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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Djur har visat sig ha en positiv inverkan på människor. Det vårdvetenskapliga 

förhållningssättet säger att en människa kan uppleva välbefinnande trots 

sjukdom. Djurens positiva egenskaper kan användas i vården för att hjälpa 

personer med ohälsa att uppleva välbefinnande. En djurunderstödd 

intervention kan vara en form av aktivitet eller terapi som involverar 

sällskapsdjur (AAA/AAT) eller hästar (EAT). 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur djur i vården främjar 

välbefinnandet hos personer med långvarig ohälsa.  

Metod: Litteraturöversikt baserad på fjorton vetenskapliga originalartiklar, med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats.  

Resultat: Sammanställningen av resultatet utmynnade i fyra huvudkategorier med två 

respektive subkategorier: Fysiska aspekter med subkategorierna Kroppsligt 

välbefinnande och Kroppsliga funktioner; Psykiska aspekter med 

subkategorierna Psykiskt välbefinnande och Reducerade psykiatriska symtom; 

Existentiella aspekter med subkategorierna Livskvalitet och Trygghet; samt 

Sociala aspekter med subkategorierna Socialt beteende och Relationer.  

Diskussion: Granskning och diskussion av vald metod. Resultatet fördjupades med hjälp av 

för arbetet vald teoretisk referensram: Antonovskys teori om Känsla av 

Sammanhang (KASAM) och det salutogena förhållningsättet. Resultatet 

diskuterades utifrån begreppen Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet.  

Nyckelord: Djurunderstödd intervention, djurunderstödd aktivitet, djurunderstödd terapi, 

hästunderstödd terapi, långvarig ohälsa, välbefinnande 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Animals have been shown to have a positive effect on people. The nursing 

science approach says that a person can experience well-being despite illness. 

The positive attributes of animals can be used in health care to help ill people 

experience well-being. An animal-assisted intervention can be a form of 

activity or therapy involving pets (AAA / AAT) or horses (EAT). 

Aim:  The purpose of this study was to elucidate how animals in health care 

promote well-being for people with long-term illness. 

Methods: Literature review based on fourteen original scientific articles, with both 

qualitative and quantitative approach.  

Results: The compilation of the results led to four main categories with two 

subcategories respectively. These were: Physical aspects with subcategories 

Physical well-being and Bodily functions; Psychic aspects with subcategories 

Psychic well-being and Reduced psychiatric symptoms; Existential aspects 

with subcategories Quality of Life and Safety; Social Aspects with 

subcategories Social behavior and Relationships. 

Discussions: Review and discussion of the selected method. Discussion of the results with 

the selected theoretical framework: Antonovsky's theory of Sense of 

Coherence (SOC) and the salutogenic approach. The results were discussed 

based on the concepts of comprehensibility, manageability and 

meaningfulness. 

Keywords: Animal-assisted intervention, animal-assisted activity, animal-assisted 

therapy, equine-assisted therapy, long-term illness, well-being 
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1 Inledning 

Anledningen till att vi valde att fördjupa oss i ämnet “djur inom hälso- och sjukvården” var att 

vi trodde oss veta att djur har positiva effekter på både friska och sjuka människor. Vår egen 

erfarenhet av hur djur och natur påverkar känslan av välbefinnande gav oss inspiration till att 

vilja undersöka ämnet närmare. De egna sällskapsdjuren har lärt oss att relationen mellan 

djuret och människan har en positiv och läkande kraft. Dessutom har vi själva deltagit i och 

haft nytta av djurunderstödd terapi som en intervention under ett behandlingsprogram.  

Under utbildningen har vi flera gånger stött på möjligheten att integrera djuren i vård och 

omsorg. Redan första dagen presenterades nyaste forskning om vårdhundar och 

hästunderstödd terapi. Under verksamhetsförlagd utbildning inom äldrevård och palliativ vård, 

samt i kurser inom psykiatri och vårdvetenskap har vi lärt oss om djurens möjligheter att 

främja patienters hälsa och upplevelse av livskvalitet. Det har även påtalats som ett alternativ 

för att öka vårdkvaliteten och säkerställa vårdetiska principer, genom att belysa rätten till 

autonomi och självupplevd livskvalitet. Därför ville vi vidare undersöka och belysa detta 

ämne i syfte att bredda vår egen kunskap, samt för att göra läsarna uppmärksamma på 

förbättringsmöjligheterna för framtidens hälso- och sjukvård. 
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2 Bakgrund 

2.1 Det vårdvetenskapliga synsättet   

Ett centralt ontologiskt antagande inom den vårdvetenskapliga disciplinen är att människan är 

en helhet som utgörs av fysiska, psykiska, existentiella och sociala aspekter. Dessa 

dimensioner är oskiljbara och ligger till grund för hur människan uppfattar världen, sig själv 

och sin hälsa (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 17). Vårdandet 

utgår från den holistiska synen på patienten, där kropp, psyke och ande/själ är oskiljbara. 

Holistiskt vårdande ser hälsa och välmående som mer än frånvaro av sjukdom eller diagnos 

och tar hänsyn till alla dimensioner av människan (Battey, 2009, s. 22-24).                  

Florence Nightingale beskriver att människans kropp och själ hänger ihop och att en 

naturlig miljö har en positiv inverkan på patienters hälsa (Nightingale, 1859). Dahlberg & 

Segesten (2010, s. 27-29) refererar till Nightingale’s holistiska syn på människan och hennes 

tidiga studier om naturens läkande krafter och den naturliga miljöns inverkan på patienters 

tillfrisknande och hälsa. Vårdvetenskaplig forskning har genom tiden kommit att 

utkristallisera fyra begrepp som beskriver och definierar disciplinen, de så kallade 

konsensusbegreppen: människa, hälsa, miljö och vårdande. Kännetecknande begrepp inom 

vårdvetenskapen är patientperspektivet och livsvärlden som bör vara centrala utgångspunkter 

i vårdandet. Dessa begrepp illustrerar att patienten är expert på sin egen upplevelse av 

kroppen och hälsan, vilket kompletteras av sjuksköterskans professionella kunskap. 

Livsvärlden är världen så som den erfars och är oskiljbar från människan. Det är i patientens 

livsvärld som vårdandet bör äga rum (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 103, 128).  

 

2.2 Välbefinnande och Hälsa 

Termen välbefinnande omfattar människans alla dimensioner, såväl fysiska och psykiska som 

existentiella och sociala. Välbefinnande motsvaras av upplevelsen av att må bra och ha ett 

gott liv. Nordenfelt (1991) beskriver det holistiska hälsoperspektivet där man utgår från 

människan som en självständig, handlande varelse i en social kontext. Hälsa och sjukdom 

förstås då som ett fenomen som påverkar individens handlingsförmåga. Equilibriumteorin 

åsyftar den balans som råder mellan en persons handlingsförmåga och handlingens natur. När 

en balans är uppnådd har personen möjlighet att känna välbefinnande och ha hälsa (s. 81-82). 

 En persons funktionstillstånd beskrivs som interaktionen mellan kroppsfunktioner, 
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kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet. Funktionsnedsättning uppstår när dessa 

parametrar inte samarbetar och kan vara ett tecken på ohälsa. Individens upplevelse av 

välbefinnande och livskvalitet möjliggör hälsa trots funktionshinder (Socialstyrelsen, 2003, s. 

192-194). Man kan skilja mellan objektiv och subjektiv hälsa genom att använda de engelska 

begreppen “disease” och “illness”. Disease beskriver sjukdomen som en biologisk process 

som är en avvikelse från den friska normen, så som en diagnos. Illness däremot beskriver 

individens subjektiva upplevelse av ohälsa. Denna vårdvetenskapliga aspekt är viktig att ha i 

åtanke när man arbetar hälsofrämjande med patienter som lider av långvariga 

sjukdomstillstånd eller handikapp, eftersom vårdandets mål är att främja känslan av hälsa och 

välbefinnande under alla omständigheter (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 80).  

 Stevens (2010) beskriver hur människans upplevelse av sig själv och den egna hälsan 

påverkas av vilken miljö personen befinner sig i. Han påpekar att upplevelsen av 

välbefinnande, hälsa och sjukdom står i relation till platsen och omgivningens utformning. 

Forskningen visar att en naturlig miljö kan fungera effektivt i ett terapeutiskt syfte. Att 

befinna sig i en naturlig miljö kan för patienter verka både symtomlindrande, genom att lindra 

smärta och öka koncentrationen, samt mentalt uppbyggande, genom att öka acceptansen och 

stärka självförtroendet. Därför är det av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal tar hänsyn 

till den miljö som vårdandet äger rum i och är medveten om hur den påverkar patientens hälsa 

och välmående. Genom att anpassa omgivningen kan patienten ges förutsättningar för att 

uppleva en högre grad av välbefinnande (Stevens, 2010). 

 

2.3 Omvårdnad vid långvarig ohälsa 

Omvårdnad syftar till att främja läkande och välbefinnande, underlätta ett liv med långvarig 

sjukdom, funktionsnedsättning eller lidande, samt att slutligen ge människan möjlighet till en 

god och värdig död (Söderberg, 2009). Ruddick (2013) menar att sjuksköterskan har en 

möjlighet att i ett tidigt stadium upptäcka ohälsa och arbeta preventivt för att hjälpa patienten 

att stärka sina resurser och fokusera på de faktorer som ökar välbefinnandet. Kroniska 

sjukdomar karaktäriseras av att de är långvariga och osäkra gällande diagnos, behandling och 

förlopp. Ofta är de kroniska sjukdomarna obotliga, men inte smittsamma eller synliga för 

omvärlden. Sjuksköterskan har en central roll för att hjälpa personer som drabbas av en 

långvarig sjukdom att göra livsstilsförändringar för att anpassa sig till det nya livet 

(Söderberg, 2009). Nordenfelt (2005) poängterar skillnaden mellan kronisk disease och 

kronisk illness, det vill säga förekomsten av en långvarig fysiologisk funktionsnedsättning, 
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respektive upplevelsen av att ha ett långvarigt funktionshinder. För att främja välbefinnandet 

för personer med kronisk illness krävs ett professionellt förhållningssätt som strävar efter att 

främja livskvaliteten. Sjuksköterskans professionella insatser, så som att finna positiva 

strategier och sätta upp vitala mål kan ha stor betydelse för att minska dessa personers 

upplevelse av ohälsa. Hu & Gruber (2008) menar att långvarig ohälsa berör människan ur ett 

psykiskt, psykosocialt och socialt perspektiv. Samtidigt medför sjukdomen ofta svåra fysiska 

symtom så som smärta och olika former av funktionsnedsättning vilket påverkar människans 

upplevelse av livskvalitet.  

 Kroniska tillstånd kan vara medfödda och genetiska, däribland neurologiska 

utvecklingsstörningar så som autism. Dessa för med sig en rad nedsatta förmågor som drabbar 

beteendemönstret och de sociala interaktionsförmågorna. De närstående är ofta delaktiga i 

omvårdnaden av dessa individer (Anderlid & Giacobini, 2011). För att stödja barn och 

familjer är det viktigt att ge omvårdnad som utgår från barnets och familjens individuella 

behov samt skapa en miljö som reducerar begränsningar i familjens vardag (Enskär & 

Golsäter, 2009).  

 Patologiska, degenerativa förändringar i hjärnan leder till olika slags kroniska 

demenssjukdomar. Demens medför kognitiva, psykiska och emotionella 

funktionsnedsättningar. Bromsmediciner kan skjuta upp sjukdomsprocessen, men 

omvårdnaden av personer med demens har större betydelse än medicinering. Aktivering, 

stimulering och en lugn och stödjande vårdmiljö fungerar både förebyggande mot 

demenssjukdom och bromsar sjukdomsprocessen (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 173-176). 

 

2.4 Rehabilitering  

Allmänt kan begreppet rehabilitering användas för att beskriva åtgärder som syftar till att 

återställa eller bibehålla funktioner med målet att öka en människas hälsa, livskvalitet och 

självständighet (Silfverberg & Tillberg, 2011, s. 31). Enligt Socialstyrelsens termbank (2013) 

innebär rehabilitering  

“insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån 

dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga 

samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet” 

(http://termbank.socialstyrelsen.se/ViewTerm.aspx?TermID=2431).  

Rehabiliteringen ska stå för målinriktade, samordnade och allsidiga insatser från olika 

kompetensområden där individen ska ha inflytande över planering och genomförande. Den 
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ska fylla en medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk funktion och utformas 

utifrån individens behov, intressen och förutsättningar (Socialstyrelsen, 2013).  

 Davies & Galloway (2011) beskriver att målet med rehabilitering är att optimera den 

fysiska, psykiska, känslomässiga och kognitiva funktionsförmågan och reducera sjukdomens 

effekter på det dagliga livet. Silfverberg och Tillberg (2011) berör den vårdetiska aspekten av 

rehabilitering genom att synliggöra principerna helhetssyn, autonomi och värdighet, samt 

handlingsförmåga.  

 

2.5 Djur i vården - begrepp och tillämpning 

Redan så tidigt som på 1700-talet användes djur som hjälpmedel inom vården på York Retreat 

i England. Idag används djurunderstödda interventioner, på engelska Animal-Assisted 

Interventions (AAI) för att involvera djur på olika sätt i hälso- och sjukvården. Grundtanken 

är att djuren har en hälsofrämjande effekt för patienter (Hooker, Holbrook-Freeman & 

Stewart, 2002).  

 Djurunderstödd terapi, på engelska Animal-Assisted Therapy (AAT) är en målinriktad 

intervention där djur som möter specifika kriterier involveras i vårdprocessen och vårdteamet. 

AAT tillämpas med en tydlig avsikt, vilken utvärderas och dokumenteras, exempelvis inom 

rehabilitering efter stroke (Hultman, 2008, s. 1). Terapin syftar till att förbättra fysiska, 

psykiska, sociala, kognitiva och emotionella funktioner och kan tillämpas i olika anpassade 

miljöer (All, Loving & Crane, 1999; Cirulli, Borgi, Berry, Francia & Alleva, 2011).  

 Djurunderstödda aktiviteter, på engelska Animal-Assisted Activities (AAA) innebär att 

djur involveras i sjukhusmiljöer utan att en terapeut är närvarande eller ett terapeutiskt syfte 

föreligger. Aktiviteten har en lägre ambitionsnivå än terapin och används för att stimulera och 

motivera till egenvård och sysselsättning, till exempel samtal och promenad. Vid AAA är det 

vanligt att djuret tillhandahålls av en ur vårdpersonalen eller av volontärer (Hultman, 2008; 

Norling, 2002; Cirulli et al., 2011).  

 Hästunderstödd terapi, på engelska Equine-Assisted Therapy (EAT), avser en 

behandlingsform som inkluderar ridning och aktiviteter knutna till hästen. EAT används i 

terapeutiskt syfte och leds av utbildad personal med ett individuellt utarbetat mål (Silfverberg, 

2009). EAT har som mål att främja den fysiska, psykiska, kognitiva och sociala hälsan, och 

gagnar så patienten ur ett holistiskt perspektiv. Det kan i sin tur ha en preventiv funktion för 

att motverka framtida ohälsa (Granados & Agís, 2011). 
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2.6 Människan och hunden 

Husdjuret kan vara en bästa vän, en arbetskamrat eller ett hjälpmedel i vardagen. Hunden är 

för många människor mer än ett sällskapsdjur - det är en familjemedlem, bästa vän, 

glädjekälla och en omistlig tröstare (Beck-Friis, 2007). Inom vissa patientgrupper är hunden 

livsavgörande och ett viktigt verktyg. Diabeteshundar, epilepsihundar och servicehundar 

skyddar mot insjuknande och kan kompensera för funktionsnedsättning. Djuret fungerar även 

som en stressreglerande faktor, direkt genom närkontakt med den levande varelsen och 

indirekt som en koppling till en naturlig miljö (Håkanson, Palmgren-Karlsson, Sallander & 

Henriksson, 2008, s. 9).  

 Personer som tar med sig hunden till arbetsplatsen uppvisar en signifikant lägre grad av 

stressnivå jämfört med personer som inte har med sig sin hund till arbetet eller inte har ett 

husdjur. Tillfredsställelsen på arbetsplatsen ökar i närvaro av djuret, både för hundägarna och 

för de övriga anställda (Barker, Knisely, Barker, Cobb, & Schubert, 2012). Hundens 

stressreducerande effekt påvisas även hos unga män med inlärningssvårigheter och 

anknytningsproblematik (Beetz, Julius, Turner & Kotrschal, 2012). Deltagarna gagnas mer av 

närvaron av en terapihund än en vänlig människa i en socialt stressad miljö. Mätning av 

männens kortisolnivåer synliggör att hundens närvaro har en större stressreducerande effekt 

jämfört med människors sällskap.  

 Hundens motiverande och aktiverande effekt visar Wohlfarth, Mutschler, Beetz, Kreuser & 

Korsten-Reck (2013). Barn med övervikt uppvisar ökad fysisk aktivitet och mindre passivt 

beteende då en terapihund medverkar i olika sysselsättningar, vilket tyder på att hunden kan 

gagna den fysiska hälsan. Silva, Correia, Lima, Magalhâes & De Sousa (2011) visar i sin 

studie att hunden som inslag i terapisessioner för ett barn med förståndshandikapp framkallar 

positiva uttryck och reducerar negativa beteenden. Forskningsresultaten av Johnson, 

Meadows, Haubner & Sevedge (2008) indikerar att en hund i väntrummet till en mottagning 

är ett välkommet och rekommenderat inslag i sjukvården av cancerpatienter som genomgår 

stålbehandling. En studie som presenteras av Kawamura, Niiyama & Niiyama (2009) 

beskriver nyttan av att implementera AAA i den kliniska verksamheten. Djuret hjälper till att 

skapa en omväxlande och hälsofrämjande miljö. 

 

2.7 Människan och hästen 

Vissa skillnader framkommer mellan husdjuren och lantbrukets stora djur, så som hästar. En 

av dessa är att platsen där mötet äger rum, till exempel i ett stall eller en hage, innebär en 
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introduktion till en naturlig miljö, en vistelse i en annan omgivning utanför hemmet eller 

institutionen (Håkanson et. al, 2008, s. 11). En annan av dessa aspekter är att hästar erbjuder 

ett terapeutiskt inslag i form av ridning.  

 Forskning inom fysioterapi redovisar resultat som tyder på att ridning har positiva effekter 

på personer med ohälsa. Duesund & Skårderud (2003) undersöker hur hästunderstödd terapi 

(EAT) påverkar unga kvinnor med diagnosen Anorexia Nervosa. Resultaten redovisas med 

hjälp av citat som bevisar hästarnas och ridningens positiva inverkan på kvinnornas 

välmående, så som känslan av frihet och acceptans och mindre tvångstankar. I en kvalitativ 

studie av Debuse, Gibb & Chandler (2009) visar resultaten av EAT en förbättrad muskeltonus 

och kroppskännedom, förbättring av gångförmågan, ökat självförtroende och bättre 

självkänsla hos barn med cerbral pares. Ett liknande resultat redovisas av Håkanson, Möller, 

Lindström & Mattsson (2007) där patienter med kronisk ryggsmärta upplever symtomlindring 

och ökat välbefinnande under och efter EAT. Cuypers, De Ridder & Strandheim (2011) 

redovisar i sin studie hur barn med diagnosen ADHD visar på ett ökat positivt beteende under 

och efter EAT. Effekterna kvarstod efter forskningsperioden, vilket talar för att denna 

terapiform är gynnsam ur ett långsiktigt perspektiv.  

 Att denna forskning är betydelsefull för sjuksköterskan beskriver Asselin, Ward, Penning, 

Ramanujam & Neri (2012). Sjuksköterskan kan vara behjälplig under terapisessionerna för att 

på det sättet skapa en god vårdrelation med patienten. Det är även viktigt att sjuksköterskan 

har kunskap om terapins verkningsmekanismer och effekter, så att hon/han kan informera 

patienter och annan sjukhuspersonal om möjligheterna med den hästunderstödda 

interventionen och fungera som en länk i vårdkedjan. 

 

3 Problemformulering 

Sjuksköterskan möter personer med obotliga och långvariga sjukdomstillstånd och 

funktionsnedsättningar, både inom somatisk-, psykiatrisk-, palliativ- och äldrevård. Utifrån 

den vårdvetenskapliga synen på hälsa kan dessa personer trots ohälsa uppnå en känsla av 

välbefinnande. Författarna har under utbildningens gång fått uppfattningen att fokus i dagens 

hälso- och sjukvård ligger på diagnos och medicinsk behandling. Av den anledningen blev det 

intressant att undersöka vilka komplementära omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan 

vidta för att främja känslan av välbefinnande för personer som lider av en långvarig sjukdom.  

Litteraturgenomgången visade att djur kan ha en hälsofrämjande effekt för människors 
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välbefinnande. Därför blev frågan på vilket sätt djurunderstödda interventioner kan förbättra 

välbefinnandet för personer med långvarig ohälsa. 

 

4 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur djur i vården främjar välbefinnandet hos 

personer med långvarig ohälsa.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Känsla av sammanhang 

Djurens påverkan på människors hälsa och välbefinnande knyter an till ett vårdvetenskapligt 

och salutogent perspektiv på hälsa. Därför valde författarna att fördjupa resultatdiskussionen 

med hjälp av Aaron Antonovskys salutogena teori om känsla av sammanhang (KASAM) som 

fokuserar på hälsa, egenvård och hälsans ursprung (Antonovsky, 2005). Teorin försöker 

förklara varför vissa människor som drabbas av ohälsa klarar sig bättre, eller hanterar sin 

ohälsa bättre än andra. De faktorer som hjälper människan att bevara hälsan eller sträva mot 

att bli frisk kallas friskfaktorer. Friskfaktorer som kan vara avgörande för hälsan är bland 

annat levnadsförhållanden, socialt stöd, resurser, god självinsikt, engagemang och 

trosuppfattning. Hälsa definieras som ett kontinuum mellan de två polerna välbefinnande - 

ohälsa (ease-disease på engelska), vilka människan under sin livstid rör sig emellan. Detta 

kontinuum innebär att människan, trots sjukdom, alltid har någon grad av hälsa som kan 

utgöra en hälsoresurs i preventivt eller bibehållande syfte i strävan efter välbefinnande 

(Langius-Eklöf, 2013). KASAM innefattar tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  

 Begriplighet innefattar i vilken utsträckning människan upplever den yttre och inre stimuli 

som resonlig och gripbar jämfört med kaotisk, slumpmässig och oförklarlig (Antonovsky, 

2005, s. 44). En hög grad av begriplighet gör det lättare för människan att möta 

överraskningar i livet, då hon lättare kan förklara och hantera det som sker. Människor med 

låg grad av begriplighet förväntar sig att olyckor av alla dess slag ska fortsätta livet ut. 

 Hanterbarhet innefattar människans resurser att klara motgångar i livet (Antonovsky, 

2005, s. 45). Det kan innefatta egna såväl som andras resurser som hjälper en att klara av den 

situation man befinner sig i. En människa med hög känsla av hanterbarhet ser sig inte som ett 

offer för omständigheterna medan en människa med låg känsla av hanterbarhet kan uppleva 

att det är andra personer eller ödet som styr.    
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 Meningsfullhet innefattar människans upplevelse av att ens liv har mening, ett 

känslomässigt värde, samt att människan har motivation och engagemang till livet 

(Antonovsky, 2005, s. 45-46). En människa med hög känsla av meningsfullhet försöker söka 

svar och mening i motgångarna. 

 Dessa tre komponenter är vanligtvis sammanflätade men behöver nödvändigtvis inte vara 

det. Man kan till exempel känna en hög grad av begriplighet och hanterbarhet men känna en 

svag känsla av meningsfullhet i sitt liv. Meningsfullheten menar Antonovsky är den viktigaste 

komponenten. Utan meningsfullhet fyller en hög grad av hanterbarhet och en hög grad av 

begriplighet inte någon funktion. Det är motivationen som håller människan levande i 

sökandet efter resurser och mening (Antonovsky, 2005, s. 47-50). Man kan alltså anta att en 

hög grad av KASAM leder till att människan lättare kan hantera motgångar och ohälsa vilket i 

sin tur leder till välmående och hälsa. Tvärtom kan man anta att en person med låg grad av 

KASAM har svårare att hantera motgångar, vilket kan leda till minskat välbefinnande och 

ohälsa. Det som utgör grunden för hur KASAM utvecklas hos en människa är dels barndomen 

och dels sociala, kulturella och historiska faktorer (Langius-Eklöf, 2013).  

 

6 Metod 

Författarna formulerade och besvarade syftet genom att göra en litteraturstudie. Med hjälp av 

litteratursökningen skapade sig författarna en överblick över det aktuella kunskapsläget inom 

ämnet. Informationssökningen är en process som är avgörande för slutresultatet av arbetet. 

Processen kräver ett kritiskt förhållningssätt kring både tillvägagångssätt och resultaten av 

sökningen (Östlundh, 2006). Genom granskning och analys av vetenskapliga originalartiklar 

valde författarna ut de artiklar som var relevanta för syftet och evidensbaserade på så sätt sitt 

resultat (Segesten, 2006).  

 Djurunderstödda interventioner studeras ur olika professionella perspektiv. Anledningen 

till valet att ha med en artikel från den medicinska tidskriften International Medical Journal 

(Kumasaka, Masu, Katakoa, & Numao, 2012) var att artikeln är publicerad under rubriken 

Nursing Sciences. Den behandlar patienter på en palliativ vårdavdelning som 

allmänsjuksköterskan möter i arbetet. Detsamma gäller för artikeln ur tidskriften Journal of 

Rehabilitation Research & Development (Macauley, 2006) och artikeln ur tidskriften Topics 

in Stroke Rehabilitation (Beinotti, Christofoletti, Correia & Borges, 2013) som undersöker 

metoder för att öka livskvaliteten för personer som har haft en stroke. Beinotti et al. (2013) 

argumenterar för att hästunderstödd terapi bör vara en del av det tvärprofessionella 
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vårdteamet. Artikeln undersöker möjligheten att förbättra livskvaliteten för dessa individer 

och belyser så med ett vårdvetenskapligt förhållningssätt som är relevant för alla 

medverkande i vårdteamet. Resultaten från denna forskning är således relevanta och 

tillämpbara på patienter som allmänsjuksköterskan möter i sitt dagliga arbete.  

 Begreppet djurunderstödd intervention (AAI) användes som paraplybegrepp för aktiviteter 

och terapier som involverar djur (AAA/AAT/EAT).   

 

6.1 Insamling och urval 

Författarna använde i sökningen och i urvalet av artiklar databaserna CinAhl plus with Full 

Text, PubMed och MedLine with Full Text för att få fram senaste forskning inom ämnet 

vårdvetenskap. Sökningen utmynnade i 14 vetenskapliga originalartiklar. Sökorden bestod av 

engelska ord som relaterade till vårdvetenskap och djur i vården: animal-assisted therapy, pet 

therapy, equine-assisted therapy, horses, nursing, quality of life, chronic illness, palliative 

care, affect, nursing home patients, animals, dogs. Sökningen gjordes med den Booleska 

operatoren AND och OR och sökorden i olika kombinationer. På så sätt effektiviserades 

sökningen ytterligare (Backman, 2008, s. 173). “MeSh”-termer och “Headings” användes 

också. Författarna upplevde att det var svårt att hitta aktuella vetenskapliga originalartiklar 

inom det valda området, och tog därför hjälp av referenslistor från rapporter och böcker, till 

exempel Beck-Friis (2007) och Silfverberg & Tillberg (2011). Under sökningens gång 

formulerade författarna sitt syfte och kunde så med göra mer detaljerade artikelsökningar.  

Urvalet av artiklar avgjordes utefter relevans, reliabilitet och validitet. Författarna prövade 

artiklarnas tillförlitlighet, objektivitet och möjlighet att replikeras i enlighet med Polit & Beck 

(2013, s. 322-323). Till resultatet använde författarna både kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga originalartiklar. Trots aktiva försök att hitta en variation i forskningsmetoder 

kunde författarna endast hitta två kvalitativa artiklar som besvarar vårt syfte.  

Eftersom djurunderstödda terapiformer undersöks ur olika yrkesperspektiv tog författarna 

även del av forskning inom fysioterapi och psykoterapi. Dessa artiklar användes till 

bakgrundsinformationen eller valdes för att belysa ett vårdvetenskapligt, holistiskt 

förhållningssätt eller ett närståendeperspektiv. Anledningen till att författarna valde att 

exkludera artiklar vars resultat inte påvisar någon signifikant effekt på välbefinnandet hos 

försökspersonerna, var för att dessa resultat inte var relevanta för att besvara syftet. 

Författarna valde att inkludera unga och barn med förståndshandikapp i resultatet med 

fokus på närstående och föräldrar, eftersom det är viktigt att vårdpersonalen har ett 
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anhörigperspektiv i arbetet med denna patientgrupp. Ofta förbises familjernas behov av stöd 

och omsorg när fokus endast läggs på barnet. Därför valde författarna att lyfta fram de resultat 

som visar på hur välbefinnandet hos familjer och den sociala omgivningen påverkas när den 

sjuke tar del av AAA/AAT/EAT.  

 Pilotstudier inkluderades i resultatet då dessa kan ligga till grund för de kvalitativa och 

kvantitativa forskningsstudierna som kommer att bedrivas i framtiden. Trots ett ofta lågt 

deltagarantal i försöksgruppen visade dessa studier på resultat som är intressanta och 

relevanta för att besvara författarnas forskningsfråga. 

 

6.2 Analys 

Granskningen av artiklarnas kvalitet genomfördes med hjälp av frågorna ur mallen i Friberg 

(2006, s 119-121). Efter urvalet av vetenskapliga originalartiklar gjordes en grundlig analys 

av innehållet i varje artikel. Författarna läste artiklarna ett antal gånger för att förstå metod 

och innehåll. Okända ord översattes till svenska med hjälp av Norstedts engelska ordbok 

(2013). Författarna fokuserade på artiklarnas resultat för att besvara syftet. Erfarenheten kan 

göra att läsaren tolkar resultatet utifrån det hon/han redan tror sig veta inom ämnet och bör 

därför sättas åt sidan för att uppnå ett sakligt resultat (Rosberg, 2008). I denna litteraturstudie 

gick författarna in med förförståelsen att djur kan ha en positiv inverkan på människors hälsa. 

Författarna strävade efter att vara objektiva i sin bedömning och granskning av artiklarna 

genom att vara noggranna med att inte låta tidigare erfarenheter påverka litteraturstudiens 

resultat. Författarna gjorde en sammanställning av varje enskild artikels resultat, som finns att 

tillgå i bilaga 2. Därefter analyserade författarna de valda artiklarna och identifierade likheter 

och skillnader, vilka kodades och delades upp i åtta subkategorier. Dessa subkategorier 

utmynnade sedan i fyra huvudkategorier: Fysiska aspekter; Psykiska aspekter; Existentiella 

aspekter; samt Sociala aspekter.  

 

6.3 Forskningsetiska överväganden 

Författarna lade stor vikt vid att inte skriva om eller kopiera andra författares texter och 

resultat (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011), samt att göra en korrekt och textnära 

översättning från engelska till svenska. Ett kritiskt förhållningssätt innebär att våga ifrågasätta 

och pröva åsikter och fakta i syfte att åstadkomma förbättringar (Stenbock-Hult, 2004, s.77). 

Författarna intog ett kritiskt förhållningssätt till den egna erfarenheten vid läsning av litteratur 

och artikelfynd. Eftersom litteraturstudien innefattade forskning som använde sig av djur togs 
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det dessutom hänsyn till etiska aspekter som berörde djuren. Det var viktigt att den forskning 

som ligger till grund för resultatet inte på något sätt skadade djuren och att djuren hade blivit 

godkända att vara deltagare i patientnära arbete. Författarna lade även vikt vid forskningens 

urval av försökspersoner. Frivilligt deltagande och målsmans- eller läkares godkännande att 

delta beaktades med hänsyn till patienterna. 

 

7 Resultat 

Efter analysen delades resultatet in i fyra huvudkategorier med två subkategorier vardera, 

vilka beskriver olika aspekter av välbefinnandet. Huvudkategorierna är: Fysiska aspekter 

med subkategorierna Kroppsligt välbefinnande och Kroppsliga funktioner; Psykiska aspekter 

med subkategorierna Psykiskt välbefinnande och Reducerade psykiatriska symtom; 

Existentiella aspekter med subkategorierna Livskvalitet och Trygghet; samt Sociala aspekter 

med subkategorierna Socialt beteende och Relationer.  

 

7.1 Fysiska aspekter 

Ett antal forskningsstudier visar på att fysiska aspekter av välbefinnandet förbättras med hjälp 

av djurunderstödda interventioner (Bardill och Hutchinson, 1997; Bass, Duchowny & Llabre, 

2009; Beinotti, Christofoletti, Correia & Borges, 2013; Berry, Borgi, Terranova, Chiarotti, 

Alleva & Cirulli, 2012; Burrows, Adams & Spiers, 2008; Chu, Liu, Sun & Lin, 2009; 

Edwards & Beck, 2002; Martin & Farnum, 2002). 

 

7.1.1 Kroppsligt välbefinnande 

Möjligheten att förbättra det kroppsliga välbefinnandet med hjälp av en djurunderstödd terapi 

hos personer med Alzheimer’s sjukdom redovisas av Edwards & Beck (2002). Genom att 

implementera ett akvarium med levande fiskar i matsalen på demensboendet ökar de boendes 

födointag och vikt. De får i sig mer näring i närvaro av de levande fiskarna i akvariet och 

behovet av fabricerade näringssupplement minskar. Det ökade näringsintaget för med sig 

positiva fysiska aspekter så som förbättrat immunförsvar och mindre risk för undervikt, vilket 

i sin tur höjer graden av välbefinnande för patienterna (Edwards & Beck, 2002). En annan 

aspekt av det kroppsliga välbefinnandet synliggörs av Burrows et al. (2008), som rapporterar 

förbättrad sömn hos föräldrar till barn med autism vilka under en period får stöd av en 

servicehund i hemmet. Föräldrarna litar på att bli varnade av hunden om barnet vaknar på 

natten, vilket fungerar avslappnande och leder till en bättre sömn. Barnets fysiska säkerhet 
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och föräldrarnas känsla av kontroll ökar när barnet fästs i en sele till hunden. På så sätt 

förhindras barnet att rusa iväg eller kasta sig hejdlöst vilket skulle kunna leda till 

kroppsskador (Burrows et al., 2008). Att den fysiska kontakten med djuret ökar det kroppsliga 

välbefinnandet för patienter på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning visar Bardill och 

Hutchinson (1997) och Chu et al. (2009). Vårdhunden beskrivs som betydelsefull och 

värdefull för patienter. Fysisk beröring, så som att krama, klappa och röra vid hunden har en 

rogivande effekt och skapar ett fysiskt lugn som ökar välbefinnandet (Bardill och Hutchinson 

1997; Chu et al., 2009).  

 

7.1.2 Kroppsliga funktioner 

Att kroppsliga funktioner förbättras med hjälp av EAT visar Bass et al. (2009) och Beinotti et 

al. (2013). Personer som lider av nedsatt muskeltonus till följd av en stroke förbättrar sin 

funktionella kapacitet efter en kombination av EAT och fysioterapi i högre utsträckning än 

kontrollgruppen som enbart erhåller traditionell fysioterapi (Beinotti et al., 2013). Även 

föräldrar till ett autistiskt barn rapporterar förbättrade kroppsliga funktioner, så som förbättrad 

motorik och mindre passivitet hos barnet efter EAT. EAT som ett inslag i behandling och 

rehabilitering ökar välbefinnandet för patienterna och underlättar vardagen för de närstående 

(Bass et al., 2009; Beinotti et al., 2013).  

 AAI ökar den fysiska aktivitetsgraden hos personer med psykiatriska diagnoser, barn med 

förståndshandikapp och hos äldre genom att deltagarna leker och interagerar med hundarna 

(Berry et al., 2012; Chu et al., 2009; Martin & Farnum, 2002). Kortisolnivåerna hos äldre 

ökar med hjälp av AAI och har således en aktiverande effekt som motverkar passivisering 

(Berry et al., 2012). 

 Hundunderstödd terapi leder till ökad verbal förmåga hos personer som har afasi till följd 

av en stroke. Hundens närvaro gör så att deltagarna pratar med mindre ansträngning än vid 

traditionell talterapi (Macauley, 2006). Barn med förståndshandikapp pratar mer och lättare i 

närvaro av en levande hund än när de har tillgång till en leksakshund eller en boll. Den ökade 

verbala förmågan för med sig en mer lätthanterlig vardag för föräldrar såväl som för skol- och 

omsorgspersonal (Martin & Farnum, 2002). 

 

7.2 Psykiska aspekter 

Djurunderstödda interventioner visar sig ha en signifikant positiv inverkan på de psykiska 

aspekterna av välbefinnandet (Bardill & Hutchinson, 1997; Bass et al., 2009; Barker & 
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Dawson, 1998; Beinotti et al., 2013; Berry et al., 2012; Chu et al., 2009; Edwards & Beck, 

2002; Kumasaka, Masu, Katakoa, Numao, 2012; Le Roux & Kemp, 2009; Macauley, 2006; 

Martin & Farnum, 2002; Moretti, De Ronchi, Bern Abei, Marchetti, Ferrari, Forlani, Negretti, 

Sacchetti & Atti, 2011; Nordgren & Engström, 2013).  

 

7.2.1 Psykiskt välbefinnande 

Att AAT har en mentalt stimulerande effekt visar Edwards & Beck (2002) och Martin & 

Farnum (2002). Ökat fokus, mindre stress och mindre distraherat beteende påvisas hos äldre 

med demens som har utsikt mot ett akvarium i matsalen så väl som hos unga med 

förståndshandikapp som tar del av hundunderstödd terapi (Edwards & Beck, 2002; Martin & 

Farnum, 2002). Hundars närvaro har en lugnande effekt på patienter, vilket synliggörs i 

studier som har gjorts på äldre, personer inom psykiatrisk slutenvård samt personer med afasi 

(Moretti et al., 2011; Bardill & Hutchinson, 1997; Macauley, 2006). Att umgås med djur 

framkallar känslor av glädje och positivitet. Den stämningshöjande effekten av AAI blir 

synlig hos äldre, personer i psykiatrisk vård, personer i palliativ vård samt hos barn med 

förståndshandikapp och deras föräldrar. Hundens närvaro framkallar leenden och upplevs som 

glädjande och upplyftande (Bardill & Hutchinson, 1997; Berry et al., 2012; Chu et al., 2009; 

Kumasaka et al., 2012; Le Roux & Kemp, 2009; Macauley, 2006; Martin & Farnum, 2002).  

 

7.2.2 Reducerade psykiatriska symtom 

Psykiatriska symtom så som till exempel hallucinationer och inbillningar reduceras hos 

personer med schizofreni som umgås med en hund (Chu et al., 2009). Djurunderstödda 

interventioner visar sig även minska symtom vid affektiva tillstånd, förstämningssyndrom och 

humörsvängningar (Barker & Dawson, 1998; Moretti et al. 2011; Le Roux & Kemp, 2009). 

Ångestnivåer reduceras signifikant med hjälp av AAT. Personer med psykotiska diagnoser 

minskar sin ångestnivå dubbelt så mycket efter hundunderstödd terapi jämfört med efter 

terapeutisk återhämtning (Barker & Dawson, 1998). Hundunderstödda interventioner visar 

även en reducerad effekt på depression hos äldre (Moretti et al. 2011; Le Roux & Kemp, 

2009). Moretti et al. (2011) visar att AAT resulterar i 50 procents minskning av depressiva 

symtom hos äldre med psykiska diagnoser jämfört med kontrollgruppen som inte deltar i 

AAT. Minskad förekomst av apatiskt beteende hos institutionaliserade äldre med hjälp av 

hunden rapporterar Berry et al. (2012). Hundens närvaro resulterar i minskad oro hos äldre 

och minskade nivåer av oro och rädsla hos patienter och närstående på en psykiatrisk 
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slutenvårdsavdelning (Bardill & Hutchinson, 1997; Le Roux & Kemp, 2009). Den kognitiva 

funktionen hos både personer med demens och personer med psykiatriska diagnoser ökar 

signifikant med hjälp av djurunderstödda interventioner vilket visar sig i förmåga att minnas, 

tala och handla (Chu et al., 2009; Moretti et al., 2011; Nordgren & Engström, 2013).  

 

7.3 Existentiella aspekter 

Djurunderstödda interventioner har en positiv påverkan på de existentiella aspekterna av 

välbefinnandet (Bardill & Hutchinson, 1997; Beinotti et al., 2013; Burrows et al., 2008; Chu 

et al., 2009; Macauley, 2006; Moretti et al., 2011; Nordgren & Engström, 2013).  

 

7.3.1 Livskvalitet 

Samvaron med djur visar sig ha en positiv påverkan på livskvaliteten (Beinotti et al., 2013; 

Moretti et al., 2011; Nordgren & Engström, 2013). Personer som genomgår traditionell 

fysioterapi i kombination med EAT skattar sin upplevda livskvalitet högre efter 

interventionen än personerna i kontrollgruppen som inte har kontakt med hästarna (Beinotti et 

al., 2013). Äldre på ett boende upplever att samvaron med en hund i olika aktiviteter har 

positiva effekter på livskvaliteten (Moretti et al., 2011). Nordgren & Engström (2013) mäter 

en signifikant ökning i grad av livskvalitet hos äldre med demens efter ett individuellt 

utformat program av hundunderstödd aktivitet. Hunden som bor på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning hjälper patienterna att må bättre och gör därmed vistelsen på 

avdelningen mer meningsfull (Bardill & Hutchinson, 1997).  

 

7.3.2 Trygghet 

Djuret bidrar med fysisk och känslomässig trygghet för patienter och deras anhöriga (Bardill 

& Hutchinson, 1997; Burrows et al., 2008; Chu et al., 2009). Patienter inom psykiatrin 

beskriver att de får ett förbättrat självförtroende, stärkt självbild och känsla av kontroll till 

följd av samvaron med en hund (Bardill & Hutchinson, 1997; Chu et al., 2009). Vänskapen 

med hunden får patienterna att känna sig omtyckta, förstådda och accepterade. Hundens 

närvaro leder till en ökad känsla av meningsfullhet och motivation till terapeutiska 

interventioner (Bardill & Hutchinson, 1997; Macauley, 2006). Hundens vaktande och 

beskyddande egenskap beskrivs som en trygghet både för patienter på en psykiatrisk 

avdelning och för närstående till barn med autism (Bardill & Hutchinson, 1997; Burrows et 

al., 2008). Hunden skapar en hemlik miljö och en känsla av trygghet och säkerhet för 
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patienter som annars upplever världen som skrämmande (Bardill & Hutchinson, 1997). 

Föräldrarna till barn med autism känner tillit till hundens hjälpande funktion som väktare och 

vårdare till barnet. Hundens assistans ökar barnets fysiska säkerhet och så med känslan av 

trygghet för föräldrarna (Burrows et al., 2008). Det personliga bandet till hunden och känslan 

av att ha en vän är viktig både för anhöriga och patienter (Bardill & Hutchinson, 1997; 

Burrows et al., 2008).  

 

7.4 Sociala aspekter 

Djurunderstödda interventioner påverkar de sociala aspekterna av välbefinnandet för patienter 

och närstående positivt (Bardill & Hutchinson, 1997; Bass et al., 2009; Berry et al., 2012; 

Burrows et al., 2008; Chu et al., 2009; Edwards & Beck, 2002; Kumasaka et al., 2012; 

Macauley, 2006; Martin & Farnum, 2002; Nordgren & Engström, 2013).   

 

7.4.1 Socialt beteende 

Föräldrar till barn med förståndshandikapp rapporterar ett förbättrat socialt beteende hos 

barnet. Barnet uppvisar mindre ignorans, ökad uppmärksamhet, mindre distraherat beteende 

och ökad medvetenhet om den sociala omgivningen i sällskap av djuret och efter deltagandet i 

EAT och AAT (Bass et al., 2009; Martin & Farnum, 2002). Djuret blir en fokuspunkt och ett 

samtalsämne som framkallar spontan kontakt och interaktion mellan patienter, vårdgivare och 

närstående (Bardill & Hutchinson, 1997; Berry et al., 2012; Burrows et al., 2008; Chu et al., 

2009; Edwards & Beck, 2002; Macauley, 2006; Martin & Farnum, 2002; Nordgren & 

Engström, 2013). Både den verbala och den ordlösa kommunikationen beskrivs som 

betydelsefull och kravlös. Hundens närvaro gör så att patienter kommunicerar med mindre 

ansträngning (Bardill & Hutchinson, 1997; Macauley, 2006). Hunden framkallar minnen som 

leder till reminiscens hos vuxna med psykiatriska diagnoser och hos äldre med demens. 

Patienterna delar med sig av tidigare erfarenheter av djur vilket ökar den sociala kontakten 

(Chu et al., 2009; Nordgren & Engström, 2013).  

 

7.4.2 Relationer 

Att vårda och leka med hunden blir en social aktivitet som skapar relationer till medpatienter 

och stärker relationen mellan föräldrar och barn (Bardill & Hutchinson, 1997; Burrows et al., 

2008). Även vårdrelationen mellan patienter och vårdgivare förbättras i djurets närhet. 

Avståndstagandet till vårdpersonalen minskar när patienterna ser dem leka med hunden. 
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Hunden fungerar som en länk så att en tillitsfull vårdrelation kan byggas upp (Bardill & 

Hutchinson, 1997; Chu et al., 2009). Relationen med djuret minskar känslan av ensamhet och 

förbättrar den psykosociala miljön (Bardill & Hutchinson, 1997; Kumasaka et al., 2012). 

Föräldrar som lever med ett autistiskt barn upplever ökad social acceptans när servicehunden 

är närvarande i sociala sammanhang. Relationer till människor i omgivningen förenklas då 

föräldrar och syskon kan berätta om hundens funktion och förklara det autistiska barnets 

beteende (Burrows et al., 2008). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudien baseras på både kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat. Många av 

artiklarna som författarna tog del av uppmärksammade vikten av att bedriva kvantitativ 

forskning inom ett ämne för att öka validiteten och reliabiliteten för resultatet. Frågan är dock 

hur väl instrument som mäter välbefinnande, livskvalitet och glädje kan utformas för att 

återspegla dessa upplevelser och känslor. Ett exempel är QUALID som används av Nordgren 

& Engström (2013) och som är ett amerikanskt instrument för att mäta livskvalitet hos 

personer med demenssjukdom (Svenskt Demenscentrum, 2011). Författarna stötte under 

litteraturstudiens gång på liknande kvantitativa mätinstrument, exempelvis MMSE-skalan 

(Moretti et al. 2011) vilka granskades för att kunna förstå resultatet och avgöra artikelns 

reliabilitet och validitet. Frågan uppkom varför dessa kvantitativa resultat får större 

trovärdighet och genomslagskraft än kvalitativa forskningsresultat. Vi upplevde att de 

kvalitativa resultaten gav en tydligare bild av deltagarnas upplevelse och bättre besvarade 

syftet. Under litteraturgenomgången stötte författarna på artiklar vars kvantitativa resultat inte 

visade någon signifikant effekt, men där det kvalitativa forskningsmaterialet visade att 

deltagarna var positiva till den djurunderstödda interventionen. 

 En svårighet under litteraturstudiens gång var att mycket forskning inom ämnet djur i 

vården görs utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv. Trots att sjuksköterskan kommer i kontakt 

med dessa patienter, till exempel personer som har haft en stroke, kunde dessa artiklar inte 

inkluderas i resultatet eftersom forskarna är fysioterapeuter och forskningen inte riktar sig till 

allmänsjuksköterskan. Detta har författarna upplevt som ett hinder i arbetsprocessen och det 

vårdvetenskapliga förhållningssättet. Ur ett holistiskt perspektiv där sjuksköterskan är en del 

av ett tvärvetenskapligt vårdteam är resultaten av dessa exkluderade studier relevanta även för 

allmänsjuksköterskan. Att ha kunskap om behandlingsalternativ och möjligheter att främja 
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patienters hälsa är ett verktyg för att sjuksköterskan ska kunna fungera som en länk i 

vårdkedjan.  

Tre av de forskningsartiklar vi valde att inkludera i resultatet var ej granskade av en etisk 

kommitté. Däremot hade alla djur som deltog i studierna genomgått utbildning och godkänts 

för respektive patientgrupp och forskningssyfte. Vi valde att inkludera forskning från olika 

länder, trots att sjukvården i dessa länder kan bedrivas på olika sätt. Detta såg vi inte som 

något hinder eftersom fokus ligger på djurens påverkan på välbefinnandet hos patienter, 

oavsett nationalitet.    

 Författarna är medvetna om att resultaten i originalartiklarna kan ha påverkats av 

deltagarnas inställning till djur. Detta kan ses som en faktor som sänker trovärdigheten för 

resultatet av litteraturstudien. För att besvara syftet har urvalet av artiklar styrts av resultat 

som belyser positiva effekter av djuren. Författarna har insikt om att aktiviteter som 

involverar djur inte fungerar hälsofrämjande för alla individer. Informationssökningen tydde 

dock på att det finns underlag för att hävda att ett stort antal patientgrupper skulle gagnas av 

olika former av djurunderstödda interventioner.      

 

8.2 Resultatdiskussion 

Antonovskys salutogena teori är tillämpbar i arbetet med patienter som lider av långvariga 

ohälsotillstånd eftersom det fokuserar på att stärka befintliga resurser och på så sätt öka 

känslan av välbefinnande trots sjukdom. Att vistas med ett djur påverkar människans hälsa på 

två olika sätt: direkt påverkan via fysisk, psykisk och emotionell beröring samt direkt 

påverkan via rörelse. Den positiva fysiska, psykiska och emotionella beröringen uppstår när 

man klappar djuret men har även påvisats i blotta närvaron av djur samt vid betraktande av 

bilder föreställande djur. Direktpåverkan via rörelse sker då människan använder sig av, eller 

låter djuret, inverka på personens rörelsesystem (Håkanson, 2010, s. 1-3). Djuren fungerar 

som en friskfaktor som stärker individens hälsoresurser i strävan mot välbefinnande. Ett 

exempel på detta är att föräldrar till barn med autism som med hjälp av en servicehund får 

förbättrad sömn. Detta stärker de resurser som gör att föräldrarna strävar mot ease på det 

hälsokontinuum mellan ease-disease som Antonovsky’s teori beskriver (Langius-Eklöf, 

2013). Direkt rörelsepåverkan via ridning kan ha positiv inverkan på livskvaliteten för 

personer som har drabbats av en stroke. Livskvaliteten blir till en hälsoresurs för att klara av 

livet med nedsatta funktioner (Håkanson, 2010, s. 8). 
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8.2.1 Begriplighet 

Denna komponent innefattar hur människan uppfattar omvärlden och dess stimuli som 

förnuftig eller oförklarlig (Antonovsky, 2005, s. 44). Resultatet visar att djur kan stärka 

begripligheten hos patienter inom psykiatrin, då djuret fungerar som en länk mellan patient, 

vårdare och anhöriga där förtroende- och känslomässiga band kan upprättas. Psykiatriska 

symtom, affektiva tillstånd och kognitiv förmåga förbättras med hjälp av djurunderstödda 

interventioner (Barker & Dawson, 1998; Chu et al., 2009; Le Roux & Kemp, 2009; Moretti et 

al., 2011; Nordgren & Engström, 2013). Att symtom som till exempel hallucinationer 

reduceras stärker känslan av begriplighet, då världen ter sig mer förnuftig och 

sammanhängande.  

Miljö är ett av de fyra konsensusbegreppen inom den vårdvetenskapliga disciplinen, vilket 

understryker betydelsen av att skapa en vårdmiljö som är hälsofrämjande (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s. 234). Djur påverkar vårdmiljöns struktur och kan hjälpa till att skapa en 

känsla av hemlikhet och lättsamhet (Bardill et al., 1997; Kumasaka et al., 2012). Med hjälp av 

hunden omdefinierar patienter och närstående sin syn på den psykiatriska slutenvården 

(Bardill & Hutchinson, 1997), vilket leder till en ökad känsla av begriplighet inför omvärlden.  

Begripligheten för barn, närstående och vårdpersonal stärks när barn med förståndshandikapp 

förbättrar sin sociala funktion. Utifrån Antonovskys teori om KASAM bidrar djuret således 

med en yttre och inre stimuli, som medför överkomliga utmaningar och skänker erfarenhet. 

Har människan en känsla av begriplighet kommer denna försöka stärka sina resurser att 

hantera situationen (Antonovsky, 2005, s. 45-49).  

 

8.2.2 Hanterbarhet 

Hanterbarhet beskriver upplevelsen av att ha tillgång till resurser för att kunna möta 

omständigheterna och kraven i tillvaron (Antonovsky, 2005, s. 45). Resultatet av 

litteraturstudien visar att djur hjälper till att stärka känslan av hanterbarhet för patienter, 

personal och anhöriga. Burrows et al. (2008) visar hur hunden hjälper föräldrarna att hantera 

livet med ett autistiskt barn. Servicehunden fungerar som ett redskap för att öka föräldrarnas 

grad av säkerhet och trygghet både i hemmet och i sociala situationer. Hunden hjälper till att 

stärka föräldrarnas grad av KASAM och få resurser som motverkar stressoren av att ha ett 

barn med autism (Antonovsky, 2005, s. 58). Beteckningen Social lubricant innebär att djur 

har en förmåga att skapa kontakt mellan människor, vilket är till stor hjälp hos personer med 

sociala, psykiska och kognitiva problem (Norling, 2002, s. 27).  
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 Hunden hjälper patienter att hantera känslor av sorg och rädsla genom att fungera som 

tröstare och terapeut (Bardill & Hutchinson, 1997). Djur kan fungera som naturliga terapeuter 

som inte värderar det verbala språkets innehåll. De visar sin empati och stödjande funktion för 

människan genom att lyssna, reagera på kroppsspråk och vara nära (Norling, 2002, s. 13). 

Förmågan att hantera känslor beskrivs som en central del av KASAM och som en resurs för 

att behålla hälsan i spänningsfyllda situationer. Samvaron med hunden möjliggör på så sätt en 

terapeutisk förändring av patienternas KASAM (Antonovsky, 2005, s. 168, 198). Den 

lugnande effekten som djuren har hjälper både patienterna och vårdgivarna att hantera 

tillvaron. De fysiska resurserna hos de äldre med demens stärks då de ökar sitt näringsintag i 

närvaro av ett akvarium med levande fiskar (Edwards & Beck, 2002). AAI bidrar så med till 

att minska risken att dras mot motpolen som reflekterar ohälsa. Detta ökar hanterbarheten för 

personalen samt stärker de fysiska resurserna hos patienterna.  

 

8.2.3 Meningsfullhet 

Antonovsky (2005) beskriver komponenten meningsfullhet som en känsla av motivation och 

att livet är värt engagemang och investeringar (s. 46). Patienter uppvisar en högre grad av 

engagemang och motivation att delta i AAT än traditionella terapiformer. Det visar att djuren 

bidrar till en upplevelse av ökat värde, motivation och engagemang som skänker 

meningsfullhet. En vårdhund bidrar med en riktig och värdefull sysselsättning som möter 

patienternas behov utan att vara konstruerad (Manimalisrapporten, 2009, s. 49). Benda (2005) 

beskriver den terapeutiska relationen mellan människan och djuret. Vid ohälsa är upplevelsen 

av ensamhet och isolering ofta påtaglig. Djuren kan motverka dessa känslor genom att visa 

sin tillgivenhet och uppmärksamhet. Dess närvaro stärker personen fysiskt, psykiskt och 

emotionellt.  

 Patienter inom palliativ vård skattar ökad grad av livskvalitet och glädje efter AAA 

(Kumasaka et al. 2012). Djuren fungerar stämningshöjande och förbättrar den psykosociala 

miljön vilket fungerar som en faktor som ökar känslan av meningsfullhet i patienternas liv. 

Djur inom vården tillskrivs ofta en meningsfull motivation till handling. Det kan till exempel 

kännas mer meningsfullt att gå på promenad med en hund än att gå ensam. Ur ett terapeutiskt 

syfte blir djuren inom vården en källa till motivation, glädje och lärande och fungerar som ett 

komplement till vårdpersonalen (Håkanson et al. 2008, s. 12). Patienterna har lättare att 

relatera och knyta an till hunden än till personalen. Detta kan bero på att hunden har en 

förmåga att vara närvarande i svåra stunder, att lyssna, finnas tillhands och ge kroppskontakt. 
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Djurens sociala funktion leder till en känsla av gemenskap och sammanhang (Beck-Friis, 

2007, s. 14). Att värna om djuret blir en meningsfull aktivitet att dela och samtala om.  

 

9 Kliniska implikationer 

Med tanke på hundens många fördelaktiga funktioner torde dess plats inom institutionsvården 

te sig självklar, där känslan av ensamhet, isolering, tristess och motivationsbrist är vanliga 

fenomen bland patienterna (Beck-Friis, 2007, s. 21). Att hälsonyttan med att involvera djur i 

vården är stor blir tydligt i det resultat som författarna redovisar. Djurunderstödda 

interventioner kan vara ett enkelt hjälpmedel för att stärka människors hälsa och arbeta 

förebyggande och rehabiliterande. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap 

om djurens påverkan på personer som lider av ohälsa så att vårdinsatser kan koordineras 

optimalt. Enligt ICN:s Etiska Kod för Sjuksköterskor är sjuksköterskan skyldig att bedriva, 

sprida och använda forskning som är relaterad till omvårdnad, samt vara medveten om 

påverkan på miljön och samhällsekonomin (Svensk Sjuksköterskeförening, 2013). Det är 

därför viktigt att allmänsjuksköterskan tar del av aktuell forskning inom vårdvetenskap samt 

beakta forskning som görs utifrån andra professioner så att omvårdnaden sker på ett holistiskt 

sätt. 

  Norling (2002) hänvisar till studier och statistik som visar de samhällsekonomiska 

vinsterna som kan göras med hjälp av djur i vården (s.14). Sänkt läkemedelsförbrukning, 

kortare vårdtider och bättre coping är faktorer som gagnar både patienter och samhället i stort. 

Att implementera interventioner med djur kan vara en enkel komplementär metod i arbetet 

med en rad olika patientgrupper. Att till exempel anställa en vårdhund är en åtgärd som är 

möjlig att implementera och skulle kunna vara till stor nytta för patienterna. Detta kräver ett 

professionellt genomförande som tar hänsyn till hygien, eventuella allergier, människor och 

djurs säkerhet, preferenser, kulturella skillnader samt etiska principer (Vårdhundskolan, 

2013).  

 

10 Förslag till fortsatt forskning  

För att komplettera nuvarande forskningsunderlag föreslår författarna en rad ämnen som 

skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning inom ämnet djur i vården. Författarna 

skulle vilja ta del av multidisciplinär, tvärvetenskaplig forskning som är relevant för hela 

vårdteamet, samt kvalitativ forskning som beskriver sjuksköterskans upplevelse av 

djurunderstödda interventioner. För den kvantitativa forskningen skulle det vara värdefullt 
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med lämpliga standardiserade mätinstrument för forskning inom ämnet djur i vården, samt 

standardiserade kvalitetssäkringsinstrument för djur och utbildningar. Det skulle även vara 

intressant att undersöka om det finns olika specifika funktioner och egenskaper hos olika 

djurraser som kan användas i patientnära arbete. Författarna föreslår fortsatt forskning som 

utvärderar de praktiska verksamheter som använder djur i vården idag, samt 

långtidsuppföljning av personer som deltagit i djurunderstödda interventioner för att kunna 

utvärdera hälsonyttan av djurets medverkan i vården. För att förstå ämnets relevans ur ett 

samhälleligt perspektiv skulle det behövas forskningsunderlag som redogör för hur 

djurunderstödda interventioner påverkar samhällsekonomin.  

 

11 Slutsats 

Det vårdvetenskapliga förhållningssättet strävar efter att se till hela människan med dennas 

fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov. Personer med tillstånd av långvarig ohälsa 

har möjlighet att uppleva en känsla av välbefinnande trots att de lever med en sjukdom. 

Sjuksköterskan bör arbeta för att främja patienters välbefinnande och hälsa oavsett diagnos. 

Djur har visat sig ha positiva effekter på människor, såväl friska som sjuka. Resultatet visar 

att djuren ökar välbefinnandet för personer med långvariga sjukdomstillstånd, däribland 

demens, psykiatriska diagnoser samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. 

Djurunderstödda interventioner stärker välbefinnandet för dessa patienter ur fysiska, psykiska, 

existentiella och sociala aspekter. Effekten visas bland annat i ökad fysisk aktivitet, förhöjt 

stämningsläge, höjd grad av livskvalitet och ökad social interaktion. Därför skulle djuren 

kunna vara ett lämpligt komplement i dagens hälso- och sjukvård och integreras som en del 

av vårdteamet. Resultatet av litteraturöversikten argumenterar starkt för fördelarna med att 

involvera djur i arbetet med patienter.  
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13 Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Valda artiklar 

Cinahl Psychiatric AND MM pet 

therapy 

29 Chu, Liu, Sun & Lin (2009); Barker & 

Dawson (1998); Bardill & Hutchinson 

(1997). 

Cinahl 

 

MM Pet-therapy, dogs AND 

child, english language 

31 Martin & Farnum (2002). 

 

Cinahl MM Pet-therapy, dementia 

AND nursing, english 

language 

19 Moretti, De Ronchi, Berna Bei, Marchetti, 

Ferrari, Forlani, Negretti, Sacchetti & Atti 

(2011). 

Cinahl MM Pet-therapy AND affect 16 Kumasaka, Masu, Kataoka & Numao 

(2012); Berry, Borgi, Terranova, Chiarotti, 

Alleva & Cirulli (2012). 

Cinahl Dogs, service-animals AND 

autistic disorder 

6 Burrows, Adams & Spiers (2008). 

Cinahl MM Pet-therapy AND nursing 

home patients, english 

language 

51 Le Roux & Kemp (2009). 

Cinahl MM Pet Therapy AND stroke-

complications 

3 Macauley (2006). 

Pubmed Equine-assisted therapy, 

quality of life 

8 Beinotti, Christofoletti, Correia & Borges 

(2013). 

Pubmed Horses, autistic disorders, 

child 

4 Bass, Duchowny & Llabre (2009). 

Pubmed Animals, Alzheimers disease, 

energy intake, english 

language 

47 Edwards & Beck (2002). 

Medline, 

Manuell sökning 

Animal Assisted Intervention 

in dementia: effects on quality 

of life 

1 Nordgren & Engström (2013). 
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14 Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Chu, Liu, Sun & 

Lin 

The Effect of 

Animal-

Assisted 

Activity on 

Inpatients with 

Schizophrenia 

2009, Taiwan, Journal of 

Psychosocial Nursing 

Utvärdera effekten av 

djurassisterad aktivitet på 

självkänsla, kontroll och 

psykosociala aktiviteter hos 

patienter med schizofreni 

inom slutenvården. 

Randomiserad kontollerad 

studie. 30 personer slumpades 

ur inklusionsgruppen. 15 pers i 

försöksgruppen/ 

kontrollgruppen. Enkät med 

självskattningsfrågor pre- och 

posttest. Analys och jämförelse 

i tabellform.   

Försöksgruppen uppgav signifikant förbättring 

i parametrarna självkänsla, självförtroende, 

kontroll, psykiatriska symtom och emotionella 

symtom. AAA ledde till ökad fysisk aktivitet, 

kognitiv förmåga, glädje och social 

interaktion. Hos kontrollgruppen uteblev dessa 

effekter.  

Burrows, Adams & 

Spiers 

Sentinels of 

Safety: Service 

Dogs Ensure 

Safety and 

Enhace 

Freedom and 

Well-Being for 

Families with 

Autistic 

Children 

2008, Canada, 

Qualitative Health 

Research  

Utvärdera effekten av att 

integrera en service hund i 

familjer med ett autistiskt 

barn.  

10 frivilliga familjer med ett 

autistiskt barn rekryterades till 

forskningen. Datainsamling 

genom deltagande observation, 

videoinspelningar och 

semistrukturerade intervjuer 

med föräldrarna. Analys genom 

kvalitativ etologi.  

Servicehundens närvaro ledde till ökad känsla 

av säkerhet och trygghet i familjerna. Hunden 

fungerade som vakt, sällskap, extra vårdare, 

ledsagare, övervakare och varningssignal. 

Barnet uppvisade lägre grad av oro, rastlöshet, 

ilska, utbrott. Hunden hade en lärande och 

social funktion. Hunden ökade föräldrarnas 

välbefinnande genom att vakta och sova med 

barnet. Föräldrarna rapporterar förbättrad sömn 

och mindre oro.  

Edwards & Beck Animal-

Assisted 

Therapy and 

Nutrition in 

Alzheimer’s 

Disease 

2002, USA, Western 

Journal of Nursing 

Research 

Studera påverkan av 

akvariumskådning på 

nutritionsintaget hos personer 

med Alzheimers sjukdom.  

Patienter från tre olika 

demensavdelningar erbjöds att 

delta i studien. 62 deltog med 

samtycke från personal och 

närstående. En avd tjänade som 

kontrollgrupp med 17 deltagare. 

Mätning av vikt och 

nutritionsintag före-, under- och 

efter interventionen. 

Demografisk data, baseline data 

och post intervention data 

jämförs i tabell och diagram.  

Nutritionsintaget och vikten ökade signifikant 

hos patienter som hade utsikt mot akvarium 

under måltiderna. Patienterna uppvisade högre 

grad av lugn, fokus och stillasittande. Akvariet 

leder till minskat behov av näringskomplement 

och personalassistans. Effekten höll i sig fyra 

månader efter interventionens slut.  

Bardill & Animal- 1997, USA, Journal of Undersöka effekten av Frivilliga deltagare, 30 Hunden främjar en lugn, kärleksfull, 
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Hutchinson Assisted 

Therapy With 

Hospitalized 

Adolescents 

Child and Adolescent 

Psychiatric Nursing  

djurassisterad terapi hos 

ungdomar på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning.  

ungdomar på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning. 

Datainsamling genom 

patientjournaler, intervjuer, 

anteckningar från patienter och 

personal. Analys med 

etnografisk metod. 

välkomnande, naturlig, mindre skrämmande, 

lekfull och hemlik miljö. Hunden fungerar som 

en vän, tröstare, beskyddare, terapeut, 

distraktion och ett socialt sammanhang.   

Beinotti, 

Christofoletti, 

Correia & Borges 

Effects of 

Horseback 

Riding Therapy 

on Quality of 

Life in Patients 

Post Stroke 

2013, Brasilien, Topics 

in Stroke Rehabilitation 

Analysera effekten av 

hästunderstödd terapi på 

graden av självskattad 

livskvalitet hos patienter som 

har haft stroke.  

Blindad, randomiserad 

kontrollerad studie med 24 

deltagare, 12 i försöks-/ 

kontrollgruppen. Datainsamling 

genom Medical Outcomes 

Study 36-item Short-Form. 

Analys genom deskriptiv, 

inferential statistik.   

Ökad skattad livskvalitet i försöksgruppen som 

fick både trad fysioterapi och hästunderstödd 

terapi, jämfört med kontrollgruppen som bara 

fick trad fysioterapi. Personerna i 

försöksgruppen uppvisade förbättrade fysiska 

funktioner, positiva effekter på den fysiska 

hälsan och förbättrad mental hälsa. 

Barker & Dawson The Effects of 

Animal-

Assisted 

Therapy on 

Anxiety 

Ratings of 

Hospitalized 

Psychiatric 

Patients 

1998, USA, Psychiatric 

Services 

Undersöka effekten av en 

session med djurunderstödd 

terapi på graden av oro hos 

patienter inom psykiatrisk 

slutenvård, och huruvida det 

skiljer sig mellan olika 

diagnoser.   

230 patienter deltog i försöks- 

och kontrollstudien. Pre- och 

postintervention tvärsnittsstudie 

som jämförde effekten av en 

AAT session jämfört med trad 

terapi session med hjälp av 

självskattningsskala (State- 

Trait- Anxiety Inventory). 

Kategoriserades efter 

utskrivningsdiagnos. 

Jämförande analys med mixed-

models repeated- measures 

analysis.   

AAT minskade orosnivån hos patienter med 

psykostiska-, affektiva och övriga 

funktionsnedsättningar. Trad terapi minskade 

orosnivån endast hos patienter med affektiva 

störningar. AAT reducerar orosnivån hos ett 

större antal patientgrupper jämfört med trad 

terapi.   

Kumasaka,  Masu, 

Kataoka & Numao 

Changes in 

Patient Mood 

through 

Animal-

Assisted 

Activities in a 

Palliative Care 

Unit 

2012,Japan, 

International Medical 

Journal 

Objektivt undersöka den 

vårdande effekten av AAA på 

graden av livskvalitet hos 

cancersjuka patienter på en 

palliativ vårdavdelning.   

20 patienter som frivilligt 

deltog i AAA under sin vårdtid. 

Undersökningsperiod juli 2006-

2008. Datainsamling före och 

efter AAA sessionen genom 

Face Scale. Jämförande analys, 

redovisat i tabellform.  

AAA visar sig vara ett effektivt verktyg för att 

höja/förbättra patienters sinnestämning på en 

palliativ vårdavdelning. Bäst effekt av AAA 

uppvisade de personer som sedan tidigare hade 

ett intresse för djur eller egna husdjur.    

Bass & Duchowny The Effect of 

Therapeutic 

Horseback 

2009, USA, Journal of 

Autism & 

Developmental 

Undersöka effekten av 

hästunderstödd terapi på 

social funktion hos barn med 

34 barn med diagnos ASD: 19 i 

försöksgrupp, 15 i 

kontrollgrupp (på väntelista). 

Statistiskt relevanta positiva effekter på social 

funktion hos barn med ASD efter 12 veckors 

hästunderstödd terapi. Barnen uppvisar ökad 
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Riding on 

Social 

Functioning in 

Children with 

Autism 

Disorders  autism.  Godkännande från föräldrar och 

med. ansvarig.  Social 

Responsive Scale och Sensory 

Profile administreras till 

föräldrarna pre- och 

postintervention för att 

utvärdera barnens sociala 

funktion. Analys med ANOVA 

och t-test. 

sensorisk förmåga, mindre distraktion, ökat 

fokus, ökad känslighet, ökad aktivitetsgrad och 

grad av engagemang.  

Martin & Farnum Animal-

Assisted 

Therapy for 

Children with 

Pervasive 

Developmental 

Disorders 

2002, USA, Western 

Journal of Nursing 

Research 

Kvantitativ utvärdering av 

effekten av hundunderstödd 

terapi hos barn med PDD. 

Jämförelse mellan 

interaktionen med en levande 

hund, hundfilmer och ett 

hundgosedjur.   

10 barn 3-13 år med PDD 

rekommenderades av resp. 

ansvarige läkare inom 

öppenvården. Alla 10 barnen 

deltog i en försöks-och två 

kontrollgrupper. Data med hjälp 

av Psychoeducational Profile- 

Revised, videoinspelning av 

sessionerna. Analys: kodning 

av inspelat material: Repeated 

measures analysis of variance 

tests.  

Barn med PDD som interagerar med en 

levande hund uppvisar mer lekfullhet, fysisk 

aktivitet, glädje, fokus, 

kommunikationsförmåga och medvetenhet om 

social omgivning jämfört med 

kontrollgrupperna. AAT visar sig vara en 

effektiv terapi för barn med PDD. 

Macauley Animal-assisted 

therapy for 

persons with 

aphasia: A pilot 

study 

2006, USA, Journal of 

Rehabilitation Research 

& Development 

Undersöka effekten och 

effektiviteten av 

hundunderstödd terapi för 

vuxna personer med afasi till 

följd av en stroke jämfört med 

traditionell talterapi.  

3 män med afasi som är 

inskrivna i talterapi och 

frivilligt deltar i studien. 

Baseline treatment design med 

pre-, mid- och posttester. 

Utvärdering och jämförelse av 

WAB-test och individuella 

utvärderingsformulär.     

Både AAT och den trad talterapin uppnådde 

målsättningen och genomfördes framgångsrikt. 

Patienterna uppfattade AAT som mer effektiv, 

roligare och mer framgångsrik än trad terapi. 

Patienterna var mer motiverade att delta i AAT 

som involverade en hund. Hunden tillförde ett 

lugn och minskade graden av stress.   

Moretti, De 

Ronchi, Bern Abei, 

Marchetti, Ferrari, 

Forlani, Negretti, 

Sacchetti & Atti 

Pet therapy in 

elderly patients 

with mental 

illness 

2011, Italy, 

Psychogeriatrics 

Utvärdera effekten av 

djurunderstödd terapi på 

kognitiv funktion, 

sinnesstämning och 

självupplevd livskvalitet hos 

äldre med demens, depression 

och psykos.  

21 patienter från en avdelning 

på ett vårdboende, 11 i 

försöksgruppen med AAT, 10 i 

kontrollgruppen utan AAT. 

Informerat samtycke från 

fullmäktige. MMSE och GDS 

samt skattningsenkät för 

livskvalitet pre- och post 

intervention. Jämförelse mellan 

och inom grupperna.  

Utvärdering och jämförelse visar att 

försöksgruppen som fick AAT visade större 

förbättring avseende kognitiv funktion och 

sinnesstämning än kontrollgruppen. Deltagarna 

i försöksgruppen upplevde AAT som 

intressant, angenäm och rogivande och 

rekommenderar AAT till äldre personer. 80% 

ville fortsätta få AAT. Forskarna rapporterar 

ökad livskvalitet hos personer som fick AAT.  
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Nordgren & 

Engström 

Animal-

Assisted 

Intervention in 

Dementia: 

Effects on 

Quality of Life 

 

 

2013, Sweden, Clinical 

Nursing Research 

Utvärdera effekten av 

djurunderstödda 

interventioner (AAI) på 

livskvaliteten hos äldre med 

demens på fyra vårdboenden i 

Sverige. 

20 personer inkluderades, 

endast nio personer slutförde 

interventionen. AAI förskrevs 

på recept och 

individanpassades. QUALID 

undersökningsformulär 

utvärderades av samma 

sköterska pre- och post 

intervention. 

Bakgrundsinformation från 

patientjournaler. Deskriptiv 

statistik och Wilcoxon analys.  

En vecka efter interventionens avslut hade 

livskvaliteten hos deltagarna förbättrats enligt 

QUALID. Interventionen verkade positivt på 

deltagarnas minne och kommunikativa 

förmåga. Deltagarna upplevde glädje och 

välbefinnande under interventionerna vilket 

tyder på att AAI kan användas för att reducera 

stress och öka välbefinnande hos äldre med 

demens. 

Berry, Borgi, 

Terranova, 

Chiarotti, Alleva & 

Cirulli 

Developing 

effective 

animal-assisted 

intervention 

programs 

involving 

visiting dogs 

for 

institutionalized 

geriatric 

patients: a pilot 

study 

2012, Italy, 

Psychogeriatrics  

Utvärdera hundunderstödda 

interventioner som ett verktyg 

för att förbättra livskvalitén i 

den geriatriska befolkningen.    

19 boende på ett vårdhem i 

Rom genomgick social/fysisk 

hundunderstödd intervention 

2ggr/v i 5 v. Videoinspelning 

av varje session, kodades och 

utvärderades individuellt. 

Insamling av saliv prov för att 

mäta kortisol nivåer pre-/ post 

intervention och före-/ efter 

varje session. GDS för att 

utvärdera depressiva symtom 

pre-/ post intervention. Analys 

med ANOVA. Jämförande 

analys av GDS och kortisolnivå 

individuellt.  

Ökat socialt beteende och spontan interaktion 

med hunden. Ökning av kortisolnivåer tyder på 

aktiverande och stimulerande effekt på äldre. 

Deltagare i AAI uppvisade mindre depressiva 

symtom än kontrollgruppen. Hundunderstödda 

interventioner har potential att förbättra 

tillståndet för patienter på vårdboenden och 

motarbeta passivitet och institutionalisering.  

Le Roux & Kemp Effect of a 

companion dag 

on depression 

and anxiety 

levels of elderly 

residents in a 

long-term 

facility 

2009, South Africa, 

Psychogeriatrics 

Undersöka effekten av en 

sällskapshund på depression 

och orosnivån hos boende på 

ett vårdhem för äldre.  

15 personer (7 i 

försöksgruppen/ 8 i 

kontrollgruppen) deltog i 

forskningen. AAA bestod av 30 

min hundsällskap/ v i 6v. 

Självskattningsformulär BDI 

och BAI pre- och post 

intervention. Deskriptiv analys 

med Wilcoxon Signed Rank 

Test.   

Forskningen uppvisade signifikant minskning i 

BDI skalan hos försöksgruppen, vilket tyder på 

minskning av graden på depressiva symtom. 

BAI skalan visade ingen signifikant skillnad 

(dock en minskning i graden av oro). Utöver 

mätningarna rapporterade deltagarna ökat 

socialt beteende, uppskattning och 

reminiscens.  

Kontrollgruppen visade ingen förbättring i 

BDI eller BAI skalan.  

 


