
• Vær opmærksom på
Dyrenes sikkerhed
Allergi hos involverede personer
Angst for dyr
Kulturelle baggrunde
Zoonotiske sygdomme
Dyrenes signaler og velfærd

• Den positive påvirkning
Motiverende
Genoptræning
Mental stimulering
Fysisk stimulering

Terapidyr

Brug af dyr i forbindelse med genoptræning er med til 
at øge motivationen og sænke stressniveauet. Dette 
gælder ikke kun fysisk men også psykisk genoptræning

Dyr og ældre
• Den positive påvirkning
Det giver den ældre selskab
Giver motion og frisk luft
Øget livskvalitet
Dyr har positiv indvirkning på behandling 
af flere alderdomsrelaterede sygdomme 
f.eks. demens og Alzheimers

• Vær opmærksom på
Omgivelserne skal tilpasses dyret
Den ældre skal kunne klare opgaven
Angst for visse dyr
Zoonotiske sygdomme
Dyrenes signaler og velfærd

Kontakt med dyr har en positiv indvirkning på ældre 
med demens og Alzheimers. De er mere sociale, 
mere nærværende og, der opnås en bedre effekt  af 
behandlingen

• Vær opmærksom på
Dyrenes sikkerhed
Allergi hos involverede personer
Zoonotiske sygdomme
Dyrenes signaler 

• Den positive påvirkning
Ansvarlighed og respekt
Sundt familieliv
Indlevelse
Fremmer den sociale adfærd
Fremmer evne til samarbejde og 
kommunikation

Dyr og børn

Et studie fra 2006 viste, at børn, der var vokset op med 
dyr omkring sig, havde større indlevelsesevne og lettere 
ved at føle empati og ansvar
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Dyr
på recept
• Hvordan dyr i din hverdag kan have      
positiv indvirkning på dit helbred

• Vær opmærksom på
Arbejdspladsen skal tilpasses hunden
Allergi hos medarbejderne
Angst for hunde
Medarbejdernes kulturelle baggrund
Zoonotiske sygdomme
Hundens signaler og velfærd

• Den positive påvirkning
Virker stressdæmpende, øger produktivitet 
og arbejdsmoral.
Billigt at indføre på arbejdspladsen.
Positiv opfattelse af arbejdsgiveren.
Hunden bliver stimuleret og undgår at 
sidde alene hjemme i flere timer.

Kontorhunden

Flere forskningsresultater har vist, at kæledyr, som 
hunde og katte kan sænke ikke bare blodtrykket men 
også omfanget af stressrelaterede hjerte-karsygdomme

Hund i klassen
• Den positive påvirkning
Lavere støjniveau i klassen
Øget indlæring
Øget motivation
Øger elevernes ansvarlighed

• Vær opmærksom på
Rammerne skal tilpasses hunden
Allergi hos eleverne
Angst for hunde
Elevernes kulturelle baggrund
Zoonotiske sygdomme
Hundens signaler og velfærd

Undersøgelser har vist, at en hund i klasselokalet er 
med til at skabe ro og derved et godt miljø for indlæring.  
Foreningen Læsehunde (læsehunde.dk) uddanner frivillige 
læsehunde, som motiverer læsesvage børn til at læse 
mere og bedre. I Ålborg er læsehunde blevet brugt på 
flere skoler med gode resultater 

12. juni kl. 16.00 - 16.45
Allinge Havn, Indermolen,
"Dyrenes Beskyttelse, I6"
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