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Åtgärd  för att öka den demenssjukes psykiska och allmänna
välbefinnande.

Katter har visat sig på många olika sätt kunna förbättra den dementes hälsa och välmående.
Om konceptet som beskrivs nedan skulle implementeras i den dagliga verksamheten där
den demente bor skulle det kunna ge den demenssjuke ett större lugn. Individen skulle
exempelvis kunna minska sitt vandringsbeteende som tyvärr kommer med sjukdomen. Att
köpa in levande katter på särskilda boenden för demenssjuka skulle praktiskt sätt vara svårt
att genomföra, bland annat ur skötsel- och allergisynpunkt. Däremot finns det alternativ till
riktiga katter. Exempelvis har forskare vid Mälardalens högskola utvecklat så kallade
robotkatter just för detta ändamål.

Allt fler kommuner såsom exempelvis Krokoms kommun köper in robotkatter till sina
särskilda boenden. Blomstergården är ett av dessa särskilda boenden och personalen där
vittnar om att de alltid är någon boende som knyter an till katten. De har 13 avdelningar och
har nyligen köpt in 13 stycken så att varje avdelning ska kunna ha en egen robotkatt.
Personalen där har en förhoppning om att bland annat medicinintaget ska minskas hos den
demenssjuke.

Just denna katt väger 3 kg. Den andas, avger värme och spinner när den blir klappad. Den
känner även av om någon går förbi och genom detta kan den interagera med människor
samt jamar på ett trovärdigt sätt. Sedan har den ett äkta utseende och är således ett bra
alternativ till levande katter.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:

Att Sala kommun inför som ett pilotprojekt att köpa in några robotkatter på utvalt särskilt
boende för demenssjuka i Sala kommun.

Att Sala kommun utreder hur dessa inköp av robotkatter ska kunna finansieras vid ett
implementerande i den dagliga verksamheten på samtliga boenden för demenssjuka i Sala
kommun.

Att Sala kommun vid ett positivt utfall av robotkatternas närvaro på det utvalda särskilda
boendet för demenssjuka, implementerar dessa robotkatter i den dagliga verksamheten på
alla särskilda boenden för demenssjuka i Sala kommun.
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