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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Djur används i flera områden i sjukvården och har visat sig främja många 

aspekter av hälsa för patienter. Djur kan med fördel användas i 

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Sjuksköterskor behöver en bredare 

insikt i den djurassisterade omvårdnadens betydelse för patienter och dess 

hälsofrämjande egenskaper. 

Syfte: Syftet var att beskriva den djurassisterade omvårdnadens betydelse för 

patienters hälsa. 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes baserad på tio vetenskapliga studier med 

både kvalitativa och kvantitativa ansatser, vilka valdes ut efter kritisk 

granskning. Endast artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte 

inkluderades. Författarna läste de utvalda artiklarna grundligt och jämförde 

likheter och skillnader i deras resultat. Resultaten sammanställdes i olika 

kategorier. 

Resultat: Resultatet visar att djurassisterad omvårdnad har en positiv inverkan på tre 

kategorier: kroppslig hälsa, psykiskt välbefinnande samt socialt samspel. Den 

kroppsliga hälsan omfattar bland annat fysisk aktivitet och fysisk närvaro. Den 

psykiska välbefinnandet innefattar känslor samt självupplevd hälsa och 

välbefinnande. Det sociala samspelet inrymmer interaktion med djuret och 

andra människor. 

Diskussion: Litteraturöversiktens styrkor som diskuteras i metoddiskussionen är använda 

databaser, kombinationen av kvantitativa och kvalitativa resultatartiklar, 

kvalitetsgranskning av artiklarna samt artiklarnas geografiska spridning. 

Svagheter som diskuteras är risken för feltolkning vid analys av och begränsad 

djupförståelse i de kvantitativa resultaten. I resultatdiskussionen relateras 

resultatet till Erikssons (1989) omvårdnadsteori “ansa, leka, lära”. Lekandet är 

den del av Erikssons teori som framträder tydligast. Även lärandet spelar en 

tydlig roll i resultatet men ansandet framträder ej lika tydligt. Resultatet har 



 
 

 
 

 

även en stark anknytning till konsensusbegreppet hälsa. 

Nyckelord: Djurassisterad omvårdnad, hälsa, patient-sjuksköterska relation, upplevelser. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Animals are used in several health care areas and have been shown to 

promote many aspects of patients’ health. Animals have potential for use in 

nurses’ health promotion work. Nurses need a deeper understanding of the 

importance and health-promoting properties of animal-assisted therapy. 

Aim: The aim was to describe the importance of animal assisted therapy for 

patients’ health. 

Methods: A literature review was conducted based on ten nursing science studies with 

both qualitative and quantitative approaches, which were selected after 

critical review. Only articles that corresponded to the purpose of the literature 

review were included. The authors read the selected articles thoroughly and 

compared the similarities and differences in the articles’ results. The results 

were compiled in different categories. 

Results: The results show that animal-assisted therapy has a positive impact on three 

categories: bodily health, psychological well-being and social interplay. 

Bodily health includes physical activity and physical presence. Psychological 

well-being includes emotions and self-perceived health and well-being. Social 

interplay includes the interaction with animals and other people. 

Discussions: The strengths of the literature review that are discussed in the methodological 

discussion are the chosen databases, the combination of quantitative and 

qualitative articles, the quality assessment of articles and the articles’ 

geographical spread. One weakness that is discussed is the possibility of 

misinterpretation in the analysis of the quantitative results. The results are 

discussed in relation to Eriksson's (1989) theory of nursing "tend, play, 

learn”. “Play” is the part of Eriksson's theory that emerges most clearly in the 

results. “Learning” also plays a distinct role in the outcome but “tending” 

does not emerge quite as clear. The result also has a strong connection to the 

nursing metaparadigm “health”. 
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1. Inledning 

Vi har valt att skriva om djur i omvårdnaden därför att vi under vår praktik har kommit i 

kontakt med denna företeelse, vilket väckte vårt intresse. På praktikplatsen fanns en hund 

närvarande som ägdes av en i personalen. Vi uppmärksammade att patienterna uppskattade 

hundens närvaro genom att de gav den uppmärksamhet, pratade om den och frågade när den 

skulle komma tillbaka nästa gång. Patienterna kom oftare ut i sällskapsrummet då hunden var 

närvarande, vilket även ledde till ökade inbördes kontakter och stimulerade dem att prata mer 

med varandra. Där fanns också ett akvarium som vissa patienter gärna vistades vid. 

Personalen berättade att där tidigare även hade funnits en katt som ägdes av en av patienterna. 

Denna katt hade varit uppskattad och hade kommit och gått som den ville in till flera av 

patienterna. Vi upplevde att djurens närvaro tycktes främja patienternas hälsa. Därför blev vi 

inspirerade att göra detta arbete för att se hur djurens närvaro påverkar patienter. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden ges en beskrivning av de ämnen som kommer att beröras i litteraturöversikten: 

en beskrivning av djur i omvårdnaden och hur de kan användas, positiva och negativa 

aspekter samt djurens inverkan på olika aspekter av hälsa. Vidare berörs även sjuksköterskans 

delaktighet i användningen av djur i omvårdnaden samt vilka olika djur som används. 

 

2.1. Djur i omvårdnaden ur ett historiskt perspektiv 

I England år 1792 dokumenterades den första användningen av djur i omvårdnaden (Tuke, 

1964). Då användes djur som en del av behandlingen av psykiskt sjuka patienter med syfte att 

patienterna skulle ta eget ansvar genom att ta hand om djuren. År 1796 startades en engelsk 

institution med syftet att driva en mer human behandling av psykiatriska patienter, där 

patienterna på ett meningsfullt sätt fick ta hand om kor, får, hästar och höns (Höök, 2010). 

Efter påvisade positiva egenskaper ökade antalet institutioner av denna typ även i andra 

länder. Det var dock först vid 1900-talets senare hälft som det uppmärksammades att även 

kontakt med vanliga sällskapsdjur kan ha liknande hälsofrämjande egenskaper. 

Från tillfällig användning av sällskapsdjur i omvårdnaden har fenomenet vuxit fram till ett 

etablerat program inom sjukvården (Hooker, Freeman & Stewart, 2002). Forskningsområdet 

är dock fortfarande relativt nytt. 
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2.2. Användandet av djur i omvårdnaden 

Intresset för att använda djur i omvårdnaden har ökat starkt, speciellt de senaste åren 

(Arvidsson, 2012). Djur används redan i vårdandet som sällskap och stöd inom flera olika 

områden och av flera olika patientgrupper. Djur används exempelvis vid rehabilitering vid 

fysiska skador samt efter stroke och andra hjärnskador. Ett annat tillämpningsområde av djur i 

omvårdnaden finns i kriminalvården och på behandlingshem för ungdomar som ett värdefullt 

inslag i bland annat empati- och kommunikationsträning. 

 

2.2.1. Hur djur kan understödja sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskans ansvarsområde är patientens omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005). I ansvaret 

ingår det att främja patientens hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra 

lidande. I International Council of Nurses (2014) etiska kod för sjuksköterskor står det även 

att sjuksköterskan ansvarar för att stödja patientens egna resurser, så att hon eller han på bästa 

sätt ska kunna medverka i sin egen omvårdnad och upprätthålla sin egen hälsa trots sjukdom. 

Buettner, Fitzsimmons och Barba (2011) menar att sjuksköterskan kan använda djur i 

omvårdnad som ett komplement till traditionella behandlingar. Syftet är att hjälpa 

sjuksköterskan i sitt arbete att förbättra patientens fysiska, emotionella, kognitiva och 

beteendemässiga hälsa.  

Djur i omvårdnaden kan användas på många olika sätt inom sjuksköterskans arbetsområde 

(Arvidsson, 2012). Det har visat sig ha god hälsofrämjande psykisk inverkan för äldre på 

vårdhem samt för patienter med rörelse- och språknedsättningar (Kaiser, Spence, McGavin, 

Struble & Keilman, 2002). 

 

2.2.2. Positiva och negativa aspekter av djur i omvårdnaden 

Djur i vårdandet anses bidra till bättre hälsoekonomi (Höök, 2010). Det ökade välbefinnandet 

för patienten medför bättre läkningstillstånd, vilket i sin tur leder till kortare vårdtider. Det 

förekommer exempel på vårdinrättningar som mottagit ökat antal sökande patienter och 

vårdpersonal på grund av att de framhållit att de använder sig av djur i omvårdnaden.  

I Engelmans (2013) studie framkom att stress bland läkare och sjuksköterskor minskade i 

en hunds närvaro. Personalen upplevde att användning av djur i vårdandet är positivt på flera 

plan. Arbetsplatsen beskrevs som en stressande och rörig miljö som blev lugnare i hundens 

närvaro. Personalen upplevde även att hunden främjade relationsbyggandet mellan personal 
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och patienter. Relationen mellan patient och sjuksköterska, det vill säga vårdrelationen, har 

betydelse för patientens känsla av välbefinnande (Snellman, 2009).  

Trots många positiva egenskaper menar dock Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) att 

djur i vårdandet kan vara en källa till problem. En problematisk aspekt är att djur kan ge 

allergi. Det föreligger även risk för fall- och andra skador relaterat till att djuret skräms och 

väsnas (skäller, fräser eller gnäggar) samt förorsakar skada genom att bitas och rivas. För att 

motverka sådana risker kan praktiska lämplighetstest följda av adekvat utbildning genomföras 

för djur som ska användas i vården (Vårdhundskolan, 2012).  

Ytterligare en negativ aspekt av djur i omvårdnaden är att djur kan vara en källa till 

smittspridning (Weber, 2005). Olika typer av djur har olika sjukdomar, men alla sjukdomar 

överförs ej till människor. Sannolikheten att människor insjuknar av att vidröra djur är liten. 

Risken är dock större vid riv- och bitskador samt vid kontakt med avföring, då djur kan vara 

bärare av olika bakterier som mestadels överförs via avföring.  

Nahm et al. (2012) kom i sin studie fram till att färre än 10% av personalen och patienterna 

på en akutmottagning upplevde att hundarna utgjorde en sanitär risk och att de störde 

personalarbetet. Lefebvre et al. (2006) har i sin studie undersökt distribution och beskaffenhet 

av hundbesöksprogram i USA och kommit fram till att även om hundbesöksprogram har 

blivit praxis i vårdinrättningar är vårdhygien och metoder för att undersöka hundarna 

varierande och ibland bristfälliga. Författarna framhåller vikten av att sjukhuspersonal, 

besöksgrupper, djurägare och veterinärer arbetar tillsammans för att skydda både människor 

och djur.  

 

2.2.3. Olika djur i omvårdnaden 

Djur som används i omvårdnaden är framför allt sällskapsdjur som mestadels har flera 

användningsområden, såsom att ge psykisk, social och fysisk stimulans (Norling, 2002). I 

grund och botten är människor sociala varelser som mår bra av relationer (Walsh, 2009). 

Sällskapsdjur kan möta många grundläggande psykosociala behov och berika många 

människors liv. 

Hunden är det djur som används i störst utsträckning i omvårdanden, exempelvis på 

äldreboenden (Höök, 2010). Den svenska vårdhundskolan (2012) lämplighetsprövar och 

utbildar vårdhundar samt ger utbildning till vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, om hur 

man kan använda hund på recept. I utsatta situationer menar Beck-Friis et al. (2007) att 

hunden fortfarande är långt mer lojal än vad de flesta människor skulle klara av att vara. 

Hunden har även goda egenskaper, som till exempel att förstå icke-verbal kommunikation och 



 
 4 (34) 

 

att inte vara värderande i sin attityd. Hunden har även en exceptionell förmåga att hålla kvar 

sin entusiasm i en relation hela livet ut, till skillnad från människan där den intensiva 

förälskelsen oftast upphör efter ett antal månader. Efter några år handlar det i människans fall 

inte sällan om trivsamma rutiner snarare än om entusiasm. Hunden är däremot lika glad utan 

invändningar när ägaren kommer hem. 

Hästar används också i omvårdnaden och företeelsen benämns av Silfverberg (2009) som 

hästunderstödd terapi. Den används i terapeutiskt syfte och leds av utbildad personal med 

individuella mål för behandlingsformen. Metoden omfattar ridning och andra aktiviteter 

knutna till hästen där målet är att främja den fysiska, psykiska, kognitiva och sociala hälsan, 

och gagnar därmed patienten ur ett holistiskt perspektiv (Håkanson, 2010). Sjuksköterskan 

kan sedan bygga vidare på denna pedagogiska situation, som ger en självförtroendehöjande 

effekt av att styra och kommunicera med ett stort djur (Håkanson, Palmgren-Karlsson, 

Sallander & Henriksson, 2008).  

Andra djur som förekommer i vårdandet är olika smådjur som katter, burfåglar och 

akvariefiskar (Höök, 2010). I studien av Edwards och Beck (2002) introducerades akvarier 

med fiskar på olika avdelningar. Patienterna blev mer uppmärksamma och vakna i akvariernas 

närvaro. Detta stimulerade patienternas näringsintag, vilket resulterade i viktökning och hälsa. 

 

2.3. Begreppet hälsa 

Konsensusbegreppet hälsa är ett centralt begrepp i detta arbete eftersom syftet med djur i 

vårdandet är att främja patienters hälsa (Buettner et al. (2011). Hälsa är ett centralt begrepp i 

många av vårdens styrdokument, lagar och författningar (Willman, 2009). Hälsa står ofta i 

fokus för de flesta professioner i vården, dock kan det skilja sig emellan de hälsofrämjande 

insatserna mellan olika yrkesgrupper. Det förekommer många olika förklaringar av begreppet 

hälsa. Förenklat kan det sammanfattas på två sätt: naturvetenskapligt perspektiv, där hälsa ses 

som motsats till sjukdom och humanvetenskapligt perspektiv, där hälsa utgår från ett 

holistiskt synsätt på människan (Willman, 2009). Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

hälsa innefattar mer än bara det biologiska systemet utan även avser upplevelsen av hälsa och 

välbefinnande. Med detta menas att på ett mer djupgående sätt förankra hälsa och 

välbefinnande i andra upplevelser av existensen.  

Fänge och Carlsson (2010) menar att aktivitet och delaktighet är nödvändigt för att en 

människa ska kunna utveckla och behålla hälsan och välbefinnandet. Om en människa inte 

känner att hon är en del av ett större sammanhang kan följden bli att hon blir mer isolerad och 
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upplever ensamhet. Ensamhet relateras främst till andras frånvaro (Dahlberg & Segesten, 

2010). Upplevelsen av ensamhet kan upplevas trots att personen har människor runt omkring 

sig. Detta kan bero på att samhörighet med de aktuella personerna saknas. Att vara ofrivilligt 

ensam är att vara utan delaktighet och tillhörighet i världen. I Rodriguez‐Blazquezs et al. 

(2012) studie påvisades att deltagarna upplevde en stark relation mellan begreppen ensamhet, 

hälsostatus och välbefinnande. 

 

2.3.1. Djurets inverkan på hälsa 

Djur i vårdrelaterade verksamheter har visat sig ha positiva egenskaper (Arvidsson, 2012). 

Det har visats att äldre som vistas på vårdhem har erhållit positiva psykiska resultat av djurs 

närvaro, såsom ökad livskraft och minskad ångest, förvirring, depression och trötthet. Kaiser 

et al. (2002) menar att djur i omvårdnaden kan öka rörligheten och ger minskade 

språkstörningar bland patienter, genom att patienterna flyttar närmre djuret, klappar, ler samt 

talar med och om det. Djur i omvårdnaden kan även ge möjlighet till ömsesidig interaktion 

som bland annat främjar värdighet och självkänsla hos patienter (Buettner et al., 2011). 

Faktumet att djur inte ställer några dömande frågor och inte ger kritik underlättar ytterligare 

vägen mot välbefinnande och hälsa.  

Aktivitet med djur ger mångsidig stimulans för människor i alla åldrar (Höök, 2010). 

Dessa aktiviteter kan bland annat handla om att känna och klappa på hunden, höra och se 

andning, känna hjärtslag och ge kramar (Buettner et al., 2011). Detta kan ge en känsla av 

förundran, mening och avledning, samt erbjuda något att se fram emot när det är långa dagar 

att fylla. 

Genom att använda djur i vårdandet kan patienten motiveras till fysisk träning av 

grovmotorik, balans och styrka (Arvidsson, 2012). Det kan exempelvis handla om att ta hand 

om, leka och promenera med hunden. Att kasta bollar eller ringar av olika storlek och tyngd 

till en hund ger patienten fysisk aktivitet. Aktiviteter såsom regelbundna promenader ökar 

balansen, stärker benstomme och muskler samt ökar personens sociala interaktion genom 

möten med andra människor under utevistelsen. Dessa aktiviteter kan med fördel utföras 

tillsammans med till exempel en hund (Arvidsson, 2012).  

Djur i vårdandet ökar även den mentala och verbala aktiviteten genom att människor 

påminns om förgången tid och roliga minnen i relation till andra möten med djur (Höök, 

2010). Djuret både underlättar samtal och ger förutsättningar för känslan av gemenskap 

mellan människor. Djurets närvaro gör att människor villigt och spontant berättar om sina 
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egna erfarenheter, exempelvis vilka djur de själv har haft och vad de hetat, utan att de behöver 

tillfrågas.  

 

2.4. Begrepp för djurens användning i vårdandet 

Vanligt förekommande termer som används vid användandet av djur i vårdandet är 

framförallt animal assisted therapy (AAT) och animal assisted activity (AAA). AAT är en 

planerad vårdinsats med ett djur som leds av en förare där djuret är en integrerad del av 

behandlingsprocessen (Buettner et al., 2011). AAA är ett mer spontant möte där patienten ges 

möjlighet att träffa och hälsa på ett djur i vardagsmiljö, vilket bidrar till att förbättra psykiska, 

sociala och fysiska hälsotillstånd. 

Författarna har valt att översätta de engelska begreppen animal assisted therapy och animal 

assisted activity till djurassisterad omvårdnad. Begreppen terapi och aktivitet kan uppfattas 

som missvisande och irrelevant för allmänsjuksköterskans profession. Med begreppet 

djurassisterad omvårdnad vill författarna till denna litteraturöversikt förtydliga att det rör sig 

om djur i relation till sjuksköterskans ansvarsområde. Detta ansvar innefattar patientens 

omvårdnad samt att främja och återställa patientens hälsa (Socialstyrelsen, 2005). Djuren har 

en bevisad funktion som en väg för patienter mot välbefinnande och hälsa (Buettner et al., 

2011). För att förtydliga att vårdinsatsen är en omvårdnadsmetod kommer begreppet 

djurassisterad omvårdnad att användas i fortsättningen i detta arbete.  

 

3. Problemformulering 

Det har visat sig att användandet av djur i omvårdnaden är en vårdinsats som idag används 

allt fler sjukvårdsområden. Tidigare nämnd forskning visar tydligt på att djurassisterad 

omvårdnad kan understödja tillgodoseendet av patientens grundläggande behov genom att ge 

fysisk, psykisk och social stimulans. Vidare visar forskningen att djur kan berika patienters liv 

och ge möjlighet till ömsesidig interaktion som bland annat främjar värdighet och självkänsla. 

Detta innebär att djurassisterad omvårdnad är högst relevant för sjuksköterskor, eftersom 

deras primära funktion är att främja patientens hälsa. Trots detta visar nämnd forskning på att 

den djurassisterade omvårdnaden ännu ej används av sjuksköterskor i stor utsträckning. Detta 

skulle kunna bero på att djurens inverkan på patienters hälsa ännu inte är allmänt känd. Därför 

vill författarna med denna litteraturöversikt belysa patienters hälsa i relation till djurassisterad 

omvårdnad.  
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4. Syfte 

Syftet var att beskriva den djurassisterade omvårdnadens betydelse för patienters hälsa. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt för denna litteraturöversikt har författarna valt Katie Erikssons 

(1989) omvårdnadsteori “ansa, leka, lära”. Denna modell föreföll ett naturligt val eftersom 

den bygger på begrepp som hjälper patienten att stärka och främja sin hälsa, vilket i sin tur är 

centralt i sjuksköterskans arbete. Ett annat skäl till att författarna valde denna teori var att 

Eriksson (1997) menar att alternativa vårdformer, såsom till exempel djurassisterad 

omvårdnad, innehåller högre grad av ansning, lekande och lärande än vad den traditionella 

sjukvården erbjuder. 

Eriksson (1997) hävdar att vårdandets kärna och grundläggande substans består av att ansa, 

leka och lära. Hon ser vårdandet som uppdelat i två sidor: den ena utgörs av den konkreta 

kroppsliga ansningen, “renhållningen”, och den andra av den symboliska leken och lärandet. 

Dessa element påverkar varandra ömsesidigt och bildar en helhet. Det gemensamma i 

begreppen är det hälsofrämjande syftet. Att vårda innebär att genom ansning, lekande och 

lärande åstadkomma ett tillstånd av tillfredsställelse, tillit, kroppsligt och andligt välbehag 

samt en känsla av utveckling i syfte att förändra.  

Ansning innebär enligt Eriksson (1989) att tillgodose grundläggande kroppsliga behov 

genom olika handlingar. Det kan till exempel handla om att skydda, föda och påverka olika 

kroppsfunktioner hos en annan varelse. Ansa är att verkligen bry sig om att rena, bevara, 

vakta, värna och försvara och vörda. Hon menar att ansning även innebär att sköta om, ha 

närhet och kroppskontakt. Ansningen är den konkreta uttrycksformen för kärlek.  

Eriksson (1989) menar att kunna leka är ett uttryck för hälsa. I leken finns övning, 

prövning, lust, skapande och önskan. Genom genom leken vidgar människan sina gränser. 

Leken sker genom att människan anpassar informationen så att den svarar mot egna aktuella 

krav, vilket i vårdkontext betyda att leken hjälper patienter att anpassa ny information till 

egna krav. Att leka beskrivs som att ha glädje i omvårdnaden. Genom leken synliggörs 

människans innersta längtan.  

Att lära innebär enligt Eriksson (1989) att människan medvetet tar emot och integrerar ny 

kunskap i syfte att finna nya vägar, möjligheter och att växa mot ökad grad av hälsa. Lärandet 

är en interaktiv process mellan individen och andra. Lärandet innebär utveckling, en ständig 

förändring. Att lära sig vara en del i en helhet är att utvecklas, att ständigt lära.  
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Eriksson (1989) menar även att ansa, leka och lära är olika aspekter av vårdandet som 

utgör var och en för sig vägar till hälsa. Genom ansning, lekande och lärande vidgar 

människan sina gränser. En människa som upplever optimal hälsa har en förmåga att ansa, 

leka och lära med sig själv. Människan måste dock stundom erhålla nya krafter genom att 

ansa, leka och lära i samspel med medmänniskor, natur och någon form av Gud.  

 

6. Metod 

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt som kandidatuppsats eftersom det ingår i 

sjuksköterskeutbildningen samt är en bra första forskningserfarenhet. En litteraturöversikt 

används för att skapa en överblick av kunskapsläget inom ett visst forskningsområde genom 

insamling och sammanställning av befintlig forskning (Friberg, 2012).  

Författarna sökte efter vetenskapliga empiriska artiklar som besvarade litteraturöversiktens 

syfte i vårdvetenskapligt inriktade databaser. Därefter kvalitetssäkrades artiklarna genom 

kritisk granskning i olika steg enligt Friberg (2012). Sedan analyserades artiklarnas resultat 

för att slutligen sammanställas i kategorier, vilka presenteras i sin helhet i arbetets resultatdel. 

 

6.1. Datainsamling 

Datainsamlingen till denna litteraturöversikt skedde via Ersta Sköndal högskolas proxytjänst. 

De vetenskapliga artiklar som valdes ut till litteraturöversikten söktes fram genom 

databaserna CINAHL plus with full text och PubMed. Dessa databaser valdes därför att de 

har ett omfattande innehåll av vårdvetenskaplig forskning.  

Sökorden som användes var “animal assisted”, “pet”, “dog” och “equine”. För att minska 

antalet artikelträffar tillades även sökorden “nursing”, “health” respektive “interplay”. En 

boolesk sökteknik användes där ordet “AND” lades till mellan sökorden för att bestämma 

sambandet som de utvalda sökorden skulle ha till varandra, det vill säga koppla ihop sökorden 

till en mer specifik sökning i enlighet med Östlundhs (2012) anvisning.  

Alla sökningar i CINAHL begränsades med inklusionskriteriet “peer-reviewed” eftersom 

detta betyder att artikeln blivit publicerad i en vetenskaplig tidskift enligt Östlundhs (2012) 

hänvisning. Publiceringen innebär att val av metod och teoretiska ansatser har utvärderats och 

att en bedömning gjorts om författarnas slutsatser styrks av de presenterade resultaten, samt 

huruvida dessa kan relateras till syftet med forskningen (Östlundh, 2012). Dock visar ej detta 

om enskilda artiklar är vetenskapliga eller ej. Därför sorterades vissa artiklar bort genom 

manuell sökning. Detta gjordes i enlighet med Östlundhs (2012) direktiv genom en 
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granskning av fältet för dokumenttyp i den bibliografiska posten, vilken innehåller 

information om artikelns egenskaper. Denna åtgärd utfördes eftersom endast forskning som 

blivit vetenskapligt granskad och godkänd var av intresse för litteraturöversikten.  

Vid sökningar i CINAHL användes “research article” som en begränsning med anledning 

av att endast vetenskapliga empiriska artiklar var relevanta för litteraturöversikten. I PubMed 

användes inte denna begränsning eftersom den ej fanns. En annan begränsning som användes 

för samtliga sökningar var publikationsår från 2004 och framåt. Detta användes för att 

exkludera äldre forskning. Vidare begränsades sökningarna till endast artiklar skrivna på 

svenska eller engelska med anledning av författarnas begränsade språkkunskaper. Vissa 

sökningar begränsades med “nursing journals” för att exkludera artiklar som ej var relevanta 

för sjuksköterskans profession. 

I varje sökning blev antalet träffar färre än 60 artiklar, vilket författarna ansåg vara ett 

rimligt antal att gå igenom. Sökningarna presenteras i sökmatrisen under bilaga 1. 

 

6.2. Urval 

Författarna sökte efter vetenskapliga empiriska artiklar med både kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Detta eftersom författarna fann att båda metoderna kunde svara mot 

litteraturöversiktens syfte. Använda exklusionskriterier för artiklar var att artikeln ej svarade 

mot litteraturöversiktens syfte eller att den bedömdes falla utanför ramen för granskning, det 

vill säga att det rörde sig om till exempel en ledare, bokrecension eller brev till redaktörer. 

Artiklar som bedömdes vara inaktuella för sjuksköterskans profession exkluderades, bland 

annat studier där alla studieobjekt var under 18 år eftersom pediatrik inte ingår i 

allmänsjuksköterskans arbetsområde. Efter denna exkludering återstod 16 artiklar som 

föreföll lämpliga i relation till litteraturöversiktens syfte. Författarna granskade dessa studiers 

kvalitet, utifrån Fribergs (2012) frågor för granskning av studiers kvalitet, samt hur väl deras 

metoder och syften lämpade sig i förhållande till litteraturöversiktens syfte. Denna granskning 

resulterade i att sex artiklar som ej var lämpliga exkluderades, varpå tio vetenskapliga 

empiriska artiklar återstod. 

 

6.3. Analys 

Analysen skedde i enlighet med Fribergs (2012) vägledning i tre steg. I det första steget lästes 

de utvalda vetenskapliga empiriska artiklarna igenom flera gånger grundligt av båda 

författarna separat, så att de fick förståelse för innehåll och sammanhang. Vid varje 
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genomläsning förde författarna anteckningar och skrev sammanfattningar av respektive artikel 

för att skapa en översikt av artiklarnas innehåll.  

I det andra steget identifierades likheter och skillnader i artiklarnas metodologiska 

tillvägagångssätt, analysgång och syften samt innehåll i artiklarnas resultat som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte. Detta innehåll markerades i respektive artikel och sammanfattades i 

en översiktstabell, vilken presenteras i matrisen över urval av artiklar till resultat i bilaga 2. 

Därefter sökte författarna skillnader och likheter i det markerade innehållet i artiklarnas 

resultat. Innehållet sorterades med hjälp av färgkoder, vilket innebar att de delar av innehållet 

som bedömdes handla om samma ämne fick samma färg. 

I enlighet med Fribergs (2012) tredje steg grupperades innehållet i kategorier utifrån 

respektive färgkod. Därefter skrevs innehållet i varje kategori om till en löpande text, vilken 

lästes igenom och diskuterades av författarna för att skapa textnära rubriker på kategorierna. 

Författarna valde att presentera det kvalitativa och kvantitativa resultatet tillsammans i 

respektive kategori, eftersom de ansåg att fynden kompletterade varandra.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Författarna valde medvetet endast vetenskapliga empiriska artiklar som blivit godkända av 

etiska kommittéer. Ett skäl till detta val var att forskningsetikens grund är moraliskt ansvar, 

enligt Codex, 2013. Vidare säger den svenska lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) att människor ska skyddas och människovärdet respekteras vid 

forskning (7 §). Enligt lagen accepteras endast forskning med respekt för människovärdet och 

som visar hänsyn till mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, hälsa, säkerhet och 

personlig integritet (8-10 §).  

Texterna i de utvalda artiklarna översattes från engelska till svenska vilket innebar en risk 

att betydelsen av text och begrepp kunde förvanskas, vilket kan få en betydelse för arbetets 

trovärdighet. Hundraprocentig överensstämmande med originaltexten kan ej garanteras då 

begrepp och ord kan ha flera olika betydelser, vilket kan innebära att valet av översättningsord 

blir en personlig tolkning. För att minska risken för misstolkning har författarna granskat 

texterna kritiskt, använt ordböcker och varit så textnära som möjligt vid översättning.  

Förförståelse syftar på faktumet att författarna kan och vet en hel del redan innan påbörjat 

arbete vilket Priebe och Landström (2012) understryker. Det handlar också om värderingar 

och erfarenheter som de har med sig från livet utanför universitetet. Vid genomförande av 

litteraturöversikter föreligger därmed risk för selektivt urval, vilket även Wallengren och 

Henricson (2012) betonar. Författarna till denna litteraturöversikt har tillämpat ett kritiskt 
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förhållningssätt, i enlighet med Stenbock-Hults (2004) beskrivning, vid valet och 

framställningen av alla inkluderade resultatartiklar samt i det egna skrivandet. Detta innebär 

att författarna bygger sitt kritiska förhållningssätt på en tilltro till det rationella och till 

möjligheterna att med det kritiska förnuftets hjälp upptäcka begränsningar, svagheter, fel och 

brister för att nå förbättring och utveckling i sökandet efter sanning. 

 

8. Resultat 

Under analysprocessen delades den djurassisterade omvårdnadens hälsofrämjande egenskaper 

in i tre kategorier: kroppslig hälsa, psykiskt välbefinnande samt socialt samspel. Sju 

resultatartiklar studerade hundar i vårdandet och tre artiklar studerade andra djur i vårdandet, 

däribland hästar, fåglar och andra smådjur. I alla resultatartiklars urval exkluderades 

respondenter med känd pälsallergi eller rädsla för djuret. 

 

8.1. Kroppslig hälsa  

Förbättring av den fysiska aktiviteten kunde ses i Coakley och Mahoneys (2009) studie där 

patienterna berättade att de upplevde ökad energinivå i och med att möten med en hund tog 

bort lite av tröttheten. Detta resulterade vidare i att de orkade röra sig mer än innan mötena. 

Detta bekräftades även av att självskattad trötthet/seghet minskade och att självskattad 

energinivå ökade. Vidare mättes även puls och blodtryck samt självskattad kraft/aktivitet men 

inga signifikanta förändringar framkom i dessa avseenden. Dessa resultat kan jämföras med 

Johnson och Meadows (2010) studie, där deltagarna fick en signifikant viktminskning och 

minskning av BMI efter att ha deltagit i djurassisterad omvårdnad med hund. Vidare upplevde 

patienterna att hunden piggade upp dem. Även i Nordgren och Engströms (2012) fallstudie 

påvisades att djurassisterad omvårdnad med hund påverkade den fysiska hälsan positivt i och 

med att patienten i större utsträckning kunde gå runt på egen hand efter att ha haft 

djurassisterad omvårdnad i tre månader. Det framkom även i studien att patientens förmåga 

att förflytta sig mellan olika rum förbättrades från att behöva hjälp till att kunna förflytta sig 

på egen hand. 

En annan aspekt av den djurassisterade omvårdnadens positiva inverkan på kroppslig hälsa 

var minskad smärta. Detta var ett tydligt resultat i Johnson och Meadows (2010) studie, där 

deltagarna beskrev att smärta i benen reducerades efter promenader med en hund. Liknande 

resultat återfanns även i Coakley och Mahoneys (2009) studie, där patienterna skattade sin 

smärta som minskad efter möten med hund. 
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I studien av Meinersmann, Bradberry och Bright Roberts (2008) uppgav kvinnor som blivit 

utsatta för övergrepp att de erfarit fysiska, djupsensibla och visuella upplevelser i samband 

med att de deltagit i hästunderstödd terapi. Kvinnorna uttryckte att de hade lärt sig många 

fysiska färdigheter av att rida, vilket de inte hade haft möjlighet till i traditionell samtalsterapi. 

En annan aspekt som de kopplade till dessa upplevelser var att de hade lärt sig att vara 

närvarande i sina kroppar. Deltagarna förklarade detta fenomen vidare med att den 

hästunderstödda terapin underlättade deras andning genom att de hade lärt sig att andas 

tillsammans med hästen. Deltagarna erfor även att de kunde uppnå harmoni och lycka genom 

andningen med hästen. Detta kan även kopplas till Coakley och Mahoneys (2009) studie, 

vilken visade en minskning av andningsfrekvensen hos patienter som deltagit i djurassisterad 

omvårdnad.  

 

8.2. Psykiskt välbefinnande 

En aspekt som framkom i tre resultatartiklar var upplevelsen av hälsa och välbefinnande 

(Johnson, Meadows, Haubner & Sevedge, 2008; Prosser, Townsend & Staiger, 2008; Johnson 

& Meadows, 2010). I Prossers et al. (2008) studie, som undersökte betydelsen av 

djurassisterad omvårdnad med olika smådjur, upplevde patienterna att kontakten med djuren 

gjorde gott och bringade dem till liv. I studien av Johnson et al. (2008), skattade patienterna 

sin självupplevda hälsa högre än de i kontrollgruppen och de uppgav även att hunden hjälpte 

dem att acceptera behandlingen bättre. Mötet innebar även att de kunde tänka på annat än 

sjukdomstillståndet. I Johnsons och Meadows (2010) studie berättade deltagarna att de 

upplevt att tiden de spenderat med hunden hade förbättrat deras mentala hälsa, vilket 

deltagarna motiverade med att de alltid mådde bättre efter promenaderna. Detta resultat 

bekräftas av Prossers et al. (2008) studie, där personalen noterade att patienterna klagade 

mindre på sin hälsosituation efter den djurassisterade omvårdnaden. 

Flera studier visar tydligt på att djurassisterad omvårdnad främjar positiva känslor 

(Coakley & Mahoney, 2009; Johnson & Meadows, 2010; Meinersmann et al., 2008; Nordgren 

& Engström, 2014; Kawamura, Niiyama, & Niiyama, 2009; Falk & Wijk, 2008; Johnson et 

al., 2008). I Nordgren och Engströms (2014) studie påvisades att patienternas livskvalitet 

förbättrades efter interaktion med en hund, där en av parametrarna som mättes var leenden i 

samband med mötet. Detta kan i sin tur relateras till Johnson och Meadows (2010) studie där 

deltagarna upplevde glädje efter att ha promenerat med en hund. Vidare belyses detta även av 

deltagarna i Falk och Wijks (2008) studie, där patienterna pratade gott om fåglarna och 
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uttryckte lycka genom leenden och skratt. Detta fynd återfanns även i studien av Kawamura et 

al. (2009) i vilket deltagarna uttryckte att de gladdes av att se andra boende leka och prata 

med hunden. Den djurassisterade omvårdnadens inverkan på känslor har även undersökts i 

Coakley och Mahoneys (2009) studie. Patienterna skattade att deras ilska/fientlighet och 

depression/nedstämdhet minskade efter mötet med hunden, samt att deras förvirring/förvåning 

var oförändrad. Detta förtydligades i patienternas berättelser där de uttryckte att mötena med 

hunden var givande, angenäma, tröstande samt gav dem allmänt bättre humör. Även i studien 

av Meinersmann et al. (2008) beskrev deltagarna den djurassisterade omvårdnaden som 

tröstande och att de upplevde emotionell säkerhet. En annan upplevelse var att hästarna 

hjälpte dem som “spirituella guider” även när de var fysiskt frånvarande.  

I studien av Nordgren och Engström (2014) observerades att patienterna vara lugna och 

harmoniska efter mötena med hunden. Detta bekräftades i studien av Nordgren och Engström 

(2012) där patienten visade minskad rastlöshet och var mindre agiterad verbalt efter 

djurassisterad omvårdnad. I Coakley och Mahoneys (2009) resultat skattade patienterna att 

deras spänning/ångest hade minskat. Detta återspeglades i patienternas upplevelser av att 

hundmötena var lugnande, avslappnande och ångestdämpande. Johnsons et al. (2008) studie 

belyser detta vidare i och med att patienterna upplevde minskad ångest och nedslagenhet efter 

deltagande i djurassisterade omvårdnad genom distraktion. Djurets distraherande funktion 

framkom även i studien av Johnsons et al. (2008), där patienterna uttryckte att förmånen med 

hundmötet var att de blev distraherande, vilket hjälpte dem att fokusera på vad de skulle göra. 

I Coakley och Mahoneys (2009) studie uppgav patienterna att mötet med hunden var njutbart 

och att de glömde bort allt annat runtomkring. Detta var även ett resultat av Prossers et al. 

(2008) studie, där patienterna uppgav att den djurassisterade omvårdnaden gav njutning och 

nöje och till och med var höjdpunkten i deras liv. I studien av Kawamura et al. (2009) beskrev 

deltagarna den djurassisterade omvårdnaden som ett avbrott i vardagen och den dagliga 

rutinen. De såg tillfällena som den mest njutbara delen i deras liv. I studien av Falk och Wijk 

(2008) upplevde patienterna att möten med fåglar var underhållande. Patienterna menade att 

fåglarna var roliga att titta på och att de var vackra med sina sprakande färger. 

I studien av Nordgren och Engström (2012) observerades inga större förändringar i 

beteendemässiga och psykiska symtom hos deltagaren i den djurassisterade omvårdnaden. 

Vidare visade det sig att patienten fick något minskad livskvalitet. Motsatt resultat återfanns 

dock i Nordgrens och Engströms (2014) senare studie, där deltagarna i djurassisterad 

omvårdnad med hund observerades ha ökad livskvalitet. Denna innefattade en tydlig 



 
 14 (34) 

 

reducering av observerad sorg, obehag i ansiktsuttryck, verbalt uttryckt obehag, irritation och 

aggressivitet. 

I studien av Chu, Liu, Sun och Lin (2009) skattade patienter med schizofreni att deras 

positiva psykiatriska symptom minskades efter djurassisterad omvårdnad med hund. De 

positiva psykiatriska symptomen bestod framför allt av vanföreställningar, hallucinationer, att 

prata med sig själv samt udda beteenden. De skattade även att deras känslomässiga symptom 

förbättrades, vilka innefattade aptit, sömn, humör samt självskadligt beteende.  

En annan aspekt av den mentala hälsan som belystes i vissa resultatartiklar var den 

djurassisterade omvårdnadens inverkan på självkänsla och självförtroende. I Meinersmanns et 

al. (2008) studie upplevde kvinnorna som blivit utsatta för övergrepp att känslan av att ha 

kontroll över hästen medförde ökat självförtroende, vilket gav dem en känsla av att ha ökad 

makt och kontroll över sina egna liv. De insåg att de inte längre var maktlösa och att 

våldsmannen inte längre hade makt över deras liv. Detta medförde att de kände sig 

känslomässigt säkrare. Vidare upplevde de att de lärt sig förstå hästens gränser och därigenom 

lärt sig att respektera sina egna och andras gränser. De upplevde att de lärt sig att uttrycka sig 

tydligare och att kräva att bli lyssnade på av andra. De menade även att den hästunderstödda 

terapin förändrat deras liv och hjälpt dem att gå från suicidala tankar till att vilja leva och ha 

en framtid. Efter terapin vågade de gå ut ensamma och gå tillbaka till jobbet. De uttryckte att 

hästunderstödd terapi var mer intimt, intensivt, fokuserat och tidseffektivt än traditionella 

terapiformer. I studien av Chu et al. (2009) visade det sig att patienterna rankade sin 

självkänsla och självbestämmande högre efter den djurassisterade omvårdnaden. Självkänsla 

inbegrep värdighet kontra självförakt och självbestämmandet var relaterat till känslan av att 

ha kontroll över sitt eget liv. Detta fynd kunde även relateras till Johnsons et al. (2008) studie, 

där patienterna kände sig förtrogna med hunden, vilket de upplevde hjälpte dem att hantera 

det okända. I Johnsons och Meadows (2010) studie beskrev deltagarna att promenaderna med 

hunden gjorde dem till bättre människor i och med att de hjälpte dem att gå upp varje morgon. 

I studien av Kawamura et al. (2009) uttryckte patienterna att de kände sig stolta över att ha 

ansvar för hundens uppfostran under perioden. 

En annan infallsvinkel som framkom i två artiklar var att den djurassisterade omvårdnaden 

främjade tidigare minnen av husdjur (Kawamura et al., 2009; Prosser et al., 2008). I 

Kawamuras et al. (2009) studie uttryckte patienterna känslor som kretsade kring tidigare 

erfarenheter och upplevelser av att äga en hund. Detta fenomen framkom även i studien av 

Prosser et al. (2008) där patienterna även tog med sig fotografier av sina tidigare husdjur. 
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8.3. Socialt samspel 

Flertalet studier visade på att djurassisterad omvårdnad har positiv inverkan på socialt 

samspel (Chu et al., 2009; Falk & Wijk, 2008; Meinersmann et al., 2008; Nordgren & 

Engström, 2012; Johnson et al., 2008; Johnson & Meadows, 2010; Kawamura et al., 2009; 

Prosser et al., 2008).  

En aspekt av den djurassisterade omvårdnadens positiva inverkan på det sociala samspelet 

som påträffades i resultatet var själva interaktionen med djuret (Falk & Wijk, 2008; Johnson 

& Meadows, 2010; Meinersmann et al., 2008; Kawamura et al., 2009). I studien av Falk och 

Wijk (2008) framkom att djurassisterad omvårdnad kan locka patienter att komma ut från sina 

patientrum mer. Möjligheten att möta djuren medförde att patienterna hellre spenderade sin 

tid i sällskapsrummet än på sitt eget rum. Detta gav upphov till ökad social aktivitet. 

Patienterna valde frivilligt att umgås med djuren genom att exempelvis vårda, leka med och 

mata fåglarna. I studien av Johnson och Meadows (2010) visade det sig att patienterna 

upplevde att de hade ansvar för hundarna samt att hundarna behövde motion och ivrigt 

väntade på att gå på promenad. Deltagarna fortsatte omvårdnadsprogrammet på grund av den 

förpliktelse de kände till hundarna. I Meinersmanns et al. (2008) studie framkom temat 

“hästar som medterapeuter” vilket illustrerar interaktionen mellan människa och häst. 

Deltagarna upplevde att hästarna var känsliga flockdjur som reagerade på deras känslor och 

speglade dem tillbaka. De kunde känna igen sig i hästarnas vaksamhet för potentiella faror. 

De upplevde även att de kunde vara sig själva med djuren som inte var dömande och gav 

ovillkorlig kärlek och acceptans. I Kawamuras et al. (2009) studie framkom att vissa patienter 

kände stress som dels var relaterad till ensamhet och dels till irritation som härstammade från 

kontakten med personal. Det visade sig att djurassisterad omvårdnad med hund kunde lindra 

sådan stress.  

En annan infallsvinkel av djurens främjande inverkan på det sociala samspelet var att de 

fungerade som inspiration till konversation (Johnson et al., 2008; Falk & Wijk, 2008; Prosser 

et al., 2008; Kawamura et al., 2009). Patienterna i studien av Johnson et al. (2008) upplevde 

att hundarnas distraherande funktion, som togs upp i föregående kategori, underlättade för 

dem att prata om allt. Liknande resultat återfanns i studien av Falk och Wijk (2008) där 

patienterna uttryckte en lust att berätta om fåglarna till människorna omkring. De uttryckte 

även att fåglarna var en källa till att börja småprata med andra patienter. De gav spontana 

anmärkningar om fåglarna och de utbytte menande blickar som tycktes underlätta icke-verbal 

kommunikation mellan patienterna. Patienterna berättade historier om fåglar och andra djur 
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de ägt tidigare i livet till personerna runtomkring. Detta fenomen återfanns även i Prossers et 

al. (2008) studie där patienterna pratade hejdlöst om djuren, de engagerade sig spontant i 

samtalen om djuren utan att bli tillfrågade. Patienterna tog med sig fotografier för att dela sina 

berättelser med gruppen. I Kawamuras et al. (2009) studie talade patienterna gärna om hunden 

eller andra dagliga aktiviteter. De pratade i förtroende med andra patienter om djuren. 

Patienterna delade med sig av både lyckliga och olyckliga historier om djur till både 

volontärer och personal. Detta tack vare välbefinnandet de fick från umgänget med hundarna. 

I två resultatartiklar framkom att patienter inte enbart stimulerades att interagera med 

djuret utan även med andra patienter och vårdpersonal (Kawamura et al., 2009; Prosser et al., 

2008). I Kawamuras et al. (2009) studie pratade patienter om hur interaktionen mellan hunden 

och patienten påverkade relationen med andra patienter. De visade ett intresse för andra 

patienter under mötena och de avnjöt interaktionen med andra icke-deltagande boende genom 

att prata om och dela med sig av sina erfarenheter av mötena, och även genom att 

rekommendera dem vidare. Patienterna såg också tillfällena som en möjlighet att öppna upp 

samtal med vårdpersonalen, som annars upplevdes som hämmat på grund av åldersskillnad. 

Det blev även lättare för deltagarna att stärka banden med volontärerna som ansvarade för 

hundarna eftersom deltagarna förknippade tillväxt och god hälsa med hundarna. En grund av 

tillit kunde utvecklas. I studien av Meinersmann et al. (2008) upplevde deltagarna att de hade 

fått ökad tillit till hästen och personalen, till skillnad från Chus et al. (2009) studie där en 

annan aspekt framkom. Deltagarna med schizofreni skattade att de hade upplevt oförändrat 

socialt stöd samt oförändrade negativa psykiatriska symptom, vilka inbegrep stumhet, låg 

aktivitet, dålig hygien och mindre interaktion. Detta resultat menar forskarna beror på att den 

djurassisterade omvårdnaden hade fokus på individuell interaktion med djuret och inte på 

gruppaktiviteter. I Nordgren och Engströms (2012) studie påvisades däremot att patientens 

samarbetsförmåga och uppmärksamhetssökande ökade efter den djurassisterade 

omvårdnaden. Ytterligare en aspekt framkom i studien av Meinersmanns et al. (2008) studie 

där patienterna uppgav att de genom att studera hästarnas flockbeteende och hur de var 

beroende av varandra själva lärde sig att interagera med andra människor. 

 

9. Diskussion 

Diskussionen presenteras i två delar; metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen granskar författarna kvaliteten i arbetet samt dess styrkor och svagheter. 

Resultatdiskussionen innehåller en kritiskt värderande argumentation kring 
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litteraturöversiktens resultat i relation till bakgrund, syfte, Erikssons (1989) omvårdnadsteori 

samt vetenskaplig litteratur. 

 

9.1. Metoddiskussion  

Författarna sökte fram de vetenskapliga empiriska artiklarna ur endast två databaser. 

Författarna gjorde detta val eftersom de hittade tillräckligt med artiklar som besvarade 

litteraturöversiktens syfte. Valet av dessa databaser kan innebära en styrka eftersom de 

behandlar vårdvetenskaplig forskning, vilket är särskilt relevant för detta arbete.  

Författarna valde att kombinera artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats för att 

skapa en bredare helhet och mer nyanserad förståelse i enlighet med Forsbergs och 

Wengströms (2013) anvisning. Det kvantitativa resultatet illustrerade fysiska effekter och 

självskattad hälsa som presenterades i parametrar och siffror. Till skillnad från det kvalitativa 

resultatet som innehöll en djupare beskrivning av patienternas tankar och känslor, vilket 

tydligare kunde kopplas till hälsa. Detta ser författarna som en styrka eftersom den kvalitativa 

förståelsen för patienternas berättelser utökades med stöd av mätbara data och den kvalitativa 

och kvantitativa datan kompletterade varandra och fördjupade förståelsen för resultatet. Trots 

olikheter besvarade alla inkluderade resultatartiklar litteraturöversiktens syfte oavsett metod. 

Dock valde författarna att vara tydliga med vilka resultat som frambringats av respektive 

metod, för att skilja mellan patienternas upplevelser och mätbar data. Kvalitativa och 

kvantitativa resultat är av olika art och en linjär eller exakt jämförelse kan därför ej uppnås 

(Friberg, 2012). En aspekt av de kvantitativa artiklarna som författarna upplevde som 

problematisk var dock att resultatdelarna redovisades i form av tabeller och siffror och 

innehöll sparsamt med förklarande och beskrivande text. Detta kan innebära en risk för 

feltolkning vid analys av de kvantitativa resultaten. En annan aspekt var att de kvantitativa 

studierna visade sig innehålla skattningsskalor och enkätundersökningar med färdigställda 

frågor. Detta kan innebära att respondenterna inte haft utrymme till egna förklaringar, vilket 

inte leder till någon djupgående förståelse.  

Analysens kvalitetsgranskning av resultatartiklarna gjordes utifrån Fribergs (2012) 

hänvisning. Detta ser författarna som en styrka eftersom författare kan tyda och tolka resultat 

olika och genom denna metod minskans risken för feltolkning av texten. För att ytterligare 

stärka arbetets trovärdighet bad författarna utomstående kontrollera om 

resultatbeskrivningarna är rimliga.  
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De utvalda artiklarna hade sina ursprung i olika länder och det kan påverka resultatet. 

Sjukvårdens utformning och inställningen till djur kan se olika ut i olika delar av världen. I 

detta arbete är det dock betydelsen av djur i vårdandet som står i fokus och syftet med 

djurassisterad omvårdnad, oavsett i vilket land den genomförs, är att främja patienters hälsa. 

Även om olika vårdsystem kan skilja sig åt är det därför inte aktuellt att begränsa sig till 

någon speciell region i valet av studier. Artiklarnas geografiska spridning kan innebära en 

styrka, i och med att det bidrar till att resultatet blir mer nyanserat. 

 

9.2. Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikts syfte var att beskriva den djurassisterade omvårdnadens betydelse 

för patienter och dess hälsofrämjande egenskaper. Alla resultatartiklar svarade på syftet och 

belyste ämnet ur olika perspektiv. Huvudfynden i resultatet visar att djurassisterad omvårdnad 

har främjande inverkan på kroppsliga, psykiska och sociala hälsoaspekter.  

I kategorin kroppslig hälsa framkom att den djurassisterade omvårdnaden har positiv 

inverkan på rörelseförmåga, upplevd energinivå, viktminskning, smärta, fysisk närvaro samt 

andning. Detta fynd stödjer Höök (2010) resonemang kring hur djurassisterad omvårdnad kan 

främja patienters fysiska hälsa vid bland annat fysiska skador och rörelsenedsättning. Vidare 

framkom även under denna kategori att den djurassisterade omvårdanden hade en positiv 

inverkan på smärta. Detta resultat stöds av Marcus et al. (2012) studie som undersökt hur 

patienters upplevelse av smärta påverkas av djurassisterad omvårdnad. Patienter som satt i 

väntrummet till en smärtklinik som fick besök av en vårdhund upplevde en betydande 

minskning av upplevd smärta. 

I resultatet framkom även upplevelser av lärande, bland annat att lära sig att andas och vara 

mer närvarande i sin kropp med stöd av djuret. Detta kan ställas i relation till Erikssons 

(1989) förklaring av lärande, där hon menar att lärandet innebär att människor på ett medvetet 

sätt mottar och integrerar ny kunskap i syfte att finna nya vägar, nya möjligheter att växa mot 

ökad grad av hälsa. Djurassisterad omvårdnad verkar dock ej vara lämpligt vid alla typer av 

lärande, vilket tydliggörs i Millers et al. (2003) studie av hur djurassisterad omvårdnad 

påverkar patientundervisning inför utskrivning. I studien framkom att patienter som tittat på 

en undervisningsvideo samtidigt som de erbjudits interaktion med en hund hade tagit till sig 

mindre av undervisningen än kontrollgruppen, vilken enbart såg videon. Detta kunde bero på 

att patienterna blev distraherade av interaktionen med hunden och tappade fokus på 

undervisningen. 
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Resultaten i kategorin psykiskt välbefinnande bekräftar giltigheten och berikar förståelsen 

av emotionella och kognitiva hälsoföljder, i form av minskad stress, ångest, depression och 

språknedsättningar samt ökat självförtroende, självkänsla och förmåga till återkallande av 

minnen. Relationen till minskad ångest styrks även i studien av Miller et. al. (2003) vars 

resultat var att den djurassisterade omvårdnaden minskade ångest hos patienterna. 

Ingen vidare förståelse om hur språknedsättningar påverkas tillkom i resultatet. Däremot 

visade resultatet att djurassisterad omvårdnad främjar återkallning av minnen. Detta kan i sin 

tur öka den mentala och verbala aktiviteten enligt Hööks (2010) resonemang. 

Vidare bidrar resultatet med aspekter som har en stark koppling till den del av 

konsensusbegreppet hälsa som Dahlberg och Segesten (2010) menar är skild från den 

biologiska funktionen. Resultatet visade nämligen att djurassisterad omvårdnad kan ha positiv 

inverkan på självupplevd hälsa och välbefinnande. Detta visade sig vara kopplat till att djuret 

erbjöd en distraktion som fick patienten att känna sig upplivad och tänka på annat än sjukdom 

och ohälsa. Vidare kan detta resultat även kopplas till att ett intresse väcktes för djuret, miljön 

och andra människor, vilket i sin tur ledde till njutning och välbefinnande. Studien av Marcus 

et al. (2012) visade, förutom minskad smärta, att hundbesöken avsevärt minskade 

känslomässig stress hos patienterna, samt ökade känslor av välbefinnande hos familj och 

vänner som följde med patienterna till kliniken. 

Sammantaget indikerar resultaten i den psykiska välbefinnandets kategori att patienter kan 

stimuleras att på ett djupare plan komma i kontakt med sina känslor och uttrycka dem i 

närvaron av ett djur. Detta kan relateras till lekandet i Erikssons (1989) teori, vilken även är 

den del som framträder tydligast i resultatet. Detta kan förklaras som att genom leken kan 

patienterna uttrycka sina känslor. Patienten stimuleras genom leken med djuret och 

uppmuntras därmed att synliggöra sin innersta längtan, som kan ges i uttryck för glädje, 

reducerad smärta, finna ro, uppmuntran och stöd. Det kan till exempel handla om 

undangömda viljor och önskningar patienten tidigare ej vågat tala om eller tro på. Efter att 

patienten synliggjort sin innersta längtan kan sjuksköterskan bättre bemöta patienten och 

försöka tillgodose de uttryckta behoven. 

I den sista kategorin socialt samspel visade resultatet på att djurassisterad omvårdnad 

innebär interaktion med djuret, interaktion med andra samt att djuret kan vara en inspiration 

till konversation. Detta tyder på att djurassisterad omvårdnad kan bygga och stärka relationer 

inte bara med djuret utan även mellan människor, vilket ökar känslan av samhörighet. Detta 

bekräftas av det som tidigare tagits upp att djur kan underlätta samtal och känsla av 

gemenskap (Höök, 2010) samt relationsbyggandet mellan patienter (Engelman, 2013).  
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Resultatet visade även att ensamhet är en aspekt som kan lindras av djurassisterad 

omvårdnad. Det kan kopplas till resonemanget att upplevelsen av ensamhet hänger ihop med 

avsaknad av samhörighet med andra (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare styrks även detta 

resultat av Vrbanacs et al. (2013) studie som undersökte den djurassisterade omvårdnadens 

inverkan på ensamhet hos geriatriska patienter. Patienterna deltog i ett sexmånadersprogram 

med hundassisterad omvårdnad tre gånger i veckan. Resultatet visade att upplevelsen av 

ensamhet minskade och att patienterna började umgås mer med varandra. 

Ansa är en del av Erikssons (1989) teori som ej återspeglas i stor utsträckning i resultatet. 

Detta eftersom ansningen har med den kroppsliga renhållningen att göra samt tillgodoseende 

av grundläggande behov. I resultatet är det inte sjuksköterskans ansning av patienten som står 

i fokus. Istället synliggörs patientens ansning gentemot djuret i olika aspekter av interaktion 

med djuret. Dessa aspekter innefattar fynd som intresse, trygghet, lek, fysisk kontakt, kärlek 

och ansvar för djuret. Resultatet visar att patienten kan uppnå hälsa och välbefinnande genom 

ansningen. Detta stämmer väl överens med Erikssons (1989) påstående om att en människa 

som upplever frid med sig själv ansar sig själv och andra. 

I resultatet framkom att djurassisterad omvårdnad främjar hälsa och välbefinnande hos 

patienter i alla åldrar. Hälsa är ett komplext begrepp som både avser den biologiska 

funktionen och den subjektiva upplevelsen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Konsensusbegreppet hälsa framträder centralt i alla tre kategorier. Sammantaget visar 

resultatet att djurassisterad omvårdnad främjar flera egenskaper som är förknippade med 

kroppsliga, psykiska och sociala aspekter, vilket kan frambringa till en ökad känsla av hälsa 

och välbefinnande. 

Resultatartiklarnas urval av deltagare var utformat så att personer som var rädda för djur 

eller hade djurallergi uteslöts. Alla människor tycker inte om alla sorters djur och därför bör 

allas synpunkter tas på allvar vid införande av djurassisterad omvårdnad på till exempel en 

vårdavdelning (Höök, 2010). Vidare måste säkerställs att varken patienter, anhöriga eller 

vårdpersonal som kan komma i kontakt med djuret har en känd allergi. Få i den äldre 

generationen är pälsallergiker, men det är högre frekvens av allergi i de yngre generationerna. 

Därför bör fokus läggas på ett utvecklat system med tydliga riktlinjer och rutiner så att inga 

allergiker drabbas. 

Med stöd i alla de hälsofrämjande egenskaper som belysts i resultatet kan det argumenteras 

att djurassisterad omvårdnad är en kostnadseffektiv åtgärd. En risk med detta tänkande är 

dock att djurassisterad omvårdnad kan används av besparingsskäl till bekostnad av relationen 

mellan vårdpersonal och patient. Turkel (2001) har undersökt denna relation i en ekonomisk 



 
 21 (34) 

 

kontext i ett vinstdrivande vårdsystem i USA. I studien framkom att sjuksköterskorna var 

bekymrade över att minskade personalresurser och fokus på lönsamhet hade negativa 

konsekvenser för patientvård och patientens välbefinnande. Patienterna som deltog i studien 

uttryckte enhälligt och med eftertryck att omvårdnad är en rättighet, samt att kostnader i 

samband med interpersonell omsorg och humanistiska interaktioner ej bör spela någon roll. 

Vårdadministratörerna som deltog i studien diskuterade dilemmat att öka vinsterna och 

samtidigt ge vård av hög kvalitet. De menade att de var vinstorienterade och måste vara noga 

med att inte förlora det humanistiska synsättet i processen (Turkel, 2001). Med stöd i denna 

litteraturöversikt kan det argumenteras att djurassisterad omvårdnad är en lovande metod för 

att undvika detta dilemma, under förutsättning att det ej används som en ersättning för, utan 

som ett komplement till, relationen mellan sjuksköterska och patient. Djurassisterad 

omvårdnad kan vara både kostnadseffektiv, i och med dess bevisade positiva 

hälsoegenskaper, och human, med tanke på att relationen till djuret även kan berika och stärka 

relationen mellan patient och vårdare. 

Sammanfattningsvis indikerar litteraturöversiktens resultat att den djurassisterade 

omvårdnaden är en kostnadseffektiv metod som kan bidra till att förbättra sjuksköterskans 

vårdarbete. Djurassisterad omvårdnad är en komplementär metod som sjuksköterskan kan 

använda sig av för att främja patientens kroppsliga, psykologiska och sociala hälsa. 

 

10. Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten belyser patientperspektivet, vilket är en central del i sjuksköterskans 

arbete. Arbetet syftar därför till att uppmärksamma de hälsofrämjande egenskaper som 

djurassisterad omvårdnad har och djurens potentiella värde inom omvårdnaden. Resultatet 

bidrar till att förbättra det praktiska vårdarbetet för sjuksköterskan genom att det visar på att 

djurassisterad omvårdnad exempelvis kan stärka vårdrelationen mellan patient och 

sjuksköterska, vilket krävs för att främja individperspektivet i vårdandet. Det är 

sjuksköterskans ansvar att förnya sin kunskap genom att aktivt söka och kritiskt granska den 

senaste evidensbaserade forskningen, men även att implementera kunskapen i omvårdnaden 

med syfte att främja patientens hälsa och välbefinnande. Detta framgår i Socialstyrelsens 

(2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Därför vänder sig detta arbete till 

personal, beslutsfattare och även studerande inom vård och omsorg för att ge en bredare 

förståelse av patienters upplevelser av djurassisterad omvårdnad och den djurassisterade 

omvårdnadens hälsofrämjande egenskaper. Förhoppningen är att kunna inspirera fler inom 
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omvårdnadsprofessionen att använda djurassisterad omvårdnad som en kompletterande metod 

för att främja patienters hälsa och välbefinnande.  

 

11. Förslag för framtida forskning 

Bristande kunskap vad gällande den djurassisterade omvårdnadens hälsofrämjande 

egenskaper försvårar för sjuksköterskor att använda sig av djurassisterad omvårdnad i praxis. 

Utifrån detta tolkar författarna till denna litteraturöversikt att ytterligare forskning krävs. Dels 

för att underlätta för vårdpersonal att implementera den djurassisterade omvårdnaden som ett 

naturligt val av komplementär behandling i vårdandet. Men även för att öka förståelsen och 

kunskapen hos personal inom vård och omsorg om hur den djurassisterade omvårdnaden 

främjar olika former av hälsa. Fler och mer omfångsrika och långsiktiga vetenskapliga 

empiriska studier behövs inom området för att kunna utvärdera om den djurassisterade 

omvårdnadens hälsofrämjande egenskaper kvarstår efter att den djurassisterade omvårdnaden 

avslutas och djuret ej längre är tillgängligt för patienten.  

Användandet av djur i omvårdnaden behöver studeras och utforskas för att optimalt kunna 

läka kroppsliga och själsliga symptom. I sökandet efter den senaste forskningen kring djur i 

vårdandet fann författarna att merparten av studierna hade fokus på hundar och att få 

studerade hästar, fåglar, fiskar och andra smådjur. Utifrån detta tolkar de att fler studier 

behövs med syfte att besvara vilka hälsofrämjande egenskaper andra djur än hundar kan ha 

för patienten. 

 

12. Slutsats 

Resultatet visar på att djurassisterad omvårdnad kan vara en framgångsrik beståndsdel i en 

omvårdnad som är både human och kostnadseffektiv, med tanke på dess väldokumenterade 

främjande inverkan på kroppsliga, psykiska och sociala hälsoaspekter.  

Djurassisterad omvårdnad kan öka patienternas fysiska aktivitet och minska smärta. Vidare 

kan det även ha positiv inverkan på stress, ångest, depression, självkänsla, kognition samt 

upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Djurassisterad omvårdnad kan även berika och stärka 

patienters känsla av samhörighet, ej enbart till djuret utan även till andra patienter och 

vårdpersonal. Detta är något som sjuksköterskan kan använda sig av för att stärka 

vårdrelationen och för att hjälpa patienten att uppnå hälsa. Dock behöver säkerställas att 

hänsyn tas till rädslor och allergier samt att hygienrutiner utformas och efterlevs i enlighet 

med gällande föreskrifter. 
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djurassisterad omvårdnad 
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minskade ångest (avslappnande) och 
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signifikanta skillnader fanns i humör, känsla av 

sammanhang eller två aspekter av självupplevd 

hälsa. Patienter som fått hundbesök skattade att 

de fått förbättrad hälsa under djurassisterad 

omvårdnads perioden. 

 

Kawamura, N., 

Niiyama, M. & 
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experiences of 

institutionalized 

japanese older 

adults 
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Journal of 

Psychosocial 
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Mental 

Health 

Services. 

Att undersöka hur 

institutionaliserade äldre 

kvinnor uppfattar 

djurassisterad omvårdnad 

med hund samt hur 

uppfattningarna kan vara 

relevanta för klinisk 

omvårdnads- praxis i 

djurassisterad 

omvårdnads- 

sammanhang. 

Design: Kvalitativ ansats. 

Urval: n=8 (äldre kvinnor), ålder 67-94. 

Boende på vårdhem. 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Colaizzis fenomenologiska metod. 

Sex teman; positiva känslor mot hundarna, 

självsäkerhet, återkallning av minnen, avbrott i 

vardagsrutinen, interagera med andra patienter, 

interagera med volontärer. Deltagarna 

utvecklade intresse i sig själva, andra boende 

och miljön tack vare välbefinnande från 

hundarna. 
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Journal of 

Psychosocial 

Nursing. 

Att undersöka hur 

upplevelsen av att delta i 

psykoterapi med hästar 

hjälper kvinnor i sin 

återhämtning från 

missbruk. 

Design: Kvalitativ ansats. 

Urval: n=5, alla kvinnor. Ålder 27-49. 

Datainsamling: Ljudinspelade intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys för kvalitativ data. 

 

Fyra teman; jag kan ha kraft (känsla av att inte 

längre vara maktlös), göra det “hands 

on”(fysiska, djupsensibla och visuella 

upplevelser), hästar som terapeuter 

(upplevelser av spegling, kärlek och tröst från 

hästen) och förändrat mitt liv (upplevelser av 

hur livet förändrats av djurassisterad 

omvårdnad och jämförelser med andra 

terapiformer) 

 

Nordgren, L. & 

 Engström, G. 

Animal-assisted 

intervention in 

dementia: 

effects on 

quality of life 

2014, 

Sverige, 

Clinical 

Nursing 

Research. 

Att utvärdera effekten av 

djurassisterad omvårdnad 

med hundar på 

livskvalitet hos personer 

med demens. 

Design: Kvantitativ ansats, före och 

eftermätning.  

Urval: n=20, (12 kvinnor, 8 män) ålder 58-88. 

Datainsamling: Observationer av patienters 

reaktioner fylldes i QUALID frågeformulär av 

sjuksköterska.  

Analys: Deskriptiv statistik, icke-parametriska 

tester och Wilcoxon rank sum test. 

Livskvaliteten mätt med QUALID (ler, verkar 

ledsen, gråter, visat obehag i ansiktsuttryck, 

verkar känna fysiskt obehag, visar verbalt 

obehag, är irriterad eller aggressiv, tycker om 

att äta, tycker om beröring och kroppskontakt, 

tycker om att umgås med andra, verkar lugn 

och harmonisk) förbättrades efter den 

djurassisterade omvårdnaden. 

 

Nordgren, L. & 

Engström, G. 

Effects of 

animal-assisted 

therapy on 

behavioral 

and/or 

psychological 

symptoms in 
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case report 

2012, 

Sverige, 

American 

Journal of 

Alzheimer’s 

Disease & 

Other 

Dementias. 

Att undersöka effekter av 

djurassisterad omvårdnad 
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kognition och 
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post åtgärder 

Urval: Kvinna 84 år. 

Datainsamling: Vårdpersonal använde fem 

instrument för att utvärdera effekten av 

djurassisterad omvårdnad: Cohen Mansfield 

Agitation Inventory, Multi- Dimensional 

Dementia Assessment scale, Mini-Mental State 

Examination, ADL taxonomi och Quality of 

Life in Late-stage Dementia scale.  

Analys: Deskriptiv statistik. 

 

 

Inga större förändringar observerades i 

kvinnans beteendemässiga och psykiska 

symtom. Små beteendeförändringar; mindre 

agiterad verbalt, ökat uppmärksamhetssökande. 

Små förändringar i psykiska symptom; ökad 

samarbetsförmåga, minskad rastlöshet. ADL; 

ökad rörelseförmåga. Livskvalitet; något 

minskad. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Prosser, L,. 

Townsend, M. & 

Staiger, P. 

Older people's 

relationships 

with companion 

animals: a pilot 

study. 

2008, 

Australien, 

Nursing 

Older People. 

Att utforska den 

djurassisterade 

omvårdnadens (besök av 

hundar, valpar, katter, 

kattungar, kaniner, 

marsvin) inverkan på 

hälsa, välbefinnande och 

förmåga att bygga 

relationer hos boende. 

Design: Kvalitativ ansats, pre/post-

interventioner. 

Urval: n=18, äldre boende på vårdinrättning.  

Datainsamling: Observationer och 

frågeformulär. 

Analys: Innehållsanalys för kvalitativa data. 

Ökat socialt samspel mellan de äldre. De 

boende var mottagliga för djuren och pratade 

länge om dem, var engagerade i samtal om 

djuren utan uppmaning, mindes tidigare 

husdjur och slutade klaga på krämpor. Tre 

teman varför de ville fortsätta djurassisterad 

omvårdnad; nöjet med djurkontakt, interaktion 

med djuret och andra boende samt variation i 

vardagen. 

 

 


