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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Bandet mellan hund och människa har visat sig vara betydelsefullt och det 

har redan tidigt visats att de har hälsofrämjande effekter på människor. 

Sjuksköterskans roll innefattar att främja hälsa och om hundar kan göra 

detta så talar det för att det finns utrymme för dem att användas i vården. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka hur hundar kan 

användas i vården och vilka effekter de har på patienter. 

Metod: Denna studie är utformad som en litteraturöversikt. Författarna har sökt 

efter vetenskapliga artiklar som svarar på syftet via databaserna Cinahl 

COMPLETE och PubMed. Författarna valde tolv artiklar till resultatet 

som analyserades genom att författarna läste dem både separat och 

gemensamt samt identifierade teman och subteman. 

Resultat: Analysen avseende användning av hundar i vården resulterade i två teman: 

Aktivitet och Närvaro. Temat Aktivitet beskriver hur hundar används i 

aktiviteter som är specifikt utformade för ett syfte. Temat Närvaro 

beskriver hur man har använt hundar som sällskap, där aktiviteten inte 

varit styrd men man har sett fördelar med bara hundens närvaro. Analysen 

avseende effekten hundar i vården har på patienter resulterade i tre teman: 

Fysisk hälsa, Psykisk hälsa samt Patientdeltagande. Dessa beskriver 

effekter som hundarna har haft på patienter. Dessa har uteslutande varit 

positiva. 

Diskussion: Litteraturöversiktens styrkor och svagheter med tillvägagångssättet i 

metoden diskuteras under Metoddiskussion. Under Resultatdiskussion 

diskuteras resultaten som har varit övervägande positiva för användningen 

av hundar i vården men i vissa fall var resultatet svagt. 

Nyckelord: Djurassisterad omvårdnad, hundar, husdjur, användning, effekter. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The bond between humans and dogs has shown to be important. Early 

studies have shown that they have health-promoting benefits on humans. 

The nurse’s role includes promoting health and if dogs can do so then that 

would suggest that we should use them in clinical care. 

Aim: The aim of this literature review is to investigate how dogs can be used in 

clinical care and what effects they have on patients. 

Method: This study was designed as a literature review. The authors searched for 

scientific articles which addressed the aim of the study, by using the 

databases Cinahl COMPLETE and PubMed. The contents of the articles 

were then analysed by reading them both individually and jointly and 

themes and subthemes were identified. 

Results: The analysis regarding the use of dogs in clinical care resulted in two 

themes: Activity and Presence. The theme Activity describes how dogs 

were used to carry out activities that were specifically designed for a 

particular purpose. The theme Presence describes how dogs have been 

used as company, where the activities were not particularly structured but 

the dogs had a positive impact just by being present. The analysis 

regarding the effect dogs in clinical care have on patients resulted in three 

themes: Physical health, Psychological health and Participation. These 

describe the effects that the dogs have had on patients. These were 

exclusively positive. 

Discussion: The strengths and weaknesses of the method of this review are discussed 

in the section Method discussion. In the section Results discussion, the 

results are discussed. They have been primarily positive to the use of dogs 

in clinical care; however, in some cases the results were faint. 

Keywords: Animal assisted therapy, animal assisted activities, dogs, pets, use, effects. 
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Inledning 

Författarna har observerat att djur till viss del har börjat användas inom vården. Vi har under 

vår utbildning tagit del av vetenskapliga studier där djur används som stöd inom äldrevården 

och det väckte vårt intresse. Idag har vi noterat att det bedrivs ny forskning inom området och 

att det skrivs samt visas allt mer om det i media. Vänner till oss, som jobbar i vården, har 

berättat att de på deras arbetsplatser använder sig av vårdhundar och beskriver att det har goda 

effekter. Författarna vill med denna litteraturstudie undersöka hur hundar används i vården 

och vilka effekter de har på patienten. 

 

Bakgrund 

I boken Hund på recept (Höök, 2010) kan man läsa om vårdhundar. Hur man kan använda 

dem praktiskt och det står beskrivet om hur patienter har haft stor nytta av behandling med 

vårdhundar. I ett exempel beskrivs en man som bott på ett demensboende i 2,5 år. Han har 

aldrig sagt ett ord där och sitter hela dagarna i sin rullstol med händerna hårt i hopknäppta. 

När han fick besök av en vårdhund knäppte han direkt upp händerna för att klappa om 

hunden. När han sedan fick hundens koppel i handen började han självmant gå med rullatorn 

själv för första gången på flera år. Han fick regelbundna besök av hunden och gjorde stora 

framsteg och humöret förbättrades. Under en av promenaderna med hunden började han 

plötsligt prata för första gången på flera år. Han var även bättre mellan besöken av hunden. 

Hunden var nödvändig för den här utvecklingen då alla tidigare försök att uppnå liknande 

resultat med terapi och träning hade misslyckats. Detta bekräftades då mannen försämrades 

igen när hundföraren gick på längre sommarsemester och åter blev bättre när hon och hunden 

kom tillbaka. 

Hundar har under många år haft olika funktioner som människans vän i jakt, sport, skydd 

och rekreation (Winkle, Wilder & Jackson, 2014). Hundar har länge funnits vid vår sida och 

har uppskattats av många. För många människor är hundarna en självklar del av livet av olika 

anledningar. Allt fler studier undersöker hur hundar kan användas i vården. 

 

Hunden och människan 

I en avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet beskrivs hur bandet mellan människa och 

hund kan liknas vid det band som finns mellan en mamma och ett spädbarn (Rehn 2011). En 

relation beskrivs som en förening mellan två individer med ömsesidigt beroende, det vill säga 

att en av parterna har en direkt inverkan på den andra. Relationen mellan människa och djur 
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har varit känd redan sedan vi började tämja dessa för jordbruk och förhållandet beskrivs som 

unikt och är djupt rotad i vår natur (Swall 2015). För att en relation ska fungera krävs det att 

båda parter är engagerade och involverade i ett samspel med en gemensam tillit och mål om 

välbefinnande. Att vara djurägare eller att bara vara i sällskap med ett husdjur har kunnat 

förknippas med hälsofördelar såsom sociala, psykiska och fysiologiska (Friedman & Son 

2008). Tidigare forskning har visat att djurägare har signifikant lägre systoliskt blodtryck 

samt triglyceridnivåer än människor som inte har något husdjur (Anderson, Reid & Jennings, 

1992). Hos män var även nivåerna av kolesterol signifikant lägre. Vidare såg man att 

djurägare motionerar mer som i sin tur kunde förklara ovanstående samband. Djurägarna som 

deltog i studien visade en lägre risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. En 

prospektiv, jämförande studie visar att nyblivna djurägare som skaffat hund eller katt får färre 

hälsoproblem såsom huvudvärk, förstoppning, trötthet, förkylning och magsmärta redan under 

första månaden som de har husdjuret (Serpell, 1991). Alla djurägarna visade under sex 

månader en förbättring av hälsan men denna effekt kvarstod hos hundägarna under hela tio-

månaders perioden. Hundägarna motionerade betydligt mer än både kattägarna och de i 

kontrollgruppen som inte hade några husdjur. Detta höll också i sig under hela studiens 

förlopp. De som inte hade några husdjur visade inga signifikanta förändringar i varken 

hälsofaktorer eller beteende. Resultatet från ovanstående studie tyder på att det har positiva 

effekter på människors hälsa att skaffa ett husdjur och att det i vissa fall, framförallt hos 

hundägarna, hade långsiktiga effekter. 

I en amerikansk studie på patienter med diagnosen hjärtinfarkt eller svår kärlkramp, hade 

djurägare ett år efter utskrivning från sjukhus, en betydligt högre grad av överlevnad och 

bättre återhämtning än deltagare i studien som inte hade husdjur (Friedmann, Katcher, Lynch 

& Thomas, 1980). 

 

Sjuksköterskans vårdande roll 

Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa genom att tillvarata det friska hos patienter samt 

att identifiera och motverka hälsorisker (Willman, 2014). Människan ska ses ur ett holistiskt 

perspektiv och på individnivå för att kunna ges en god omvårdnad, det vill säga att 

sjuksköterskan ska vårda sina patienter. Vårdande definieras av Socialstyrelsen som att stärka 

hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död (Wiklund, 2003). 

Sjuksköterskan ska alltså främja hälsa och lindra lidande. Vårdande kan också beskrivas som 
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att ansa, leka och lära för att uppnå tillstånd av tillit, tillfredsställelse, välbehag och en känsla 

av att vara i utveckling i syfte att förändra, det vill säga upprätthålla, igångsätta eller stödja 

hälsoprocesserna (ibid.). International Council of Nursing’s (ICN) etiska kod beskriver bland 

annat hur sjuksköterskans ansvar är riktat till människor i behov av vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan ska främja insatser som tillgodoser patienternas 

hälsa och sociala behov samt aktivt utveckla en grund för forskningsbaserad professionell 

kunskap som stöd för evidensbaserad omvårdnad. 

 

Vad är en vårdhund? 

En vårdhund i Sverige är en hund som har genomgått en serie olika lämplighetstester och fått 

godkänt resultat på samtliga (Höök, 2010). Därefter har hunden genomgått en 1-årig 

utbildning tillsammans med en förare som ska ha utbildning inom vård, skola eller omsorg på 

lägst gymnasienivå och med minst två års yrkeserfarenhet. Efter utbildningen ska hunden och 

föraren genomföra ett praktiskt test för att bli certifierade som ett vårdhundsteam. Hunden ska 

vara minst 1 år gammal innan den genomför lämplighetstestet. Sedan juni 2013 finns det en 

nationell standard för lämplighetstest, utbildning och certifiering av vårdhundsteam som togs 

fram av SIS (Swedish Standards Institute). Andra djur kan också användas i vården med 

liknande effekter men hunden har speciella fördelar eftersom att den kan tränas att göra 

många särskilda uppgifter på kommando och i alla miljöer. I regel reagerar dessutom 

pälsdjursallergiker mindre på hundars allergener än på exempelvis katters och hästars (Höök, 

2010). 

 

Djurassisterad omvårdnad 

Vanligt förekommande begrepp och termer som används vid vård med djur är Animal 

Assisted Therapy (AAT) som innebär att ett djur används som ett instrument inom vården för 

att vara en del av behandlingen (Reed, Ferrer, Villeagas 2012). Vid AAT blir djuret och dess 

ägare remitterat till patienterna av en läkare/sjuksköterska och det måste vara lett av en 

utbildad ledare. Animal Assisted Activity (AAA) är en enklare form där ett djur används i 

olika sammanhang för att stärka patientens fysiska, psykiska och sociala hälsa. I denna 

litteraturöversikt har författarna valt att översätta de båda begreppen till djurassisterad 

omvårdnad som ett samlingsnamn och på så vis förtydliga att det rör sig om djur i relation till 

sjuksköterskans omvårdande ansvarsområde. 
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Risker med att använda hundar i vården 

Infektionsrisken går inte att undgå i kontakt med vårdhund. Risken för smitta via urin och 

framförallt avföring ska alltid beaktas. Det finns alltid en risk för riv- och bitsår vid 

användning av djur, därför ska de alltid vara nära sin förare för att undvika sådana incidenter. 

I Sverige finns idag ca 800 000 hundar, men hundägare är inte överrepresenterade i 

infektionsstatistik och trots antalet hundar finns det få studier som visar på ett samband 

mellan smittoöverföring mellan hund och hundägare (www.svf.se). I de rapporter som finns 

angående infektionsfall har de till övervägande del varit importfall. Verksamheten som ska 

införa en vårdhund måste veta vad det finns för lagar och vilka försäkringar vårdenheten har 

innan de bestämmer sig för att införa en vårdhund. Hunden måste vara vaccinerad och 

avmaskad enligt de rekommendationer som finns samt gå på årlig kontroll hos veterinär. 

 

Användning av hundar i vården ur ett historiskt perspektiv 

En litteraturöversikt beskriver hur Dr Boris Levinson ofta ses som pionjären till AAT i sitt 

arbete som barnpsykolog på 1960-talet (Goddard & Gilmer, 2015). Han noterade att hans 

patienter upplevde mindre oro och var mer öppna och mottagliga för terapin när hans hund 

var närvarande. Ett av hans patientfall var en pojke som hade vägrat att prata under deras 

möten, tills hunden var med då han för första gången öppnade sig och berättade. Dr Corson, 

som arbetade inom psykiatrisk vård tog senare över Levinsons arbete. Fokus för hans arbete 

var att undersöka hur hundar kunde minska stress och även här få patienter att finna ro och 

kunna öppna sig och vara delaktiga i terapin. Florence Nightingale använde sig också av djur i 

sitt omvårdnadsarbete. Hon beskrev vilka fördelar det fanns med sällskap av djur under 

läkningsprocessen. Även Sigmund Freud har lyft fram betydelsen av djur i terapi och uppgav 

att hans hund hade ett “särskilt sinne” hos patienterna. Freud trodde också att hans hund hade 

lugnande egenskaper på barn och att hunden skulle vara användbar i barnterapi (ibid.). Med 

denna litteraturöversikt vill författarna ge en överblick av den senaste forskningen inom 

området. 

 

Problemformulering 

Vårdhundar har använts i vården under en längre tid och i dagsläget bedrivs det mycket 

forskning om hur vårdhundar används och vilka effekter dessa har dels på patienter. 

Sjuksköterskans vårdande roll innefattar att främja sina patienters hälsa och genom olika 

metoder förändra patientens hälsoprocess positivt samt att alltid se till ny forskning och hur 
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den kan implementeras. Redan tidiga studier har visat att relationen mellan hundar och 

människor är djupt grundad och att hundar har en rad olika hälsofrämjande effekter på 

människor som är både av social, psykisk och fysiologisk natur. De effekter som hundar har 

visat sig ha på människor går hand i hand med sjuksköterskans syfte att främja hälsa. Detta 

tyder på att det skulle kunna vara fördelaktigt att använda hundar i vården i just detta syfte.  

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur hundar kan användas i vården och 

vilka effekter de har på patienter. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Hälsa är så mycket mer än enbart frånvaro av ohälsa (Wiklund 2011). Hälsa är en del av livet 

och ser olika ut beroende på hur vi förhåller oss till världen. Det handlar om kultur, sociala 

samspel, påverkan av yttre och inre miljö med mera. Människans hälsa är således komplex 

och måste förstås genom ett holistiskt perspektiv där hela människan blir sedd. Hälsa rör sig 

även om närvaron till sig själv och till världen runt omkring en. Det krävs att människan är i 

harmoni och upplever en trygghet till det samhälle den befinner sig i, för att uppnå en god 

hälsa. Människan måste jobba med att bygga upp en delaktighet dels till sin omgivning men 

också till sig själv. Hälsa är inte att förstås enbart som någon slags tydlig gräns utan mer som 

en rörlig process där man kan skifta mellan olika grader av hälsa eller ohälsa. 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori användes som teoretisk referensram för 

examensarbetet. Sjuksköterskans arbetsuppgifter kan ibland vara svåra att definiera då de 

förändras och hela tiden måste anpassas. I många fall kan sjuksköterskan få göra saker som 

typiskt skulle vara någon annans arbetsuppgift, men där sjuksköterskan står ensam och 

behöver göra detta för att kunna hjälpa patienterna tillfredsställa sina primära behov 

(Henderson, 1969). Det som däremot är utmärkande för sjuksköterskan, där sjuksköterskan 

har en speciell, unik funktion och som sjuksköterskan är bäst kvalificerad att göra, är att 

hjälpa friska eller sjuka individer att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa, tillfrisknande 

eller en fridfull död. Åtgärder som individen själv skulle göra om denne hade erforderlig 

kraft, vilja eller kunskap. Alltid med målet att det ska utföras på ett sätt som hjälper individen 

att så snart som möjligt återfå sitt oberoende (ibid.). Henderson fokuserar i sin 

omvårdnadsteori på grundläggande principer i omvårdnaden av patienten (Wiklund & 

Lindwall 2013). Teorin belyser sjuksköterskans ansvarsområde, nämligen att hjälpa de sjuka 
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med stöd i den psykiska och fysiska omvårdnaden. Virginia Henderson har grundat många av 

sina tankar på Maslows behovstrappa med de fundamentala behoven en människa behöver ha 

uppfyllda för att må bra. Utifrån Maslows behovstrappa har Henderson listat 14 grundbehov 

som sjuksköterskan ska hjälpa patienten att uppfylla. Hon menar att hälsa innebär att ha dessa 

grundbehov uppfyllda och att vårdandet innebär just att hjälpa patienten att uppfylla dessa 

behov när patienten inte klarar av det själv. Författarna vill utifrån Hendersons teori diskutera 

kring vilka av dessa behov hundar kan hjälpa till att uppfylla och hur. Hälsa handlar också 

enligt Henderson om att vara oberoende och kunna ta hand om sig själv, för att återgå till ett 

friskt liv med god fysisk och psykisk hälsa (ibid.). Hendersons teori innehåller även ett antal 

antaganden om sjuksköterskans roll, som att sjuksköterskan och patienten ska arbeta mot ett 

gemensamt mål. Det innebär att sjuksköterskan alltid ska ha patienten i centrum och att 

sjuksköterskan ska bedöma vilka åtgärder patienten kan behöva stöd med när det kommer till 

psykiska, fysiska och sociala behov. Vissa av behoven som sjuksköterskan identifierar att 

patienten behöver hjälp med kan hundar på olika sätt hjälpa till att uppfylla. 

 

Metod 

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt, vilket innebär ett systematiskt sökande av 

artiklar och på ett kritiskt sätt granska de olika artiklarna (Rosén, 2015). Litteraturöversikten 

har som mål att skapa en övergripande bild av hur forskningsläget ser ut idag, för att kunna 

sammanställa information inför fortsatta studier (Friberg, 2012). 

 

Datainsamling 

För att hitta vetenskapliga artiklar har författarna använt sig av databaserna Cinahl och 

PubMed. Där har de använt sig av sökorden “animal assisted therapy” och “animal assisted 

activities” som är MESH termer samt sökorden “dogs”, “pets”,”pet”, “AAT”, “AAA”. AND 

användes för att para ihop vissa av sökorden. De har valt att begränsa sina sökningar med 

“peer-reviewed”, “full text”, ”pdf full text”, “English/Swedish”, “abstract”, ”2000-2016”. 

Ingen avgränsning har gjorts gällande ålder hos forskningspersoner i de inkluderade studierna, 

inte heller geografisk härkomst för publikation. 

 

Urval 

Författarna har läst igenom olika artiklars titlar som överensstämde med studiens syfte. Sedan 

lästes 33 abstrakt för artiklar och i de fall där abstrakten överensstämde med studiens 
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frågeställning gick författarna vidare och läste hela artikeln. Därefter lästes 21 hela artiklar 

igenom. De artiklar som inte besvarade studiens syfte valdes bort. De artiklar som valdes 

presenteras i denna litteraturstudie. 

 

Dataanalys 

Enligt Friberg (2012) görs en analys av data som samlats in. Författarna läste igenom de valda 

artiklarna separat och jämförde sedan så att det inte skulle råda några meningsskiljaktigheter 

gällande tolkningar av resultatet.  Författarna har identifierat skillnader och likheter i de olika 

vetenskapliga artiklarna. Därefter sorterades artiklarna och väsentligt resultat presenterades. 

Författarna delade upp resultatet i två delar vilket överensstämmer med det tudelade syftet. I 

båda dessa delar identifierades teman och subteman. Om de inkluderade studierna använder 

olika metoder belyser litteraturöversikten detta. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har valt att inte använda några artiklar i sitt resultat som inte har ett tydligt 

forskningsetiskt resonemang. Detta för att ta hänsyn till att inga patienter eller andra 

inblandade i vetenskapliga studier ska fara illa. Om inte studien är genomförd på ett etiskt 

försvarbart sätt så kan dess resultat inte användas. Författarna har använt sig av etiska 

principer och lagar som ett sätt att undvika att några människor skadas, utnyttjas eller såras 

(Kjellström, 2012). Dessa är bland annat lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor, människovärdesprincipen, personuppgiftslagen och respekt för personer. Med 

dessa i åtanke granskade författarna artiklarna så att de inte tycktes strida mot detta. Då 

studien även innefattar djur tog författarna djurskyddslagen i beaktande (DL, SFS 1988:534). 

De flesta av artiklarna är skrivna på engelska vilket medför att de har översatts och därmed 

uppstår en risk för att innebörden av olika begrepp och termer kan uppfattas annorlunda. All 

litteratur som har lästs har tolkats objektivt. Författarna har kritiskt granskat både böcker och 

artiklar för att utesluta personliga värderingar och förutfattade meningar. Författarna läste 

först artiklarna enskilt för att sedan diskutera sina uppfattningar ur flera perspektiv som 

synliggjorde den etiska andan i studierna. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras i två delar utifrån det aktuella syftet med litteraturöversikten; 

Användning av hundar i vården och Effekt på patienter 
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Användning av hundar i vården 

Författarna fann flera olika sätt man har använt hundar i vården i de analyserade studierna och 

dessa delades in i två teman; Aktivitet och Närvaro. 

 

Aktivitet 

Hundar har använts på flertalet ställen inom vården, på olika platser i världen, där patienterna 

på olika sätt har fått interagera med vårdhundar och dess förare, bland annat genom 

aktiviteter. En sådan aktivitet kan vara att hälsa på hunden, klappa hunden, mata hunden med 

godis och kasta leksaker som hunden apporterar (Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers 

& Ihlebaek, 2016). I anslutning till sjukgymnastik har man använt vårdhundar som en 

förberedande session för en utökad effektivitet av och deltagande i sjukgymnastiken (Harper, 

Dong, Thornhill, Wright, Ready, Brick & Dyer, 2015). Avslappningsövningar där fokus 

ligger på hundens andning och att klappa hunden har genomförts (Gonzàlez-Ramìrez, Ortiz-

Jimènez & Landero-Hernàndez, 2013). Vidare har man använt vårdhundar för att göra tricks, 

till exempel ligga på rygg, spela undergiven eller springa runt. Patienterna fick sedan resonera 

kring hur hunden skulle ha kunnat hamna i dessa lägen. Vårdhundar har använts för att kasta 

en papperslapp med en negativ tanke som patienten fått skriva och ge till hunden samtidigt 

som patienten behöll en motsvarande lapp med en alternativ, positiv tanke till den negativa. 

Patienter har fått promenera med hunden samt sätta upp problem (exempelvis att få fram en 

leksak under en kon) som hunden skulle lösa och reflektera kring hur den tar sig an dessa och 

vidare koppla det till det mänskliga beteendet och på sätt kunnat se mönster och likheter kring 

hur man tar sig an problem man stöter på. En nyligen publicerad studie visade att vårdhundar 

använts för hantering, promenader, lek och träning hos patienter med schizofreni (Calvo, 

Fortuny, Guzmán, Macías, Bowen, García, Orejas, Molins, Tvarijonaviciute, Cerón, Bulbena 

& Fatjo, 2016). 

 

Närvaro 

I vissa fall har hundar visat sig att ha positiva effekter på patienter bara genom att vara 

närvarande. På ett äldreboende i Japan använde man hundar hos patienter med demens 

(Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009). Där fick hundarna närvara och patienter samt 

personal fick fritt interagera med dem. Hundar har också använts på sjukhus för att besöka 

patienter vid sängkanten som hade diagnosen allvarlig hjärtsvikt (Cole, Gawlinski, Steers & 

Kotlerman, 2007). Resultatet visar positiva effekter på patienterna utan att hunden gjorde så 
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mycket mer än att bara vara vid sängkanten i tolv minuter. Hundar har använts för besök även 

hos patienter med nyupptäckt cancer (Johnson, Meadows, Haubner & Sevedge, 2008). 

Hundarna fick även här besöka patienterna vid sängkanten. I Kanada har man använt hundar 

för att närvara vid terapi för patienter med bröstcancer (White, Quinn, Garland, Dirkse, 

Wiebe, Hermann & Carlson, 2015). Där använde man en erfaren vårdhund som kunde ge 

patienterna något att se fram emot istället för att vara nervösa inför terapin. Hunden hälsade 

dem välkomna vid varje session samt satt bredvid dem under sessionen, gick och lade sig i sin 

korg ibland men kom alltid nära patienten när denne visade tecken på sorg, nedstämdhet, 

ångest eller liknande. Att klappa hunden blev dessutom något för patienten att göra med 

händerna när patienten kände sig nervös. Flera patienter beskrev också hur det var skönt med 

ett kort avbrott från terapin ibland när samtalet och känslorna som dök upp blev tunga. Då gav 

hunden möjlighet till ett naturligt avbrott utan att det kändes framtvingat eller konstlat eller att 

patienten ens behövde be om det. Detta var unikt då patienterna hade upplevt att de inte vågat 

ta ett liknande kort avbrott under tidigare terapi. En del av rehabiliteringen för patienterna 

med schizofreni var att bygga upp ett band mellan hund och patient (Calvo et al., 2016). 

 

Effekt på patienter 

Författarna har analyserat effekterna som hundar har haft på patienter i de olika studierna och 

kom fram till tre teman; Fysisk hälsa med subteman balans, smärta, blodtryck och stress. 

Psykisk hälsa med subteman stress/oro, depression och lugnande effekt vid psykiatriskt 

sjukdomstillstånd samt patientdeltagande. 

 

Fysisk hälsa 

Balans 

Det har visats att hundar har en påverkan på människor vad gäller balansen hos personer med 

demenssjukdom (Olsen et al., 2016). Författarna till den studien använde sig av instrumentet 

BBS (Berg Balanse Scale). De kunde se att när patienterna lekte med och klappade 

vårdhunden så ökade poängen på BBS, efter interventionerna. För att det skulle få räknas som 

en förändring krävdes det att poängen höjts med 6.5 poäng, vilket det gjorde för 39 procent av 

deltagarna i AAT gruppen till skillnad från kontrollgruppen där ingen av patienterna ökade 

med mer än 6.5 poäng. Man kunde också se en korrelation mellan bättre balans och ett ökat 

välbefinnande. 
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Smärta 

I en studie från 2015 undersöktes det hur vårdhundar kan påverka smärta och tillfredsställelse 

hos patienter som genomgått höft- eller knäledsoperationer (Harper et al., 2015). Studien 

visade att de självskattade smärtnivåerna var lägre, vilket undersöktes med hjälp av VAS 

(Visuell Analog Skala). Patienterna som hade haft besök av vårdhunden hade snabbare 

smärtminskning mellan första och andra besöket hos sjukgymnasten på sjukhuset.  

 

Blodtryck 

I en amerikansk studie (Cole et al., 2007) deltog patienter med hjärtsvikt. Studien visade att 

de patienter som fick besök av vårdhundar fick större sänkning av blodtrycket än 

kontrollgrupperna som bara fick vila ensamma eller som fick besök av en människa. Nivåerna 

av stresshormoner minskade ungefär likvärdigt hos de som fick besök av vårdhunden och 

kontrollgruppen som fick vila ensamma vilket tyder på att hunden neutraliserade 

stresspåslaget som uppstod av ett mänskligt besök. Ytterligare en artikel visade att 

kortisolnivåerna minskade efter en AAT session vilket kan indikera att vårdhundarna även 

kunde minska stress, som är korrelerat med sänkt blodtryck (Calvo et al., 2016). 

 

Psykisk hälsa 

Stress/Oro 

Användning av vårdhundar har visat sig minska upplevelsen av stress samt symtom relaterade 

till stress (Gonzàlez-Ramìrez et al., 2013). En studie från Japan beskrev hur åtta kvinnor 

upplevde AAA, studien utfördes på ett äldreboende och samtliga deltagare hade diagnosen 

demens (Kawamura et al., 2009). Där fann forskarna att hundarna kunde väcka gamla minnen 

och känslor till liv som innan var bortglömda. Hundarna blev någon som patienterna kunde 

interagera med när personalen inte räckte till, samt en möjlighet för personalen att närma sig 

patienterna lättare och få dem att öppna upp och inleda ett samtal. Studien visade hur 

vårdhundar minskade patienternas stress, oro och känslor av ensamhet och patienterna kände 

sig mindre bortglömda. Patienterna fann även en glädje i att genom vårdhundarna kunna 

interagera mer med varandra på boendet och de uppskattade att se varandras reaktioner vid 

interaktionen med vårdhundar. I en studie kunde vårdhunden lindra upplevelsen av stress 

inför ett möte för patienter med bröstcancer där de skulle samtal om sin sjukdom, vilket en del 

patienter kunde uppfatta som jobbigt (White et al. 2015). 
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Ångest/Depression 

En studie om 30 patienter med nyupptäckt cancer som genomgår strålbehandling 

valdes gällande om hur AAA kunde påverka sinnesstämningen (fatigue, ångest, depression 

etc.) samt känslan av sammanhang (Johnson et al. 2008). Det forskarna upptäckte var att de 

såg en minskning av depression, ångest och trötthet i dels experimentgruppen som fick umgås 

med en hund några gånger i veckan, men också de två andra grupperna som bestod av en 

tystläsningsgrupp och en grupp som träffade en sjuksköterska. Alla sa att de för stunden 

kände en bättre känsla av sammanhang. Studien visade att hundar hade en lugnande effekt på 

patienter med cancer(ibid.). Upplevelsen av ångest minskade även mer hos patienter med 

hjärtsvikt som fick besök av vårdhunden jämfört med två andra grupper av patienter med 

hjärtsvikt som inte fick det (Cole et al., 2007). 

Djurassisterad omvårdnad med hundar som behandlingsmetod har visat sig ha en 

minskning av depression samt agitation/aggression hos patienter med demenssjukdom (Majic, 

Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013). Patienter som fick djurassisterad omvårdnad 

uppvisade mindre tecken på depression samt agitation/aggression än de som fick sedvanlig 

behandling. Dessutom ökade symtomen av både ångest och depression hos de som fick 

sedvanlig behandling utan djurassisterad omvårdnad.  

 

Lugnande effekt vid psykiatriskt sjukdomstillstånd 

AAT användes på en akut psykiatrisk vårdavdelning och de visade sig att de patienter som var 

i den experimentella gruppen påvisade ett mindre upprepande aggressivt beteende jämfört 

med kontrollgruppen (Dias Marques, Cruz Mendes, Ferreira de Magalhães, Gamito & De 

Sousa, 2015). Man fann även att patienterna använde sig av färre åtgärder som i första hand 

var psykofarmaka för att kontrollera sin aggressivitet gentemot kontrollgruppen, vilket 

forskarna menade på var tillräckligt med bevis på att det har en effekt på patienter med akuta 

psykiatriska problem. Ytterligare en ny studie kom med liknande resultat. En studie visade att 

AAT fungerade för barn som led av en psykiatrisk sjukdom (Stefanini, Martino, Allori, 

Galeotti & Tani, 2015). Barnen som var i åldrarna elva till sjutton visade på ett bättre stabilare 

humör och en förbättring gällande social isolering. Samt att de var mer angelägna att gå till 

skolan jämfört med kontrollgruppen. 

 

Patientdeltagande 

I en studie från 2013 fick deltagarna frågan om vad som fick dem att delta i terapisessionerna 

(Gonzàlez-Ramìrez et al., 2013). De stod i kö till behandling med kognitiv beteendeterapi och 
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tillfrågades om de ville delta i en forskningsstudie. De svarade att den största anledningen till 

deltagande var hundens närvaro. En annan studie visade att enbart vetskapen om att det skulle 

finnas en hund på plats för terapin fick patienterna att se fram emot sessionerna (White et al. 

2015). Det kan vara beroende på att patienterna har haft tidigare erfarenheter med hundar som 

gör att det blir en positiv återkoppling och väcker minnen till liv. Alla patienter i den studien 

ville rekommendera AAT till andra. Det stärktes även av en annan studie där en patient skrev 

“Jag rekommenderar det för någon som gillar hundar som husdjur och som själv har haft en, 

det lindrar ångest för vissa, det beror på hunden och människan. Det är väldigt avkopplande” 

(Johnson et al. 2008). 

 

Diskussion 

Författarna presenterar nedan en metoddiskussion med syftet att diskutera vad som var styrkor 

samt svagheter i tillvägagångssättet vid litteratursökning, urval, datainsamling, samt analys. 

Även samarbetet författarna emellan diskuteras. Därefter följer en resultatdiskussion där 

författarna diskuterar innebörden av resultatet, hur författarna ser på det och hur det förhåller 

sig till andra studier samt det valda konsensusbegreppet hälsa och den valda teoretiska 

utgångspunkten Viriginia Henderson. I avsnittet kliniska implikationer tar författarna upp hur 

resultatet kan användas i det kliniska arbetet och därefter följer förslag till fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att enbart använda sig av två databaser till sökandet av artiklar. Detta val 

gjordes eftersom författarna fann tillräckligt med material som kunde användas för att 

genomföra studien och för att besvara dess syfte. Trots att det bara är två databaser så är de 

relevanta för ämnet. Cinahl Complete riktar sig främst till vårdvetenskap och Pubmed riktar 

sig till framförallt till medicinvetenskap men även vårdvetenskap och veterinärmedicin. 

Metoderna i de artiklar som användes till resultatet var i linje med Friberg (2012), både 

kvalitativa och kvantitativa för att bredda sökningen och få en bredare förståelse för 

användandet av djur i vården, vilket vi anser vara en styrka. De valda artiklarna hade sitt 

ursprung i olika länder från olika världsdelar vilket kan innebära en bredare förståelse för 

resultatet, menar författarna. Författarna till denna litteraturöversikt är dock medvetna om att 

ha artiklar med stor geografisk spridning kan också vara en nackdel. Vårdkulturer i de länder 

där de inkluderade artiklarna utfördes kan skilja sig åt. Detta gäller inställningen till 

djurassisterad omvårdnad och hur den tas emot av patienterna. Både på hur djurassisterad 
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omvårdnad ser ut och hur det används men också kulturella skillnader i hur det tas emot av 

patienterna. Författarna hittade artiklar där resultatet inte visade några signifikanta effekter. 

Däremot hittade författarna inte några artiklar som talade emot djurassisterad omvårdnad. En 

annan svaghet i resultatet är att det inte alltid framgår i artiklarna exakt hur de har använt 

hundarna för att komma fram till sina resultat. I en del av artiklarna har de videofilmat 

patienter och vårdhund för att sedan analysera dessa. Detta får till följd att det blir svårt att 

avgöra vad forskarna verkligen undersöker. Forskarna har även diskuterat detta i sina studier 

och menar att det ofta krävs flera som granskar materialet för att sedan jämföra det med 

varandra. Vi håller med om att detta är en svaghet då det råder osäkerhet om vad som 

egentligen undersöks: samspelet med hunden, patienten eller hundens reaktioner eller 

subjektiva effekter under och efter sessionerna.  

Samarbetet mellan författarna till denna litteraturstudie har fungerat bra hela arbetet 

genom. Författarna har kompletterat varandra bra då de har olika styrkor och svagheter, vilket 

har bidragit till en bra dynamik i arbetet. Författarna har bearbetat texten gemensamt för att 

uppnå ett förenat språk. Författarna kände inte varandra speciellt väl innan arbetet påbörjades 

utan möttes i syftet att genomföra denna litteraturöversikt. Detta till trots hittade författarna ett 

bra samarbete och den kombinationen ledde till ett bra fokus på arbetet samt ett lika fördelat 

arbete. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt tyder på att det finns olika användningsområden för 

hundar inom vården. Exempel på positiva effekter av vårdhund som visas i denna översikt är 

sänkt blodtryck, minskad stress, minskad ångest, ökad trygghet, minskad ensamhet och ökat 

patientdeltagande i psykologiska behandlingar. Användningen av hundarna har varit som 

allmänt sällskap men även för att genomföra vissa specifika aktiviteter som är utformade för 

att uppfylla ett visst syfte och därmed bidra till en bättre omvårdnad. För Henderson handlar 

omvårdnad om att hjälpa patienten att upprätthålla hälsa och välbefinnande när patienten inte 

själv klarar av det (Wiklund & Lindwall 2013). Hon belyser också hur sjuksköterskan måste 

ha ett samspel mellan huvud, hjärta och händer för att omvårdnaden ska fungera. Här kan 

Hendersons teori kopplas till djurassisterad omvårdnad som en del av sjuksköterskans händer, 

ett hjälpmedel som gör att sjuksköterskan når fram till patienten. 
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Användning 

Under temat Aktivitet belyses hur vårdhundar använts inom vården och hur det har gått till i 

praktiken. Forskarna använder sig ofta av hundens egenskaper för att skapa ett samspel 

mellan patient och hund och i det samspelet använda hunden som en markör för det som 

verkligen är problemet. Djurassisterad omvårdnad handlar mycket om att vara delaktig i 

hundens närvaro (Cole, Gawlinski, Steers & Kotlerman, 2007). Detta kan också kopplas till 

Hendersons teori som belyser just detta, att patienten ska vara delaktig och aktiv i sin vård. 

Vårdhundarna används även som en distraktion så att patienterna kunde komma ut och ta 

promenader eller andra aktiviteter. Sammanfattningsvis pekar resultaten i denna 

litteraturöversikt på att hundar kan integreras i vården. Användandet av hundar är dock 

beroende på den förare som är närvarande och vilka resurser som finns på den avdelning där 

vårdhunden ska vara verksam. Det kräver att det finns ett utrymme som kan skärmas av från 

resten av avdelningen för de patienter som inte vill delta på grund av rädsla, allergier eller 

obehag av hundens närvaro. De aktiviteter som genomfördes med vårdhunden faktiskt gick att 

genomföra utan några störningsmoment och att majoriteten av personal och patienter var 

nöjda. Ett cancercenter som fick besök av ett vårdhundsteam fick efter fyra veckor fylla i ett 

frågeformulär angående besöken och de var alla positiva i svaren angående om de tyckte att 

det var fördelaktigt med implementering av vårdhund samt om de ville se ett fortsatt arbete 

(Bibbo, 2013.) En negativ effekt av djurassisterad omvårdnad är att det kan ta mycket plats 

och att det stör det övriga arbetet på avdelningen. En studie talar dock emot det och menar på 

att det inte alls påverkade arbetet negativt och inte bidrog till ökad stress eller ett negativt 

arbetsklimat (Bibbo, 2013). Det visar på att det är möjligt att använda djurassisterad 

omvårdnad på en aktiv arbetsplats. 

 

Risker 

Risken som föreligger med användning av djur är inte tydligt framställd i de olika studierna, 

eftersom de flesta artiklar enbart studerar de positiva effekter som djurassisterad omvårdnad 

har (Lerner 2014). Det hade varit bra både för forskningen men även för praktiken om det 

fanns studier som visade för- och nackdelar med just användningen samt vilka risker det 

medför. Svenska Veterinärförbundet (SVF) talar dock för att det finns lite som talar för att 

smittorisken skulle vara ett problem. Samtidigt nämner de att det finns risker med framförallt 

riv- och bitsår (svf.se). Enligt Lerner (2014) är en viktig aspekt när det kommer till 

användning och risker är att djuret inte får bli stressat. Det är upp till hundföraren att ta hand 

om sin hund och känna efter så att den inte far illa. Exempelvis finns det en studie där hunden 
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jobbade mycket och blev så stressad att den utvecklade en infektion som behövdes behandlas 

med antibiotika som senare utvecklades till en kronisk sjukdom med livslång behandling 

(ibid.). Resultaten av litteraturöversikten redovisar ingenting angående att djuret skulle fara 

illa under terapierna. Men något som måste funderas över är vad hundarna gör mellan dessa 

forskningsprojekt. Forskarna som styr projekten hyr in vårdhundar plus förare från olika 

organisationer och vi vet inte hur mycket hundarna arbetar där emellan. Enligt 

djurskyddslagstiftningen ska människan minimera lidandet hos djuren och med det inte driva 

dem för hårt. Hundarna har en värdighet och en integritet som vi människor måste förhålla oss 

till (Lerner, 2014). Det är just därför det är en viss typ av hundar som väljs ut till att bli 

vårdhundar. De som väljs till att bli tränade har goda förutsättningar för att verka i en 

vårdmiljö (Höök, 2010). 

 

Effekt 

Denna litteraturöversikt har visat att hundar har positiva effekter på människor i 

vårdsammanhang. Många av dessa effekter som framkommit stärker Hööks (2010) 

beskrivning av sällskapsdjurs effekter på människor, vilket tyder på att det inte är ett nytt 

fenomen. Höök (2010) beskriver att några av effekterna som sällskapsdjur kan ha på 

människor är bland annat Sociala, Beteendemässiga, Emotionella och Fysiologiska vilket 

överensstämmer bra med ovan identifierade teman; Fysisk hälsa, Psykisk hälsa och 

Patientdeltagande, där Patientdeltagande utmärker sig som en tidigare inte lika 

uppmärksammad aspekt. Denna litteraturstudie stärker även tidigare forskning där hundar 

tycks kunna påverka människors hälsa (Serpell, 1991; Anderson, Reid & Jennings, 1992.)  

Resultatet av denna litteraturöversikt visade en minskning av smärta postoperativt vilket 

går i linje med Hendersons (1969) teori om att lindra lidande. Det är sjuksköterskan som ska 

se till att patienten har ett gott välbefinnande och kan vara aktiv i olika sammanhang samt att 

patienten får i sig den näring som patienten behöver. Om det finns ett hinder för detta, till 

exempel smärta, skall det försöka lösas. Henderson beskriver också hur viktigt det är med 

sömn och vila och att sjuksköterskan ska hjälpa patienten med detta. Resultaten från denna 

litteraturöversikt visar hur djurassisterad omvårdnad kan användas för att uppnå detta genom 

att minska smärta och sänka blodtryck. Men även minskad stress, ångest och depression, 

vilket hjälper sjuksköterskan med att uppfylla flera av de omvårdnadsbehov som Henderson 

(1969) har identifierat. Hunden har också stressförebyggande effekter. Detta stärks av Möller 

och Wikström (2014) som beskriver att hundar kan även ha en stressreducerande effekt på 

unga män med inlärningssvårigheter och anknytningsproblem. Inom psykiskt välbefinnande 
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fann vi artiklar som talade för att djurassisterad omvårdnad skulle fungera positivt. En studie 

fann att hundar kunde minska aggressiviteten hos patienter med psykiatriska sjukdomar. Detta 

kan tolkas utifrån Hendersons teori angående att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att 

undvika faror i omgivningen samt skador som patienten kan vålla sig själv eller andra 

(Henderson 1969). Studien visade att patienterna var mindre utsatta för isolering och därmed 

mindre utsatta för fara för sig själv. Detta resultat överensstämmer med ny forskning (Möller 

& Wikström 2014). 

 

Minskad läkemedelsanvändning 

Det faktum att vårdhundar kan bidra till en minskad användning av läkemedel såsom 

psykofarmaka (Dias Marques et al., 2015) är viktig att uppmärksamma. Psykofarmaka som 

ordineras i höga doser till bland annat äldre har visat sig ha allvarliga biverkningar och att se 

över förskrivningen av läkemedel till äldre har Socialstyrelsen konstaterat är viktigt (Höök, 

2010). En svensk retrospektiv studie som granskade journaler från patienter som lagts in på 

medicinavdelningar via akutmottagning visade att läkemedelsbiverkningar vid hjärt-

kärlsjukdomar bidrog till 14 procent av inläggningarna på medicinkliniken (Sarlöv, Andersén-

Karlsson & Von Bahr, 2001). Henderson (1969) påpekar även vikten av att undvika faror och 

skydda patienten från skador, där biverkningar från läkemedel som skulle kunna ersättas med 

den biverkningsfria djurassisterade omvårdnaden kan ses som en sådan fara/skada. Det är 

viktigt att förutom att ta fram bättre läkemedel, utveckla alternativa sätt att öka det psykiska 

välbefinnandet. 

 

Socialt samspel 

I sjuksköterskans omvårdnad av patienter ingår det att hjälpa patienten att meddela sig med 

andra och uttrycka sina känslor och önskemål (Henderson, 1969). Det visar att relationen 

mellan människor är betydelsefull och väldigt starkt. I studierna har hundarna visat på ett 

engagemang och ett intresse som sedan patienterna har svarat på, precis som tidigare studier 

menar (Rehn, 2011). Hundarna har visat sig vara som en katalysator för socialt samspel hos 

patienterna. Både mellan hund och patient, mellan patient och personal, mellan patient och 

hundförare samt patienter emellan.  

Mötet med vårdhunden blir ofta en stark upplevelse som uppmanar till socialt samspel, 

gemenskap och samtal (Höök, 2010). Hundar upplevs som äkta och skulle aldrig förfalska sitt 

engagemang, därför upplevs deras engagemang och närvaro som genuint.  
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Henderson lyfter att sjuksköterskan måste vara medveten om att det fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnandet inte är fullständigt hos alla patienter utan att det finns brister (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2013). Därför måste sjuksköterska se till dessa och hjälpa och stötta upp 

det som saknas. Här kan sjuksköterskan ta hjälp av djurassisterad omvårdnad. 

Det författarna även kom fram till var att upplevelsen av sjukhusvistelsen var bättre för de 

som var i experimentgruppen än de som var i kontrollgruppen samt att de tyckte att 

kommunikationen fungerade mycket bättre mellan sjuksköterska och sig själv (Harper et al., 

2015). 

 

Kliniska implikationer  

Hundar har visat sig ha goda effekter på patienter i många olika sammanhang. Artiklarna 

författarna har använt sig av har sina ursprung utspridda över hela världen, vilket skulle kunna 

tyda på att det finns möjligheter att införa djurassisterad omvårdnad oavsett var i världen man 

befinner sig. Författarna har sett att djurassisterad omvårdnad med hundar kan användas i 

många olika vårdkontexter. Det avdelningen behöver undersöka innan de inför djurassisterad 

omvårdnad med hundar är vilka effekter hundarna har haft, genom vilka metoder och hos 

vilka patienter dessa effekter är fördelaktiga samt att metoderna är relevanta att använda och 

är genomförbara. Hundarnas blodtryckssänkande effekt på människor till exempel, kan med 

fördel användas hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar eftersom hundarna har en effekt 

på patienter enbart genom att finnas där och låta sig bli klappad. Det räcker med att 

vårdhundar besöker patienterna på sina rum på till exempel sjukhusavdelningen. Det är med 

andra ord en kostnadseffektiv insats som kräver lite utrymme och kan genomföras på plats 

hos patienten. Liknande omständigheter gäller för hundarnas smärtlindrande effekter. Hundar 

har visat sig ha lugnande effekter på människor samt gett minskat aggressivt beteende hos 

patienter med olika former av psykisk ohälsa. Detta ger fördelar i sammanhang med just 

sådana patienter och även detta kan användas i de flesta miljöer eftersom dessa effekter kan 

uppnås utan några avancerade aktiviteter. Det handlar om att klappa, borsta, mata och 

promenera med hunden. Författarna har sett att hundar används i såväl äldreomsorg som 

psykiatrisk akutsjukvård, inom psykoterapi, på sjukhusavdelningar osv. Inom alla dessa 

områden har hundarna haft positiva effekter på patienterna och få nackdelar har identifierats. 

Författarna vill se en utveckling av dessa områden i Sverige. 
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Förslag till fortsatt forskning  

Det finns idag fortfarande bristande kunskap om djurassisterad omvårdnad vilket gör att det 

finns en osäkerhet kring användandet av denna metod. Författarna vill med denna 

litteraturstudie belysa att det finns forskning inom ämnet med resultat som talar för att den 

djurassisterade omvårdnaden med vårdhundar är betydelsefull. För att sjuksköterskor ska 

kunna använda och implementera forskningen i praktiken kräver det ett bredare vetenskapligt 

underlag. Det författarna vill se mer av är mer genomgående empiriska studier som sträcker 

sig under längre perioder där forskare kan undersöka mer data och följa processen före, under 

och efter. Det ska göras med motiveringen att de vill undersöka om effekterna kvarstannar 

efter avslutad terapi och i så fall i vilken utsträckning. De vill också se studier som undersöker 

en bredare population där metoderna är tydligt beskrivna för att ge ett bättre underlag till 

presenterade resultat. De studier som är presenterade i denna litteraturöversikt är en grund att 

utgå ifrån. Författarna ser gärna att forskare framöver går vidare och utvecklar dessa studier. 

Författarna vill även se att det genomförs mer forskning kring användandet av vårdhundar i 

fler områden inom den svenska vården, där de typiskt inte används idag men där de har haft 

positiva effekter på patienter i presenterade studier från andra länder. Exempelvis inom terapi 

för cancerpatienter och inom akut psykiatrisk vård med mera. Författarna tror att med de 

noggranna riktlinjer vi har i Sverige för att få fram duktiga vårdhundar och hundförare, finns 

det goda förutsättningar för att få fram bra forskning med kanske ännu bättre och framförallt 

tydligare resultat. 

 

Slutsats 

Författarna har med denna studie kunnat besvara syftet att undersöka hur hundar kan 

användas i vården och vilka effekter de har på patienter och därmed uppnått målet med denna 

litteraturöversikt. Resultatet har kunnat presenteras och visat att det finns flera möjligheter för 

att använda hundar i vården samt att de har dels en fysiologisk och en psykologisk positiv 

inverkan på patienter. Relationen mellan hund och människa har visat sig vara djupt rotad och 

att den har hälsofrämjande effekter. Djurassisterad omvårdnad med hundar kan utnyttja denna 

relation och hundarnas hälsofrämjande effekter även i vårdsammanhang. På så sätt kan 

människor som inte själva har hund få ta del av dessa positiva effekter. Hundar kan användas 

för promenader, lekar, att matas, att klappas, genomföra konster, sällskap vid terapi samt för 

besök inom vården. Dessutom kan människor som har hundar men på grund av ändrade 

omständigheter kopplat till hälsan, exempelvis inläggning på sjukhus, fortsätta ta del av dessa 
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hälsofrämjande effekter. Djurassisterad omvårdnad kan användas för att minska 

användningen av läkemedel mot smärta samt lugnande läkemedel, det kan även reducera 

stress och sänka blodtryck samt öka det psykiska välbefinnandet. Vårdhundar kan användas 

dels i Sverige men även världen över i de allra flesta vårdsammanhang, både i slutenvård och 

i öppenvård.   



 
 20 (32) 

 

Referensförteckning 

 

Anderson, W.P., Reid, C.M. & Jennings, G.L (1992). Pet ownership and risk factors for 

cardiovascular disease. The Medical Journal of Australia, 157(5), 298-301. Från 

http://europepmc.org/abstract/med/1435469 

 

Bibbo, J. (2013). Staff Members' Perceptions of an Animal-Assisted Activity. Oncology 

Nursing Forum, 40. 320-326. doi: http://dx.doi.org/10.1188/13.ONF.E320-E326 

 

Calvo, P., Fortuny, J.R., Guzmán, S., Macías, C., Bowen, J., García, M.L., Orejas, O., Molins, 

F. Tvarijonaviciute, A., Cerón, J.J., Bulbena, A. & Fatjo, J. (2016). Animal Assisted 

Therapy (AAT) Program As a Useful Adjunct to Conventional Psychosocial 

Rehabilitation for Patients with Schizofrenia: Results of a Small-Scale Randomized 

Controlled Trial. Frontiers in Psychology, 7. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00631 

 

Cole, K.,M., Gawlinski, A., Steers, N. & Kotlerman, J. (2007). Animal assisted therapy in 

patients hospitalized with heart failure. American Journal of Critical Care, 16(6), 

575-585. Hämtad från databasen CINAHL 

 

Dias Marques, M.I., Cruz Mendes, A., Ferreira de Magalhães Gamito, A.I. & De Sousa, L. 

(2015). Effectiveness of animal-assisted interventions in preventing violence in acute 

psychiatric inpatients. Revista de Enfermagem Referência, (5), 47-56, doi: 

http://eshproxy.esh.se:2112/10.12707/RIV14060 

 

Friedmann, E., Katcher, A.H., Lynch, J.J. & Thomas, S.A. (1980). Animal Companions and 

One-Year Survival of Patients After Discharge From a Coronary Care Unit. Public 

Health Reports, 95(4), 307-312. Från 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1422527/pdf/pubhealthrep00128-

0003.pdf 

 

Friedmann, E., Son, H. (2009). The human-companion animal bond: how humans benefit. Vet 

Clin North Am Small Anim Pract. 39(2), 293-326 doi: 10.1016/j.cvsm.2008.10.015. 

 

Friberg, F. (2012) Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (red.) (2012). Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 145-160). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Goddard, A. Gilmer, M. (2015). The Role and Impact of Animals with Pediatric Patients. 

Pediatric Nursing, 41(2), 65-71. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

 

Gonzàlez-Ramìrez, M.T., Ortiz-Jimènez, X.A. & Landero-Hernàndez, R. (2013). Cognitive-

Behavioral Therapy and Animal-Assisted Therapy: Stress Management for Adults. 

Alternative & Complementary Therapies, 19(5), 270-275. doi: 

10.1089/act.2013.19505 

 

Harper, C.M., Dong, Y., Thornhill, T.S., Wright, J., Ready, J., Brick, G.W. & Dyer, G. 

(2015). Can Therapy Dogs Improve Pain and Satisfaction After Total Arthroplasty? 

A Randomized Controlled Trial. Clinical Orthopaedics and Related Research, 

473(1), 372-379. doi: 10.1007/s11999-014-3931-0 

 

http://dx.doi.org/10.1188/13.ONF.E320-E326
https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00631
http://eshproxy.esh.se:2112/10.12707/RIV14060
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1422527/pdf/pubhealthrep00128-0003.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1422527/pdf/pubhealthrep00128-0003.pdf


 
 21 (32) 

 

Henderson, V. (1969). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförenings förlag 

 

Höök, I. (2010). Hund på recept: Den professionella vårdhunden. Stockholm: Gothia Förlag 

 

Johnson, R., Meadows, R., Haubner, J. & Sevedge, K. (2008). Animal-assisted activity among 

patients with cancer: effects on mood, fatigue, self-perceived health, and sense of 

coherence. Oncology Nursing Forum, 35(2). 225-232. doi: 

http://dx.doi.org/10.1188/08.ONF.225-232 

 

Kawamura, N., Niiyama, M & Niiyama, H. (2009). Animal-assisted activity: experiences of 

institutionalized Japanese older adults. Journal of Psychosocial Nursing & Mental 

Health Services, 47(1), 41-47. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text. 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad (s. 69-94). Lund: Studentlitteratur. 

 

Möller. A., Wikström, F. (2014). Om djurens inverkan på välbefinnande hos personer med 

långvarig hälsa. I G. Silfverberg & H. Lerner (red). Hästen, hunden och den 

mänskliga hälsan: vård, behandling och terapi (s. 85-105). Stockholm: Ersta sköndal 

högskola 

 

Olsen, C., Pedersen, I., Bergland, A., Enders-Slegers, M-J. & Ihlebaek, C. (2016). Effect of 

Animal-Assissted Activity on Balance and Quality of Life in Home-Dwelling 

Patients with Dementia. Geriatric Nursing, 37(4), 284-291. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.04.002 

 

Reed, R., Ferrer, L., Villeagas, N. (2012). Natural healers: a review of animal assisted therapy 

and activities as complementary treatment for chronic conditions. Revista Latino-

Americana de Enfermagem, 20(3), 612-618. 

doi: http://eshproxy.esh.se:2112/10.1590/S0104-11692012000300025 

 

Rehn, T. (2011) The Role of the Emotional Relationship with Humans on Dog Welfare. 

(Avhandling, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Miljö och 

Hälsa) Från http://pub.epsilon.slu.se/8081/1/Rehn_T_110420b.pdf 

 

Rosén, M. (2015) Systematisk litterturöversikt. I M. Henricson (red). Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sarlöv, C., Andersén-Karlsson, E. & Von Bahr, C. (2001). Läkemedelsbiverkningar leder till 

sjukhusvård för hjärtpatienter. Läkartidningen, 98(47), 5349-5353. Hämtad från 

databasen Google Scholar 

 

Serpell, J. (1991). Beneficial Effects of Pet Ownership on Some Aspects of Human Health and 

Behaviour. Journal of The Royal Society of Medicine, 84(12), 717-720. doi: 

10.1177/014107689108401209 

 

SFS 1988:534. Djurskyddslagen. Hämtad 25 oktober, 2016, från Jordbruksverket, 

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforf

attningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html 

http://dx.doi.org/10.1188/08.ONF.225-232
http://dx.doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.04.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.04.002
http://eshproxy.esh.se:2112/10.1590/S0104-11692012000300025
http://pub.epsilon.slu.se/8081/1/Rehn_T_110420b.pdf
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html


 
 22 (32) 

 

Stefanini, M., Martino, A., Allori, P., Galeotti, F & Tani, F. (2015). The use of Animal-

Assisted Therapy in adolescents with acute mental disorders: A randomized 

controlled study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 21(1), 42-46. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ctcp.2015.01.001 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s Etsika kod för sjuksköterskor. [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf. 

 

Sveriges Veterinärförbund (2015). Hundar i vård och omsorg: Vägledning till praktiskt arbete 

Stockholm: Sveriges veterinärförbund. Från 

http://www.svf.se/Documents/Annonser/hundar%20i%20v%C3%A5rd%20o%20oms

org%20-%20webb.pdf 

 

Swall, A. (2015). Being in the present: The meaning of the interaction between older persons 

with alzheimer's disease and a therapy dog. Doktorsavhandling, Karolinska institutet, 

Department of neurobiology, care science and society. Från 

http://manimalis.com/wp-content/uploads/2016/02/Thesis_Anna_Swall.pdf 

 

White, J.H, Quinn, M., Garland, S., Dirkse, D., Wiebe, P., Hermann, M. & Carlson, L.E. 

(2015). Animal-Assisted Therapy and Counseling Support for Women with Breast 

Cancer. Intergrative Cancer Therapies, 14(5), 460-467. 

doi:10.1177/1534735415580678                                     

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Wiklund Gustin, L. & Lindwall, L. (2013). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Johanneshov: 

MTM 

 

Willman, A. (2014). Hälsa och välbefinnande. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 37-50). Lund: Studentlitteratur. 

 

Winkle, M.,Y., Wilder, A. & Jackson, L.,Z. (2014). Dogs as pets, visitors, therapists and 

assistants. Home Healthcare Nurse, 32(10), 589-595. doi: 

10.1097/NHH.0000000000000156

http://dx.doi.org/10.1016/j.ctcp.2015.01.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.ctcp.2015.01.001
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.svf.se/Documents/Annonser/hundar%20i%20v%C3%A5rd%20o%20omsorg%20-%20webb.pdf
http://www.svf.se/Documents/Annonser/hundar%20i%20v%C3%A5rd%20o%20omsorg%20-%20webb.pdf
http://www.svf.se/Documents/Annonser/hundar%20i%20v%C3%A5rd%20o%20omsorg%20-%20webb.pdf
http://manimalis.com/wp-content/uploads/2016/02/Thesis_Anna_Swall.pdf


 
 

23 (32) 
 

 

 

Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinahl COMPLETE dog assisted 

therapy 

28 English/swedish, full 

text, peer-reviewed, 

abstract avalible, 2000-

2016, pdf full text. 

10 4 2 

Cinahl COMPLETE animal assisted 

aherapy AND 

dogs 

67 English/swedish, full 

text, peer reviewed, 

2000-2016 

6 6 5 

Cinahl COMPLETE AAT pet 8 English/swedish, full 

text, peer-reviewed, 

abstract avalible, 2000-

2016, pdf full text. 

3 2 1 

Cinahl COMPLETE animal assisted 

therapy 

75 English/swedish, full 

text, peer-reviewed, 

abstract avalible, 2000-

2016, pdf full text. 

5 4 2 

PubMed AAT and dog 51  5 3 1 

PubMed AAT and dog 

and rehabilitation 

22  4 2 1 

*12/12-16 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Bibbo, J. Staff Members' 

Perceptions of 

an Animal-

Assisted 

Activity 

Oncology Nursing, 

Land saknas, 

Forum, 2013 

Undersöka vårdpersonals 

uppfattning av att 

implementera 

djurassisterad omvårdnad 

i ett regionalt cancercenter 

i öppenvård. 

Design: Kvantitativ, 

kvasiexperimentell, 

retrospektiv studie 

Urval: 34 anställda ur 

personalen på 

avdelningen. 

Datainsamling: 

Självrapport av 

personalen genom 

frågeformulär efter fyra 

veckors AAA på 

avdelningen. Besöken 

ägde rum tre gånger i 

veckan under totalt 12 

besök.  

Tidigare uppfattningar om AAA 

påverkade uppfattningar om 

behandlingens effektivitet. Direkt 

och indirekt interaktion med AAA 

hade ett positivt samband med 

uppfattningar om AAA. 

Interaktionen med hundförare och 

hundar var positivt korrelerad till 

godkännande av AAA. 

Calvo, P., 

Fortuny, J.R., 

Guzmán, S., 

Macías, C., 

Bowen, J., 

García, M.L., 

Orejas, O., 

Molins, F. 

Tvarijonaviciute, 

A., Cerón, J.J., 

Bulbena, A. & 

Fatjo, J. 

Animal 

Assisted 

Therapy (AAT) 

Program As a 

Useful Adjunct 

to Conventional 

Psychosocial 

Rehabilitation 

for Patients 

with 

Schizophrenia: 

Results of a 

Small-scale 

2016, Spanien, 

Frontiers in 

Psychology 

Att undersöka effekten av 

AAT som en 

tillsats/medhjälpare till ett 

konventionellt sex 

månaders rehabiliterings 

program för personer med 

schizofreni. 

Design: Randomiserad, 

kontrollerad studie 

 Urval: 22 patienter 

diagnosen schizofreni på 

sjukhus i Spanien. 

Datainsamling: Man 

mätte PANSS, 

salivkortisol, alfa-amylas. 

Deltagarna delades in i 3 

grupper, 2 AAT grupper 

och en kontrollgrupp. 

Studien pågick i 6 

månader. 

Både AAT gruppen och 

kontrollgruppen visade signifikanta 

förbättringar i positiv och generell 

symtomatologi som mättes med 

PANSS, men bara AAT gruppen 

visade en signifikant förbättring i 

negativ symtomatologi. Fortsatt 

deltagande var signifikant högre i 

AAT gruppen än i kontrollgruppen. 

Kortisol nivåerna minskade 

signifikant efter en AAT session 

vilket kan indikera att vårdhundarna 

minskade stress. 
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Randomized 

Controlled 

Trial 

Cole, M., 

Gawlinski, A., 

Steers, N. & 

Kotlerman, J. 

Animal- 

assisted 

Therapy in 

Patients 

Hospitalized 

with Heart 

Failure 

2007, USA, 

American Journal 

of Critical Care 

Att fastställa om ett 12 

minuters sjukhusbesök av 

en vårdhund förbättrar 

hemodynamiska 

mätvärden, sänker 

neurohormonnivåer och 

minskar ångest hos 

patienter med avancerad 

hjärtsvikt. 

Design: Kvantitativ, 

randomiserad, 

experimentell design. 

Urval: 76 vuxna med 

allvarlig hjärtsvikt 

randomiserades till tre 

grupper, en 

interventionsgrupp och 

två kontrollgrupper. 

Datainsamling: 
Interventionsgruppen fick 

ett 12 minuters besök av 

en frivillig förare med 

vårdhund, ena 

kontrollgruppen fick ett 

12 minuters besök av en 

frivillig människa bara 

och andra 

kontrollgruppen fick bara 

vila i 12 minuter. 

Värdena kollades precis 

före, efter 8 minuter och 

efter 16 minuter (4 

minuter efteråt). 

Analys: Longitudinell 

analys användes för att 

ställa upp skillnaderna 

Jämfört med kontrollgruppen som 

bara fick vila fick gruppen som fick 

besök av vårdhunden lägre 

blodtryck. Jämfört med 

kontrollgruppen som fick besök av 

bara en frivillig människa så fick 

gruppen som fick besök av 

vårdhunden signifikant lägre nivåer 

av adrenalin och noradrenalin. Efter 

interventionen hade gruppen som 

fick besök av vårdhunden lägst nivå 

av ångest jämfört med de två andra 

grupperna. 



 
 

26 (32) 
 

 

mellan de 3 grupperna 

vid 3 tillfällen.  

Dias Marques, 

M.I., Cruz 

Mendes, A., 

Ferreira de 

Magalhães 

Gamito, A.I. & 

De Sousa, L. 

Effectiveness 

of animal-

assisted 

interventions in 

preventing 

violence in 

acute 

psychiatric 

inpatients 

2015, Portugal, 

Journal of Nursing 

Referência 

Att bedöma effektiviteten 

av ett djurassisterat 

interventionsprogram(med 

hundar) på en akut 

psykiatrisk enhet för att 

minska våld. 

Design:  

Kvantitativ 

kvasiexperimentell studie  

Urval: En experimentell 

grupp om 26 patienter 

och en likvärdig 

kontrollgrupp.  

Datainsamling: 
Experimentella gruppen 

deltog i ett program där 

de fick sex 15-minuters 

besök av ett 

vårdhundsteam (hund 

och förare) under tre 

veckor. Varje session 

involverade 2 patienter. 

Psykiatriska symtom och 

uttryck och upplevelse av 

ilska bedömdes före och 

efter programmet. 

Aggressiva beteenden 

bedömdes under 

programmet. 

Programmet visade sig vara 

effektivt för att minska 

allvarligheten och frekvensen av 

aggressiva beteenden samt minska 

användningen av psykofarmaka. 

Man fann inga bevis om påverkan 

på psykiatriska symtom eller 

upplevelse och uttryck av ilska. 

Gonzàlez-

Ramìrez, M.T., 

Ortiz-Jimènez, 

X.A. & 

Landero-

Hernàndez, R. 

Cogninitive-

Behavioral 

Therapy and 

Animal-

Assisted 

Therapy: Stress 

2013, Mexiko, 

Alternative & 

Complementary 

Therapies 

Ta reda på hur KBT 

jämfört med KBT + AAT 

tekniker minskar stress 

hos 2 grupper av vuxna 

människor 

Design: Kvantitativ 

Urval: 30 vuxna som 

delades in i två grupper. 

Datainsamling: Samma 

stresshanterings 

Minskning av stress och 

psykosomatiska symtom fanns hos 

båda grupperna. En hunds närvaro 

är fördelaktigt för minskning av 

stress och en extra fördel är att i 

gruppen med AAT var det fler 
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Management 

for Adults 

workshop applicerades 

på två grupper, en där 

man bara använde KBT 

och en där man 

inkluderade aktiv 

användning av 

terapihund tillsammans 

med KBT. 

deltagare som fortsatte gå på 

behandlingen. 

Harper, Carl M; 

Dong, Yan; 

Thornhill, 

Thomas S; 

Wright, John; 

Ready, John; 

Brick, Gregory 

W; Dyer, 

George 

Can therapy 

dogs improve 

pain and 

satisfaction 

after total joint 

arthroplarsty? 

A randomized 

controlled trial 

2015, USA, 

Clinical 

Orthopaedics & 

Related Research  

Utvärdera vilken roll 

djurassisterad terapi med 

vårdhundar i den 

postoperativa 

återhämtningen av 

patienter efter THA och 

TKA 

(Höftprotes/Knäplastik). 

Design: En randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: 72 patienter som 

genomgick primär 

ensidig THA eller TKA 

utfördes. 

Datainsamling: 
Patienterna 

randomiserades till en 

grupp som fick ett 15-

minuters besök av en 

vårdhund innan 

sjukgymnastik eller 

vanliga postoperativa 

fysiska terapier och till 

en kontrollgrupp. Båda 

grupperna hade liknande 

demografiska 

egenskaper. Minskning 

av smärta bedömdes med 

hjälp av VAS efter varje 

fysisk terapisession, med 

början på postoperativ 

Användningen av terapi hundar har 

en positiv effekt på patienternas 

smärtnivå och tillfredsställelse med 

sjukhusvistelsen efter total 

ledersättning. Patienterna som fick 

besök av vårdhund hade lägre 

poäng på VAS skalan efter varje 

besök.  



 
 

28 (32) 
 

 

dag 1 och fortsatte under 

tre sessioner.  

Johnson, R., 

Meadows, R., 

Haubner, J., 

Sevedge, K 

Animal-assisted 

activity among 

patients with 

cancer: effects 

on mood, 

fatigue, self-

perceived 

health, and 

sense of 

coherence 

2008, USA, 

Oncology Nursing 

Forum 

Identifiera hur hundar kan 

påverka effekterna på 

humöret och känslan av 

sammanhang hos patienter 

som genomgår 

strålningsterapi. 

Design: Longitudinell, 

randomiserade grupper.  

Urval: 30 deltagare 

fördelat över tre lika 

stora grupper. Från 

radiologavdelning från 

två sjukhus.  

Datainsamling: 

En grupp som fick träffa 

en vårdhund, en grupp 

som träffade en människa 

och en grupp som läste. 

Tre besök i veckan under 

fyra veckor. 

 

Ingen vetenskaplig signifikans 

hittades, men man kunde se en 

ökning av välmående i alla 

grupperna. Alla tre terapiformerna 

slutade med förbättrade resultat. 

Kawamura, N., 

Niiyama, M & 

Niiyama, H 

Animal-assisted 

activity: 

experiences of 

institutionalized 

Japanese older 

adults 

2009, Japan, 

Journal of 

Psychosocial 

Nursing & Mental 

Health Service 

Att avgöra hur en grupp 

av institutionaliserade 

äldre japanska kvinnor 

uppfattade djurassisterad 

aktivitet (AAA) och hur 

deras uppfattningar kan 

vara relevanta för klinisk 

omvårdnad i AAA 

sammanhang. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Åtta äldre 

japanska kvinnor 

(Åldersintervall = 67-94) 

som är bosatta i ett privat 

vårdhem i norra Japan. 

Alla deltagare var i olika 

stadier av demens, men 

var fortfarande i stånd att 

ange sina åsikter själva 

och ge sitt samtycke att 

delta i denna forskning. 

Datainsamling: 

Sex teman framkom om den 

interaktiva relationen mellan 

deltagarna och djuren; Deltagarna 

visade på en utveckling kring 

intresset för sig själv och andra 

boende. Kvinnorna mindes saker 

från förr som gjorde de 

känslomässigt berörda och 

relationen med hundarna fick de att 

känna ett bättre välbefinnande. 

Relationen med hundarna och 

patienterna gjorde även att 

sjuksköterskorna lättare kunde 

kommunicera med patienterna. 
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Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Fenomenologisk 

analys 

Majic, 

Tomislav; 

Gutzmann, 

Hans; Heinz, 

Andreas; Lang, 

Undine E; Rapp, 

Michael A 

Animal-

Assisted 

Therapy and 

Agitation and 

Depression in 

Nursing Home 

Residents with 

Dementia: A 

Matched Case-

Control Tria 

2013, Tyskland, 

American Journal 

of Geriatric 

Psychiatry 

Undersöka effekten av 

djurassisterad terapi 

(AAT) på symptom på 

agitation/aggression och 

depression i vårdhem för 

demens. 

Design: Kvantitativ 

Urval: 65 vårdhem, 

patienter med demens 

Ålder: 81,8 [9,2] år 

Analys: Anonyma 

bedömare bedömde 

kognitiv försämring med 

Mini Mental Test, 

förekomst av 

agitation/aggression med 

Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory och 

depression med 

Dementia Mood 

Assessment Scale under 

en period av 4 veckor 

efter AAT besöken 

I kontrollgruppen visades symtom 

på agitation/aggression och 

depression ha ökat betydligt under 

10 veckor. Däremot en konstant 

nivå hos de som fick AAT. 

Olsen, C., 

Pedersen, I., 

Bergland, A., 

Enders-Slegers, 

M-J. & Ihlebaek, 

C. 

Effect of 

animal-assisted 

activity on 

balance and 

quality of life 

in home-

dwelling 

persons with 

dementia 

2016, Norge, 

Geriatric Nursing 

Att undersöka om AAA 

med en hund för personer 

med demens som bor kvar 

hemma och besöker 

dagvård kan ha någon 

effekt på fallriskfaktorer, 

balans och livskvalitet. 

Design: Kluster-

randomiserad multicenter 

försök med en 

uppföljning. 

Urval: 42 respektive 38 

deltagare från 16 

vårdhem.  

Datainsamling: 30 min 

AAA med guide i 

grupper om 3-7 

Signifikant positiv effekt på balans. 

Användbart för att minska fallrisk. 
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deltagare. Quality of Life 

in Late-stage Dementia 

(QUALID) frågeformulär 

användes. 

Analys: BBS 

Stefanini, M., 

Martino, A., 

Allori, P., 

Galeotti, F & 

Tani, F. 

The use of 

Animal-

Assisted 

Therapy in 

adolescents 

with acute 

mental 

disorders: A 

randomized 

controlled 

study 

2015, Italien, 

Complementary 

Therapies in 

Clinical Practice 

Jämföra effekterna av 

AAT hos barn och 

ungdomar med akuta 

psykiatriska problem. 

Design: Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad studie 

Urval: 34 patienter (17 i 

kontrollgrupp) 

Datainsamling: The 

Children Global 

Assessment Scale, 

Format of hospital care, 

Ordinary school 

attendance och 

observation av AAT 

Analys: Chi Square 

Resultaten indikerar en statistiskt 

signifikant förbättring generellt, 

minskad vård och ökad vanlig 

skolgång i behandlingsgruppen, 

men inte i kontrollgruppen. 

White, J.H, 

Quinn, M., 

Garland, S., 

Dirkse, D., 

Wiebe, P., 

Hermann, M. & 

Carlson, L.E. 

Animal-

Assisted 

Therapy and 

Counseling 

Support for 

Women with 

Breast Cancer 

2015, Kanada, 

Intergrative Cancer 

Therapies 

Att utforska acceptansen 

och erfarenheten av AAT 

under individuell 

bröstcancer 

rådgivning/terapi. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Åtta patienter 

deltog, kvinnor mellan 

39-61 års ålder och i snitt 

fick de 

bröstcancerdiagnosen för 

tre år sen.  Patienter som 

deltog i rådgivning/terapi 

med en vårdhund 

närvarande inbjöds att 

delta i studien. 

Datainsamling: De 

intervjuades enskilt och 

Majoriteten av patienterna 

rapporterade en positiv erfarenhet 

av AAT. Temat som uppstod kring 

rådgivningsupplevelsen var bland 

annat fördelar i påbörjandet av 

rådgivningen, fördelar för större 

engagemang och personligt 

blottande. 



 
 

31 (32) 
 

 

ombads att reflektera 

över sina erfarenheter av 

AAT.  

Analys: 

Dataframställning och 

analys skedde 

samverkande. 

Transkripten 

analyserades tematiskt 

genom en process av 

konstant jämförande. 

 

 


