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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Antalet barn som diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i 

Sverige. Många av dessa barn mår inte så bra. Ångest, oro och depression är vanligt 

förekommande. Behandlingen av dessa barn fokuserar på att dämpa symtom, och det finns 

utrymme för fler typer av behandlingar som optimerar barnens hälsa. Terapihund som 

behandlingsintervention förekommer på relativt bred front inom andra patientgrupper och 

har potential att användas av sjuksköterskan som ett verktyg i hennes omvårdnadsarbete. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva effekter och upplevelser av omvårdnad med terapihund för barn med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 

Metod  
 

Litteraturöversikt valdes som metod.  Databassökningar för vetenskapliga artiklar 

genomfördes under april 2017 i PubMed, CINAHL och PsychInfo. Tjugoen artiklar 

inkluderades i resultatet efter granskning och analys.  

 

Resultat 
 

Tre relevanta teman med respektive underrubriker identifierades under analysprocesse. 1. 

Psykiska effekter och upplevelser (stress, trygghet och säkerhet, ångest och utåtagerande 

beteende, psykiskt välbefinnande, social interaktion, familj och omgivning). 2. Fysiska 

effekter (sömn, aktivitet och motorik). 3. Upplevda farhågor, förväntningar och nackdelar 

(tid och arbete, ekonomi och oro för barnets känslomässiga anknytning). Positiva effekter 

och upplevelser återfanns under samtliga teman. Ytterst få nackdelar kunde noteras. 

 

Slutsats 
 

Genom att fler sjuksköterskor får kännedom om hundterapi som behandlingsmetod kan 

metoden användas av fler och bättre helhetshälsa för dessa barn uppnås. Detta eftersom 

flera fynd i form av positiva upplevelser och efekter beskrivits som visar att terapihund kan 

vara en positiv intervention i familjer med barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.   
 

Nyckelord: Djurassisterad terapi, Hälsofrämjande omvårdnad, Integrativ medicin, 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Terapihund  
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INLEDNING 

I Sverige förekommer terapihundar framför allt i omvårdnad av äldre (Höök, 2010). I det 

här arbetet granskas djurassisterad terapi mot en annan målgrupp – barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos 

barn och ungdomar ökar kraftigt i Sverige. Fler barn får diagnos idag än tidigare 

(Atladottir et al., 2015).  En kartläggning som gjordes i Stockholms Läns Landsting (SLL) 

2011 visar på en tydlig ökning under fyra år, antalet barn och ungdomar med 

autismspektrumdiagnos (ASD) steg med 75 procent (Centrum för epidemiologi och 

samhällsmedicin, 2014). En annan vanlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ADHD, 

vilket står för Attention deficit hyperactivity disorder (American Psychiatric Association, 

2013).  Enligt aktuella behandlingsdirektiv ska läkemedel vara en del av behandlingen av 

barn - i kombination med social träning och/eller terapeutisk behandling 

(Läkemedelsverket, 2016).  Dessa komponenter utgör i kombination med varandra en del i 

det hälsofrämjande arbetet. Läkemedelsbehandling ges för att dämpa besvärliga symtom 

och social träning för att träna på vardagliga situationer. De långsiktiga konsekvenserna av 

exempelvis ADHD-läkemedel är ännu relativt okända (Läkemedelsverket, 2016) vilket 

skulle kunna vara en potentiell orsak till varför många avstår helt från behandling. Ett led i 

sjuksköterskans kvalitetsarbete kan vara att sammanställa ny forskning. I detta fall om 

terapihundar i samband med den pediatriska populationen. Sjuksköterskan ska aktivt 

tillämpa sina kärnkompetenser och kunna motivera sina val av omvårdnadsåtgärder och 

genom att arbeta systematiskt och vetenskapligt ska omvårdnaden göra skillnad och kan 

öka hälsa och minska lidande (Finnström, 2014).  

 

BAKGRUND 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

I Sverige används idag begreppet Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, framöver i 

arbetet förkortat som NPF. NPF kan betraktas som ett paraplybegrepp, och rymmer ett 

flertal olika psykiatriska diagnoser (Faroy, Meiri, & Arbelle, 2016). En neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning innebär att det finns en viss påverkan på hjärnans arbete och funktion 

(Riksförbundet Attention, 2017). DSM-5 är den diagnosmanual som används i psykiatrisk 

klinisk verksamhet idag, och där finns ett flertal olika neuropsykiatriska diagnoser 

definierade (Benderix, 2015).  

 

För att tydliggöra paraplybegreppet NPF har vi i enlighet med American Psychiatric 

Association (2013) sammanställt Tabell 1 för att definiera de vanligast förekommande 

diagnoserna, samt dess vedertagna förkortningar. 
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Tabell 1. Definition av diagnoser 
 

Diagnos Förkortning Kort beskrivning 

Attention deficit 

hyperactivity disorder 

 

ADHD Omfattar även ADD och DAMP. 

Uppmärkssamhets- och/eller hyperaktivitetsproblematik 

Attention deficit disorder ADD Underkategori till ADHD utan hyperaktivitet 

Deficits in attention, motor 

control and perception 

DAMP Underkategori till ADHD. Framförallt motorik- och 

perceptionsproblematik 

Autism spectrum disorder ASD Olika grader av autism, inklusive Aspergers syndrom som 

numera är borttaget som egen diagnos i DCM-5 och benämns 

“högfungerande autism”. 

Språkstörningar 
 

Dyslexi, dyskalkyli och NLD (nonverbal learning disorder)  

Tourettes syndrom 
 

Tics i form av repetitiva läten och rörelsen 

 

Dessa diagnoser förekommer inte sällan i kombination med varandra hos samma individ, 

man har då en så kallad dubbeldiagnos (Faroy, Meiri, & Arbelle, 2016). Vidare finns en 

hög samsjuklighet påvisad mellan de ovan beskrivna diagnoserna och andra psykiatriska 

tillstånd, såsom tvångssyndrom, bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression 

(Riksförbundet Attention, 2017). Individer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

upplever sannolikt svårigheter och utmaningar med någon eller några av följande 

förmågor: Reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, socialt samspel 

med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i skrift och tal samt motorik 

(Riksförbundet Attention, 2017). Personer som diagnostiserats med ADHD respektive 

ASD upplever ofta likartade svårigheter (Sikirica, Gustafsson & Makin, 2017). 

 

Behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Behandlingen av dessa tillstånd varierar, men generella behandlingsprinciper i Sverige idag 

grundar sig i en skräddarsydd behandling som ska vara väl anpassad för individen 

(Socialstyrelsen, 2014a). Samtliga ovan beskrivna tillstånd behandlas generellt med 

läkemedel för symtomlindring i kombination med psykosocial träning för förekommande 

svårigheter (Socialstyrelsen, 2014a). I detta arbete beskrivs endast i korthet 

behandlingsprinciper för de vanligaste neuropsykiatriska tillstånden: ADHD respektive 

ASD. ADHD behandlas vanligtvis med centralstimulerande läkemedel som dämpar 

symptomen. Dessa preparat är narkotikaklassade, varför eventuell missbruksrisk bör tas i 

beaktande innan utskrivning av dessa sker (FASS, 2017). I behandlingen av ASD däremot, 

är läkemedel inte ett förstahandsalternativ i svensk sjukvård.  Istället används ofta kognitiv 

beteendeterapi i Sverige, liksom i övriga Europa, för att behandla den oro och ångest som 

följer på denna diagnos (Socialstyrelsen, 2017). I behandlingen ingår att träna på de 

specifika svårigheter som individen har.  

 

Olika individer har olika behov och behandlingen är därför individuell, men går generellt 

ut på att träna på situationer, öva kommunikation och sociala färdigheter. Detta är en 

väletablerad behandlingsprincip inom vård av NPF (Williams-White, Keonig & Scahill, 

2007). Beteenden som är avvikande och destruktiva är önskvärda att förändra (Benderix, 

2015). Enligt aktuella riktlinjer utgör en stor del av behandlingen anpassning av de miljöer 

som individen lever i för att skapa struktur och minska oro (Benderix, 2015). 



3 

 

Psykofarmaka kan kortsiktigt dämpa besvärliga symtom (Rajeh, Amanullah, Shivakumar 

& Cole, 2016) men bör användas i kombination med andra interventioner för att uppnå 

bättre helhetshälsa genom att träna på socialt samspel och därigenom minimera svårigheter 

(Kölch & Plener, 2013). I de fall där barn och/eller föräldrar väljer att avstå 

läkemedelsbehandling av olika skäl, till exempel osäkerhet om långsiktiga effekter utgör 

kompletterande behandlingsmetoder en kanske ännu viktigare pusselbit (Brinkman et al., 

2009).   

 

Det är idag välkänt att NPF generellt är en stark riskfaktor för att hamna i kriminalitet 

(Berryessa, 2017). Dock är det ett faktum att det fortfarande saknas kunskap om huruvida 

läkemedelsbehandling mot till exempel ADHD minskar risken för återfall i brott 

(Kriminalvården, 2013). Det finns således ett behov av att utforska området kring 

kompletterande behandlingsmetoder, det vill säga om man redan på ett tidigt stadie i 

barndomen kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot den psykiska ohälsa och de 

risker som följer, som barn med NPF riskerar att drabbas av (Kriminalvården, 2013). Att 

dessa symptom är under kontroll, innebär inte detsamma som att barnet mår bra (Urwin, 

2011). Just dessa barn kan ha svårigheter att uttrycka sina känslor, och förmedla sitt 

mående. Det är viktigt att behandla med helhetshälsa och livskvalitet i fokus. Medicinen 

botar inte - men underlättar (Martinez-Raga, Ferreros, Knecht, Alvaro & Carabal, 2017). 

Utåtagerande symptom hos barn med diagnoser inom NPF dämpas medan ångest och 

depression inte avhjälps med läkemedel på samma sätt (Danielsson, 2011). 

 

Hälsofrämjande omvårdnad 

Att arbeta hälsofrämjande innebär att använda alla tillgängliga medel för att optimera 

individens egen upplevelse av sin hälsa (Jakovljevič & Ostojič, 2015). Sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete ska göras med patienten genom delaktighet, dialog, adekvat 

information och individanpassning som innebär personcentrerad omvårdnad (Ekman et al., 

2011). Enligt Berg & Sarvimäki (2003) innebär hälsofrämjande omvårdnad ett 

humanistiskt, holistiskt och ett existentiellt förhållningssätt som går ut på att se bortom 

svårigheter och diagnoser.  Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2008) menar att fokus ska 

ligga på att förstå individens egen upplevelse av sin plats i förhållande till sin situation, inte 

på själva sjukdomen. Att bidra till att en person mår så bra som just hon kan göra efter sina 

förutsättningar innebär även att ta hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer (SSF, 

2010). Detta kan direkt kopplas till vikten av det hälsofrämjande arbetet med barn och 

ungdomar. Det är av betydelse att varje barn stöds till att utveckla egna styrkor och 

förmågor i enlighet med FN:s barnkonvention (Unicef, 1989). 

 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete innefattar också att skapa förutsättningar för 

hälsosamma val genom att vara medveten om hälsans bestämningsfaktorer, att informera 

och utbilda, medla och övergripande vara en god hälsopedagog (Norton, 1998). I vissa fall, 

som när individen inte själv kan föra sin talan, kan det vara nödvändigt att den omvårdande 

sjuksköterskan tar hjälp av närstående som agerar brobyggare mellan vårdgivare och den 

som behöver vård (Ryan & Quinlan, 2017). Dialogen dem emellan fungera som en 

katalysator för en ökad känsla av samspel och medbestämmande för den som inte själv kan 

sätta ord på sin situation (SSF, 2008).  För att stärka sjuksköterskans hälsofrämjande roll 

bör exempel på gynnsamma interventioner inom hälsofrämjande omvårdnad spridas 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2009). Ett begrepp som kan hjälpa henne i detta arbete är 

psykologen Aaron Antonovskys begrepp KASAM – känsla av sammanhang. Begreppet, 

som är välkänt inom omvårdnadsvetenskap, inrymmer tre komponenter: en människas 
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känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt Antonovsky kan god hälsa 

upplevas när känsla av sammanhang (KASAM) är hög. Därmed kan god hälsa upplevas 

trots närvaro av sjukdom (Nationalencyklopedin, 2017). Dessutom ska omvårdnad 

bedrivas med respekt för alla människors lika värde och alltid utgå från den enskilda 

människans värdighet (Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL] (SFS, 1982:763).  

  

Integrativ medicin 

Tidigare benämndes detta område som “alternativ” eller “komplementär” medicin 

(Rosenthal & Lisi, 2014). Med det nuvarande samlingsnamnet blir det tydligare att det 

handlar om att integrera flera olika discipliner för att optimera individens förutsättningar 

för att uppnå god hälsa. Dock handlar det inte om godtycklighet: alla behandlingsmetoder 

ska granskas vetenskapligt (Karolinska Institutet, 2015). En nyligen utgiven vetenskaplig 

artikel från Frontiers of Medicine beskriver integrativ medicin som en nödvändig 

utveckling av sättet att behandla sjukdom eftersom den kombinerar traditionell 

sjukdomsbehandling och ett holistiskt synsätt av helhetshälsa (Fan, 2017). 

 

Terapihunden 

Terminologin och definitionerna varierar mellan olika utövare och olika länder. Det är inte 

helt tydligt eftersom det finns många aktörer och många parallella definitioner 

(Vårdhundskolan, 2017).  Terapihund benämns även vårdhund, rehabhund eller social 

träningshund. I vissa länder, USA till exempel, skiljer man tydligare på olika typer av 

terapihundar. Å ena sidan finns ”psychiatric service dogs” (psykiatrisk servicehund) och å 

andra sidan ”emotional support animals” (djur som känslomässigt stöd) som kan vara en 

hund (US Department of Justice, 2015). En servicehund är exempelvis en narkotikahund, 

en hund som är specialtränad att hjälpa en person med funktionsvariation eller genom 

praktisk hjälp medan en emotional service dog bidrar med känslomässigt stöd 

(Socialstyrelsen, 2014b).  

 

Det finns också en skillnad mellan stationära hundar som bor tillsammans med sin 

vårdtagare– och besökshundar som tillsammans med sin hundförare kommer till 

personerna i deras hem alternativt institution (Norling, 2002).  Hunden och hundföraren 

kallas ekipage och är ett team som arbetar tillsammans (Vårdhundskolan, 2017). Svenska 

Vårdhundskolan har med stöd av utländsk erfarenhet och forskning utvecklat en svensk 

modell i vilken sjuksköterskor och annan vårdpersonal utbildas att använda vårdhunden i 

sitt arbete med patienterna (Höök, 2010). Detta område är närmast att betrakta som en 

djungel eftersom flera mindre aktörer arbetar obereonde av varandra utan gemensamt 

utformade riktlinjer (Nationalencyklopedin, 2017). I det här arbetet väljer vi begreppet 

”terapihund” som definition på en särskilt utbildad hund. 

 

Djurassisterad terapi inom hälsofrämjande omvårdnad  

Det finns många studier på djurassisterad terapi, inom till exempel demensvård. I 

Socialstyrelsens riktlinjer för demensvård regleras detta (Socialstyrelsen, 2014b). Hunden 

kan bidra till att stärka en människas resurser samt skänka mening och KASAM (Möller & 

Wikström, 2014). Effekter som dokumenterades var sänkta värden av stresshormonet 

kortisol, sänkt blodtryck och samt påverkade nivåer av antikropp immunoglobulin A som 

ingår i människans immunförsvar (Krause-Parello, 2015). En annan dokumenterad effekt 

är förhöjd livskvalitet hos personer med demenssjukdom som deltagit i djurassisterad 
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terapi (Nordgren & Engström, 2014).  Ytterligare effekter som glädje över att ha någonting 

att se fram emot och förbättrad motorik genom att få klappa och känna på hundens päls 

finns dokumenterade. Sjukdom, ensamhet, separation från närstående, depression och 

rädsla är andra områden där djurassisterad terapi visat sig ha inverkan (Cangelosi & 

Embrey, 2006).    

 

Problemformulering  

Antalet barn vars liv påverkas av NPF är stort. Forskning visar att dessa diagnoser 

förekommer tillsammans hos samma individ (Adamo et al., 2014). Sjuksköterskan kan i 

sitt hälsofrämjande omvårdnadsarbete introducera ett urval av interventioner som barnet 

och dess familj kan ta i beaktande (SSF, 2008). Terapihund kan vara en av dessa 

interventioner.  Det finns idag dokumenterade effekter av omvårdnad med hjälp av 

terapihundar (Krause-Parello, 2015). Terapihund har under flera år förekommit inom bland 

annat äldreomsorgen och börjar där bli ett alltmer accepterat och etablerat inslag i 

omvårdnaden (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2007).   Fenomenet terapihund i 

sammanhanget barn med NPF-diagnoser är däremot ett relativt nytt område.  Trots att det 

går att behandla symptomen är det ett problem att dessa barn ofta mår psykiskt 

dåligt.  Därför finns ett behov av att sammanställa aktuell forskning för att tydliggöra 

eventuell påverkan och livskvalitet hos den valda patientgruppen (Benderix, 

2015).  Sjuksköterskan behöver fler verktyg i sitt omvårdnadsarbete för att stödja och 

underlätta det vardagliga livet för dessa barn.  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva effekter och upplevelser av omvårdnad med terapihund för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

METOD 

Val av Metod 

Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt. Metoden innebär att en mängd 

systematiskt utvald litteratur granskas och bearbetas för att utifrån detta sammanställa 

information om det aktuella forskningsläget (Polit & Beck, 2016).  Metoden bidrar vidare 

till att skapa en överblick över valt problemområde och möjliggör en sammanställning av 

en rimlig mängd information (Rosén, 2012) och därefter identifiera och synliggöra de 

effekterna som är avsedda att studeras. En allmän litteraturöversikt valdes för att värna om 

integriteten hos denna utsatta patientgrupp. Att intervjua barn är alltid förenat med viss 

känslighet och att ta detta ansvar vore inte förenligt med det bästa för barnen. Ytterligare 

en faktor som motiverade allmän litteraturöversikt, framför en systematisk, utgjordes av 

den tidsbegränsning som rådde.  

 

Urval 

Urvalskriterierna som valdes var kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar skrivna 

på engelska och svenska då det är dessa språk som författarna behärskar. Enligt Rosén 

(2012) säkerställdes på detta sätt att ingen information gick förlorad eller förvrängdes, och 

hög kvalitet på den text som granskades bibehölls. Inklusionskriterierna innefattade att 

artiklarna skulle vara utgivna mellan åren 2007 och 2017, eftersom uppdaterad forskning 

har mer relevans och högre trovärdighet (Rosén, 2012). Dessutom var samtliga artiklar före 

publicering vetenskapligt granskade av oberoende experter, det vill säga peer reviewed. 

Med hjälp av detta instrument ökar trovärdigheten och kvaliteten (Forsberg & Wengström, 

2016). Ett ytterligare inklusionskriterie var barn och ungdomar upp till 20 år med en eller 

flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Till detta kriterie bör tilläggas att en artikel 

tillåtits ingå i resultatet, trots att den behandlat vuxna. Detta med hänvisning till etiska 

överväganden, då sorg efter förlust av terapihunden betraktats som en betydande del att 

beröra, men det ej återfunnits någon aktuell studie kring detta inom vald ålder. Endast 

originalartiklar inkluderades för att i möjligaste mån bevara originalförfattarnas resultat. 

Exklusionskriterierna var artiklar skrivna på andra språk än engelska eller svenska, 

publicerade före år 2007 och artiklar som saknade vetenskaplig granskning. 

 

Datainsamling 

Datainsamling genomfördes under april år 2017.  Vid datainsamling gjordes sökningar i 

olika databaser. Databaserna som användes var Cumulative Index to Nursing Allied Health 

Literature (CINAHL), vars inriktning är omvårdnad, PsychINFO, American Psychological 

Associations databas som täcker områdena psykologi och beteendevetenskap, samt Public 

Medicine (PubMed) – en bred databas inom omvårdnad och medicin. För sjuksköterskans 

arbetsområde är dessa databaser relevanta (Polit & Beck, 2016). I databaserna CINAHL 

och PsychInfo benämns sökorden “Headings” medan de i PubMed benämns “MESH-

terms”. 
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Databassökning 

Sökningen inleddes med att göra systematiska sökningar med olika kombinationer av 

headings respektive MESH-terms, i de olika databaserna. Sökningarna avgränsades med 

den booelska söktermen “AND” som anger att samtliga sökord måste vara med för att få 

en träff i databasen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2016).  Därefter gjordes ett flertal 

fritextsökningar för att komplettera resultatet. Fritextsökning och manuell sökning kan vara 

en lämplig metod när en överblick är önskvärd (Karlsson, 2012).  För att hitta relevanta 

artiklar användes följande sökord: child, service animals, animal assisted therapy, attention 

deficit disorder with hyperactivity, pet therapy, autistic disorder, autism spectrum disorder, 

dogs, neurodevelopmental disorders, anxiety. 
 

Tabell 2. Resultat från artikelsökningar 

Databas 

Datum 
Sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

170418 

(MH “child”) AND 

(MH “service animals”) 
21 7 6 4 

CINAHL 

170418 

(MH “animal assisted therapy”) AND 

(MH “autistic disorder”) 
1 1 0 0 

CINAHL 

170418 

(MH “pet therapy”) AND 

(MH “autistic disorder”) 
19 8 4 4 

CINAHL 

170418 

(MH “attention deficit hyperactivity disorder”) 

AND 

(MH “dogs”) 

2 2 1 1 

PsychInfo 

170418 

(MH “autism spectrum disorder”) AND 

(MH “dog”) 
23 6 3 3 

PsychInfo 

170418 

(MH “autism spectrum disorder”) AND 

(MH “animal assisted therapy”) 
15 3 1 1 

PsychInfo 

170418 

(MH “attention deficit disorder with 

hyperactivity”) AND 

(MH “dogs”) 

6 2 2 1 

PubMed 

170418 

“autism spectrum disorder” [Mesh] AND 

“animal assisted therapies” [Mesh] 
5 1 1 1 

PubMed 

170418 

“neurodevelopmental disorders” [Mesh] AND 

“dog” [Mesh] 
56 5 1 1 

CINAHL 

170507 

(MH “animal assisted therapy”) AND 

(MH “children”) 
18 4 3 2 

CINAHL 

170507 

(MH ”dog”) AND 

(MH ”anxiety”) 
29 5 4 2 

 Totalt 195 44 26 20 

 

 

Manuell sökning 

För att komplettera sökningen har en manuell sökning gjorts. Resultatet sätts samman med 

tidigare sökning för att skapa en sammanhängande bild av ett större område (Willman et 

al., 2016). I granskning av relevanta artiklars referenslistor återfanns en artikel som efter 

genomläsning inkluderades i resultatet. 

 

Databearbetning 

Arbetsgången vid databearbetningen följde anvisningar från Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017): Samtliga titlar och abstract lästes. De 
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artiklar som visade sig vara relevanta och svara på syftet valdes ut. I samband med detta 

kontrollerades att studierna var genomförda enligt god etisk forskningsetik. Nästa steg i 

arbetet med litteraturstudien var att valda artiklar lästes i fulltext innan dess innehåll och 

relevans diskuterades. Detta är, enligt Henricsson & Wallengren (2012), ett instrument för 

att undersöka vetenskaplig kvalitet inom kvantitativ design och kallas inter-

bedömarreliabilitet. Om instrumentet har använts får artikeln en högre reliabilitet vilket 

innebär att samma resultat bör fås vid upprepning av studien. Genom att göra på detta sätt 

minimeras även risken att skillnader i tolkning av innehållet förekommer enligt Henricsson 

& Wallengren (2012). Därefter jämfördes artiklarna med, ett av Sophiahemmet Högskola 

utformat, bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats. Bedömningsunderlaget är modifierat 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman m.fl., (2016), (Bilaga A). När 

detta var gjort skapades en matris för sökresultaten (Bilaga B). I den inkluderades de 21 

studier som utgjorde utgångspunkten för resultatet. 

 

Dataanalys 

Inför analysarbetet var samtliga artiklar utvalda, utskrivna och förberedda för 

genomläsning. Analysen startade inte förrän all data fanns.  I inläsning och analys fanns 

vårt syfte ständigt närvarande för att behålla fokus på det väsentliga och relevanta i 

innehållet i enlighet med SBU:s råd för litteraturgranskning (2017).  Båda författarna läste 

samtliga artiklar minst två gånger och i de fall när språket var svårförståeligt översattes 

artikeln med hjälp av nätbaserat lexikon till svenska. Efter genomläsningarna användes en 

tom vägg som anslagstavla för att kunna åskådliggöra paralleller och identifiera skillnader 

med hjälp av färgkodning och notislappar.  De valda artiklarna kategoriserade in efter 

lämpliga huvudområden som ett led i analysen av deras respektive innehåll. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturöversikt riskerades inte att kränka enskilda individer. Artiklarna som 

användes var utförda enligt god etisk forskningssed. Noggrannhet har lagts vid att urvalet 

av artiklar som gjorts ska uppfylla goda etiska villkor och vara korrekt översatta.  Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) inkluderades artiklar som svarade mot syftet och ej enbart 

de vars innehåll stämmer överens med den egna förförståelsen. Detta då författarna i detta 

fall har en viss förförståelse för ämnet. Vidare har stor vikt lagts vid att inte förvränga, 

förvanska eller plagiera materialet (Kjellström, 2012). För att öka trovärdigheten i enlighet 

med Språkrådets rekommendationer om vetenskapliga texter redovisades 

tillvägagångssättet där metod, teorier och resultat tydligt angavs (Språkrådet, 2009).
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån bearbetade relevanta teman som identifierats under 

analysprocessen. Dessa teman är 1) Psykiska effekter och upplevelser, 2) Fysiska och 

praktiska effekter, samt 3) Upplevda farhågor, nackdelar och förväntningar.  Dessa teman 

har sin utgångspunkt i studiens syfte. Vidare kommer det under respektive rubrik framgå 

vem som berörs. De inkluderade artiklarna redovisas som bilaga B. Grund för resultatet 

utgörs av 21 vetenskapliga artiklar. 

 

Psykiska effekter och upplevelser 

Minskad stress 

Hundens blotta närvaro verkade stresshämmande (Wright et al., 2015a). Även barnet självt 

upplevde att stressen i form av stressrelaterad huvudvärk minskade (Smyth & Slevin, 

2010). En hund i familjen bidrog till bättre buffring mot stress hos alla, inklusive 

föräldrarna. Detta i sin tur ledde till bättre hantering av barnets avvikande beteende (Wright 

et al., 2015a). Wright m.fl. (2015a) belyste det faktum att förbättrad hälsa upplevdes av 

deltagarna i studien med terapihund för barn med ASD, jämfört med kontrollgruppen vad 

gäller minskad stress, avlastning för föräldrar och upplevda problem avseende barnets 

svårigheter. 

 
Hundens stressreducerande förmåga var användbar vid fler tillfällen, exempelvis vid 

läkarbesök då hundens närvaro verkade lugnande på barnen (Burrows et al., 2016). I en 

artikel av skolsköterskan Lorraine Tooker (2016) behandlades de upplevda fördelarna med 

att ha en hund med i rummet när eleverna på en särskola skulle vaccineras. Eleverna 

upplevde vaccinationen som mindre smärtsam och var inte lika stressade (Tooker, 2016). 

Hunden distraherade dem på ett positivt sätt (Tooker, 2016). 

 

Trygghet och säkerhet 

Familjer som deltagit i studier med terapihundar berättade om en känsla av trygghet och 

säkerhet (Amerine & Hubbard, 2016; Burgoyne et al., 2014). Även frihetskänsla och 

copingförmåga var värden som noterades stiga efter hundens intåg i familjen (Burgoyne et 

al., 2014).  Terapihunden innebar ett nytt redskap i det vardagliga arbetet kring barnet med 

ASD och skapade därmed struktur och en känsla av ökad kontroll (Burgoyne et al., 2014).  

 
När det gällde säkerhet berättade samtliga föräldrar att hunden oavbrutet följde barnet 

vilket av föräldrarna upplevdes som en trygghet (Smyth & Slevin, 2010). En av hundens 

viktigaste uppgifter var att förhindra barnets tendenser att rusa iväg (Burrows, Adams & 

Spiers, 2016). Hunden och barnet var sammankopplade med en sele på hunden via ett 

koppel och ett bälte runt barnets midja (Burrows, Adams & Spiers, 2016). Om barnet 

skulle rusa iväg så hade barnets föräldrar en chans att hinna ikapp (Burrows, Adams & 

Spiers, 2016). Vårdnadshavare till barn med ASD där terapihund placerats i hemmet, 

upplevde att barnet var säkrare med än utan hund (Burgoyne et al., 2014). Vidare 

uppskattade föräldrarna tryggheten det innebar när hunden kallade på deras 

uppmärksamhet när barnet till exempel var på väg ut i gatan (Smyth & Slevin, 2010; 

Burgoyne et al., 2014). På detta sätt var terapihunden mer effektiv än ett larm eller en 

övervakningskamera (Smyth & Slevin, 2010). Med hunden i bilen blev bilresor lugnare 

och därmed trafiksäkrare eftersom hunden kunde avleda barnets uppmärksamhet, roa 

barnet och samtidigt övervaka honom eller henne (Burrows et al., 2016). Vissa familjer 

hade helt undvikit bilresor före hundens ankomst (Burrows et al., 2016).  
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Utöver att bromsa ett farligt beteende kunde terapihunden å andra sidan genom att erbjuda 

sitt sällskap även stimulera barnet till att våga mera (Smyth & Slevin, 2010), som att känna 

sig trygg i nya situationer (Smyth & Slevin, 2010). De flesta familjer hade tidigare vidtagit 

stora åtgärder för att barnets säkerhet skulle vara så stor som möjligt. Med hunden i 

hemmet blev tekniska lösningar som övervakningskameror och larm på dörrar och fönster 

inte längre nödvändiga, eftersom hunden följde barnet och kunde uppmärksamma 

föräldrarna på avvikande händelser (Burrows et al., 2016).  

 

Ångest och utåtagerande beteende 

En irländsk studie av Smyth & Slevin (2010) visade att terapihund i hemmet förkortade 

och minskade antalet raseriutbrott hos barnet. Föräldrarna som medverkade i Burrows 

studie (2016) kunde rapportera om minskad ångest, större lugn, färre utbrott, bättre 

copingförmåga vid ilska och mindre “krångel” vid läggdags (Silva, Correia, Lima, 

Magalhães & de Sosa, 2011). Hunden ökade barnets följsamhet med vad föräldrarna ville 

att de skulle göra och upplevde att det överhuvudtaget kändes lättare att hantera situationer 

när barnet fick utbrott (Silva et al., 2011). Hundens närvaro stimulerade barnets önskvärda 

beteende (Burrows et al., 2016). 

 
Familjers ångest och rädsla, i en studie med terapihundar, undersöktes med hjälp av en 

skala över familjens styrkor och svagheter (Wright et al., 2015b). Familjer med hund och 

utan hund jämfördes. I familjerna med hund sjönk ångesten markant vilket stärkte 

uppfattningen att terapihunden kan inverka positivt på familjens hälsa och barnets ångest 

(Wright et al., 2015b). Känslor av ensamhet och ångest visade sig minska (Watts & Everly, 

2009; Smyth & Slevin, 2010) och terapihunden bidrog till att barnet blev lugnare 

(Burgoyne et al., 2014). 

 

Psykiskt välbefinnande 

Glädje och lycka var positiva upplevelser som rapporterades av familjer med terapihundar 

(Burrows et al., 2016). Barnet verkade helt enkelt lyckligare och gladare (Burrows et al., 

2016). Uppmätt antal leenden hos barnet som tränade tal, ökade vid träning med hund 

(Silva et al., 2011). Djurumgänge ökade antal leenden och ökat antal leenden ledde till 

bättre självförtroende (Funahashi, Gruebler, Aoki, Kadone & Suzuki, 2014). Även 

erfarenheter av förhöjd motivation hos barnen och förbättrad självkänsla var frekvent 

återkommande (Amerine & Hubbard, 2016; Smyth & Slevin, 2010). Ett barn som sällan 

fått positiv uppmärksamhet fick som hundägare en ny anledning att vara stolt över sin hund 

(Burrows et al., 2016).  Användandet av djurassisterad terapi visade sig vara effektivt i 

behandlingen av en rad psykiska nedsättningar inklusive ADHD och ASD (Amerine & 

Hubbard, 2016). Resultatet visade att föräldrarna uppfattade att terapihunden kunde vara 

en betydelsefull intervention för familjer med ASD (Burgoyne et al., 2014). De upplevde 

också bättre psykisk och känslomässig hälsa (Watts & Everly, 2009). Hunden erbjöd barnet 

kamratskap (Burgoyne et al., 2014). 

 

Social interaktion 

Att öva tillsammans med hund medförde på ett naturligt sätt interaktion med en annan 

levande varelse (Solomon, 2015). Enligt Carlisle (2015) uppvisade barn med ASD som 

hade en terapihund hemma större sociala färdigheter än de hade innan hundens ankomst i 

hemmet (Boyer & Mundschenk, 2014). Närvaro av hund under lektionstid ökade elevernas 

verbala interaktion med sina klasskamrater (Boyer & Mundschenk, 2014; O´Haire, 

McKenzie, McCune & Slaughter, 2014). Mer än femtio procent av föräldrarna 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Funahashi%2520A%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23893100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gruebler%2520A%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23893100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kadone%2520H%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23893100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23893100
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rapporterade att deras barns intresse för att, över huvud taget, gå till skolan ökade (O´Haire 

et al., 2014). Terapihundar var således en kostnadseffektiv metod för att få ut de autistiska 

barnen ur sin bubbla (O´Haire et al., 2014). Liknande resultat syntes i en studie av 

Stevenson, Jarred, Hinchcliffe & Roberts (2015): Lärarna kunde efter studien vittna om att 

barnens verbala interaktion ökade med hunden närvarande - från aldrig till sällan eller 

ibland (Stevenson, Jarred, Hinchcliffe & Roberts, 2015).  Schuck m.fl. (2013) jämförde 

terapihunden med en plyschhund. Den senare kunde inte återta barnets förlorade 

uppmärksamhet, vilket den levande hunden kunde (Schuck et al., 2013). Därför, menade 

studien, kunde terapihunden vara en bra pedagog för att träna uppmärksamhet och få 

tillbaka barnet till uppgiften (Schuck et al., 2013). 

 

Barn med ASD kunde komma att alliera sig med sina hundar och alltså kunde högre 

sociala färdigheter utvecklas genom hundägandet (Carlisle, 2015) och att behärska 

kommunikationen med en hund kunde vara ett steg mot mer utmanande social 

kommunikation (Solomon, 2015). Terapihunden fungerade som en brygga mellan barnet 

och omvärlden (Amerine & Hubbard, 2016; Smyth & Slevin, 2010; Stevenson et al., 

2015). Det fanns en allians mellan hund och barn (Carlisle, 2015). I skolsituationer verkade 

terapihunden som ett socialt smörjmedel och ett motivations-verktyg som kunde hjälpa 

barnet att förhålla sig till andra människor (Stevenson et al., 2015).  Studien betonade även 

att relationen mellan barn och lärare stärktes (Stevenson et al., 2015).  

 
Genom att umgås med hundar kunde en människa inte bara lära sig att göra just det, utan 

också att lära känna sig själv och utifrån det lära sig hantera relationer med andra 

människor (Niksa, 2007). I närvaro av hunden ökade barnets initiativförmåga till 

kommunikation (Dahl, 2016). Noterbart var barnets förmåga att hålla ögonkontakt och 

barnets tillgivenhet som ökade (Silva et al., 2011). Föräldrarna använde hunden för att få 

tillbaka barnets uppmärksamhet när det “fastnade” i ett beteende (Burrows et al., 2016). 

Terapihunden kunde vara ett effektivt verktyg för att nå barnet när det är introvert och för 

att avleda från icke önskvärda beteenden (Smyth & Slevin, 2010) En förälder 

sammanfattade det så här “Hunden distraherar min dotter på ett positivt sätt” (Smyth & 

Slevin, 2010). 

 
I familjer med terapihundar och autistiska barn ökade barnens prosociala beteende och 

barnets förmåga att utföra goda gärningar för andra ökade (Grandgeorge et al., 2012). 

Störst förändring märktes hos de barn som inte haft hund sedan tidigare (Grandgeorge et 

al., 2012). Terapihunden visade sig vara positiv för barnets socio-emotionella utveckling 

(Grandgeorge et al., 2012).   

 
Att använda hundterapi inom psykoterapi ledde till minskad uppförandeproblematik 

(Amerine & Hubbard, 2016). I en amerikansk forskningsstudie av Schuck, Emmerson, 

Fine & Lakes (2013) bland barn med ADHD jämfördes terapi med respektive utan 

terapihund och de bästa resultaten fanns bland de barn som fått terapi med hund. I både 

terapihundsgruppen och kontrollgruppen noterades större social förmåga, initiativförmåga 

och minskat icke-önskvärt beteende (Schuck et al., 2013). Uppförande-problemen var färre 

hos alla barnen i gruppen men förbättringarna var överlag större bland de barn som haft 

terapihund med i behandlingen (Schuck et al., 2013). 
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Familj och omgivning 

Vid närvaro av terapihunden upplevde föräldrarna att omgivningen blev mindre dömande 

(Burrows et al., 2016). Det blev även tydligare för utomstående att barnet hade speciella 

behov och det fanns ingen anledning att stirra eller anklaga föräldrarna för att barnet inte 

kunde “uppföra sig” (Burrows et al., 2016). Hunden med sele gjorde visserligen att de 

syntes mer men uppmärksamheten var positiv. Det avvikande beteendet upplevdes mer 

socialt accepterat (Burrows et al., 2016). Föräldrarna upplevde omgivningens 

uppmärksamhet som positiv – och uppfattade mer acceptans från allmänheten (Burgoyne, 

2014).  

 

Hundens närvaro bidrog till att aktiviteter ute för första gången blev något positivt 

(Burrows et al., 2016). Familjerna upplevde att de kände sig mer nöjda med sitt familjeliv 

än de familjer som ännu inte beviljats terapihund (Burgoyne et al., 2014). Föräldrarna 

upplevde sitt eget föräldraskap som mer lyckat med hjälp av terapihunden (Burgoyne et al, 

2014). Det handlade om familjens nyvunna frihet och barnets gryende ansvarskänsla 

(Burgoyne et al., 2014). Att delta i aktiviteter som man tidigare undvikit blev en utveckling 

(Burrows et al., 2016). Enligt Burgoyne m.fl. (2014) innebar livet med terapihund en 

möjlighet att vara som en “vanlig” familj som gjorde utflykter och besökte 

shoppingcentrum. Citat från en förälder i studien: “Hunden mjukar upp tillvaron. Vart vi än 

åker så är han en isbrytare och en som drar positiv uppmärksamhet till sig och när man har 

ett barn med autism så är det jättestort” (Smyth & Slevin, 2010).  De flesta gillar hundar 

och hundarna drog till sig positiv uppmärksamhet (Burrows et al., 2016).  

 

Hunden blev ett gemensamt intresse för barn och föräldrar, något att samlas kring och 

sköta ihop. En positiv följdeffekt var att föräldrarna de facto fick ett nytt intresse, en 

möjlighet att träna hunden själva (Burrows et al., 2016) “Det är ett intresse och det är 

villkorslös kärlek” är en kommentar från en förälder (Smyth & Slevin, 2010). Samtidigt 

fungerade hunden som assistent och förenklade vid olika vardagliga situationer: som 

sällskap vid badkarskanten och bredvid barnets stol vid matbordet (Burrows et al., 2016). 

 
Barn som deltog i studien uppvisade ökad motivation och förbättrad inlärningsförmåga 

(Watts & Everly, 2009).  Den brittiska lekterapeuten Frances Weston (2010) har prövat 

djurassisterad terapi med hund i sitt arbete med barn. Hundens medverkan bidrog till att 

terapin blev behagligare och mer effektiv (Weston, 2010). Hon sammanfattade arbetet med 

att varmt rekommendera alla som jobbar med barn och unga att fördjupa sig i metoden och 

i hur man kunde implementera terapihunden i just sitt arbete eftersom de positiva 

effekterna för alla inblandade var betydande (Weston, 2010). Genom att vara aktiv med 

hunden istället för passiv kunde barnet träna sin språkliga förmåga (Smyth & Slevin, 

2010).  

 

Fysiska effekter  

Sömn 

Barnets sömn förbättrades genom att kvaliteten på sömnen blev bättre med hunden i huset, 

både för barn och för föräldrar (Burrows et al., 2016; Smyth & Slevin, 2010).  För barn 

med ADHD eller ASD kunde tyngden från och värmen av hundens kropp intill sig själv 

upplevas lugnande (Burrows et al., 2016). Blotta närvaron av hunden nattetid kunde lugna 

barnet och underlätta insomning (Burrows et al., 2016). En kommentar från en förälder i 

studien: “Jag minns första natten med hunden i huset. Det var första natten på nio år som 

vår son sov en hel natt i sträck” (Burrows et al., 2016). 
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Aktivitet/ motorik 

Fysiska effekter av livet med terapihund påvisades (Smyth & Slevin, 2010). Då barn deltog 

i talträning, kunde terapihunden stimulera barnet till ökad fysisk aktivitet under lärtillfället 

(Dahl, 2016). Genom att kasta boll med hunden, borsta dess päls eller ge den mat fick 

barnet träna sin motorik genom att vara aktiv istället för passiv (Smyth & Slevin, 2010). 

Familjen vistades mer utomhus än innan interventionen terapihund sattes in (Smyth & 

Slevin, 2010). Barn som samspelat med terapihund uppvisade förbättrad finmotorik och 

föräldrarna uppgav att de upplevde att barnens fysiska hälsa hade förbättrats med 

terapihunden i hemmet (Watts & Everly, 2009). 

 

Upplevda farhågor, nackdelar och förväntningar 

Tid och arbete 

De nackdelar som upplevdes av familjerna var förhållandevis få och små. Betänkligheter 

fanns kring hundägandet som tidskrävande (Burgoyne et al., 2014; Burrows et al, 2016; 

Smyth & Slevin, 2010). Vidare beskrevs en oro för att hunden skulle inskränka på 

familjens möjligheter att resa samt den sorg som är förknippad med förlust av hunden 

(Burgoyne et al., 2014). När det gäller tidsåtgång och utevistelse uppgav föräldrarna å ena 

sidan att det visserligen tog några minuter extra att ordna med koppel, sele och bälte, men 

att det å andra sidan var väl investerad tid eftersom övriga aktiviteter både gick smidigare 

och snabbare tillsammans med hunden (Burrows et al., 2016). Allt eftersom fördelarna 

blev tydliga så vande sig familjerna och fick lättare att få plats för hunden i livspusslet 

(Burrows et al., 2016). Sammantaget övervägde de upplevda positiva effekterna och 

studien har belägg för att hävda att terapihunden bidrog till att öka hela familjens hälsa 

(Burrows et al., 2016).  

 

Ekonomi 

Att det var kostsamt att äga en hund var en farhåga som förekom (Burgoyne et al., 2014). 

Terapihundarna med den standard och utbildning som användes i Smyth och Slevins studie 

(2010) kostade 31 000 pund (ca 350 000 kr) att träna upp. Dessa kostnader var emellertid 

inget som familjerna själva behövde stå för (Smyth & Slevin, 2010). 

 

Oro för barnets känslomässiga anknytning 

En aspekt på hundägarskap var rädslan för förlust och den oundvikliga separation som 

följer längre fram. Förlusten av en hund var ofta förenat med djup sorg (Kwong & 

Bartholomew, 2011). Detta är emellertid en naturlig reaktion. Att våga fästa sig vid en 

annan individ är sunt och en del av livet och inget som bör undvikas av rädsla för en 

eventuell kommande kris (Kwong & Bartholomew, 2011).  Föräldrarna upplevde oro över 

barnets eventuella oförmåga att förstå att alla hundar inte är terapihundar (Smyth & Slevin, 

2010). Betänkligheter fanns hos föräldrarna kring existentiella frågor angående att fästa sig 

vid terapihunden och den oundvikliga separationen som sker när den bli gammal och till 

slut går bort (Smyth & Slevin, 2010).  

 

Kontraindikationer 

Djurassisterad terapi passade för de flesta barn men inte för dem som var mycket 

lättagiterade eller kraftigt utåtagerande, ej heller för barn med pälsdjursallergi, 

tracheostomi, öppna sår eller stark rädsla för djur (Watts & Everly, 2009).



 

 



 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Syftet var att beskriva effekter och upplevelser av omvårdnad med terapihund för barn med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och sammantaget visar studien att det finns flera 

exempel där terapihunden bidragit till positiva upplevelser hos både barn och deras 

familjer.  De fynd som gjorts visar på positiva resultat i flera fall. Dock efterfrågas fler, 

bättre och mer långsiktiga studier som kan stärka evidensen ytterligare. Även studier om 

hundens påverkan på barn i grupp efterfrågas (Stevenson et al., 2015). 

 
Ett tänkbart skäl till den begränsade mängd forskning som finns kan härledas till 

ekonomiska faktorer. Läkemedelsindustrin är en mycket stor intressent och vår övertygelse 

är att dess ekonomiska tyngd kan påverka vilka studier som ges forskningsmedel. Som 

komplementär, numera integrativ, metod kan det vara svårt att finna medel för att utföra 

grundliga studier med tillräcklig mängd deltagare, varför de studier som finns idag inte får 

tillräcklig vetenskaplig tyngd och därmed inte heller någon vidare klinisk tillämpbarhet. 

Om forskningsmedel hade funnits tillgängliga för detta område hade evidensen kunnat 

stärkas. Så länge fördelningen av forskningsresurser i stor mån styrs av läkemedelsbolag 

kommer det att ligga nära till hands att i första hand rekommendera läkemedel för barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föräldrar kan även tendera att förstora de 

svårigheter som barnet har, i hopp om att beviljas terapihund. Även de önskvärda 

effekterna som hunden förväntas ge kan förstoras upp, för att de ska motsvara den tid och 

engagemang hela familjen ämnar lägga ner. Detta medvetet eller omedvetet. 

 
En tänkbar nackdel med de försiktigt optimistiska resultaten var tidsbegränsning (Burrows 

et al., 2016). Det tar tid att bygga upp en relation hund och människa emellan.  Prövotiden 

begränsades till ett år och kanske är första året inte helt kompatibelt med nästföljande år i 

fråga om resultat (Burrows et al., 2016). Mer långtidsforskning är önskvärd också med 

tanke på vad som händer om hunden försvinner (Boyer & Mundschenk, 2014; Burrows et 

al., 2016; Grandgeorge et al., 2012).) I studien av Boyer och Mundschenk (2014)  kunde 

inte bevisas att de goda effekterna skulle fortsätta över tid eftersom det är möjligt att det 

positiva resultatet hade starkt samband med att detta var något nytt och spännande. 

Effekterna kvarstod emellertid en månad efter projektets start: barnen fortsatte att svara på 

lärarnas frågor och ställde egna frågor (Boyer & Mundschenk, 2014).  

 
Melson och Fine (2006)  hävdade att de som är skeptiska till husdjurens roll i familjer 

tänker att människan är världens centrum.  Det är dags för ett paradigmskifte till en 

biocentrisk syn på världen i vilken relationen mellan alla arter är central. I denna 

helhetssyn på människan ingår våra fyrfota vänner som en naturlig del av livet och även i 

terapeutiskt arbete i bland annat familjer (Weston, 2010). 

 
Den brittiska lekterapeuten Frances Weston (2010)  råder den som står inför att använda 

terapihundar i sin behandling/omvårdnad att definiera sin egen inställning till betydelsen 

av hundar. Den som är medveten om sin egen inställning kan också bättre förstå den 

speciella relationen mellan hund och människa (Weston, 2010). En begränsning enligt 

Wright m.fl. (2015a) är det faktum att terapihund enbart implementerats i familjer som 

uttryckligen ville ha en hund. Detta gör att resultatet blev svårt att mäta eftersom 

förväntningarna kunde färga resultatet (Wright et al., 2015a). Vi ställer oss frågan, vad 
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hade hänt om familjer som är starkt negativa till terapihundens effekter och fördelar fått ta 

del av denna intervention? Det hade högt troligen färgat resultatet. 

Värdefullt för den här typen av forskning vore att finna standardiserade metoder för att 

mäta mjuka värden som känslor av lugn och upplevd minskad stress (Schuck et al., 2013). 

Burgoyne m.fl. (2014) är medvetna om de begränsningar som deras studier har: att fynden 

är baserade på föräldrarnas egen rapportering och därför subjektiva. För att djurassisterad 

terapi ska bli en etablerad integrativ behandlingsform så är det viktigt att mer forskning 

görs om när, och på vilket sätt, terapihundar bör användas för att uppnå bästa möjliga 

resultat (Boyer & Mundschenk, 2014).   

 

Enligt Wright m.fl. (2015b) kan terapihundar utgöra en användbar, individanpassad, 

terapeutisk hjälp med mycket liten klinisk ansträngning. Med detta i åtanke kan 

terapihunden betraktas som en flexibel, ekonomiskt försvarbar intervention som är lätt att 

anpassa till familjelivet och kan vara mycket användbar för barn med NPF då deras behov 

skiljer sig mycket åt (Wright et al., 2015b). Kanske är det så att terapihunden framför allt 

innebär fördelar för föräldrarna. Å andra sidan är det vanskligt att avgöra eftersom barnen 

inte var talande och kunde berätta om sina egna upplevelser trots att det var de som var 

huvudpersoner (Burrows et al., 2016). 

 
Med barnens bästa i fokus och frånvaro av skadliga bieffekter torde hundterapi vara en 

lämplig intervention i omvårdnaden av barn med NPF. Resultaten varierar kraftigt mellan 

olika individer men eftersom hundens närvaro bland barnen ökade social interaktion kan 

slutsatsen dras att det rimligt att terapihundar kan användas i skolan och att de kan stärka 

dessa barns förmågor (Stevenson, Jarred, Hinchcliffe & Roberts, 2015). Läkemedel 

dämpar utåtagerande beteende men forskning tyder även på tydliga och i vissa fall 

betydande biverkningar. Detta är en aspekt som borde få mer utrymme för diskussion och 

framtida frågeställningar.   

 

Av artiklarna i denna litteraturöversikt är det fler som behandlar ASD än de som behandlar 

ADHD. Detta är emellertid missvisande eftersom innehållet i nästintill samtliga artiklar 

även är applicerbart på barn med ADHD eller annan NPF. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete var att beskriva effekter och upplevelser av omvårdnad med 

terapihund för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vald metod var allmän 

litteraturöversikt eftersom denna metod passade studiens syfte. Ytterligare skäl till vald 

metod var att huvudpersonerna utgjordes av en utsatt grupp: barn med 

funktionsnedsättningar. För att värna om barnens integritet valdes därför inte en 

intervjustudie.  

 
Sökningarna begränsades till att omfatta barn. Majoriteten av den forskning som finns om 

terapihundar är dock inriktad på äldre människor. Då det finns en relativt stor mängd 

forskning på området terapihundar och äldre kan man i viss mån generalisera effekterna 

och applicera dem på andra grupper i samhället. Eftersom mängden forskning inom 

området är begränsad kan det vara en nackdel för vår metod att artiklar äldre än tio år 

exkluderats.  Forskningsämnet har på senare år expanderat men eftersom äldre artiklar 

exkluderats finns en risk att viktig information genom detta uteslutits. En stor del av den 

senaste forskningen är litteraturöversikter och kunde därmed inte inkluderas i resultatet. 
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Alla granskade artiklar var på engelska. Trots att författarna behärskar detta språk 

föreligger viss risk för feltolkning av innehållet (Kjellström, 2012).   

 
Den allra senaste forskningen har störst relevans, men då majoriteten av dessa nya artiklar 

ännu inte indexerats med korrekta MESH-termer kan den förbigåtts vid artikelsökningarna. 

Detta är en stor nackdel med vald metod. Vid artikelsökningarna användes flera databaser, 

i enlighet med rekommendationer från Henricsson & Wallengren (2012). På detta sätt 

stärks validiteten vid en litteraturstudie, då sökresultatet resulterar i fler funna artiklar 

(Henricsson & Wallengren, 2012). Företrädesvis har artiklar med kvalitativ metodansats 

inkluderats men även ett fåtal med kvantitativ ansats har fått utgöra del av resultatet. På 

detta sätt uppnås en mer komplex förståelse över problemområdet eftersom fler synvinklar 

tydliggörs (Willman et al., 2016). 

 
Genomgående för den typen av kvalitativa värden och upplevelser är svårigheten att mäta 

dem. Det upplevdes svårt att vara säker på att få exakt samma resultat vid en likartad studie 

trots att alla yttre förutsättningar är desamma som vid föregående studie. NPF är att 

betrakta som en subjektivt bedömd diagnos (Wright et al., 2015a) Därför blir dess 

mätbarhet svår (Wright et al., 2015a) I studien valde man att ta fasta på föräldrarnas 

subjektiva upplevelser (Wright et al., 2015a). 

 
Den rådande begreppsförvirringen med alla olika benämningar på terapiformen och 

hunden medför svårigheter att jämföra förekommande studier på ett rättvist sätt. Det 

saknas en nomenklatur.  Ett flertal benämningarna förekommer, såsom assistance dog, 

therapy dog, guide dog, service dog, animal-assisted therapy, animal-assisted intervention, 

pet therapy osv. Detta har försvårat såväl litteratursökningar, som samordning av 

existerande forskningsresultat. 

 

Denna allmänna litteraturöversikt har ett berättigande då den är relevant för 

sjuksköterskans omvårdande arbete: Den påvisar positiva resultat men några skadliga 

bieffekter har ej rapporterats. 

 

Slutsats  

Slutsatsen var att implementering av terapihund kunde ge effekter och positiva upplevelser 

inom flera områden för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns 

således belägg för att användandet av terapihund som en integrativ metod bör vara ett 

alternativ för sjuksköterskan att erbjuda i sitt omvårdnadsarbete med barn med NPF. Om 

studierna genomgående hållit högre kvalitet och om fler studier med kvantitativ design 

inkluderats kunde tyngre evidens uppnåtts.  

 

Fortsatta studier 

I återkommande studier poängteras att mer forskning är önskvärt. I studien av Silva m.fl. 

(2011) understryks stora individuella skillnader som olika barn med ASD har. Detta kan 

generellt gälla alla barn med NPF. Med mer forskning skulle dessa olika skillnader bättre 

kunna kartläggas och på så sätt matchas mot den mest effektiva typen av hundterapi. Mer 

forskning efterfrågas för att ytterligare stärka evidensen av nyttan, samt reda ut den 

rådande begreppsförvirringen mellan de olika typerna av hundar (Amerine & Hubbard, 

2016). Andra frågor som är föremål för kommande forskning vore: Vilka sorters hundar 

fungerar bäst? Vilken träning är bäst för hundar resp. deras “hundförare”? (Schuck et al., 
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2013). Vidare vore värt att studera hur föräldrar till barn med NPF påverkas av ha 

terapihund placerad i familjen, med hänsyn till att herediteten av NPF är stor och 

sannolikheten för att föräldern själv har en diagnos är avsevärd. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Det är vår övertygelse att barn med NPF bör kunna uppnå en bättre helhetshälsa. En 

förhoppning är att fler sjuksköterskor får kännedom och kunskap om djurassisterad terapi 

och därmed i sitt arbete kan erbjuda metoden som komplement till etablerade 

behandlingsprinciper. Tanken är att terapihunden kan vara verksam både som 

behandlingsmetod och som hälsofrämjare. Om interventionen skulle få ett större 

genomslag är vår förhoppning att användningen av läkemedel kunde minska och därmed 

också dess kända och okända biverkningar.  
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BILAGA A                 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister 

i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

II 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Amerine JL 

Hubbard GB 

2016 

USA 

Using Animal-assisted Therapy 

to Enrich Psychotherapy. 

 

Att undersöka om 

hundassisterad terapi kan 

minska 

beteendestörningar, öka 

social förmåga och 

självkänsla 

Design: Kvalitativ 

observationsstudie 
Urval: barn med en/flera NPF 

Datainsamling:  

med hjälp av 5 underteman. 

Analys: grounded theory 

7(-) Resultatet visar vissa positiva 

effekter av att ha med 

terapihund under 

psykoterapisessioner. 

K 

II 

Boyer W 

Mundschenk E 

2014 

Kanada 

 

Using animal-assisted therapy to 

facilitate social communication: 

a pilot study 

Att undersöka om 

djurassisterad terapi var 

effektivt för att öka social 

kommunikation mellan 

barn. 

Design: Kvalitativ 

observationsstudie 

Urval: Barn i lekbaserad 

talträning under 12 veckor. 

Datainsamling: observationer 

Analys: grounded theory 

3(-) Två av tre deltagare visade 

bättre resultat med levande 

djur och det föreslås att 

djurterapi används i 

talträning med barn.  

K 

II 

 

 

      

       

       

       

       

BILAGA B 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

III 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Burgoyne L 

Dowling L 

Fitzgerald A 

Connolly MP 

Browne J  

Perry IJ  

2014 

Irland 

 

Parents' perspectives on the value 

of assistance dogs for children 

with autism spectrum disorder: a 

cross-sectional study. 

 

Att mäta om hunden 

påverkar säkerhet för 

barnet, omgivningens 

bemötande och 

föräldrarnas stress.  

Design: kvalitativ 

tvärsnittsstudie  
Urval: familjer med barn med 

autism via familjecenter. 134 

med hund resp. 87 utan hund 

Datainsamling: mätte 

upplevelser av bland annat 

ökad frihet genom intervjuer, 

med hjälp av standardiserade 

mätinstrument 

Analys: grounded theory  

221(0) Föräldrar uppfattar att 

hunden kan vara en värdefull 

intervention genom bl.a. 

minskad stress.  

K 

II 

Burrows KE 

Adams CL 

Spiers J 

2016 

USA 

Sentinels of safety: service dogs 

ensure safety and enhance 

freedom and well-being for 

families with autistic children. 

Utforskade effekterna av 

att integrera terapihund i 

familjer med autistiska 

barn 

Design: kvalitativ integrativ 

observationsstudie 
Urval: familjer med barn med 

autism 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

videoinspelade intervjuer 

Analys: grounded theory 

 

10(0) Barn med ASD som får 

umgås med hund upplever 

ökad frihet och samspel med 

hund underlättar  deltagande 

i aktiviteter som ej är 

självklarheter för barn med 

ASD.  

 

K 

II 

       

       

       



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

IV 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Dahl D 

2016  

Tyskland 

Therapy assistance dogs within 

Speech Therapy – Just a 

temporary fashion or an effective 

support within speech therapy 

intervention? 

 

Att undersöka om 

terapihundar är effektivt 

inom talträning. 

Metod: Kvalitativ  

Design: kvalitativ 

observationsstudie 

Urval: barn med 

talsvårigheter 

Datainsamling: Talträning, 

observationer 

Analys: grounded theory 

 

10(0) Användningen av en 

terapihund 

adderade värdefullt 

innehåll på 

talträningssessionerna. 

 

K 

II 

Funahashi A 

Gruebler A  

Aoki T  

Kadone H 

Suzuki K 

2014 

USA 

Brief report: the smiles of a child 

with autism spectrum disorder 

during an animal assisted activity 

may facilitate social positive 

behaviours - quantitative analysis 

with smiledetective interface 

Att undersöka om 

närvaro av hund 

medförde fler leenden 

Design: Kvantitativ 
Urval: 10-åring med autism 

och 1 10-åring utan autism 

Datainsamling: mätning av 

antal leenden under 7 månader 

Analys: grounded theory 

 

2(0) 

 

 

Djurumgänge ökade antal 

registrerade leenden och i 

studien dras slutsatsen att ett 

ökat antal leenden leder till 

ökad social interaktion. 

K 

III 

       

       

       



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

V 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Grandgeorge M 

Tordjman S 

Lazartigues A 

Lemonnier E 

Deleau M 

Hausberger M 

2012 

Frankrike 

Does pet arrival trigger prosocial 

behaviours in individuals with 

autism? 

Att utvärdera om 

terapihundars närvaro 

kan påverka prosocialt 

beteende hos barn med 

autism. 

Design: Kvalitativ 
Urval:  12 barn i två grupper. 

2 grupper med 8 barn 

Datainsamling: Placerades i 

grupper som haft djur olika 

länge resp. utan djur. 

Analys: grounded theory 

40(0) Ökat socialt beteende hos 

barn med autism. Störst 

inverkan hos barn som ej 

växt upp med hunden sedan 

födseln. 

K 

II 

Kwong M 

Bartholomew K 

2011 

Kanada 

 

'Not just a dog': an attachment 

perspective on relationships with 

assistance dogs. 

Att undersöka 

upplevelserna av att 

förlora en terapihund 

Design: kvalitativ  studie 
Urval: Patienter som tilldelats 

terapihund 

Datainsamling: intervjuer + 

observationer 

Analys: grounded theory 

25(-) En stor majoritet av 

deltagarna upplevde djup 

sorg vid förlust av hunden. 

Sorgen var förknippad med 

förlusten av en kamrat. 

K 

II 

Niksa E 

2007 

USA 

The use of animal-assisted 

therapy in psychiatric nursing: 

the story of Timmy and Buddy 

Beskriva hur en hund 

kunde hjälpa en 

människa att förstå och 

kommunicera med andra 

människor. 

Design: kvalitativ 

observationsstudie 
Urval: barn med ASD 

Datainsamling: observera 

under terapisessioner 

Analys: grounded theory 

1(0) Hunden underlättade 

kommunikation och 

konfliktlösning med andra 

människor. 

K 

III 

       

    

 

   

       



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VI 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

O'Haire ME 

McKenzie SJ 

McCune S 

Slaughter V 

2014 

Australien 

Effects of classroom animal 

assisted activities on social 

functioning in children with 

autism spectrum disorder 

Att prova och utvärdera 

hur djurassisterad terapi 

kan bidra i klassrummet 

Design: kvalitativ studie 
Urval: 5-12-åriga barn,  med 

ASD 41 klassrum, i 15 skolor 

Datainsamling: 

interventioner under 8 veckor 

Analys: grounded theory 

64(-) Terapihund kan vara en 

enkelt och kostnadseffektiv 

metod för att hjälpa 

pedagoger och familjer med 

barnens sociala förmåga. 

K 

II 

Schuck SEB 

Emerson NA 

Fine AH 

Lakes KD 

2013 

USA 

Canine assisted therapy for 

children with ADHD: 

preliminary findings from the 

positive assertive cooperative 

kids study 

Undersöka om 

hundassisterad terapi 

förbättrar barnens 

uppförande 

Design: Randomiserad klinisk 

empirisk kvantitativ studie 
Urval: slumpvis utvalda barn 

med ADHD 

Datainsamling: 12 veckors 

program med KBT med och 

utan hund 

Analys: grounded theory 

24(0) Hundgruppen visade bättre 

resultat inom sociala 

förmågor, prosocialt 

beteende och minskat 

problematiskt beteende.  

RCT 

II 

Silva K 

Correia R 

Lima M 

Magalhães A 

De Sousa L 

2011 

Portugal 

 

Can dogs prime autistic children 

for therapy? Evidence from a 

single case study 

Att undersöka om 

hunden har positiv 

inverkan på barnens 

beteende.  

Design: kvalitativ studie 
Urval: barn med autism + 

språkstörning 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

videoinspelade intervjuer + 

observationer 

Analys: grounded theory 

1(0) 

 

Terapihundar kan vara en bra 

sorts ASD-terapi. 

Förhoppningen är att denna 

studie kan bidra till att 

terapihundar prövas i högre 

utsträckning än i nuläget. 

K 

III 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VII 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Smyth C 

Slevin E 

2010 

Irland 

Experiences of family life with 

an autism assistance dog. 

Att utvärdera föräldrar 

till barn med autisms 

upplevelse av att ha en 

specialtränad terapihund 

boende hos dem.  

Design: 

intervjustudie (semi-

strukturerade) 
Urval: föräldrar barn med 

autism samt deras föräldrar 

Datainsamling: insamling av 

observationer 

Analys: Colaizzis metod 

14(0) 

 

 

Minskad ångest och rädsla. 

Sammantaget noterades en 

positiv inverkan på familjen 

som hunden kunde 

tillskrivas. 

K 

II 

Solomon O  

2015 

USA 

 

But He´ll fall! Children with 

autism, interspecies 

intersubjectivity and the problem 

of ‘being social’. 

Att undersöka om 

umgänge med terapihund 

kan öka barnets sociala 

förmåga 

Design: kvalitativ studie 
Urval: flickor 9 år med ASD 

Datainsamling:  observationer 

Analys:  

grounded theory 

2(0)  Hund leder till ökad social 

interaktion. 

K 

II 

Stevenson K 

Jarred S 

Hinchcliffe V 

Roberts K 

2015 

Storbritannien 

Can a dog be used as a motivator 

to develop social interaction and 

engagement with teachers for 

students with autism? 

Att undersöka om hund 

kan bidra till att 

uppmuntra autistiska 

barns samspel med 

lärare, med hjälp av 

terapihund 

Design: Kvalitativ 

observationsstudie 
Urval: barn med autism + 

inlärningssvårigheter  

Datainsamling:  

under sessioner med hund.  

20 x 5 minuter/v i 10 veckor. 

Analys: grounded theory 

3(-) Hunden kunde fungera 

som motivationshöjande i 

barnets sociala träning. 

K 

II 



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VIII 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Tooker L 

2016 

Storbritannien 

The benefits of having a dog 

present during immunisations in 

a special needs school 

 

Att utreda eventuella 

fördelar med att ha en 

hund närvarande vid 

vaccination på en 

särskola 

Design: jämförande kvalitativ 

studie 
Urval: Elever med särskilda 

behov / funktionsnedsättningar 

och språkstörningari 

särskoleklass 

Datainsamling: 

mätning av barnens 

stressnivåer 

Analys: grounded theory 

Elever i en 

särskoleklass

antal framgår 

ej 

(-) 

Barnens upplevde minskad 

stress och smärta när hunden 

närvarade vid vaccination. 

K 

II 

Watts K 

Everly JS 

2009 

USA 

Helping children with disabilities 

through animal-assisted therapy. 

att påvisa eventuella 

fördelar med 

djurassisterad terapi i 

form av hundar 

Design: kvalitativ studie 
Urval: 

barn med NPF 

Datainsamling: observationer 

Analys: grounded theory 

2(0) Det finns goda exemepl på 

att hundterapi ger fördelar för 

barn med olika svårigheter. 

Hundar kan hjälpa 

människan att lära känna sig 

själv och därmed förstå 

andra. 

K 

II 

       

       

       

       

       



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Weston F 

2010 

Storbritannien 

Using animal assisted therapy 

with children. 

Att undersöka om det ger 

resultat att använda 

terapihundar när man 

arbetar med barn. 

Design: kvalitativ 

observationsstudie 
Urval: skolklass 

Datainsamling: 

studera beteende hos barnen 

före och efter hundens 

medverkan 

Analys: grounded theory 

1(0) Närvaro av hund kan göra 

terapisessionerna mer 

produktiva och behagliga. 

K 

III 

Wright H  

Hall S 

Hames A 

Hardiman J   

Mills R 

2015 

Storbritannien 

Pet Dogs Improve Family 

Functioning and Reduce Anxiety 

in Children with Autism 

Spectrum Disorder.  

Att undersöka om 

hundägarskap kan 

minska ångest hos barn 

med autism 

Design: kvalitativ 

uppföljningsstudie. 
Urval: familjer med barn med 

autism. 

Datainsamling: 

telefonintervju 

Analys: grounded theory 

70(0) 

 

 

 

Familjerna uppvisade ökad 

sammanhållning och 

minskad osäkerhet 

K 

II 

       

       

       

       

       



 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

X 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Wright H 

Hall S 

Hames A 

Hardiman J 

Mills R 

Mills D 

2015 

Storbritannien  

Acquiring a pet dog significantly 

reduces stress of primary carers 

for children with autism 

spectrum disorder: a prospective 

case control studie 

Att mäta hundens 

inverkan på stressnivå 

hos föräldrar till barn 

med autism. 

Design: kvalitativ studie 
Urval: föräldrar till barn med 

autism 

Datainsamling: intervjuer 

före resp. efter hundens 

ankomst 

Analys: grounded theory 

 

74(38) Förbättrad hälsa upplevdes 

av deltagarna i studien vad 

gäller minskad stress, 

avlastning för föräldrar och 

upplevda problem avseende 

barnets svårigheter.  

K 

II 

       

 


