Nämndinitiativ

Hälsa, - vård och omsorgsförvaltningen

Möjlighet till djur på Malmös vård -och omsorgsinstitutioner
Många människor har en kärvänlig koppling till djur. På kanske främst äldre dagar vid vistelsen
på ett äldreboende kan saknaden av ett djur vara stort. En äldre människa som har haft
exempelvis en hund eller katt under större delen av sitt liv kan på ett äldreboende, oftast, inte
ta med sig detta djur. Känslan av att ha ansvar för ett djur att sköta om och som samtidigt ger
otroligt mycket tillbaka, försvinner.
Djurens hjälp vid omvårdnad är ofta positivt. Det ger generellt en positiv effekt på brukarnas
mentala, sociala och samtidigt fysiska mående. Det finns dock en del problem kopplat till
detta, såsom allergier, smittor och rädsla för vissa djur. Det är alltså ingen generell
”mirakellösning” som fungerar för alla, men detta kan vara en möjlighet för att förbättra
livskvaliteten. Vad gäller hanteringen av djuren finns det idag viss vägledning från exempelvis
Socialstyrelsen och Svensk Förening för Vårdhygien.
Sverigedemokraterna vill att våra brukare ska få möjligheten till att i varje fall delvis sköta om
någon form av djur, eller ha något djur nära, tillsammans med de andra brukarna. Då
Sverigedemokraterna är införstådda med komplexiteten i frågan föreslår vi en utredning av
denna viktiga fråga. En utredning bör i varje fall redogöra för praktiska befintliga möjligheter
men även möjliga allergier samt hur krävande djurskötseln ska få vara. Hundar och katter är
troligtvis alldeles för krävande. Utgångspunkten ska vara att skötseln av djuret ska kunna vara
hanterbar och inte vara för omständligt. Exempel på djur kan vara höns, kaniner, akvariedjur
eller andra former av mindre smådjur. Vårdhundar på besök finns ofta idag, dock inga under
pandemin som råder.
Storleken på antalet djur i omfång per enhet bör det även tas hänsyn till. Det är kanske inte
lämpligt med djur på varje avdelning utan ett par djur gemensamt per enhet eller djur som
konstant bor utomhus. Likaså bör utredningen även ta hänsyn till enhetens förutsättningar,
en enhet med en innergård eller grönytor har andra förutsättningar än en enhet som har bäst
förutsättningar i gemensamma utrymmen. Abonnemang eller egna lösningar kan vara väl värt
att se över. En annan möjlig variant som utredningen kan redogöra för är möjligheterna till
”djurassisterade aktiviteter”.
Avslutningsvis finns det vissa, framförallt äldre, som är socialt isolerade som hade kunnat få
en bättre livskvalitet. Malmö bör kunna se över detta och ge de som är utsatta chansen till en
ökad livskvalitet, det är de värda.
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Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att uppdra åt hälsa, - vård och omsorgsförvaltningen att utreda möjligheterna till att kunna
ha djur på Malmös vård- och omsorgsinstitutioner med kostnadsprognoser.
-Att uppdra åt hälsa, - vård och omsorgsförvaltningen att i utredningen redogöra för olika
former av djurhållning [likt exemplen i nämndinitiativet] som det skulle kunna vara möjligt att
arbeta med.
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