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Grattis Othello, årets sociala tjänstehund!
Vardagas fyrbente medarbetare vårdhunden Othello har av Svenska Kennelklubben utsetts till årets sociala tjänstehund 2015.
Tillsammans med sin förare Øystein Johannesen kommer Othello att få motta utmärkelsen vid Sthlm Hundmässa i Älvsjö den 12-
13 december.

Bordercollien Othello är något av en kändis i hundsverige. Han har fått diplom av HM Drottningen och är vid 8 års ålder Sveriges mest erfarna
vårdhund med 13.000 journalförda patientbesök. Tanken är att han ska jobba till 10 om hälsan tillåter. Hans efterträdare är utsedd, unge
Bellman som är drygt ett år och redan duktig. Under 2016 ska han påbörja sin utbildning till social tjänstehund.

Othello bidrar till omsorgen av äldre och demenssjuka på Vardagas äldreboenden i Stockholmsområdet på många sätt. Han är inte enbart
trevligt sällskap och en mjuk päls att klappa, även om det är en viktig del av arbetet. En vårdhund har till uppgift att aktivera de som bor på
äldreboendet genom lek, promenader och under träning och öka den äldre personens förmågor och livskvalitet. Othello spelar till exempel
ärtpåsebingo med de boende. Han kan också bidra till att lösa konflikter som kan uppstå på en demensavdelning genom att avleda
uppmärksamheten. Alla blir glada när Othello kommer och han är van vid och tränad för de mest skiftande situationer.

Husse Øystein Johannesen är leg sjukgymnast och samordnare för djur i vården inom Vardaga.

”Vi är det vårdföretag som är bäst på djur i vården just nu i Sverige. Det beror på att vi satsat medvetet redan från 2011, att det är ett
medvetet val på ledningsnivå och att alla från VD och nedåt verkligen är inriktade på att det ska fungera”, säger Øystein, som arbetar mycket
med att synliggöra att hundar och andra djur i vården är så mycket mer än att ha med sig hunden på jobbet. Kraven på en besöks-, terapi-
eller vårdhund är större än så. Den internationella organisationen IAHAIO har tagit fram riktlinjer för djur i vården och vilka krav som ska
ställas.

”Vi är seriösa, vi kan vård, vi tar in djur i vårdsystemet, inte bara för att det är gulligt. Man måste kunna både vården och djuren”, förklarar
han.

Øystein och Othello deltar även i forskning kring djur i vården. Det senaste året har de första svenska doktorsavhandlingarna inom området
kommit, från SLU och Karolinska Institutet. Øystein och Othello var med och hjälpte forskarna från starten. Flera studenter som besökt eller
praktiserat hos dem har också skrivit C-uppsatser i ämnet.

Och snart får Othello alltså motta utmärkelsen årets sociala tjänstehund.

”Det känns som en fin bekräftelse på det viktiga arbete som Othello utför varje dag bland de äldre och demenssjuka. Jag är oerhört stolt och
glad”, säger Øystein Johannesen.

Läs mer i Kennelklubbens pressmeddelande:

http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kennelklubben/pressreleases/othello-aer-aarets-sociala-tjaenstehund-1259408

Läs mer om Othello och vårdhundar på hans blogg:

http://vardhundenothello.tumblr.com/

Vardaga och systerföretaget Nytida har även en egen blogg för djur i vården:

http://djurivarden.se/

För mer information, kontakta Øystein Johannesen, telefon 072-88 79 99.

Vardaga är en av Sveriges största privata aktörerer inom äldreomsorg med över 80 boenden runt om i landet. Vi skapar trygghet och trivsel i
vardagen för våra boende vars omsorgskvalitet ytterst garanteras av 7.000 experter på omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Nytida
ingår vi i Ambea. www.vardaga.se


