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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Cancer är en svår sjukdom som blir allt mer vanlig och de emotionella 

upplevelserna vid sjukdomen är ofta oro och ångest. Det har visat sig att djur 

har en positiv påverkan på människan vid ohälsa. Terapi eller aktivitet med 

djur kan därmed främja den sjuka människans välbefinnande. 

Syfte: 
Syftet var att beskriva vuxna cancerpatienters upplevelser av djur i vården, 

samt hur djuren påverkar cancerpatienters välbefinnande. 

Metod: Litteraturöversikt som är grundad på tio vårdvetenskapliga originalartiklar 

med både kvantitativ och kvalitativ design. Nio artiklar berör hundar och en 

berör hästar, en av de artiklar som berör hundar är även utifrån 

sjuksköterskans perspektiv. Databaserna som används är Cinahl Complete, 

Pubmed och Medline. Sökord som används är bland annat; Cancer, 

Oncology, Animal assisted therapy och Pet therapy. De teoretiska 

utgångspunkterna i arbetet är Antonovskys (2005) känsla av sammanhang 

(KASAM) och det salutogena synsättet på hälsa.  

Resultat: 
Det övervägande resultatet i litteraturöversikten visade att cancerpatienter 

hade positiva upplevelser av terapi med djur. Känslor så som ångest och oro 

minskade hos många av deltagarna när en hund var med vid terapi. 

Deltagarna kände även att de under vissa stunder glömde bort sin sjukdom 

när ett djur var närvarande. 

Diskussion: Resultatet diskuterades med de teoretiska utgångpunkterna Hälsa och 

KASAM relaterat till syftet samt relevant forskning som styrker eller 

motsäger djurens positiva inverkan på cancersjuka patienter. 

Nyckelord: Djurterapi, Cancer, Välbefinnande, Vårdhund, Hälsa, KASAM, Upplevelse. 

 

  



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: Cancer is a serious disease and is becoming increasingly common, the 

emotional experience during the disease is distress and anxiety. Previous 

studies have shown that animals have a positive effect on people with 

illness. Therapy and activity with animals can encourage the well-being in a 

person. 

Aim: The aim of this study was to describe the adult cancer patients 'experiences 

of animals in care, as well as how the animals affect cancer patients' well-

being. 

Method: A literature review was based on ten caring sciences articles with both 

quantitative and qualitative design. Nine articles affects dogs and one affects 

horses, one of the articles affecting dogs is also based on the nurse's 

perspective. The used databases are Cinahl Complete, PubMed Medline. 

Keywords that are used include; Cancer, Oncology, Animal Assisted 

Therapy and Pet Therapy. The theoretical bases of the work is Antonovsky's 

(2005) Sense of Coherence (SOC) and the salutogenic approach to health. 

Results: The main result of the literature review showed that the cancer patients had 

positive experiences of therapy with animals. Emotions such as anxiety and 

concern reduced in many of the participants when a dog was present at the 

therapy session. Participants also felt that they sometimes forgot about their 

disease when an animal was present. 

Discussion: The results were discussed with the theoretical basis Health and SOC related 

to the objectives and relevant research confirming or contradicting the 

animals positive effect on cancer patients. 

Keywords: Animal therapy, Cancer, Well-being, Pet therapy, Health, SOC, Experience. 
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1 Inledning 

Alternativa terapiformer behöver inte följa hälso- och sjukvårdslagen vilket gör att det ofta 

bemöts av negativ kritik från sjukvården och samhället (Malmquist, u.å.). Däremot har 

efterfrågan av alternativa terapiformer ökat de senaste åren och en av dessa är djurterapi 

(Höök, 2010). Flertalet vårdinstanser har uppmärksammat djur som alternativ terapiform 

inom rehabilitering och på olika sjukhusavdelningar.  

 Vi båda har ett stort intresse av djur och har självupplevda erfarenheter om vad kontakten 

med djur kan tillföra både fysiskt och psykiskt hos den enskilda människan. Våra upplevelser 

är både med våra egna sällskapsdjur och djur i vårdsammanhang som besök av anhöriga och 

deras djur eller besök av volontärer med djur. Vi kände att vi ville fördjupa oss och få mer 

kunskap i vilken effekt djur har i vården. Som grund har vi valt sällskapsdjur och där 

inkluderar vi hund och häst. Vi har sett att djurterapi är användbart på patienter vid flera olika 

sjukdomstillstånd och vi vill se om detta även stämmer med cancerpatienter. Under våra 

levnadsår har vi haft olika upplevelser som anhörig och vän när det gäller cancer. Vi har sett 

att under sjukdomstiden påverkas den cancersjuka människan både fysiskt och psykiskt. Dels 

genom att få diagnosen som oftast förknippas med döden men också av de starka medicinerna 

och behandlingarna. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Cancer och dess symtom, behandlingar och biverkningar 

Cancer är en sjukdom som drabbar var tredje människa och sjukdomen innebär ofta oro, 

ångest och depression hos den som blir sjuk (Hedefalk, 2014a). Varje år insjuknar ca 60 000 

människor i Sverige och ca 4 000 människor dör till följd av cancer (Cancerfonden, 2013). 

Enligt World Health Organisation (WHO, 2014) är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i 

världen. År 2012 dog 8,2 miljoner människor i hela världen till följd cancer, varav 1,7 

miljoner dödsfall var i Europa. Cancer kan bryta ut i hela kroppen och är en tumörsjukdom 

där tumören alltid är elakartad (Hedefalk, 2013). En cancercell skapas genom att en skadad 

cell inte kan brytas ned av kroppen som den ska. Därefter fortsätter nya celler att bildas och 

växer ihop med den skadade cellen som tillsammans bildar nya blodkärl så att cellen 

överlever. Några symtom för cancer kan vara knölar på kroppen, blödningar utan orsak, 

långvarig feber, långvarig smärta, nedsatt aptit, viktnedgång och förändrade födelsemärken 

(Biörnstad, 2014). 70 % av alla cancerfall i Sverige beror på livsstilsfaktorer så som rökning, 

högt intag av alkohol, ohälsosamma matvanor och övervikt (Einhorn, 2013). Andra faktorer 
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som leder till cancer är bland annat ärftliga faktorer, vistelse i solen och virus. Majoriteten av 

de som drabbas av cancer är enligt WHO (2014) äldre över 60 år och då oftast till följd av 

dåliga livsstilsfaktorer.  

 De traditionella medicinska behandlingarna av cancersjukdom är bland annat cytostatika, 

hormonbehandling, strålbehandling, smärtbehandling och kirurgi (Hedefalk, 2014b). Vid 

dessa behandlingar kan biverkningar som håravfall, fatigue, mag-tarmbesvär, depression, oro, 

ångest och smärta uppstå. Vid svåra biverkningar kan annan typ av behandling som läkemedel 

eller kirurgiska ingrepp behöva ges för att motverka biverkningarna. Dock kan behandling av 

exempelvis läkemedel ge ytterligare biverkningar som i sin tur behöver behandling. I många 

fall kan alternativa terapiformer vara ett bra komplement till de farmakologiska under en 

cancerbehandling (Wettergren, 2007b). 

 

2.1.1 Alternativa terapiformer vid cancersjukdom 

Ett cancerbesked utlöser en kris som vänder upp och ner på patientens Livsvärld (Cullberg 

Weston, 2001). Esteves, Roxo och da Conceição Saraiva (2015) har genomfört en studie som 

visade hur cancerpatienter upplevde sjukdomstiden. Sjukdomen förknippades ofta med 

smärta, att vara obotligt sjuk och döden. Många av cancerpatienterna upplevde att ångest och 

oro tog kontrollen över livet och de kände inte igen sig själva efter cancerbeskedet. För 

patienterna i studien var det viktigt att få stöd i sin sjukdom och oftast var det en 

sjuksköterska som kunde ge det stödet. Ibland hjälpte sjuksköterskans närvaro och empati mer 

än vad medicinerna gjorde, speciellt vid symptom som ångest, nedstämdhet, oro och smärta. 

Även att klara av att göra något själv utan att vara beroende av hjälp värderades högt hos 

cancerpatienterna.  

 Cancerpatienter och dess anhöriga är en grupp som har ett stort behov av psykosocial vård 

och stöd under alla steg av sjukdomen (Carlsson, 2007). Psykosociala interventioner är ett 

samlingsnamn för de olika stöd som finns att tillhandahålla (Wettergren, 2007a). De olika 

stöden som går att få är; socialt stöd, kognitiv beteende- och psykoterapeutisk terapi. Syftet 

med dessa åtgärder är att höja självkänslan, minska oro, ångest och nedstämdhet hos 

patienterna.  

 Socialt stöd kan ges av en person som själv har varit drabbad av cancer då dessa har mer 

förståelse för vad den cancerdrabbade går igenom fysiskt och psykiskt (Wettergren, 2007a). 

Ur en studie skriven av Chambers et al. (2015) uttryckte deltagarna värdet av att få prata med 

en person som hade egna erfarenheter om vad patienterna gick igenom och som var 
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oberoende från deras familjer och sociala nätverk. Det stöd som cancerpatienter kan få av 

exempelvis en kontaktperson är visat intresse, empati, omsorg och även att denne lyssnar på 

vad patienten har att säga utan att avbryta eller ge råd (Carlsson, 2007). Kontaktpersonen ska 

inte se en diagnos eller ett fall, utan ska se människan bakom sjukdomen. 

 Kognitiv beteendeterapi (KBT) innebär att patienten får verktyg att förändra sina 

tankemönster så att dennes beteende förändras (Linton, 2013; SBU, 2006). Dessa beteenden 

kan vara patientens uppfattning om vad som orsakar smärta, oro och ångest. 

 Psykoterapeutiska interventioner vilar inte på en kognitiv grund men innefattar stödjande 

psykoterapi och kristerapi (Wettergren, 2007a). Stödjande psykoterapi och kristerapi grundar 

sig i att försöka uppmuntra patienten och förmedla hopp kring de problem som patienten har 

just nu. Djurterapi kan vara en alternativ terapiform för den cancersjuke människan. I en 

studie skriven av Nepps, Stewart och Bruckno (2014) visade resultatet på minskad depression, 

mindre stress och lägre puls hos patienter inom psykiatrin som deltog i djurterapi. 

 

2.2 Hästen och hunden i vården av den sjuka människan 

2.2.1 Hästen som terapidjur 

Att använda sig av hästen som ett terapeutiskt djur är något som blir allt vanligare vården 

(Håkanson, Palmgren-Karlsson, Sallander & Henriksson, 2008). Hästen används bland annat 

som terapiridning, som idag brukas inom flera områden bland annat genom att de rörelser 

som genomförs på hästryggen hjälper till inom fysioterapi (Lerner & Silfverberg, 2014). Att 

sitta på hästryggen aktiverar kroppens alla muskler och kräver att kroppen arbetar för att 

kunna sitta kvar. Terapiridning används även inom den psykiatriska vården och 

kriminalvården och främjar klienternas självkänsla genom att ha ansvar för en annan individ. 

Håkanson (2008) visade i sin avhandling att inom fysioterapi är ridning ett bra hjälpmedel för 

människor inom den psykiatriska vården. Deltagarna i studien upplevde ofta depression, 

ångest och oro i vardagen. Vilket är något som även cancerpatienter kan uppleva under sin 

sjukdomstid (Hedefalk, 2014b). Muskelstyrkan hos deltagarna ökade, kroppskontrollen 

stärktes, rädsla övervanns och oro minskade under och efter ridningen (Håkanson, 2008).  

 

2.2.2 Vårdhunden 

Definitionen av vårdhund beskrivs av Socialstyrelsen (2014) som en typ av tjänstehund som 

arbetar inom vård- och omsorg specifikt inriktad på enskilda personer. För att en hund skall 

kunna kallas för vårdhund finns det vissa kriterier som behöver godkännas. Den måste 
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genomgå tester för att bli godkänd som lämplig till arbete inom vården (Höök, 2010). Därefter 

får hunden och dess ägare hjälp och träning i sex till tolv månader av instruktörer i alla de 

moment som hunden måste behärska. Nästa steg i utbildningen riktar sig mer mot ägaren där 

denne får lära sig mer specifikt hur hunden kan delta i arbetet med patienter. Det slutliga 

steget är ett praktiskt test i vårdmiljö där hunden och förarens lämplighet bedöms. De som 

klarar slutprovet diplomeras till professionella vårdhundsteam och får därefter arbeta på 

remiss från läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

 Det är inte alla hundar som kan bli en vårdhund då den måste besitta viktiga egenskaper 

som självförtroende, intresse av att lära sig nya saker, ha ett stort intresse för att samarbeta 

samt kunna leka med okända människor (Höök, 2010). Hunden behöver även känna sig trygg 

i nya och ovanliga miljöer, inte bli stressad i stökiga situationer och vara uthållig. Alla hundar 

som ska utbildas till att bli vårdhund genomgår en veterinärbesiktning för att upptäcka 

eventuella sjukdomar. Just detta program gäller för vårdhundskolan och modellen är unik för 

Sverige och har hittills fokuserat på två patientgrupper; äldre med demens och personer som 

fått en hjärnskada på grund av en olycka eller skador efter stroke.  

 Vanliga begrepp inom den mänskliga vården med vårdhunden och andra djur som 

hjälpmedel är; Animal Assisted Therapy (AAT) och Animal Assited Activity (AAA). AAT 

förklaras av Lerner och Silfverberg (2014) som att djuret är basen för terapin och används 

inom vården som ett tillägg till annan vård. Djurterapi anpassas efter varje individ eller grupp 

samt är tidsbegränsad och det är läkare som beslutar om behov av AAT finns. AAT-team, 

som består av vårdhund och hundförare, är utbildade att utföra terapi till patienten som 

förskrivs detta. Till skillnad från AAA som är en assisterande aktivitet där djuret aktiverar 

patienterna, brukarna eller klienterna. Att använda AAA har inte samma krav som AAT då 

djuren och dess förare som är med i AAA generellt inte behöver någon utbildning. En anställd 

på exempelvis ett boende kan ha med sin hund eller katt under arbetstid och djuren bidrar då 

med aktivitet till de boende. 

 

2.2.3 Djurens inverkan på människan i vården och i samhället 

Mycket forskning som har gjorts kring djurens effekt på människans hälsa har visat på 

positiva aspekter med djur i vården (Höök, 2010). Hunden används idag som hjälpmedel 

inom vissa patientgrupper och kan vara livsavgörande för dessa grupper (Beck-Friis, 2007). 

Hunden används bland annat som servicehundar till funktionshindrade för att kompensera 

funktionsnedsättning, som epilepsihundar och diabeteshundar som skyddar mot insjuknande. 

Nordgren och Engström (2014) har studerat huruvida hundar kan ersätta läkemedel vid 
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beteendemässiga och psykologiska symptom gällandes äldre personer med demensdiagnos. 

Deras resultat visade på att hundar kan användas som AAT för att sänka aggression, lindra 

ångest och oro samt öka känslan av delaktighet. Bland annat var det glada minnen som 

väcktes hos de äldre. Oftast berodde aggressionerna på ensamhet och att de äldre inte kände 

sig sedda, genom att tillföra AAT till den äldre kunde detta motverkas. Resultatet visade även 

att de äldre blev mer socialt aktiva med de andra boende och personalen och mer fysiskt 

aktiva genom att till exempel kasta en boll och leka med hunden. Patienter som lider av 

kronisk hjärtsjukdom blev mer aktiva i vardagen i samband med att de genomgick AAT med 

hund (Abate, Zucconi & Boxer, 2011). Med hjälp av en hund kunde patienterna komma ut på 

promenader och de kände sig uppskattade av hunden. De upplevde även att hunden innebar 

mer sociala möten vilket patienterna uppskattade. Patienterna upplevde även ökad livslust och 

deras ångest som de fått i samband med hjärtsjukdomen minskade.  

 En person som genomgår en svår sjukdom måste bemästra de svåra situationer som uppstår 

för att psykiskt klara av sjukdomen (Beck-Friis, 2007). En hund kan ge ett positivt avbrott i 

den sjukes vardag, genom att den sjuke får tänka och fokusera på någonting annat än sin 

sjukdom. Därmed kan hunden vara ett stöd för och hjälpa den sjuke att bemästra den svåra 

situationen. En studie av Gagnon, Bouchard, Landry, Belles-Isles, Fortier och Fillion (2004) 

visade att djur inom cancervård hos barn gett god effekt på barnens välbefinnande. Många av 

föräldrarna upplevde att barnen blev mer tillmötesgående med andra barn, orkade leka på 

dagarna och sov bra på nätterna. Sjuksköterskorna hade sett liknande skillnader hos barnen 

men de märkte även att barnen var mer positivt inställda till de behandlingar de genomgick. 

På ett äldreboende utanför Stockholm har de infört djurens dag där de äldre som bor på 

boendet får träffa olika sällskapsdjur (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/djuren-

hjalper-de-aldre-att-leva). De nämner i inslaget att de boende visade glädje över djuren och att 

djuren gav en positiv effekt på de äldre i flera dagar efter besöket. 

 I en studie gjord av Maharaj och Haney (2014) visade resultaten att sällskapshundar har en 

stor effekt på familjerelationer då de bidrar till känslan av gemenskap och de sågs även som 

ett känslomässigt stöd. Resultaten visade dessutom att hundar i familjer med småbarn får en 

uppfostrande roll och lär barnen att känna empati och ansvarskänslor. Flera av hundägarna i 

studien beskrev hunden som källan till sammanhållningen i familjen. En annan studie visade 

på att par som var hundägare hade mycket lägre blodtryck och inte var lika stressade i 

jämförelse med par som inte ägde en hund (Allen, Blascovich & Mendes, 2002). Beck-Friis 

(2007) belyser hundens positiva effekt på dess ägare i svåra situationer och speciellt vid 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/djuren-hjalper-de-aldre-att-leva
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/djuren-hjalper-de-aldre-att-leva
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ensamhet. Hunden minskar ensamhetskänslan genom att alltid vara där och genom att älska 

ägaren lika mycket som den alltid gjort.  

 

2.3 Sjuksköterskan ansvar och sjuksköterskans samverkan med djur 

Den vård som sjuksköterskan ska bemöta cancerpatienter med ska vara professionell och 

värdig för att ha en lindrande effekt (Möller & Wikström, 2014). I en studie gjord av Rossetti, 

DeFabiis och Belpedio (2008) deltog nio sjuksköterskor i en undersökning om hur 

välbefinnandet i deras arbete påverkades av djurassisterad terapi. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna fick ett större självperspektiv som i sin tur hjälpte dem att se patienterna ur 

ett holistiskt perspektiv. Sjuksköterskorna uttryckte att de även kunde balansera sina egna 

behov samt patienternas behov på ett bättre sätt under tiden som hunden var på avdelningen. 

Flera av sjuksköterskorna kände att de tog med sig intrycken från mötet med hunden hem och 

kände att de fick en ny syn på hur de skulle ta hand om sig själva mer. Det framkom även att 

arbetsmoralen ökade och sjuksköterskorna kände glädje att gå till jobbet då det fanns djur där.  

 Enligt ICN:s Etiska Kod för Sjuksköterskor har sjuksköterskan ett ansvar att ta del av ny 

forskning för att sedan implementera den i vårdarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). 

Den etiska koden säger också att tillämpningen av ny teknik och forskning i vårdarbetet 

kräver att sjuksköterskan har ett ansvar över patientens värdighet, säkerhet och rättigheter. 

Forskningen kring alternativ medicin/terapi och behandling går ständigt framåt (Fontaine, 

2015) Det är sjuksköterskans ansvar att ta del av ny forskning kring djurterapi som alternativ 

terapi och använda sig av den nya kunskapen på ett professionellt sätt. Sjuksköterskans roll 

vid djurterapi är huvudsakligen inte att leda terapi med djuret utan att förmedla patientens 

behov av djurterapi vidare till läkare (Strang, 2007). Däremot så ska det finnas en kontinuerlig 

kommunikation mellan djurterapiteamet och sjuksköterskan för att skapa en säker vård för 

patienten. 

  

2.4 Problemformulering 

Cancer är en sjukdom som var tredje människa drabbas av och sjukdomen är den näst 

vanligaste dödsorsaken i världen. Sjukdomen påverkar den drabbade både fysiskt och 

psykiskt både genom att få besked och att genomgå behandling. De behandling- och 

terapiformer som används idag är främst traditionell medicin men alternativ medicin/terapi är 

på framfart med ny forskning. Dock möts alternativ medicin/terapi fortfarande med skeptiska 

åsikter och alternativ medicin/terapi är inte ett självklart val i dagens vård.  
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 Djur som terapiform inom vården är en alternativ terapiform som får en allt större plats och 

har visat sig ha en positiv inverkan på ångest och oro hos patienter med demenssjukdom och 

även hjärtsviktspatienter. Djur i vården påverkar även sjuksköterskans arbete positivt vilket i 

sin tur bidrar till en bättre vård. Sjuksköterskan har som ansvar att implementera ny forskning 

i vårdarbetet och ansvara för patientens värdighet, säkerhet och rättigheter.  

 Författarna vill med denna litteraturöversikt beskriva vuxna cancerpatienters upplevelser 

av djur i vården, samt hur djuren påverkar cancerpatienters välbefinnande. En förhoppning 

om denna litteraturöversikt är att öka förståelsen för djur i vården.  

 

3 Syfte 

Syftet var att beskriva vuxna cancerpatienters upplevelser av djur i vården, samt hur djuren 

påverkar cancerpatienters välbefinnande. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Konsensusbegreppet hälsa 

Föreliggande uppsats kommer att förankras i det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa förknippas oftast som motsats till sjukdom, något som 

inte alltid stämmer då hälsa innefattar mer och främst är individbaserad (Eriksson, 1993). Det 

handlar om hur individen själv beskriver hälsa och hur den med kronisk sjukdom kan uppleva 

hälsa. Därför måste ordet hälsa ses som något mångdimensionellt då det har olika innebörder 

för olika människor och även framträder i olika former i olika situationer (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Betydelsen av begreppet hälsa har i många århundranden diskuterats. Platon 

(300-talet f. Kr.) sa på sin tid att hälsa är ett naturligt och moraliskt ideal och för att uppnå 

hälsa måste personlighetens olika sidor vara i balans med varandra. Dahlberg och Segesten 

(2010) skriver att hälsan är relativ och speglas i en människas livssituation och är en del av 

personen under hela livet. När en person blir drabbad av en svår eller obotlig sjukdom kan 

upplevelsen av hälsa påverkas negativt. En människa kan uppfatta sig som helt frisk men 

hälsokänslan kan bli försvagad. Ur det salutogena synsättet ses hälsa som något varje 

människa har fram tills döden (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Synsättet fokuserar på 

människans livsstil och olika förutsättningar att hantera och möta påfrestningar så som 

sjukdom hos en själv eller någon i ens närhet. Det salutogena synsättet fokuserar även på 

hälsans ursprung. Målet med synsättet är att hjälpa människor att förbättra hälsa och 

välbefinnande. 
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4.2 Känsla av sammanhang i det salutogena synsättet 

I kärnan av det salutogena synsättet hälsa finns Antonovskys (2005) känsla av sammanhang 

(KASAM). Med hjälp av KASAM och de motståndsresurser som varje människa har till sitt 

förfogande kan enligt Antonovsky frågan om hälsans ursprung besvaras. Han menade att ha 

hälsa beror på vilket förhållningssätt en person har till sitt liv, vilket påverkar hur personer 

reagerar och hanterar påfrestande situationer. KASAM har tre centrala komponenter som 

hjälper till att få fram om en person har hög eller låg KASAM (Beck- Friis, 2007). Dessa 

komponenter är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär hur 

människan upplever och förstår information som getts. Hanterbarhet handlar om vilka 

resurser en person har till sitt förfogande för att kunna hantera och möta de krav som kommer 

utifrån den information som har getts. Meningsfullhet avspeglar en människas motivation och 

engagemang i att klara av motgångar och händelser i dennes liv. Dessa tre komponenter kan 

bli positivt påverkade av djur och därav ge människan en högre KASAM och på så vis ökat 

välmående samt ökat välbefinnande. 

 

5 Metod 

Metoden som ligger till grund för arbetet är en litteraturöversikt. Vid en litteraturöversikt 

skapas en översikt av kunskapsläget inom ett visst område av redan befintlig forskning 

(Friberg, 2012a). Sedan kan litteraturöversikten användas för att identifiera framtida forskning 

inom det specifika ämnet. 

 

5.1 Datainsamling 

Databaserna Cinahl Complete, Pubmed och Medline with FullText har använts vid sökningen 

och urvalet av artiklarna. Valet av databaser grundades i att artiklarna i arbetet skulle vara 

vårdvetenskapliga (Karlsson, 2012), vilket alla valda artiklar är. Sökningarna gjordes med ord 

som; Animal-Assisted Therapy (AAT), Animal-Assisted Activity (AAA), Dog Assisted Therapy, 

Equine-Assisted Therapy (EAT), Pet Therapy, Dog Therapy, Companion Animals, Palliative, 

Cancer och Oncology (Bilaga 1). Sökorden valdes utifrån att de berörde ämnet författarna valt 

att skriva om och de användes i olika konstellationer och kombinationer för att få fram 

relevanta artiklar till litteraturöversikten.  
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5.2 Urval 

Begränsning gjordes med Peer Reviewed (vetenskapligt granskad) för att få fram 

vetenskapligt granskade artiklar. Begränsningen Abstract Available (tillgänglig 

sammanställning) valdes för att lättare kunna skapa en överblick över artiklarnas relevans för 

författarnas valda syfte. Urvalet begränsades inte årtalsmässigt och inte heller om artiklarna 

var kvantitativa eller kvalitativa då forskningen kring ämnet var så pass ny. De Booelska 

operatorerna AND och OR användes för att kunna kombinera sökorden på olika sätt och på så 

vis effektiviserades sökningen (Backman, 2008). 

 Urvalet av artiklarna sorterades utifrån relevans och baserades först på rubrikerna då 

sökningarna på dessa ord även innefattade artiklar om djurförsök. Efter detta avgränsades 

urvalet ytterligare genom att Abstract (sammanfattningen) lästes igenom för att se att 

artiklarna passade författarnas syfte. De artiklar som inte passade in på syftet men som 

berörde ämnet djur i vården kom att användas i bakgrundsbeskrivningen samt i diskussionen. 

Resultatet av sökningen gav tio vårdvetenskapliga originalartiklar som samtliga var skrivna 

på engelska. Artiklarna som var relevanta till resultatdelen sammanställdes i en sökmatris för 

att läsaren lättare skall kunna hitta information om en specifik artikel (Bilaga 2).  

5.3 Analysmetod 

Vid analysen av artiklarna har författarna använt sig av Fribergs (2012a) kapitel om 

litteraturöversikt för att få riktlinjer och råd. Alla artiklarna lästes och granskades grundligt ett 

flertal gånger av båda författarna för att artiklarna skulle förstås bättre då det var skrivna på 

engelska som inte är författarnas modersmål. De engelska ord som var okända översattes med 

adekvata engelsk-svenska lexikon. Därefter diskuterades och identifierades resultatet från 

varje enskild artikel och resultaten sammanställdes så att de passade litteraturöversiktens 

syfte. Detta gjordes genom att färgmarkera likheter och skillnader i resultaten med olika 

temafärger. Färgmarkeringarna med likheter sammanställdes sedan till tre teman och de 

färgmarkeringarna med olikheter diskuterades sedan jämte varandra i diskussionen. De tre 

teman som framkom presenterades i litteraturöversiktens resultat. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

I artiklarna som använts tar nio artiklar hänsyn till de hundar och hästar som medverkat. 

Genom att hundarna genomgått utbildning till att bli vårdhund eller att hästarna ingår i ett 

hästterapiprogram. I den artikeln som det inte angivits har hundarna medverkat som 
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sällskapsdjur till de sjuka och författarna anser att de hundarna medverkat på bra villkor. 

Djurförsök kräver etisk prövning, dock finns undantag om fokus ligger på människan i 

studien och inte djuret samt om människan har gett sitt samtycke till att medverka i studien 

(Lerner, 2014). I alla artiklar har deltagarna själva bestämt huruvida de ska medverka i 

studien eller inte. Fokus har även legat på människans upplevelse av djuret och därmed anser 

författarna att djuren använts på rätt sätt. Trovärdigheten av resultaten ökar i samband med att 

deltagarna själva fått välja sin medverkan (Friberg, 2012b), något författarna anser är av stor 

betydelse. Författarna grundade idén till uppsatsen genom att djur har en positiv inverkan på 

människor oavsett hälsa men de har försökt att förhålla sig objektiva vid analysen för att få 

fram ett adekvat vetenskapligt resultat. Författarna objektifierade analysen genom att ta med 

allt resultat som var relevant för syftet oavsett om det var positivt eller negativt. Den 

vetenskapliga kvalitén säkrades av författarna under arbetets gång i enlighet med att det var 

det mest tidseffektiva tillvägagångsättet. 

 

7 Resultat 

Författarna valde att dela in resultatet i tre teman; Positiva upplevelser och känslor hos 

cancerpatienter som ett resultat av djurterapi, Djurens effekt på cancerpatienternas psykiska 

och fysiska välbefinnande, Oro och ångest ur flera perspektiv och Vårdmiljön och dess 

betydelse vid djurterapi för cancerpatienter och sjuksköterskor. 

 

7.1 Positiva upplevelser och känslor hos cancerpatienter som ett resultat 

av djurterapi 

I ett flertal studier visade resultaten på positiva upplevelser av AAT och AAA (Orlandi et al., 

2007; Muschel, 1984; Johnson, Meadows, Haubner & Sevedges, 2008; Marcus et al., 2014; 

White et al., 2015). White et al. (2015) studie använde hunden som komplement till terapi, 

som skedde med en kurator. Många patienter tyckte att rådgivningen när hunden närvarade 

kändes mer avslappnande och flöt på bättre än då bara kuratorn medverkade. Hunden 

fungerade som en isbrytare i samtal med kurator. Deltagarna upplevde att det var lättare att 

öppna sig och dela med sig av sina tankar då hunden närvarade. Deltagarna i studien kände att 

hundarna medförde en positiv känsla efter att terapin var avslutad. Det framkom även i studier 

skrivna av Bibbo, 2015; Johnson et al. (2008); Marcus et al. (2014); Muschel (1984) och 

Larson et al. (2010) resultat där patienter beskrev mötet med en terapihund som nedstressande 

och patienterna kunde fokusera på något annat än behandlingen de genomgick. Även i 
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Muschels (1984) studie framkom det att när patienterna var med djuren så tänkte de inte lika 

mycket på sin sjukdom och kände sig inte lika hjälplösa i sin situation.  

 I Bibbo, 2014, Johnson et al., 2008; Marcus et al., 2014; White et al., 2015 studier 

rekommenderade deltagarna djurterapi till andra relaterat till att djuren bidrog med så mycket 

positiva upplevelser och känslor. Dock fanns en del att ta hänsyn till vid rekommendation till 

andra och det var bland annat hur den cancersjuke integrerade med djuret (Bibbo, 2015). Var 

patienten exempelvis hundrädd rekommenderades inte hundterapi men gick andra djur bra 

kunde den sortens djurterapi fungera (White et al., 2015). Att använda sitt eget husdjur som 

terapi rekommenderades och även att använda sig av familj eller vänners husdjur (Johnson et 

al., 2008). Patienterna i Muschels (1984) studie angav att de gärna hade djur på avdelningen 

permanent för att lindra deras känslor av ensamhet och få ha något att känna närhet till. 

 Kumasaka, Masu, Kataoka och Numao (2012) hade i sin studie där de undersökte effekten 

av AAT på en palliativ cancerenhet ett formulär som deltagarna fick svara på före och efter 

studien. I de flesta fall hade den positiva inställningen till djur ökat efter att studien 

genomförts, både när det gällde huruvida deltagarna tyckte om djur och om de gillade 

terapiformen. Muschel (1984) visade i sitt resultat att deltagarna var överväldigande positivt 

inställda till AAT. De flesta av patienterna ansåg att djuren hjälpte dem att känna mindre 

rädsla, mindre isolerade och mindre ensamma. I en studie av Marcus, Blazek-O´Neill och 

Kopar (2014) ansåg samtliga patienter med cancerdiagnos att AAT var en terapiform som 

bidrog med en positiv känsla. Även Larson et al. (2010) visade i sin studie att AAT 

uppskattades och gav en glädje och positivitet i sjukdomen. Många patienter såg AAT och 

djur som komplement vid terapi som en terapiform som de ville fortsätta med (Larson et al., 

2010; Marcus et al., 2014; Orlandi et al., 2007; White et al., 2015).  

 Att leva med cancer, en sjukdom som oftast förknippas med döden, innebar oftast att 

sessionerna var väldigt känslosamma (White et al., 2015). Hunden som närvarade upptäckte 

oftast det och gav deltagarna tröst och stöd genom att bara vara där och genom att deltagarna 

kunde klappa henne. Deltagarna menade på att hunden gav dem tröst och dömde dem inte för 

att de var ledsna och inte vad de var ledsna över. 
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7.2 Djurens effekt på cancerpatienternas psykiska och fysiska 

välbefinnande 

Ur en studie gjord av Fleishman et al. (2015) mättes cancerpatienternas emotionella, 

funktionella, sociala och personliga välbefinnande under möten med vårdhundar. Resultatet 

visade en ökning i det emotionella och sociala välbefinnande men en minskning i det 

funktionella och personliga välbefinnandet. Cerulli, Miganti, De Santis, Transita och 

Quaranta (2014) visade liknande resultat som föregående studie. Deras studie gick ut på att få 

fram skillnader mellan en kontrollgrupp och en forskningsgrupp där forskningsgruppen fick 

genomgå ett terapiprogram med terapihästar. Resultatet i denna studie visade en stor ökning i 

välbefinnandet hos deltagarna i forskningsgruppen. Även de i kontrollgruppen hade ett ökat 

välbefinnande men det var mycket lägre än hos deltagarna i forskningsgruppen. 

 Marcus et al. (2014) och Fleishman et al. (2015) visade att deltagarna kände sig mindre 

ensamma och isolerade samt upplevde ett ökat socialt välbefinnande efter studien med djuren. 

Muschel (1984) visade till skillnad från andra studier att deltagarna inte blev mer socialt 

utåtriktade och de började inte agera mer med de andra patienterna, personalen eller 

volontärerna. Däremot blev de mer öppna och exalterade mot djuren när de var på besök. 

 Johnsons et al. (2008) resultat hade en mer negativ betoning än övriga studier. Det visade 

sämre resultat i patienternas emotionella hälsa och i känslan av sammanhang efter studien än 

innan. Däremot ansåg de flesta av patienterna att deras emotionella hälsa upplevdes som 

bättre efter studien än vad den var ett år tidigare. Gällande självupplevd hälsa ansåg 

patienterna att deras hälsa var bättre än andra i samma ålder.  

 I studien skriven av Muschel (1984) var det flera av deltagarna som började prata om 

tidigare husdjur och om hur dessa hade förgyllt deras liv och de tyckte att dessa minnen fick 

dem att känna sig mer positiva. Även deltagarna i White et al. (2015) pratade om tidigare 

husdjur med värme och glädje efter mötet med vårdhunden. De blev påminda om det speciella 

band de hade till sina husdjur och gick ifrån mötena med positiva känslor och minnen. 

 Djur påverkade människans fysiska hälsa positivt (Cerulli et al., 2014; Johnson et al., 

2008; Marcus et al., 2014; Orlandi et al., 2007). Bland annat genom sänkt blodtryck, sänkt 

puls och ökad syremättnad i blodet (Cerulli et al., 2014; Johnson et al., 2008; Orlandi et al., 

2007). Marcus et al. (2014) visade i sin studie att patienternas smärta reducerades efter AAT. 

En studie som avvek från de övriga visade att den fysiska hälsan försämrades eller var stabil 

under studietiden (Muschel, 1984). 
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7.3 Vårdmiljön och dess betydelse vid djurterapi för cancerpatienter och 

sjuksköterskor 

Djuren hjälpte till att göra sjukhuset eller vårdinrättningen till en neutral miljö som inte 

förknippades som något negativt (White et al., 2015; Kumasaka et al., 2012). Betydelsen av 

att skapa en lugn och harmonisk miljö för svårt sjuka patienter var viktigt för att patienterna 

och deras anhöriga ska känna att de fick det stöd de behövde (White et al., 2015). Miljön var 

även viktig för vårdpersonalen för att de skulle kunna utföra arbetet rätt (Bibbo, 2015; White 

et al., 2015). Hunden kunde ibland medföra extra stress i arbetet för sjuksköterskan (Bibbo, 

2015). De menade att hunden tog upp tid för patienten som vårdpersonalen hade behövt, 

arbetet med patienterna tog därför längre tid. Studien visade även att sjuksköterskorna som 

hade interagerat med AAA-teamet tyckte att det var roligt och intressant att få prata och 

umgås med hundföraren, vilket bland annat gjorde att de fick en mer positiv syn på AAA än 

vad de hade innan. Det framkom det även att anhöriga fick liknande positiva känslor som 

patienterna och sjuksköterskorna.  

 Det fanns en oro hos både patienter och sjuksköterskor över att djuren skulle överföra 

smittsamma sjukdomar (Bibbo, 2015; Larson et al., 2010; Marcus et al., 2014). Patienterna 

var medvetna om den smittorisk som fanns men ignorerade den då djuren gav mycket kärlek 

och tillförde mycket glädje (Larson et al., 2010). En av sjuksköterskorna i Bibbos (2015) 

studie uttryckte en ovilja till att patienternas husdjur skulle besöka avdelningen på grund av 

smittorisken men hade däremot inga problem med att en tränad och ren vårdhund med sitt 

team besökte avdelningen. 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

De databaser som användes var alla vårdvetenskapliga men de innehöll även annan typ av 

material. Cinahl Complete hade förutom omvårdnad, även material inom sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Karlsson, 2012). Både Medline och PubMed hade förutom vårdvetenskap, även 

material inom medicin och tandvård. Detta gjorde att sökning på dessa databaser även gav 

artiklar som berörde annat än vårdvetenskap, vilket kan vara missvisande och tidskrävande då 

tiden för arbetet var begränsad. Även fast vi valde relevanta sökord så uppkom artiklar på 

djurförsök som var svåra att exkludera i sökningen. De valda sökorden kombinerades med 
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NOT före det engelska ordet för djurförsök (Animal Experimentation) men det exkluderade 

inte några artiklar som berörde djurförsök. 

 Ursprungligen valde vi artiklar som berörde hundar men vi upptäckte att urvalet var för 

smalt och vidgade sökningen med studier om hästar och vi fann en studie om hästar som vi 

inkluderade i resultatet. I efterhand har vi insett att detta gav ett starkare resultat i vår 

litteraturöversikt. Hunden och hästen är två skilda djur som ger olika former av terapi men ger 

liknande resultat, så som ökat välbefinnande och mindre ensamhet. Vid sökningen efter 

artiklar hade vi valt att fokusera på artiklar ur patientens perspektiv. Vi upptäckte dock att 

även detta urval var för smalt och vidgade sökningen till att inkludera studier från 

sjuksköterskans perspektiv. Vi ser inte detta som en svaghet då artikeln belyser patienternas 

upplevelser ur sjuksköterskans perspektiv, vilket stämmer överens med vårt syfte. Det fanns 

inte tillräckligt med nytt material som belyste vårt syfte för att använda tidsbegränsning vid 

sökningarna. Därav har vi med en artikel som är skriven 1984. Detta var inget som påverkade 

vårt resultat då vi anser att mänskliga känslor inte har förändrats genom åren, vilket är det vi 

belyser i resultatet. 

 Av de artiklar vi hittade var fyra av dem kvalitativa, fem var kvantitativa och en var både 

kvalitativ och kvantitativ. Varför det inte finns mer kvalitativ forskning är något som vi 

ifrågasätter nu i efterhand. I vår litteraturöversikt fokuserar vi på upplevelsen av djur i vården 

och de kvalitativa artiklarna belyste vårt syfte. Vi hade en viss svårighet att analysera statistik 

och presentera de kvantitativa studiernas resultat då det inte är något vi är vana vid och har 

tillräckligt med kunskap om. Från början hade vi endast tänkt använda oss av kvalitativa 

artiklar relaterat till att kvantitativ data var svår att läsa av. Eftersom det fanns för få 

kvalitativa artiklar valde vi även att inkludera de kvantitativa. Vi anser att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar styrker vårt resultat genom att artiklarnas resultat komplimenterar och 

stärker varandra.  

 Detta skulle kunna visa att USA är ledande när det kommer till forskning om ämnet. Vi har 

inte valt att avgränsa vår geografiska spridning då det inte gick att hitta någon svensk eller 

nordisk artikel som berör vårt område. Dock ser vi inget negativt med detta då artiklarna 

belyser patienternas upplevelser och egna erfarenheter kring djur i vården och inte själva 

vårdandet av cancerpatienter, som kan se annorlunda ut i olika länder. En manuell 

avgränsning användes för språket vid sökningen. Endast artiklar skrivna på engelska valdes 

då det är ett språk vi båda behärskar. 
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 Vår valda teoretiska utgångspunkt har hjälpt oss att få en djupare inblick i 

konsensusbegreppet hälsa och gett oss en bättre förståelse i hur vi som sjuksköterskor ska ta 

vara på patientens resurser. För att på så vis öka dennes styrkor och välbefinnande i vardagen.  

 Vi valde att skriva litteraturöversikten tillsammans utifrån ämnesval och vi hade aldrig 

tidigare gjort arbeten tillsammans. Vi satte tidigt upp mål och diskuterade hur vi ville att 

arbetet skulle fungera vilket har motiverat oss till att arbeta på samma nivå. Våra individuella 

styrkor och svagheter har kompletterats och underlättat vår arbetsprocess. Vid skilda åsikter 

har vi kunnat diskutera oss fram till ett gemensamt beslut. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva vuxna cancerpatienters upplevelser av djur i vården, samt hur djuren 

påverkar cancerpatienters välbefinnande. Vårt resultat som grundar sig i syftet kommer att 

diskuteras utifrån de teoretiska utgångspunkterna Hälsa och KASAM samt relevant litteratur. 

Huvud fynden som gjordes var att hundar och hästar har en positiv inverkan på 

cancerpatienternas välbefinnande oavsett var patienterna var i sjukdomsförloppet. 

 Vårt resultat belyser att många patienter kunde slappna av under terapi när en hund 

medverkade eller var närvarande. Patienterna kände sig mer stressade av situationen och 

tankarna på sin sjukdom när hunden inte var med under terapin. Vilket styrks av tidigare 

forskning där det framkom att hundägare upplevde sig mindre stressade i vardagen än de som 

inte ägde en hund, något vi ser som ett starkt argument i forskning av djur i vården. Detta gör 

att människan kan lära sig att slappna av och på så sätt lära sig att hantera stressade situationer 

för att sedan själva kunna arbeta med att höja KASAM och främja hälsa. 

 Att djuren hjälpte patienterna att hitta sina styrkor och att fokusera på dem samt att tid och 

rum glömdes bort är något vi visar i vårt resultat. Liknande resultat framkom i en studie av 

Lillekroken, Hauge och Slettebø (2015) där de undersökte sjuksköterskornas förmåga att få 

personer med demensdiagnos att känna KASAM. De kom fram till att sjuksköterskorna bland 

annat såg till att låta den demenssjuke personen använda dennes styrkor och förmågor i 

vardagen. Med det anser vi att sjuksköterskorna hjälpte patienterna att hitta en begriplighet i 

sin vardag och ta vara på de resurser de hade. Detta gjorde så att deras hanterbarhet blev 

större och därav kunde deras meningsfullhet också växa. Vilket då i sin tur kan resultera i en 

högre KASAM. Detta resultat går även att jämföra med KBT där patienterna får verktyg att 

jobba med för att bryta negativa beteendemönster och börja fokusera på andra positiva 

aspekter i livet (Linton, 2013; SBU, 2006). Vårt resultat visar att djurterapi har liknande 
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grund och ger liknande resultat som de psykosociala interventioner som kan användas som 

terapi vid cancersjukdom. Djurterapi skulle därmed kunna ersätta redan befintliga alternativa 

terapiformer i den mån det är etiskt genomförbart. 

 Vårt resultat visar att djuren i studierna fick patienterna att känna ett ökat socialt och 

emotionellt välbefinnande. Resultatet styrks av Nordgren och Engströms (2015) studie om 

effekten av AAT på välbefinnande hos personer med en demensdiagnos. Resultatet visade på 

att patienternas välbefinnande hade ökat signifikant efter studien i jämförelse med innan 

studien genomfördes. Med det anser vi att djuren i studierna har gett cancerpatienterna mer 

energi och kraft för att få ett ökat välbefinnande och därigenom stärkt deras hälsa. Dahlberg 

och Segesten (2010) skriver att hälsa kan finnas även om en person är drabbad av en långvarig 

sjukdom, som cancer. De beskriver att leva med en sjukdom innebär en bestämdhet som 

begränsar livet och något som är svårt att frigöra sig ifrån. Dock kan en person som får hjälp 

av professionell vård känna välbefinnande och hälsa trots dennes sjukdom.  

 I en studieöversikt gjord av Antonovsky (1996) försökte han hitta sambandet mellan hans 

teori om KASAM och hälsa. Vissa av de studier han undersökte styrkte sambandet i det 

avseende att KASAM och hälsa strävar mot samma mål, att båda kan uppnås även då 

människan inte är fri från sjukdom, vilket synen på hälsa och KASAM fortfarande är idag. 

Antonovsky hävdade även att det fanns ett samband mellan välbefinnande och KASAM. Han 

menade att om KASAM skapar god hälsa och hälsa i sin tur har en stark påverkan på en 

människas välbefinnande blir välbefinnandet indirekt sammankopplat till KASAM. Med detta 

vill vi visa att KASAM och hälsa kan diskuteras med varandra. Något vi även använder oss av 

i att styrka delar av vårt resultat, som bland annat visar att med hjälp av AAT kunde 

cancerpatienterna lättare fokusera på ett liv med cancer. AAT kan alltså ses som en resurs till 

att hjälpa patienterna i sin hanterbarhet och hjälpa dem att öka sin meningsfullhet, därmed har 

de en ökad KASAM och även en god hälsa. 

 Stanley, Conwell, Bowen och Van Orden (2013) visade genom sin studie att äldre 

människor med husdjur kände sig mindre ensamma och hade ett ökat välbefinnande än äldre 

människor som levde ensamma utan husdjur. Detta tycker vi kan styrkas i det resultat vi har 

fått fram där majoriteten av våra artiklar gav positiva observationer på deltagarnas 

välbefinnande när de var tillsammans med ett djur. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att 

trygghet är ett viktigt fenomen i relation till hälsa. De menar att trygghet är kopplad till 

självkänsla, välbefinnande och ensamhet och hur viktigt det är för en människa att känna 

gemenskap till andra människor. Vilket är något som styrker vårt resultat. 
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 En intressant upptäckt i vårt resultat var att många av cancerpatienterna reflekterade över 

tidigare husdjur både under och efter besöket av ett terapidjur. Minnena fick dem att känna sig 

mer lugna, mer positiva och känna mer glädje över dem. Vårt resultat bekräftas av Swall, 

Ebbeskog, Hagelin och Fagerberg (2015) som har skrivit en studie om djurens effekt på 

Alzheimerpatienter. Deltagarna fick återblickar av tidigare minnen och mötet med hunden 

lockade även fram glädje, skratt och en önskan om att få vara nära hunden. Genom att ta fram 

positiva minnen hos patienter oavsett sjukdom går det att främja patientens hälsa. Vi menar 

att patienten får tillfälle att blicka tillbaka till hur det en gång varit för att sedan kunna 

använda minnet som ett mål i sjukdomen. 

 Det framkom i vårt resultat att flertalet patienter fick en sämre fysisk hälsa genom 

studiernas gång, dock på grund av sin cancersjukdom och inte på grund av AAT (Johnson et 

al., 2008). Detta är rimligt då patienterna lever med en svår sjukdom som oavsett deras känsla 

av hälsa och välbefinnande kan försämras och att detta inte har något med genomförandet av 

studierna att göra. Terapi med djur har därmed inget med deltagarnas försämring i den fysiska 

hälsan utan försämringen berodde på deltagarnas cancersjukdom. De ville visa resultat på 

deltagarnas upplevelser och känslor kring djurterapi som en alternativ terapiform och inte som 

en behandling mot deras sjukdom. Det behöver inte betyda att deras KASAM var låg. Dessa 

patienter kan ha haft en klar begriplighet över sin situation och även hittat de resurser de 

behövde för att kunna hantera sin situation för att hitta kraft och energi för att fortsätta leva ett 

drägligt liv även med sin cancersjukdom (Antonovsky, 2005). Det kan även vara det 

argumentet som gjorde att de trots försämring i sjukdomen ändå upplevde förbättrat 

välbefinnande. 

 Vid en cancersjukdom drabbas den sjuke oftast av oro och ångest som kantar tillvaron i 

livet. Det kan vara svårt att själv komma ur den onda cirkeln som oro och ångest innebär och 

den som drabbas av det är oftast i behov av hjälp. Detta är något som vårt resultat visar att 

djur kan ge och vara till hjälp med. Earles, Vernon och Yetz (2015) och Nepps et al. (2014) 

styrker vårt resultat genom att de har fått likvärdigt resultat. De visade i sina studier att AAT 

hjälpte personer inom psykiatrisk vård att minska oro, depression, ångest och smärta jämfört 

med vad vanlig terapi inom psykiatrisk vård gjorde. Även tidigare studier bekräftar vårt 

resultat med minskad ångest och oro (Abate et al., 2011; Nordgren & Engström, 2014). Detta 

bekräftande ger vårt resultat mer trovärdighet, vilket är en viktig del i kvalitetsgranskningen 

(Wallengren & Henricson, 2012). Enligt Antonovsky (2005) är det människor med låg 

KASAM som drabbas av oro, ångest och depression och de med hög KASAM drabbas mer 

sällan. Även att människor med låg KASAM är mindre mottagliga för terapi. Antonovskys 
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resonemang om låg KASAM och terapi motbevisas i vårt resultat. Med det menar vi att 

djurterapi kan ge en positiv effekt på alla människor, oavsett om människan har låg eller hög 

KASAM. Vilket är ett användbart resonemang för att framhäva djur som alternativ 

terapiform. 

 Ur vårt resultat framkom det att vissa patienter kände en oro över att djuret skulle bära på 

överförbara sjukdomar. Med tanke på de besiktningar som exempelvis en hund genomgår för 

att få bli vårdhund är risken för en smittsam sjukdom inte lika trolig. Däremot är det mer 

riskfyllt med smitta då ett sällskapsdjur till anhörig eller personal vistas på en avdelning. För 

att minska oron om detta bör tydlig information framföras om djur i vården. 

 Vårt resultat visar att AAT är användbart för cancersjuka patienter som för det mesta 

spenderar sin tid på sjukhus, eftersom djuret bidrar med ett avbrott i vardagen. Resultatet visar 

att djuren bidrar till att känna glädje även vid långvarig sjukdom så som cancer. Den 

cancersjuke personen får även möjlighet att tänka på något annat än sin sjukdom. Vi anser att 

detta är en stor del i hanterbarheten av cancersjukdomen för att bland annat eftersträva hög 

KASAM men också hälsa i relation till sjukdom. 

 Sällskapsdjuren och människan lever idag i samma miljö när människan är frisk. Därför 

anser vi att det är självklart att sällskapsdjuren även ska få vara med i den miljö som den sjuka 

människan lever i, förutsatt att miljön är så pass anpassad för djuret att det inte tar skada. I 

hemsjukvården kan sällskapsdjuret ha en mer självklar plats jämfört med en vårdinrättning 

(Beck-Friis, 2007). Det är i vissa miljöer olämpligt att placera ett sällskapsdjur, exempelvis 

där astmatiker eller djurrädda människor lever.  

 Vi människor kan lära oss mycket av djuret, exempelvis älskar en hund en människa 

oavsett hur människan ser ut. Något som sjuksköterskor kan ta lärdom av i och med att vården 

ska vara lika för alla. När en cancerpatient tappar håret, huden börjar hänga och det inte finns 

lyster i huden är hunden lika glad ändå när den personen kommer hem. Hunden ser personen 

bakom sjukdomen och det är även viktigt för sjuksköterskan att se i vården med människor. 

 Vårt resultat beskriver att en del av vårdpersonalen ansåg att djuren inte var önskvärda då 

de tog upp tid och frambringade stress i arbetet. I en sådan situation går det att överväga hur 

pass viktigt djuret är, för patienten kan kontakten och sällskapet av djuret betyda mer för 

patientens välbefinnande än vad sjuksköterskans vård gör. Samtidigt som sjuksköterskan 

anser att vården hon ger den sjuka patienten är det viktigaste. För att undvika denna krock är 

samarbetet mellan dessa två komponenter aktuellt. En del i sjuksköterskans profession är att 

arbeta för en hållbar vårdmiljö samt att hon är medveten om miljöns betydelse för hälsa 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2013). Med det vill vi lyfta fram att samarbetet mellan 
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sjuksköterskan och djuret är viktigt för att vårdmiljön ska fungera så att hälsa frambringas. Då 

kan även en hög KASAM bevaras och samverkan mellan KASAM och hälsa går då ihop. 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Oro och ångest är symtom som är vanligt förekommande hos långvarigt sjuka patienter. 

Patienter med dessa symtom finns på alla vårdinstanser och det är sjuksköterskans ansvar att 

se till så att patienterna får den omvårdnad och hjälp de behöver. Då det framkom i 

litteraturöversiktens resultat att djur inom vården har en positiv effekt på både oro och ångest 

kan det vara ett bra komplement till traditionell medicin på många vårdinstanser. I vårt 

resultat framkom det att terapiridning ger stärkt muskelstyrka och är då användbart inom 

fysioterapi. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Med tanke på att vårt sammanställda resultat övervägande var från kvantitativ design anser vi 

att det bör forskas mer med kvalitativ design för att på så sätt kunna visa mer på upplevelser 

av djur i vården. En metod att använda är intervjustudie med öppna frågor där deltagaren är 

den som styr samtalet och därmed baseras resultat på vad deltagarna anser är av vikt.  

 Våra studier visar främst resultat som är kortsiktiga, det finns spekulationer i artiklarna om 

att resultaten av studierna är långsiktiga men det finns inga konkreta bevis på att det stämmer. 

Därmed behövs fler studier som belyser djurterapi och långsiktiga resultat.  

 Det fanns inga studier från Sverige eller Norden som berört vårt syfte. I och med att 

Sverige är ledande i forskning om cancer anser vi att fortsatt forskning kring cancer även bör 

innefatta terapiformer. Sverige har även ett välfungerande vårdhundsutbildningssystem som i 

dagsläget främst används inom äldreomsorg och vi anser att detta även kan användas inom 

cancervård. Det bör även bedrivas forskning på andra djur än hundar och hästar. För att se om 

det finns skillnader av bland annat effekt och upplevelse hos den sjuke människan beroende 

på vilket djur som används i terapi. Eftersom Sverige har ett välfungerande utbildningssystem 

för hundar anser vi att forskning om utbildning på andra djur bör bedrivas.  

 Även mer forskning i hur djurterapi kan användas i vården, hur den enklast implementeras 

för en säker vård. Då måste även hygienaspekter vävas in och forskning som bara fokuserar 

på om och hur mycket bakterier och sjukdomar ett djur kan sprida måste finnas.  
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9 Slutsats 

Vid en långvarig sjukdom som cancer krävs det att sjuksköterskan ser den sjuka människan ur 

ett holistiskt perspektiv och människan bakom sjukdomen. Med rätt stöd och hjälpmedel kan 

den sjuka människan uppnå hälsa och hög KASAM. Djuren har bevisad effekt på att de 

förbättrar välbefinnandet hos både den sjuka och friska människan. Djur i vården används på 

olika sätt bland annat som AAA och AAT. AAA belyser aktiviteten med djuret och 

människan och AAT belyser det utbildade djuret som samverkar med människan. Därmed 

finns det möjlighet för vården att använda sig av djur i vårdsammanhang oavsett tillgång på 

utbildade AAT-team. Trots lite forskning i ämnet har litteraturöversiktens resultat påvisat 

positiva upplevelser hos människan av terapi med djur, vilket är ett starkt resonemang för att 

använda djur inom vården.  
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 

2. 

CINAHL Complete Animal Assisted 

Therapy AND Cancer 

OR Oncology 

22 Peer Reviewed 7 5 3  
White, J. et al. (2015), Bibbo, J. (2013), 

Meadows, RL. (2008) 

CINAHL Complete Palliative AND Pet 

Therapy 

10 Peer Reviewed 3 3 1  
Kumasaka, T. et al. (2012) 

CINAHL Complete Cancer OR Oncology 

AND Dog Therapy 

19 Peer Reviewed 2 2 1  
Johnson, RA. et al. (2008) 

CINAHL Complete Animal Assisted 

Activity AND Cancer 

OR Oncology 

7 Peer Reviewed 3 3 1 
Marcus, DA. et al. (2014) 

CINAHL Complete Equine Assisted 

Therapy AND Cancer 

2 Peer Reviewed 2 1 1  
Cerulli, C. et al. (2014) 

CINAHL Complete Companion Animals 

AND Cancer OR 

Oncology 

14 Peer Reviewed 2 1 1  
Larson, BR. et al. (2010) 

Medline with Full Text Dog Assisted Therapy 

AND Cancer OR 

Oncology 

18 Abstract Available 7 6 1  
Fleishman, SB. et al. (2015) 

PubMed Animal Assisted 

Therapy AND 

Oncology 

52  7 5 1 

Orlandi, M. et al. (2007) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Bibbo, J. Staff Members’ 

Perceptions of an 

Animal-Assisted 

Activity 

2013, USA, Oncology 

Nursing Society. 
Att undersöka huruvida 

sjuksköterskor uppfattar 

genomförandet av AAA 

(Animal Assisted Activity, 

Djurassisterad terapi) i 

öppenvård på en 

canceravdelning. 

Quasi-experimental, post-test 

design. Kvalitativ 
Urval: n=34. Fem AAA-team 

som var för sig bestod av en 

kvinna och en till två 

medelstora/stora hundar. 
Datainsamling: Frågeformulär 

(Investigator developed 

questionnaire) 
Analys: Chronbach Alpha, 

PASW Statistic, Two-tailed test, 

Variansanalys (ANOVA) 

Studien visade att många av sjuksköterskorna 

ansåg att AAA var bra då de själva fick 

medverka direkt eller indirekt med AAA-

teamen. AAA uppfattades även som negativt då 

AAA orsakade extra arbete och innebar 

stressmoment för sjuksköterskorna. I det stora 

hela var alla deltagare positivt inställda till att 

arbeta med AAA. 

Cerulli, C., 

Minganti, C., De 

Santis, C., Tranchita, 

E., Quaranta, F., & 

Parisi, A. 
 

Therapeutic 

Horseback Riding in 

Breast Cancer 

Survivors: 
A Pilot Study 

2014, Italien, The 

Journal Of Alternative 

And Complementary 

Medicine. 

Att utvärdera de 

fysiologiska och 

psykologiska effekterna av 

häst-assisterad terapi 

(Equine-Assisted Therapy, 

EAT) hos de som överlevt 

bröstcancer. 

Kvantitativ 
Urval: n=20. 

Cancerbehandlingen hade 

avslutats för minst 6 månader 

sen. Delades slumpmässigt in i 

två grupper (n=10), där ena 

gruppen var försöksgrupp som 

fick utföra ett 16 veckors 

program med EAT och den 

andra var en kontrollgrupp som 

inte fick utföra någon form av 

träning alls. 
Datainsamling: Åhstrand-

Rhyming ergometer test för att 

mäta syreupptagningsförmågan, 

Handy 3000 för att mäta 

kroppsammansättningen, ett 

tröghetsmätningssystem 

användes för att mäta 

muskelstyrka, frågeformulär 

FACIT-F (och FACT- G) 

Quality of Life visade i försöksgruppen en stor 

ökning efter utförd terapi, i kontrollgruppen 

visades också en ökning men inte lika stor. 

Syreupptagningsförmågan var bättre i båda 

grupperna efter 16 veckors period. 

Kroppsmassan minskade och kroppsvätskan 

ökade markant i försöksgruppen. Även 

muskelstyrkan hade ökade mest i 

försöksgruppen där alla klarade tyngre vikt vid 

testerna. 
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version 4 för att mäta Quality of 

Life, 
Analys: SPSS version 19 för 

statistik, ANOVA för variabler, 
Fleishman, S B., 

Homel, P., Chen, M 

R., Rosenwald, V., 

Abolencia, V., 

Gerber, J., & 

Nadesan, S. 

Beneficial effects of 

animal-assisted visits 

on quality of life 

during multimodal 

radiation-

chemotherapy 

regimens. 

2015, USA, The 

Journal of Community 

and Supportive 

Oncology 

Syftet var att testa om 

effekten av AAV (Animal-

Assisted Visits) kan 

förbättra livskvalitén hos 

patienter med huvud- och 

halscancer som har 

kombinerad kemoterapi-

strålningsterapi. 

Kvantitativ studie 
Urval: n=42. Deltagarna hade 

huvud- eller halscancer och 

genomgick en kombinerad 

kemoterapi och strålbehandling. 

Datainsamling: FACT-G 

frågeformulär för att mäta 

livskvalitén. Pet Attidue Scale 
Analys: Linjär mixad model. 

Intent-to-treat (ITT). 

37 patienter fullföljde studien och var även med 

på en uppföljning i form av en gruppanalys för 

att se skillnader över tid. Formuläret FACT-G 

visade en nedgång i funktionellt välbefinnande 

och personligt välbefinnande men ett ökat 

socialt välbefinnande samt ökat emotionellt 

välbefinnande trots ökad symtombörda.  
Även om samhörigheten med djuret var 

självvalt, stöttade patienterna den höga nivå av 

tillfredsställelse som stöder nyttan av studien.  
Johnsson, R A., 

Meadows, R L., 

Haubner, J S., & 

Sevedge, K. 

Animal-Assisted 

Activity Among 

Patients With Cancer: 

Effects on Mood, 

Fatigue, Self-

Percieved Health, and 

Sense of Coherence 

2008, USA, Oncology 

Nursing Forum 
Att identifiera i vilken 

utsträckning ett 

vårddjursbesök (i studiens 

fall var det hund) påverkar 

humör, självupplevd hälsa 

och känsla av sammanhang 

bland patienter som 

genomgår en 

strålningsbehandling 

Kvalitativ och kvantitativ 
Urval: n=30 vuxna patienter 

som genomgår strålbehandling.  
Datainsamling: Enkäter. 

Longitudinella randomiserade 

för-/eftertest både inom och 

mellan grupper. 
Analys: Chi-Square test för 

jämförelser mellan de olika 

grupperna, Wilcoxon sum rank 

test användes för variabler som 

mättes på en ordinalskala, 

Fischer’s exact test för 

kvantitativ data och för 

kvalitativ data användes 

tematisk analys med kategorier. 

Kvantitativt resultat: Inga statistiskt signifikanta 

skillnader fanns mellan grupperna när det gäller 

känsla av sammanhang, humör eller 

självupplevd hälsa (psykisk och fysisk). Dock 

påvisade hundgruppen att de hade fått förbättrad 

hälsa. 
Kvalitativt resultat: I sammanställningen av 

resultatet upprättades två huvudkategorier, 

minskad ångest och distraktion i vardagen. 
Hundgruppen kände minskad oro och ångest vid 

beröring, de kände även att de alltid fanns någon 

där som bara lyssnade. 
Hundgruppen upplevde ett avbrott i den 

cancersjuka vardagen när de träffade hunden, de 

kunde tänka på något annat än sjukdomen. 
 

Kumasaka, T., 

Masu, H., Kataoka, 

M., & Numao, A. 

Changes in Patient 

Mood through 

Animal-Assisted 
Activities in a 

Palliative Care Unit 

2012, Japan, 

International Medical 

Journal. 

Syftet var att objektivt 

bedöma vårddjurens effekt 

på patienternas QOL 

(Quality of Life) 

Kvantitativ design 
Urval: n=20 patienter som var 

hospitaliserade på en 

vårdavdelning. 
Datainsamling: Patienterna 

fick umgås med djuren i 30 

minuter och sedan mättes deras 

Resultaten visade att patienterna fick lägre 

poäng på Lorish´s face scale efter mötet med 

djuret än vad de fick innan vilket visar en 

positiv förbättring på patienternas humör.  
Det visade sig att Animal-Assisted therapy hade 

en positiv inverkan på patienter på en palliativ 

avdelning.  
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humörsvängningar med Lorish´s 

face scale. Enkät. 
Analys: Jämförelseanalys för att 

mäta skillnad före och efter 

sessionerna. 
Marcus, DA., 

Blazek-O´Neill, B., 

& Kopar, JL. 

Symptom Reduction 

Identified After 

Offering Animal-

Assisted Activity at a 

Cancer Infusion 

Center 

2014, USA, American 

Journal of Hospice 
& Palliative Medicine 

Inget tydligt syfte, tolkat ur 

text: Se om symptomen för 

cancerpatienter kan 

reduceras med hjälp av 

hundar. 

Kvantitativ 
Urval: n=56, Frivilligt, 

cancerpatienter och andra 

patienter på ett sjukhus, 121 

tillfrågade patienter 56 svarade. 
Datainsamling: 
Terapihundbesök på 10-15 

minuter, Anonyma enkäter, 
Analys: T-test 

Det översiktiga resultatet visade positivt, 100% 

av de som medverkade från canceravdelningen 

ville prova på terapin igen. 95,7 % från andra 

avdelningar ville prova på terapin igen. 

Muschel IJ.  Pet Therapy With 

Terminal Cancer 

Patients 

1984, USA, The 

Journal of 

Contemporary Social 

Work. 

Syftet med studien var att 

undersöka effekterna som 

uppstod mellan djur och 

cancerpatienter. Ett fokus 

var att se om denna typ av 

behandling kunde minska 

oro och ångest hos 

cancerpatienter samt att ta 

reda på om vissa 

personligheter hade lättare 

att skapa kontakt med djur 

och känna välbefinnande. 

Kvalitativ Studie 
Urval: n=20 patienter varav 15 

fullföljde hela studien.  
Datainsamling: Frågeformulär, 

Five Thematic Apperception 

Test (TAT). Observationer över 

patienternas agerande med 

djuren. 
Analys: Jämförelseanalys för att 

jämföra data före och efter 

sessionerna, tematisk analys. 

Tolv av patienterna visade positiva skillnader i 

sitt humör under studiens gång. De blev gladare 

och mer livfulla av att få agera med djuren. De 

kände mindre oro och ångest över sin situation 

och kunde tackla tankarna om sin död bättre. 

Tre av patienterna såg inget positivt med att ha 

djur i närheten. Då det bland annat inte ville 

överge djuret när terapiformen var slut eller att 

de tyckte att tanken av att djuret en dag ska dö 

var jobbig. 

Larson, B R., 

Looker, S., Hererra, 

D M., Creagan, E T., 

Hayman, S R., Kaur, 

J S., & Jatoi, A. 

Cancer patients and 

their companion 

Animals: Resluts 

from a 309-patient 

survey on pet-related 

concerns and 

anxieties during 

chemotherapy. 

2010, USA, Journal of 

Cancer Education. 
Syftet med studien var att 

utforska huruvida 

cancerpatienter, som aktivt 

tar emot cancerbehandling 

och som ibland bara har 

några månader kvar att leva, 

har oro eller problem som 

uppstår som en följd av att 

inte kunna ta hand om sina 

husdjur under deras 

sjukdom eller efter deras 

frånfälle. 

Deskriptiv studie. Kvalitativ 
Urval: n=309 patienter som 

kände ångest eller oro som 

relaterades till deras husdjur. 
Datainsamling: Frågeformulär. 

Lexington Attachment to Pets 

Survey, 
Analys: In-depht review gjordes 

på de insamlade 

frågeformulären.  
Forskarna samlade även in data 

från patienternas journaler för 

De flesta i studien påvisade att sällskapsdjur har 

flera hälsofrämjande effekter, speciellt vid en 

svår sjukdom. De gjorde att de ville ha kvar 

djuren så länge som möjligt och att deras band 

växte starkare, vilket gjorde att patienterna 

verkligen ville att djuren skulle ha ett bra hem 

under sjukdomstiden och efter deras död. 
Majoriteten av deltagarna hade fått hjälp med 

sina husdjur efter att diagnosen var ställd. 
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att få fram ålder, kön samt 

cancerform.  

Orlandi, M., 

Trangeled, K., 

Mambrini, A., 

Tagliani, M., 

Ferrarini, A., 

Zanetti, L., Tartarini, 

R., Pacetti, P., & 

Cantore, M. 

Pet Therapy Effects 

on Oncological Day 

Hospital 
Patients Undergoing 

Chemotherapy 

Treatment 

2007, Italien, 

Anticancer Research. 
Syftet med forskningen var 

att ta reda på effekten av 

sällskapsdjur som terapi, 

främst som AAA (Animal-

Assisted Activity), på 

cancerpatienter under 

cytostatikabehandling. 

Kvantitativ 
Urval: n=89 i båda grupperna. 

Gjordes på ett sjukhus där 

cancersjuka patienter 

genomgick 

cytostatikabehandling. 
Datainsamling: En 

försöksgrupp och en 

kontrollgrupp. Frågeformulär. 

En reducerad version av 

Symtom Questionarie användes. 

A.De.Ss.O test. 
Analys: Student´s t-test.  
 

Resultatet visade att ångest minskade radikalt 

bland patienterna som fick husdjursterapi och 

när det gäller depression och aggressivitet var 

resultatet liknande. Somatiska symptom visade 

ingen skillnad. De patienter som inte hade 

husdjursterapi hade en liten skillnad på ångest 

och aggression. Depression hade oförändrat 

resultat. 
Båda grupperna visade däremot stor skillnad på 

blodtrycket. 

White, J H., Quinn, 

M., Garland, S., 

Dirkse, D., Wiebe, 

P., Hermann, M., & 

Carlsson, L E. 

Animal-Assisted 

Therapy and 

Counseling Support 

for Women With 

Breast Cancer: An 

Exploration of 

Patient’s Perceptions. 

2015, Kanada, 

Intergrative Cancer 

Therapies. 

Syftet med denna studie var 

att undersöka 

bröstcancerpatienters 

upplevelse och godtagbarhet 

av närvaron av en 

terapihund under rådgivning 

efter att de fått sin 

cancerdiagnos. 
 

Kvalitativ 
Urval: n=8 

Bröstcancerpatienter från 

samma gemensamma 

dagverksamhet, deltagit i minst 

tre rådgivningsessioner som 

involverat djur, 
Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer, 
Analys: Induktiv tematisk 

analys.  

Majoriteten av patienterna rapporterade att de 

hade en positiv upplevelse med AAT. Teman 

som framkom i resultatet var att patienterna 

kände fördel till att känna större engagemang, 

fördelar i att börja med rådgivning och fördelar 

med att prata om personliga utlämnanden.  

 

 


