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avger några mätbara halter av allergen alls, vilket såklart känns bra både för mig och för barnen, deras föräldrar och för oss i forskningsteamet. Vi är ju trots allt i en känslig miljö bland mycket sjuka barn.  Förutom att observera barnen mäts kortisol- och oxytocinhalter före och efter perioderna med Livia. Under hela tiden mäts barnens EKG, temperatur, puls mm och före och efter mäts mängden allergen både i patientrummet och hos hunden. Alla data ska förhoppningsvis vara insamlade till sommaren, analyser påbörjas under höst/vinter och planen är att man till årsskiftet 2016-2017 ska kunna presentera de första vetenskapliga rapporterna angående psykiska, sociala, fysiska och eventuellt även fysiologiska effekterna av vård/terapihund inom barnsjukvården.   Text: Lena Heimlén Foto: Sarah Norling    
Fakta forskningsprojekt Effekter av hund inom barnsjukvård Studien är en s.k. randomiserad cross-over design med 50 barn, 25 flickor och 25 pojkar, i åldrarna 3-18 år. Hälften av barnen börjar med att träffa Livia i 25-30 minuter och leker därefter själva under lika lång tid. Den andra hälften av barnen gör tvärtom.   Projektets etikansökan godkändes innan studien påbörjades, diarienummer 2014/167.  - Hundens påverkan på det autonoma nervsystemet hos barnet - Barnets upplevelser av mötet med hund - Anhörigas upplevelser av mötet med hund - Personalens upplevelser av hund på arbetsplatsen - Hygien- och allergiaspekter - Effekter på hunden  
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