
Hvad er en terapihund
En terapihund er en særligt godkendt 
hund, der bliver integreret i et velde-
fineret, målrettet behandlingsforløb. 
Forløbet ledes af en professionel 
terapeut. Hunden arbejder sammen 
med sin ejer/fører som en ekvipage. 
Hunden er ikke behandlingen, men kan 
ofte hjælpe behandlingen på vej. 
 

Hunde på RHN
Terapihundene på RHN er et arbejds-
redskab og derfor en mulighed som  
terapeuterne kan gøre brug af, hvis det 
vurderes, at det vil gavne i den samlede 
rehabiliteringsplan. Det er ikke en 
hyggestund, som man kan få adgang 
til uden for terapien. Hundene bookes 
for 30 eller 60 minutter ad gangen i 
terapeuternes interne system. 
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Terapihunde

På Hammel Neurocenter, RHN, gør vi brug af terapihunde. Hundene tilbydes i sam-
arbejde med TrygFonden Besøgshunde, og både hunde og ejer er særligt godkendt. 

Information til patienter og pårørende



Hvordan hjælper hunde?
Det er svært at sige præcist, hvad der 
virker ved hunde-assisteret terapi. Der 
er dog ikke tvivl om, at mange patienter 
kan have stor gavn af den motivation 
og træningsfokus, som arbejdet med 
en terapihundeekvipage giver. Det kan 
tilføje både fysiske, kognitive og emoti-
onelle komponenter til en træningsses-
sion i en kombination, som få andre 
terapiformer formår. Arbejdet med 
hundene motiverer, især hvis man selv 
har en hund, der venter derhjemme. Og 
hvis det er svært at sætte ord på det, 
man føler, er det ekstra rart at være 
sammen med en, som ikke behøver 
ord, men godt forstår klap og kram.  

Hvem er hundene?
Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
får besøg af de to Islandske fårehunde, 
Gaia og Bliða sammen med deres ejer, 
Anne Bjerre. Hundene bærer begge 
det orange besøgshundetørklæde fra 
TrygFonden, hvilket betyder, at de er 
godkendt gennem TrygFondens besøgs-
hundeordning. Ved optagelsen under-
søges begge hunde efter en særlig 
procedure af en dyrlæge, og hundene 
og Anne har været igennem en specia-
liseret adfærdsprotokol hos en adfærd-
sekspert. Afslutningsvist har Anne 
haft en samtale med TrygFonden om 
arbejdet som besøgshundeejer. Terapi-
hundearbejdet er desuden videreud-
viklet gennem et to-årigt pilotprojekt. 
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Hvad laver hundene?
Det første møde mellem dig og terapi-
hundene er mest for at se, om I kan lide 
at være sammen. Hvis det er tilfældet, 
vil terapeuterne planlægge en del af 
træningen sammen med hundene. Det 
er altid terapeuten, der har ansvaret for 
træningen, og det er derfor terapeuten, 
der aftaler med hundeejeren, hvordan 
hundene skal samarbejde. 
De specifikke aktiviteter afhænger af 
dig og det, som der skal arbejdes med. 
Eksempler kan være leg ved aktivi-
tetsspil (billede på forsiden). Her er 
meningen, at man fylder godbidder i 
et aktivitetsspil. Det er en kompleks 
opgave, fordi man skal fylde skufferne 
i en bestemt rækkefølge. Det kan også 
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være svært at huske, hvor man har fyldt 
i. Og så kan det være svært at få rigtig 
fat i de små godbidder. På denne måde 
arbejdes der både med hukommelse, 
kognition, overblik og finmotorik, men 
bare på en lidt anderledes og sjovere 
måde. 
Et andet eksempel kan være rally-spil, 
hvor man skal læse, huske og afsige 
kommandoer til hunden. Kommando-
erne ligger som små kort i en bane, 
og hunden følger med rundt, mens 
træningen pågår (billede ovenfor). 

Hvad med hygiejnen? 
Når hunde opholder sig på steder, hvor 
der bor mennesker med et svækket 
immunsystem, er det ekstra vigtigt 
at være opmærksom på hygiejne. For 
TrygFondens besøgshunde gælder et 
regelsæt, der mindsker risikoen for 
overførsel af sygdom mest muligt: 

• Hundene og deres ejere skal være 
rene og raske, når de tager på besøg

• Besøgshundeejeren er informeret 
om deres ansvar omkring hygiejne

• Hundene må ikke være i løbetid
• Hundene må ikke få råt kød i nogen 

form
• Hundene skal følge et vaccina-

tionsprogram og undersøges hos 
egen dyrlæge årligt

• Hundene skal være dækket af en 
lovpligtig ansvarsforsikring.

På RHN foregår al træning med terapi-
hundene desuden i et særligt lokale, 

hvor der ikke er andre aktiviteter. Alle 
spil, redskaber og tilbehør har plads 
i dette lokale og tages ikke væk fra 
hospitalets miljø. 

Men selv når en hund opfylder alle 
disse krav, kan der være tilfælde, hvor 
det ikke er forsvarligt at blive udsat for 
kontakten, eller hvor der skal træffes 
særlige forholdsregler. Ansvaret for 
denne vurdering ligger hos terapeuten 
og det team, der beslutter at tilbyde 
træning med terapihundene i rehabili-
teringen. Dette sker ud fra de retnings-
linjer, der er udarbejdet i samarbejde 
med hygiejneorganisationen.


