Molyneux, 2003). I en studie av Hayashi, Matera, da Silva, 

Pinto & Cortopassi (2007) har el-akupunktur och kinesiska örter använts på en hund med 

diskproblem i C3-segmentet som resulterat i motoriska problem. Redan efter första el-

akupunkturbehandlingen minskade hundens spasticitet. Det visade sig att kombinationen av 

el-akupunktur och kinesiska örter stimulerade den motoriska återhämtningen. Kapatkin et al. 

(2006) visade i sin studie att el-akupunktur inte hade någon signifikant effekt på hundar med 

kronisk armbågsartrit. 
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Figur 1 El-akupunktur.                      Foto: Inger Jacobson 

 

Massage är en annan behandlingsmetod som sjukgymnaster kan använda sig av (Haltrecht, 

2000; Doyle, 2004). Massage kan användas som behandling av triggerpunkter och då kallas 

det akupressur (Haltrecht, 2000). Hundar kan få positiva effekter både fysiskt och psykiskt av 

massage (Doyle, 2004). Det finns vissa kontraindikationer som är viktiga att känna till, bland 

annat akut skada, infektion, högt blodtryck och nyligen hög feber (Haltrecht, 2000). Enligt 

Doyle (2004) kan även specifik massage användas vid lymfdränagebehandling.  

 

Vid minskad rörlighet i leder används mobilisering, som innebär att rörligheten tas ut i hela 

rörelseomfånget, även kallat Range of Motion (ROM) (Doyle, 2004; Millis, 2004).  

 

Om den minskade rörligheten beror på stram eller spänd muskulatur så kan stretching utföras 

(figur 2). Crook, McGowan & Pead (2007) har undersökt om stretching av tio labradorer med 

artros ger en förbättring av hundarnas ROM. Åtta av tio hundar slutförde studien och 

författarna kunde påvisa en signifikant förbättring av ROM i lederna hos samtliga hundar. 

 

Is kan läggas på leden innan stretchingen för att hämma sträckreflexen. Det gör det lättare att 

stretcha de djupare musklerna (McGowan et al., 2007).  
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Värme kan användas strax före stretching för att minska vävnadsskada samt öka muskelns och 

andra vävnaders utsträckning (Haltrecht, 2000; Millis, 2004). För att öka värmen används 

värmekuddar, vattenterapi samt infraröd lampa. Ultraljud används då man vill att värmen ska 

nå djupare ner i vävnaden (Doyle, 2004; Haltrecht, 2000; Millis, 2004; Molyneux, 2003). 

Effekterna vid värmebehandling är ökad lokal cirkulation, smärtlindring och 

muskelavslappning. På en inflammerad led bör man avvakta med värmebehandling tills den 

akuta inflammationen avtagit (Doyle, 2004; Molyneux, 2003).  

 

 
Figur 2 Stretching.          Foto: Inger Jacobson 

 

Enligt McGowan et al. (2007) är vattenterapi ett bra sätt att träna hundar på. När hunden 

simmar i bassäng minskar belastningen på eventuella smärtsamma leder (figur 3), men även 

eventuell övervikt avlastas (McGowan et al., 2007). Vanligtvis används flytväst på hunden 

vid bassängträning, vilket ger fördelar som bland annat bättre flytförmåga och något att hålla 

hunden i. Jetströmmar används för att öka motståndet i vattnet. Vid bassängträning 

kombinerar man aktiv rörelseträning, stretching och konditionsträning (Molyneux, 2003).  
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Figur 3 Bassängträning.   Foto: Inger Jacobson 

 

Treadmillträning är en annan form av vattenterapi (figur 4). Då går hunden på ett löpband i 

vatten. Vattennivån går att variera för att passa alla hundar samt för att ändra motståndet för 

hunden. Det går även att öka motståndet genom att använda jetströmmar (McGowan et al., 

2007; Jacobson, I. Djursjukhuset, Gammelstad. Personlig kommunikation. 2007-05-21). 

 

 
Figur 4 Treadmillträning.    Foto: Inger Jacobson 
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Fysisk träning på land är ytterligare en behandlingsmetod som djursjukgymnaster använder 

sig av. Det finns olika sätt att träna en hund beroende på vad det är man vill få ut av träningen. 

Det kan vara att förbättra balansförmågan, träna proprioception, rörlighet (figur 5), 

cirkulationsträning eller styrketräning. Ska en hund orka springa länge, som slädhundar, bör 

de träna på att springa både på löpband och ute i naturen. För en sprinterras, som Greyhound, 

är det bra att träna sprint. Andra sätt att träna kan vara agility, intervallträning och lek. 

Effekter som hunden får av träning är bland annat ökad syreupptagningsförmåga och 

muskelstyrka (McGowan et al., 2007), men även ökad ROM och proprioception. Genom 

träning vill man även få hunden att belasta samtliga ben (Doyle, 2004). Doyle (2004) och 

Molyneux (2003) skriver att genom att skicka med ett hemträningsprogram med ägaren kan 

denna känna sig mer delaktig i hundens rehabilitering.  

 
Figur 5 Träning med cavaletti.   Foto: Inger Jacobson 

 

Kathmann, Cizinauskas, Doherr, Steffen och Jaggy (2006) har undersökt om sjukgymnastik 

kan förlänga levnadstiden för hundar med misstänkt degenerativ ryggmärgsskada. I studien 

ingick 50 hundar och 22 av dessa deltog i uppföljningen. Hundarna fick aktiv träning, passiv 

rörelseträning, massage, bassäng-/treadmillträning samt tasskydd. De hundar som fick 

intensiv sjukgymnastik hade längre levnadstid än både de som fick mindre sjukgymnastik och 
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de som inte fick någon sjukgymnastik alls (Kathmann et al, 2006). Sjukgymnastik 

tillsammans med kalorireglering har visats minska vikten samt förbättra de kliniska fynden 

hos överviktiga hundar med artros (Mlacnik, Bockstahler, Müller, Tetrick, Nap & Zentek, 

2006). 

 

Rehabilitering för tävlingshundar kan skilja sig från rehabilitering för andra hundar då ägare 

och tränare till tävlingshundar ofta snabbt vill ha tillbaka hunden i tävlingskick. En hund i 

tävlingskondition har lättare att återhämta sig efter en skada än vad en mindre tränad hund 

har. Rehabiliteringen bör vara så lik tävlingsmomenten som möjligt för tävlingshundar 

(Marcellin-Little, Levine & Taylor, 2005). 

 

Forskningen inom sjukgymnastisk behandling på djur är bristfällig och det gäller även 

sjukgymnastiska undersökningsmetoder. Jaegger, Marcellin-Little & Levine (2002) har i sin 

studie undersökt om mätning med goniometer på labradorer är reliabelt. 16 hundar deltog i 

studien och deras leder mättes med goniometer både då de var sövda och vakna. De hittade 

inga signifikanta skillnader och kom fram till att mätning med goniometer på labradorer är 

reliabelt, men då olika raser ser olika ut kan det inte garanteras att det är reliabelt på andra 

hundraser. Detta medför att Jaegger et al. (2002) anser det finns ett behov av vidare forskning.  

 

Det finns ett antal sjukgymnastiska behandlingsmetoder med mycket hög eller hög evidens 

för behandling av olika besvär på människor med funktionshinder (Jacobson, I. 

Djursjukhuset, Gammelstad. Personlig kommunikation. 2007-05-21). Få är de studier som 

beskriver evidensnivå för dessa sjukgymnastiska behandlingsmetoder på hund. Det har inte 

påvisats någon publicerad studie på vad hundägare har för uppfattning om sjukgymnastik på 

hundar eller om de anser att det finns ett behov av sjukgymnaster för hundar överhuvudtaget. 
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2 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka om hundägare, fodervärdar till hund och/eller personer 

som har hund i familjen ansåg att det finns behov av sjukgymnaster för hundar. 

 

2.1 Frågeställningar 
• Anser hundägare och fodervärdar på hund att det finns ett behov av sjukgymnastik på 

hundar? 

• Anser hundägare och fodervärdar att det är rätt att använda sjukgymnastiska resurser 

på hundar? 

• Känner hundägare och fodervärdar på hund till att det finns sjukgymnaster som arbetar 

med hundar? 

• Har hundägarna/fodervärdarna varit i kontakt med djursjukgymnaster och i så fall på 

vilket sätt? 

• Föreligger det skillnader, i ovanstående frågor, beroende på var i landet man är bosatt? 

• Föreligger det skillnader, i ovanstående frågor, beroende på kön?  

 

3. Material och metod 
 

3.1 Deltagare 
De rekryterade deltagarna till studien var besökande på djuraffärer i Luleå/Boden eller 

Lidköping/Skövde under enkätinsamlingsperioden.  

 

Inklusionskriterier: 

• Hundägare 

• Fodervärd 

• Har hund i familjen där man bor 

 

Exklusionskriterier: 

• Minderårig 
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3.2 Metod 
Metoden för denna studie var en deskriptiv kohort enkätstudie (http://sv.wikipedia.org/). 

Enkäten utformades av författarna med slutna frågor och några öppna svarsalternativ (bilaga 

1). Därefter genomfördes en pilotstudie på två hundägare. Ingen revidering av enkäten gjordes 

mellan pilotstudien och datainsamlingen. 
 

3.3 Procedur  
Författarna tog personlig kontakt med tre stycken djuraffärer i norra och tre stycken 

djuraffärer i södra Sverige för få ett godkännande av enkätinsamlingen i djuraffären. 

Författarna stod i entrén till dessa djuraffärer i pass om två till fyra timmar vid totalt 13 

tillfällen och delade ut enkäterna till personer som handhar hund då de besökte djuraffärerna. 

Alla som besökte djuraffärerna blev tillfrågade om de hade hund hemma, om de svarade �ja� 

blev de tillfrågade att medverka i enkätundersökningen. För varje person som valde att inte 

medverka dokumenterades ett streck på ett papper, för att kunna kartlägga hur stort bortfallet 

blev. Om djuraffärsbesökarna svarade att de inte hade hund, blev de informerade att det var en 

enkätundersökning för hundägare. Enkäten fylldes i på plats och lämnades i en sluten låda 

med hål i locket. Utdelning och insamling av data skedde under perioden 2-20 november 

2007. Tillsammans med enkäten delades ett försättsblad ut, i form av ett informationsbrev, till 

deltagarna, där syftet med studien beskrevs (bilaga 2). I de städer i södra Sverige där 

insamling av data skedde fanns det inget djursjukhus med rehabiliteringsavdelning för hundar 

med sjukgymnast. I norra Sverige fanns det däremot en rehabiliteringsavdelning med verksam 

sjukgymnast i närheten av djuraffärerna. 

 

3.4 Databehandling 
Databearbetningen har skett med hjälp av Statistical Package for the Social Science (SPSS) 

Data Editor version 11.5.1 för Windows samt Microsoft Office Excel 2003. 

Standardstatistiska metoder har använts för att kalkylera medelvärde, medianvärde och 

åldersspann. Jämförelse mellan grupper har gjorts med ett parametriskt t-test och Pearson Chi-

Square test som är ett icke parametriskt Chi-Square test. Om den förväntade frekvensen 

understeg fem användes Fischer´s Exact test istället för Pearson Chi-Square test. 

Signifikansnivån sattes vid p≤ 0, 05. Normalfördelning har inte kontrollerats. 
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3.5 Etiska aspekter 
Studien föranledde ingen etisk granskning då det inte var någon interventionsstudie. 

Deltagarnas integritet beaktades vilket medförde att deltagandet i enkätundersökningen var 

helt frivilligt och inga personuppgifter inhämtades. Svaren lämnades i en sluten låda med hål i 

locket för att författarna inte skulle kunna se deltagarnas enkätsvar. 
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4. Resultat 
Totalt tillfrågades 202 personer som handhar hund att deltaga i enkätundersökningen. Av 

dessa var det 179 som valde att medverka, 23 valde att inte svara och tio enkäter föll bort på 

grund av inklusions- och exklusionskriterierna. Andra orsaker till bortfallet var 

språksvårigheter samt tidsbrist. Det totala bortfallet blev 33 personer (16 %). Från 

Lidköping/Skövde medverkade 92 personer (54 %), resterande 77 (46 %) var från 

Boden/Luleå, totalt 169 deltagare. Antalet kvinnor var 117 (69 %) och antalet män var 50 (30 

%). Åldersspannet på deltagarna låg mellan 18-78 år, medelåldern var 39 år och medianåldern 

var 38 år. Som framgår av tabell 1 var 147 (87 %) av 169 deltagarna hundägare.  

 

Tabell 1 Deltagarens relation till hund 

  
 
Antal 

Procent 
(%) 

 
Hundägare 147 87 

 
Har hund i familjen 18 11 

Hundägare samt 
fodervärd 3 2 

 
Fodervärd 1 1 
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På frågan om deltagarna ansåg att det finns ett behov av sjukgymnaster för hundar var skalan 

graderad från ett till nio. Totalt svarade 58 % svarade ett, �ja, absolut� (figur 6). Ingen 

deltagare svarade nio, �nej, inte alls�. Inga signifikanta skillnader påträffades mellan norra 

och södra Sverige (figur 7) samt mellan män och kvinnor (figur 8). 
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Figur 6 Behovet av sjukgymnaster för hundar � samtliga deltagare, där 1 

var �ja, absolut� och 9 var �nej, inte alls�. 
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Figur 7 Behovet av sjukgymnaster för hundar - ur   

landsdelsperspektiv, där 1 var �ja, absolut� och 9 var �nej, inte alls�. 
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Figur 8 Behovet av sjukgymnaster för hundar - ur könsperspektiv, där 

1 var �ja, absolut� och 9 var �nej, inte alls�. 
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Nästan samtliga (98 %) svarade �ja� på frågan om de tyckte att det är rätt att använda 

sjukgymnastiska resurser på hundar. Inga signifikanta skillnader har kunnat påvisas mellan 

norr och söder (p=1,000) eller mellan män och kvinnor (p=1,000). Fyra deltagare motiverade 

varför de svarat ja: �Om behovet för människan är tillgodosett�, �Det finns överskott på 

gymnaster på människor�, �Om det antas ge ett positivt resultat� och �Det är ju inte staten 

som betalar�. Två deltagare motiverade varför de svarat nej: �Inte statliga medel. 

Försäkringar som täcker rehab i så fall.� och �Sjukgymnaster ska arbeta på människor�. 

 

Totalt var det 118 deltagare (70 %) som angav att de kände till att det finns sjukgymnaster 

som arbetar med hundar och dess rehabilitering. Signifikanta skillnader påvisades mellan norr 

och söder (p=0,015) samt mellan män och kvinnor (p=0,036).  

 

Av deltagarna kunde 161 (95 %) tänka sig att låta en sjukgymnast behandla sin hund vid 

rörelsebesvär (skelett, leder och muskler). Inga signifikanta skillnader har kunnat påvisas 

mellan norr och söder (p=0,086) eller mellan män och kvinnor (p=0,246). Två av tre skrev en 

motivering på varför de ej kunde tänka sig att låta en sjukgymnast behandla deras hund om 

den hade besvär från rörelseapparaten: �Känns överflödigt� samt �Många skogspromenader 

fungerar (bor på landet)�.  
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På frågan om deltagarnas hund/hundar hade haft besvär från rörelseapparaten under de 

senaste tre åren var det 38 deltagare (22 %) som svarade �ja�. Dessa 38 deltagare fick 

besvara i vilken omfattning hunden hade haft besvär, resultatet återfinns i figur 9. Några 

jämförelser mellan regioner samt mellan kön har inte genomförts på dessa 38 deltagare. 

 

Besvärens omfattning
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Figur 9 Besvärens omfattning hos hundarna, där 1 var �ingen nedsatt 

daglig aktivitet� och 9 var �totalt nedsatt daglig aktivitet�. 
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Av dessa 38 deltagare som hade haft hund med besvär hade 76 % sökt enbart veterinär eller 

veterinär i kombination med andra yrkesgrupper (tabell 2). De som sökt sjukgymnast i 

kombination med andra aktörer var 11 %.  

 

Tabell 2 Hjälp deltagaren sökte för hundens besvär 

 
Antal 

 
Procent 

(%) 

Veterinär 23 61 
 

Veterinär och sjukgymnast 3 8 
 

Ingen hjälp 2 5 
 

Veterinär och akupunktör 2 5 
 

Veterinär och massör 2 5 
 

Annan hjälp 1 3 
 

Behandlade själv 1 3 
 

Ska söka hjälp 1 3 
Veterinär, sjukgymnast och 

massör 1 3 
 

Massör - - 
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Elva (29 %) av 38 deltagare uppgav att deras hund/hundar hade fått någon form av 

behandling. Som framgår i tabell 3 var det åtta av tolv deltagare som angav att deras 

hund/hundar hade fått massage som behandlingsmetod. Ingen hund hade fått vare sig TENS 

eller treadmillträning. På denna fråga kunde deltagarna fylla i flera svarsalternativ. 

 

Tabell 3Behandlingsmetoder 

  
 

Antal
 

Massage 7 
 

Stretching 6 
 

Akupunktur 4 
 

Rådgivning 4 
 

Träning 3 
 

Bassängträning 2 
 

Akupressur 1 
 

Värmebehandling 1 
 

TENS - 
 

Treadmillträning - 
 

 

Åtta (21 %) av 38 hade svarat ja på frågan om det var deras beslut att behandla med 

sjukgymnastik, varav en hade svarat �ja, i samråd med veterinär�. De som uppgav att det ej 

var de som tagit beslutet att behandla med sjukgymnastik uppkom till 20 stycken (37 %).  
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5. Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av enkätundersökningen visar att svenska hundägare/fodervärdar som besökt 

djuraffär anser att det finns ett behov av sjukgymnaster för hundar. Nästan samtliga deltagare 

kände till att det finns sjukgymnaster som arbetar med hundar och dess rehabilitering. Trots 

detta har få varit i kontakt med en djursjukgymnast. Signifikanta skillnader har endast 

framkommit mellan de olika regionerna eller mellan kön på frågan om de känner till att 

sjukgymnaster arbetar med hundar och dess rehabilitering.  

 

Författarna antog att det skulle kunna finnas skillnader mellan vad deltagare från Boden/Luleå 

respektive Lidköping/Skövde samt skillnader mellan vad män och kvinnor ansåg om behovet 

av sjukgymnaster för hundar. Detta kunde emellertid inte påvisas i resultatet. Anledningen till 

antagandet om regionsskillnader var för att det finns en verksam djursjukgymnast vid 

Djursjukhuset i Gammelstad utanför Luleå (www.djursjukhuset.com), men på Blåstjärnans 

djursjukhus i Skara finns det ingen verksam djursjukgymnast (Hagman, B. Blåstjärnans 

djursjukhus, Skara. Personlig kommunikation. 2007-11-26). Detta skulle ha kunnat påverka 

resultatet. Då det inte finns någon tidigare forskning som belyser ämnet kan inga jämförelser 

med tidigare studier genomföras. Däremot har ett examensarbete vid Mälardalens Högskola 

undersökt om svenska veterinärer anser att den sjukgymnastiska kompetensen behövs inom 

veterinärmedicin (Duczko & Frisk, 2007). I den studien kom författarna fram till att 

veterinärerna ansåg att den sjukgymnastiska kompetensen behövs inom veterinärmedicin.  

 

Det var förvånansvärt många som kände till att det finns sjukgymnaster som arbetar med 

hundar och dess rehabilitering. Numera finns det många TV-program som visar djur och dess 

skador med efterföljande rehabilitering. En del enkätdeltagare kommenterade efteråt att de 

hade sett sjukgymnaster arbeta med hundar i de olika programmen. Detta kan vara en 

bidragande orsak till att så många av deltagarna kände till att det finns sjukgymnaster som 

arbetar inom veterinärmedicin. Beroende på var i landet deltagarna var bosatta fanns 

skillnader i vad deltagarna kände till, deltagarna från Boden/Luleå kände i större utsträckning 

till att det finns djursjukgymnaster. En orsak till detta kan ha varit att det finns en verksam 

djursjukgymnast på närliggande djursjukhus. En betydande del av kvinnorna kände även till 

detta, i jämförelse med männen. Orsaken till det kan vara att kvinnor kanske har ett större 
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omvårdande intresse än männen och tar kanske därför i större utsträckning reda på eventuella 

framtida behov av sjukpersonal för sina djur.  

 

Nästan samtliga deltagare kunde tänka sig att låta en sjukgymnast behandla deras 

hund/hundar, vilket inte var förvånande i sig, då de flesta hundägare troligtvis är villiga att 

prova allt för att deras familjemedlem ska må bra och fungera optimalt. Två av dem som inte 

kunde tänka sig att låta en sjukgymnast behandla deras hund hade skrivit till kommentarer. En 

anledning till att några deltagare inte kunde tänka sig att låta en sjukgymnast behandla deras 

hund/hundar kan vara att det är dåligt med information om vad en djursjukgymnast har att 

erbjuda för behandling av skadade och sjuka hundar, samt vad som ingår i hundens 

försäkring.  

 

På frågan om deltagarna tyckte att det är rätt att använda sjukgymnastiska resurser på hundar 

hade nästan samtliga svarat ja. En del av deltagarna hade skrivit kommentarer på enkäten, 

andra berättade muntligt vad de tyckte efter att de lämnat in enkäten. Kommentarer som 

framkom var att en del deltagare var bekymrade över vem som egentligen betalade 

rehabiliteringen, om det var försäkringen som täckte den eller om det är staten som går in och 

subventionerar rehabiliteringen för hundar. Det verkar som att inte alla deltagare var 

medvetna om att de fyra största försäkringsbolagen numera har en tilläggsförsäkring som i 

viss mån täcker rehabilitering. Det är dock väldigt stora skillnader i hur mycket de olika 

tilläggsförsäkringarna täcker, en del täcker endast upp till 2000 kronor medan andra täcker 

upp till 10000 kronor (www.agria.se; www.folksam.se; www.if.se; www.sveland.se).  

 

En deltagare uppgav att om behovet för människan är tillgodosett så kunde man använda 

sjukgymnastik på djur. Några andra deltagare tyckte att det finns redan ett överskott på 

sjukgymnaster så varför kunde inte de få arbeta med djur? En deltagare tyckte att det var fel 

att använda sjukgymnastiska resurser på hundar men samtidigt kunde denne tänka sig att låta 

en sjukgymnast behandla sin hund om den hade besvär från rörelseapparaten.  

 

Den vanligaste behandlingsmetoden som angavs visade sig vara massage tätt åtföljt av 

stretching. Var tredje hund av dem som haft besvär med rörelseapparaten hade fått 

behandlingar av olika andra yrkesgrupper, behandlingar som i huvudsak används av 

sjukgymnaster. Genom att komplettera den humanmedicinska utbildningen för sjukgymnaster 

med vissa specifika veterinärmedicinska ämnen, såsom anatomi, fysiologi och biomekanik, 
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borde det innebära att det kanske skulle vara bättre att låta en sjukgymnast utföra dessa 

behandlingar och funktionsbedömningar.  

 

Det är troligt att de deltagare som oftare besöker djuraffärer inkluderats i studien än de som 

besöker djuraffärer mer sällan. Hundägare/fodervärdar som besöker djuraffärer kan ha ett 

större intresse för att vårda sina djur än andra hundägare. Trots detta är det inte säkert att så är 

fallet. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Anledningen till varför hundägare/fodervärdar rekryterades till enkätstudien var för att det är 

de som handhar djursjukgymnastens patienter. För att nå ut till så många 

hundägare/fodervärdar som möjligt valde författarna att enkätinsamlingen skulle ske på 

djuraffärer. Datainsamling på djursjukhus valdes bort på grund av att de personer som var på 

djursjukhusen med sina sjuka djur vill sannolikt ha all hjälp de kan få, vilket gör dessa till en 

selekterad grupp. Brukshundklubbarna valdes bort då deras träningssäsong i princip var över 

samt att det troligtvis hade gett en selekterad grupp som var mer tränings-/tävlingsinriktade.  

 

Enkät som datainsamlingsmetod valdes för att öka antalet deltagare i studien. Enkäten 

utformades av författarna för att kunna besvara de valda frågeställningarna, dock är enkäten ej 

reliabilitets- och validitetssäkrad. Pilotstudien kan i viss mån ha bidragit till att öka både 

reliabiliteten och validiteten i enkätundersökningen. Frågorna fyra och fem har inte 

analyserats då den informationen inte har bidragit till resultatet. På fråga fem i enkäten har 

samtliga deltagare svarat på ett korrekt sätt. Det hade däremot varit möjligt att kryssa i flera 

svarsalternativ, dessa hade kunnat tydliggöras på ett bättre sätt. Motiveringen på frågorna sju 

och nio hade kunnat gälla både om man svarat ja eller nej. På frågorna åtta och elva går 

svarsskalan från ett till nio, det hade varit önskvärt om skalan varit tiogradig för att undvika 

svarsalternativ i mitten. Dessutom hade det underlättat för både deltagare och författare om 

det hade klargjorts att om man svarade nej på fråga tio skulle resterande frågor ej besvaras.  

 

För att öka svarsfrekvensen stod författarna på djuraffärerna istället för att låta personalen på 

djuraffärerna hantera datainsamlingen. Författarna kunde därutöver besvara eventuella frågor 

som uppstod. Kartläggning av det antal som valde att inte deltaga var en förutsättning för att 

kunna redovisa hur stort bortfallet blev.  
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I och med att det i informationsbrevet står beskrivet att författarna är sjukgymnaststudenter 

kan detta ha påverkat resultatet på så sätt att deltagarna blev mer positivt inställda och ville 

vara snälla mot författarna. Det är dock en för stor andel av deltagarna som är positivt 

inställda för att det enbart skulle kunna vara författarnas närvaro som påverkat deltagarnas 

svar.  

 

6.  Konklusion 
Denna studie visar att hundägare/fodervärdar anser att det finns ett behov av sjukgymnaster 

som kan behandla hundar med besvär från rörelseapparaten. Ett stort antal känner till att det 

finns sjukgymnaster för hundar, trots detta är det ett fåtal som har varit i kontakt med en 

djursjukgymnast. Signifikanta skillnader har endast framkommit mellan de olika regionerna 

eller mellan kön vad gäller om deltagarna kände till att det finns sjukgymnaster som arbetar 

med hundar och dess rehabilitering. Denna studie kan leda till att fler djursjukhus och 

djurkliniker satsar på djurrehabilitering och anställer sjukgymnaster. Vidare forskning behövs 

inom sektionen sjukgymnastik inom veterinärmedicin för att se om behandlingsmetoder för 

människor är överförbara till hundar, samt hur behandlingarna påverkar olika raser. Dessutom 

skulle fler mätmetoder behövas validitets- och reliabilitetstestas. 
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Enkätfrågor     Bilaga 1 

 

1. Din ålder:���������������������������. 

 

2. Är Du:   

□ kvinna  □ man 

 

3. Är Du: 

□ hundägare □ fodervärd □ har hund i familjen  

□ annat, nämligen���������������������������.. 

 

4. Hur många hundar har/äger Du just nu? 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ fler än 4 

 

5. Hur länge har Du haft hund? 

□ mindre än 1 år  □ mer än 1 år   

□ mer än 5 år  □ mer än 10 år 

 

6. Känner Du till att det finns sjukgymnaster som arbetar med hundar och dess 

rehabilitering? 

□ ja  □ nej 

  

7. Kan Du tänka Dig att låta en sjukgymnast behandla Din hund om hunden hade besvär 

från rörelseapparaten (skelett, leder, muskler)? 

□ ja  □ nej, motivera��������������������. 

□ vet ej 

 

8. Anser Du att det finns ett behov av sjukgymnastik på hundar? Kryssa där det passar 

bäst. 

 

    

           Ja, absolut                      Nej, inte alls 

 

 

         



 

9. Tycker Du att det är rätt att använda sjukgymnastiska resurser på hundar? 

□ ja  □ nej, motivera ��������������������.. 

����������������������������������... 

 

10. Har Din/Dina hund/hundar haft besvär från rörelseapparaten (skelett, leder och 

muskler)? 

□ ja, inom de senaste tre åren  □ nej 

 

11. Hur omfattande var besvären?  

 

 

Ingen nedsatt Totalt nedsatt 

daglig aktivitet daglig aktivitet

   

12. Vad sökte Du för hjälp? (flera kryss möjligt) 

□ veterinär □ sjukgymnast  □ akupunktör  □ massör 

□ annan, nämligen���������������������������. 

 

13. Har Din hund fått sjukgymnastisk behandling? (flera kryss möjligt) 

□ nej, ingen sjukgymnastisk behandling □ ja, akupunktur  

□ ja, TENS            □ ja, massage 

□ ja, bassängträning  □ ja, treadmillträning   

□ ja, stretching   □ ja, rådgivning   

□ ja, träning (koner, hopphinder, balans mm)  □ ja, annan behandling, nämligen 

���............................................................................................................................... 

 

14. Är det Du som hundägare/fodervärd som tagit beslutet att behandla med 

sjukgymnastik? 

□ ja  □ nej □ annan person, nämligen����������� 

  

 

Tack för Din medverkan! 

         



 

Informationsbrev till hundägare   Bilaga 2 
Luleå 2/10 2007 
 
 
 
Vi är två sjukgymnaststudenter som läser sista terminen på sjukgymnastprogrammet vid Luleå 
Tekniska Universitet. Under höstterminen 2007 kommer vi att skriva vårt examensarbete 
inom ämnet sjukgymnastik.  
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om svenska hundägare och fodervärdar till 
hund anser att det finns ett behov av sjukgymnastik på hund. 
 
Studien kommer att genomföras som en enkätundersökning. Enkäten är helt anonym och inga 
personuppgifter kommer att registreras. Enkäten kommer endast att finnas tillgänglig för oss 
författare samt vår handledare. Den kommer att lämnas ut på svenska djuraffärer i två olika 
delar av landet. 
 
Det färdiga examensarbetet kommer att presenteras vid ett examinationsseminarium på Luleå 
tekniska universitet. Den slutliga rapporten kommer sedan att finnas tillgänglig via 
institutionens hemsida (www.hv.luth.se) under länken �Examensarbete� från och med 
februari månad 2008. 
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