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"När man läser på nätet ser man hur stor skillnad de kan göra 
som hjälpmedel", säger kommunens Pernilla Arvidsson om 
robotkatternas användningsområde. 

Skänker 

robotkatter 

som ska 

lindra oro 
KISA 

De jamar, spinner och kan 
ha en lindrande effekt på 
ångest och oro. Nu har Ll
onsklubben I Kisa, som en 
gåva, gett sex robotkatter 
till Kinda kommun och 
demensavdelnlngarna. 

"Det är jätteuppskattat Jag 
blir nästan tårögd", säger 

kommunens Pernilla Ar
vidsson, aktivitetsansvarig 
på äldreomsorgen, när hon 
tar emot gåvan från Lions
representanterna Jörgen 
Banck och Anders H Bou
vin. Med intäkter från förra 
årets Kisemarken, närmare 
bestämt 21000 kronor, har 
klubben köpt in de mekanis
ka katterna. Nu är planen att 

Här får Kinda kommun, genom Pernilla Arvidsson, ta emot gåvan i form av robotkatter från Lionsrepresentanterna Anders H 
Bouvin och Jörgen Banck. FOTO: DENNIS PETERSSON 

de ska introduceras på kom
munens demensavdelningar 
i Rimforsa, Horn och Kisa, un
der nästa vecka. 

- Jag har faktiskt tittat på
såna här robotkatter men i 
det ekonomiska läget som 
vi befinner oss i har det inte 
varit aktuellt att köpa in 
dem. När man läser på nä
tet ser man hur stor skill-

nad de kan göra som hjälp
medel. Många med demens
sjukdom kan få ett lugn och 
till och med minska sin med
icinering tack vare katterna, 
konstaterar Arvidsson. 

Llons Club Kisa fick iden om 
robotkatterna från syster
klubben i Motala som gav 
en liknande gåva till sin egen 

kommun. Beslutat togs inn
an coronavirusets utbrott 
men har skyndats på med 
anledning av smittan. 

-Det ligger i överkant rent
ekonomiskt för vad vi brukar 
ge bort i enskild gåva men vi 
tycker om att verka lokalt 
och det känns viktigt att hjäl
pa till. Speciellt nu när de bo
ende inte får ta emot besök, 

förklarar klubbens president 
Jörgen Banck 
Det har aldrig varit aktu
ellt med riktiga katter? 

-En del ställen har haft rik
tiga katter men det är ofta al
lergierna som gör det proble
ma tiskt De problemen slip
per vi nu, avslutar Arvidsson. 
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