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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Vårdhunden förekommer inom hälso- och sjukvården vid vård av vuxna och äldre. 

Vårdhundar är certifierade hundar som genomgått träning och bedömning av fysiska och 

mentala egenskaper. Miljö är ett komplext begrepp med flera dimensioner och perspektiv. 

För barn kan miljön inom hälso- och sjukvården ofta upplevas som främmande och 

stressframkallande. I vården av barn ingår även deras föräldrar och därmed finns ett behov 

av familjecentrerad omvårdnad inom barnsjukvården. Användning av vårdhund inom 

barnsjukvården är ett nytt koncept i Sverige. 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva vilken påverkan användningen av vårdhund har för miljön inom 

barnsjukvården. 

 

Metod  

Metoden som användes var integrerad litteraturöversikt. 15 vetenskapliga studier om 

vårdhund i en miljö där barnsjukvård bedrivs inkluderades. Patientgruppen som undersöks 

är barn till och med 18 år. Studierna söktes upp i databaserna CINAHL och PubMed och är 

primärkällor som antingen är etiskt granskade eller redovisar väl etiska överväganden. 

Datan analyserades genom att sortera de inkluderade studiernas resultat i likheter och 

skillnader som blev grunden för de teman och subteman som presenteras i vårt resultat.  

 

Resultat 

Att inkludera en vårdhund i miljön inom barnsjukvården kan påverka psykologiska 

variabler som smärta, stress, ångest, sinnesstämning och sociala beteenden samt 

fysiologiska variabler som blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, kortisolhalt och 

neurologisk aktivitet. Föräldrar och omvårdnadspersonal ser att vårdhunden kan fungera 

som en motivation och distraktion för barn och kan själva påverkas.  

 

Slutsats 

En vårdhund i miljön kan påverka barn som vårdas psykologiskt och fysiologiskt på olika 

sätt. Vårdhundens påverkan är individuell. Det råder en positiv inställning hos föräldrar 

och omvårdnadspersonal om att inkludera en vårdhund i miljön i barnsjukvården.  

 

Nyckelord: Vårdhund, djurassisterad terapi, miljö, barnsjukvård  
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INLEDNING 

Efter att med egna ögon ha sett hur hundar används inom äldrevården och bidrar till glädje 

och en positiv atmosfär skapades intresset för ämnet vårdhundar och dess påverkan på 

miljön inom hälso- och sjukvården. Vårdhundar används flitigt inom äldrevården utifrån 

vad vi själva upplevt. Dessutom menar Ohlin (2012) att det finns ett hundratal 

vårdhundsteam i Sverige och att antalet vårdhundar som används inom äldrevården ökar. 

Däremot är vårdhundar inom barnsjukvård fortfarande ett nytt koncept och de första att 

forska om ämnet i Sverige är akademiska barnsjukhuset i Uppsala där en studie med ett 

vårdhundsprogram påbörjades år 2014 (Johansson, 2014). Enligt Edwinson Månsson och 

Enskär (2015) är barns upplevelse av sjukvårdens miljö ofta skrämmande och 

stressframkallande. Att beskriva påverkan av att inkludera vårdhundar i en miljö där barn 

vårdas skulle kunna innebära ökade möjligheter för förbättring inom barnsjukvården för 

såväl barnen som deras anhöriga och personal. 

 

BAKGRUND 

Djur inom hälso- och sjukvården  

För vård-, behandlings- och rehabiliteringsformer som involverar djur används begreppet 

Animal Assisted Therapy (AAT) som på svenska blir djurassisterad terapi (DAT). DAT 

utgår ifrån individens behov och har som syfte att stärka de fysiska, psykiska, sociala och 

emotionella funktionerna hos patienten. Den kan antingen användas i gruppform eller på 

individnivå och ska samtidigt dokumenteras och utvärderas (Fagerberg & Silfverberg, 

2014). 

 

Fagerberg och Silfverberg (2014) beskriver att djur i vården har använts världen över 

sedan antiken, bland annat genom att slicka en sjuk person under sömnen vilket 

betraktades ha en starkt bidragande faktor till tillfrisknande. Vidare menar de att djur setts 

som viktiga för människans överlevnad, hälsa och läkningsprocess. Under medeltiden 

användes hunden som tröst som grundade sig i hundens unika egenskap att tolka 

människor. (Fagerberg & Silfverberg, 2014). Tielsch Goddard och Gilmer (2015) beskriver 

att det var Dr. Boris Levinson började använda sig av djurassisterad terapi på 1960-talet då 

han upptäckte att närvaron av hans egen hund under terapisessioner med barn bidrog till att 

barnen kände mindre oro och var mer angelägna att delta i terapin. Vidare menar Tielsch 

Goddard och Gilmer (2015) att Dr. Corson sedan tog över och fortsatte utvecklingen av 

djurassisterad terapi genom att använda djur vid forskning av slutenvårdspatienter inom 

psykiatrin och sågs som fadern till djurassisterad terapi. Även Florence Nightingale 

använde vad hon kallade “sällskapsdjursterapi” och har beskrivit fördelarna med att 

använda husdjur inom omvårdnad av krigsskadade och hur de underlättade 

läkningsprocessen. Sigmund Freud använde sig av sin hund som han ansåg hade ett 

speciellt sinne. Freud upplevde att hundens lugnande påverkan hade stor inverkan på barn 

(Tielsch Goddard & Gilmer, 2015) 

 

Schoenfeld-Tacher, Hellyer, Cheung och Kogan (2017) beskriver att det finns flera olika 

syften och användningsområden med djur i vården som till exempel service-, terapi- och 

emotionella syften, som är de vanligaste anledningarna för att använda djur i vården. 

Vidare menar Schoenfeld-Tacher et al. (2017) att djur som används i service-syfte är 

sådana som används som hjälpmedel vid en funktionsnedsättning och genomgår avancerad 

träning samt erhåller certifikat. Djur som används i terapeutiskt syfte definieras som icke-

specificerade och har ofta en varierad erfarenhet av träning. Djur som används i 
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terapeutiskt syfte används som stöd för olika professioner för att underlätta olika 

arbetsuppgifter, exempelvis genom att bidra med kontakt till patienter i sjukvårdsmiljö och 

förbättra patientens fysiska, psykiska och emotionella besvär. Djur som används i syfte att 

stötta emotionellt behöver inte någon specifik träning och kan vara vanliga husdjur 

(Schoenfeld-Tacher et al., 2017).  

Något som Chalmer och Dell (2015) tar upp som en risk med djur i vårdmiljön är smittor 

mellan människor och djur, så kallade zoonoser. Ett exempel är motståndskraftiga gula 

stafylokocker (MRSA) som hundar och andra djur kan vara bärare på och föra över till 

människor. Marcus (2012) menar dock att det går att ta vid åtgärder för att minimera 

infektionsrisken relaterad till djur vars syfte är att bidra till vården. I och med certifikat 

som ett utbildat djur erhåller ingår även årliga veterinärbesök för att kontrollera dess 

hälsostatus. De menar även att lokala riktlinjer kan bidra till att minska risken för smittor i 

mötet med djur som används inom vården. Dessa riktlinjer kan till exempel handla om 

handtvätt och desinficering samt renbäddning av säng före och efter möte med ett djur. 

Enligt Caprilli och Messeri (2006) finns inget samband mellan närvaron av vårdhund och 

ökat antal infektionsfall. 

 

Vårdhundar inom hälso- och sjukvården 

Enligt Beck-Friis, Strand och Beck-Friis (2007) har patienter som vårdas på sjukhus en 

känsla av att vara utbytbara och inte unika individer. Alla människor har ett behov att bli 

sedda, bekräftade och tagna på allvar av de som finns i omgivningen. Vårdhundens närvaro 

är betydelsefull då dess förmåga att läsa av människors kroppsspråk bidrar till att 

människor känner sig sedda. Hunden uppfattar när patienter känner sig nedstämda och 

närmar sig då för att ge fysisk kontakt som hjälper till att forma en grund för att kunna 

bearbeta eventuella svåra känslor som kan komma vid sjukdom och sjukhusvistelse (Beck-

Friis et al., 2007). 

 

För att en hund ska anses vara en vårdhund krävs enligt Marcus (2012) ett certifikat genom 

träning av certifierade hundtränare. Certifikatet erhålls genom att ett flertal agenturer, som 

till exempel Therapy Dogs International, godkänt hunden och dess egenskaper. 

Utbildningen av vårdhundar består bland annat av att träna hunden att inte hoppa, inte 

skälla, inte plocka upp saker från golvet och agera lugnt även i oväntade och plötsliga 

situationer. Vidare menar Marcus (2012) att en vårdhund ska vara lugn, tyst och tröstande i 

sin personlighet. 

 

Hundar har, liksom andra djur, olika användningsområden inom vården. Swall, Ebbeskog, 

Lundh Hagelin, och Fagerberg (2015) undersökte huruvida närvaron av hundar skulle 

kunna öka medvetandet hos personer med Alzheimers sjukdom. Resultaten visar att 

vårdhunden bidrar till att öka medvetandet om de egna sinnena, känslor och minnen ökade 

hos dessa personer. Detta leder även till en möjlighet för att få en förbättrad kognitiv 

kontakt med dessa personer. Även Majic, Gutzmann, Heinz, Lang, och Rapp (2013) 

undersökte påverkan av att använda hund i terapeutiskt syfte för personer med aggression 

och depression boendes på ett äldreboende med demensinriktning. Resultatet visar att 

aggression och depression ökade hos kontrollgruppen, medan ingen större ökning skedde 

hos gruppen som fick träffa någon hund. Majic et al. (2013) menar att hundar (och andra 

djur) som används i terapeutiskt syfte kan sakta ner det neuropsykiatriska 

sjukdomsförloppet hos personer med demens.  
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Användning av vårdhundar inom barnsjukvården är dock ett nytt koncept i Sverige och de 

första svenska att forska om ämnet är akademiska barnsjukhuset i Uppsala där en studie 

med ett vårdhundsprogram påbörjades år 2014 (Johansson, 2014).  

 

Miljö 

Med miljö syftar denna studie på miljön vid all typ av vård och/eller omvårdnad som till 

exempel sjukhus, boenden eller specifikt anpassade rum för terapeutiskt eller annat 

behandlande syfte.  

 

Miljön beskrivs redan på 1800-talet av Florence Nightingale som viktig inom 

omvårdnaden. Hon trodde då att miljön var det huvudsakliga upphovet till sjukdom och 

lidande, dock har denna syn på miljön kommit att rasa samman då bakterieteorin kom 

vilket bevisade att det inte var själva miljön som gav upphov till sjukdom (Remer 

Thompson & Schwartz Barcott, 2017).  

 

Vad gäller den moderna tolkningen av begreppet miljö menar Laursen, Danielsen och 

Rosenberg (2014) att sjukhusmiljön är en mycket vital del i patientens läkningsprocess och 

att det finns ett samband mellan en direkt stressfull miljö, både fysisk och mental, och 

inläggning på sjukhus. De uppmärksammar även en ökad medvetenhet hos sjukvården om 

miljöns påverkan på en patients upplevelse samt grad av tillfredsställelse med vården. 

 

Vårdgivarnas ansvar är enligt Ylikangas (2017) att skapa lugn och trygghet kring patienten 

för att främja dennes upplevelse av miljön. När en människa blir sedd som just en 

människa snarare än en patient i mängden ökar dess upplevelse av välbefinnande. Det 

innebär att vårdgivarna bör visa att de ser, hör och bryr sig om patienten. Vårdgivarna 

ansvarar över att försöka skapa kommunikation med en patient, även om patienten är 

förhindrad att uttrycka sig i tal. Till exempel genom att tolka kroppsspråk och reaktioner. 

Stroupe (2014) menar att miljön går att utforma på ett sådant sätt som möjliggör 

delaktighet för patienten och dess familj. Denna ökade delaktighet leder till att både 

patientens och familjens grad av tillfredsställelse av vården ökar. Det kan till exempel 

handla om kulturen som råder på en avdelning, den fysiska miljön eller de arbetssätten som 

råder på avdelningen (Stroupe, 2014).  

 

Vidare beskriver Ylikangas (2017) miljön som bestående av flera olika perspektiv och 

komponenter. Miljön kan ses ur olika perspektiv; den psykosociala miljön, den fysiska 

miljön och den symboliska/andliga miljön. Även Browall et al. (2013) definierar miljön 

som komplex. De undersökte vilka miljöfaktorer som patienter anser vara viktigast. 

Resultatet visar att det allra viktigaste för patienterna var en psykosocial miljö där de kan 

känna sig som unika personer, snarare än som patienter. Säkerhet och partnerskap med 

personalen är ytterligare viktiga miljöfaktorer för patienterna.  

 

Det moderna sättet att se på vårdmiljön beskrivs av Ylikangas (2017) som menar att miljön 

utgår från ett holistiskt perspektiv där människan som unik individ står i centrum. En 

människas upplevelse av miljön hon befinner sig i är subjektiv och skiljer sig mellan 

individer. Miljön påverkar människans upplevelse av sin hälsa samt välbefinnande och kan 

såväl främja som hämma dessa upplevelser. Vidare beskriver Ylikangas (2017) fyra 

komponenter går under begreppet miljö; atmosfär, omvärld, omgivning och medelpunkt. 
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Atmosfären 

Ylikangas (2017) menar att det som avgör atmosfären är klimatet och stämningen i miljön. 

Stämningen påverkas av förhållandet mellan alla människor som befinner sig på platsen, 

till exempel patienter, personal och anhöriga. Fysiska komponenter av miljön såsom 

luftkvalitet och rummets utformning kan också påverka atmosfären.  

 

Omgivningen 

I omgivningen är förhållanden och grannskap centralt. Det kan handla om förhållanden 

mellan patienter, patient och personal och mellan personal (Ylikangas, 2017). 

 

Omvärlden 

Omvärlden består enligt Ylikangas (2017) av människans sammanhang i miljön samt de 

värderingar, normer och förväntningar som råder just där. Dessa kan skilja sig beroende på 

var man befinner sig samt hur resten av miljöns komponenter utspelar sig.  

 

Medelpunkten 

Medelpunkten menar Ylikangas (2017) är miljöns centrum och utgår enligt det holistiska 

perspektivet från människan som är mittpunkten i sin miljö.  

 

Fysisk miljö 

Stroupe (2014) beskriver hur den fysiska miljön där vård sker kan vara problematisk. Höga 

ljud, orsakad av bland annat viktig medicinsk utrustning, är en faktor som påverkar 

patienters fysiska och psykiska mående samt återhämtning negativt. Även stressnivån ökar 

hos både patienter och personal vid oljud. Stress hos vårdpersonal kan leda till utbrändhet 

och misstag i arbetet som i sin tur går ut över patienterna. Irritation, emotionell trötthet och 

försämrat omdöme är exempel på ytterligare problem hos personalen som kan tillkomma 

av oljud. En miljö där oljud kan kontrolleras har däremot motsatt påverkan (Byers, Waugh 

& Lowman, 2006).  

 

Vårdhundens påverkan på miljön 

Enligt Chalmers och Dell (2015) påverkas miljön av relationen mellan människor och 

hundar genom sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer. Dagens avancerade 

teknik ökar avståndet mellan människa och natur, framförallt inom sjukvården där 

högteknologiska verktyg är viktiga komponenter för god vård. Vidare menar Chalmers och 

Dell (2015) att hundar kan berika vårdmiljön genom att minska avståndet mellan människa 

och natur eftersom djur har en stark koppling till en naturlig miljö. Marcus et al. (2012) 

jämförde patientgrupper med kronisk smärta som fick sitta i väntrum med vårdhund med 

dom som väntade i väntrum utan vårdhund. Resultatet visar att de patienter som får träffa 

en vårdhund innan läkarbesök upplever minskad smärta, stress och trötthet samt bättre 

humör. 

 

Vårdhundar kan även användas inom akutsjukvården (Abrahamson, Cai, Richards, Cline, 

& O’Haire, 2016; Burres, Edwards, Beck, & Richards, 2016). Abrahamson et al. (2016) 

utförde en intervjustudie och kom fram till att omvårdnadspersonal anser att fördelarna 

med en vårdhund bland annat är att den bidrar till minskad stress, förgyller ens dag och får 

en att släppa tankar på annat. De nackdelar omvårdnadspersonal ser med applicering av 

vårdhund i en akutsjukvårdsmiljö är bland annat att patienterna får för kort tid med 

vårdhunden då de befinner sig i den akuta sjukvårdsmiljön under en så pass kort period 

samt att de ser att hundägande patienter saknar sina hundar och kan bli nedstämda av det. 

Även Burres et al. (2016) utförde en studie om vårdhunden i akut sjukvårdsmiljö och kom 
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fram till att vårdhunden bidrar till ökad tillfredsställelse hos både patient och personal. 

Vidare beskriver Burres et al. (2016) rekommendationer för att implementera ett 

vårdhundsprogram där miljöns komplexitet avgör vilken vårdhund som ska användas 

beroende på dess grad av träning. Dessutom bör särskilda protokoll följas och rutiner 

skapas.  

 

Barnsjukvård och dess miljö  

Betz (2008) sammanfattar definitionen av omvårdnad inom barnsjukvård som omvårdnad 

av spädbarn, barn, ungdomar och familjer i alla former av vårdmiljöer såsom sjukhus, 

mottagningar och skolor. 

 

Enligt Edwinson Månsson (2015) innebär sjukhusvistelse ofta en traumatisk upplevelse för 

barn där de kan uppleva stress, rädsla och obehag. Denna upplevelse påverkas av flera 

faktorer såsom ålder, mognadsgrad, tidigare erfarenheter och sjukdomstillstånd och 

varierar mellan individer. Vidare menar Edwinson Månsson (2015) att sjukhusmiljön ofta 

är ny och främmande för barn och att upplevelsen av denna miljö kan beskrivas som två 

världar. Den icke-hotfulla världen är den där barnet inte behöver genomgå några 

undersökningar eller behandlingar som upplevs vara obehagligt eller skrämmande medan 

den hotfulla världen där undersökningar och behandlingar ingår är den som är skrämmande 

och upplevs som obehaglig. 

 

I en studie av Byers et al. (2006) har miljöns påverkan på barnsjukvård undersökts. Ett av 

de främsta problemen som studien tog upp var oljud och dess påverkan på både patienter 

och omvårdnadspersonal på barnsjukhus. Oljud kan orsaka ökad hjärt- och 

andningsfrekvens, sömnproblem och minskad saturation. Även Oliveira, Gomes, Bacelar, 

Ferreira och Ferreira (2015) beskriver hur sjukvårdsmiljön kan ha negativ påverkan på 

barn och belyser främst sömnproblem som störningar i miljön orsakar. Studien beskriver 

vikten av en god sömn för det fysiska återhämtandet under sjukhusvistelser samt det nära 

sambandet mellan sömn och hälsa. Resultatet i studien visar att barn sover kortare tid på 

sjukhus samt vaknar fler gånger under natten jämfört med i sin hemmiljö vilket innebär att 

de inte får tillräckligt med sömn under sjukhusvistelser. Kvaliteten på den sömn barnen får 

på sjukhus kan dessutom vara lägre än den sömn de får hemma. Möjligheten till lugn och 

ro för det inlagda barnet anses enligt hela familjen vara det viktigaste med miljön inom 

barnsjukvården, enligt Kotzer, Zacharakis, Raynolds och Buenning (2011). 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

Fagin (1966) beskriver historien om barnsjukvården där vården enbart riktades mot 

patienten och besök från familjen antingen var antingen helt förbjudna eller mycket 

restriktiva. När de senare undersökte påföljderna av att separera barn från sina mödrar 

insåg de att detta kunde leda till emotionella, psykologiska och utvecklingsrelaterade 

problem. Vidare menar Fagin (1966) att de förändringar som krävs för omvårdnaden av 

barn är att inkludera modern i vården. Detta är en del av grunden till den familjecentrerade 

omvårdnad som råder idag. För att inkludera mödrar, och hela familjen, krävs enligt 

Harrison (2010) förändringar som innebär att skapa möjligheter för föräldrar att delta i 

vården av sina barn samt stötta dem genom processen. Nya krav ställdes på 

omvårdnadspersonal i och med att familjecentrerad omvårdnad började prägla 

barnsjukvården mer och mer. 

 

Familjecentrerad omvårdnad beskrivs av Edwinson Månsson och Enskär (2015) som fokus 

på individen och dess familj. Vidare menar Edwinson Månsson och Enskär (2015) att 
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föräldrar till barn som vårdas har en stor roll då det är de som har bäst kunskap om sina 

barn. Samtidigt är föräldrar ofta mycket känslomässigt involverade vid förändring av sina 

barns tillstånd. Enligt Wright och Leahey (2013) påverkar hela familjen varandra på ett 

ömsesidigt sätt vilket innebär att om barnet som vårdas mår dåligt, påverkas hela familjen 

på ett negativt sätt och om familjen mår dåligt, påverkas patienten på ett negativt sätt. För 

barnet som vårdas är föräldrarna en trygghet. Enligt Kuo et al. (2012) är familjecentrerad 

omvårdnad användbart för att redogöra för hur hälso- och sjukvård uppfattas ur ett 

familjeperspektiv. De menar att familjecentrerad omvårdnad skapar ett partnerskap och 

samarbete mellan familj och omvårdnadspersonal där familjen ses som experterna i själva 

sjukvårdsprocessen. Vidare menar Kuo et al. (2012) att det inom familjecentrerad 

omvårdnad finns fem allmänna principer; informationsdelning, att respektera och hedra 

skillnader, partnerskap och samarbete. förhandlingar och vård i sammanhanget mellan 

familj och samhälle. Informationsdelning som sker mellan familj och omvårdnadspersonal 

bör vara både öppen och objektiv. För att kunna respektera och hedra skillnader, såsom 

kulturella och språkliga, behöver man enligt Kuo et al. (2012) ta hänsyn till mångfald och 

familjens autonomi. Skapandet av ett partnerskap och samarbete kräver att familjen 

involveras för att tillsammans för att kunna välja rätt behandling. Med förhandling menar 

Kuo et al. (2012) att de val som görs för att få de mest optimala resultaten av vården inte är 

fasta utan flexibla och familjen ska engageras i de alternativ som finns samt kunna ändras 

sig under vårdprocessens gång. För att kunna ge vård i sammanhanget mellan familjen och 

samhället behöver man ta hänsyn till att den vården man ger inte kommer påverka 

livskvaliteten. 

 

Problemformulering 

Vårdhunden är en ofta förekommande åtgärd inom vården av vuxna och äldre och kan där 

bidra till ökade positiva upplevelser (Abrahamson et al., 2016; Burres et al., 2016; Majic et 

al., 2013; Marcus et al. 2012; Ohlin, 2012; Swall et al., 2015). Användandet av vårdhund 

inom barnsjukvården är dock ett nytt koncept i Sverige (Johansson, 2014). Miljön i 

barnsjukvården kan upplevas som främmande och stressig för barn (Edwinson Månsson & 

Enskär, 2015; Byers et al., 2006) och i vården av barn ingår även deras föräldrar som enligt 

Edwinson Månsson och Enskär (2015) där spelar en stor roll. Enligt Ylikangas (2017) är 

det vårdgivarnas (omvårdnadspersonal inkluderat) ansvar att skapa lugn och trygghet i 

miljön. Dessutom kan en stressig miljö påverka omvårdnadspersonalen och öka risken för 

misstag i arbetet (Stroupe, 2014). Om vårdhunden skulle visa sig ha en liknande påverkan 

på miljön inom barnsjukvården som inom sjukvården för vuxna och äldre, skulle det kunna 

leda till förbättringar inom barnsjukvården såsom en mindre stressad personal och tryggare 

barn och föräldrar. Med miljö inom barnsjukvården syftar denna studie till all miljö där 

någon form av vård eller omvårdnad bedrivs för barn. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva vilken påverkan användningen av vårdhund har för miljön inom 

barnsjukvården. 

 

METOD  

Val av Metod 

Designen som användes i denna studie var integrerad litteraturöversikt som enligt Friberg 

(2017) bland annat innebär att belysa betydelsen av redan existerande forskning inom det 

valda ämnesområdet. Då syftet med denna studie var att beskriva påverkan av vårdhund på 
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miljön inom barnsjukvården valdes en litteraturöversikt dels för att kunna beskriva den 

rådande situationen och dels för att få med så många olika typer av miljö som möjligt. 

Enligt Polit och Beck (2017) anses litteraturöversikter vara en av hörnstenarna i 

evidensbaserad vård, vilket var en ytterligare anledning till att valet om att skriva en 

litteraturöversikt gjordes.  

 

Forskningsfrågan för denna litteraturöversikt var vilken påverkan en vårdhund har i miljön 

inom barnsjukvård. Genom en grundlig översikt av redan existerande primärforskning 

sammanställde vi relevant evidens. Genom att vara två personer som skrivit 

litteraturöversikten minskade subjektiviteten i studien (Polit & Beck, 2017). 

 

Urval 

Urval innebär enligt Kristensson (2017) en beskrivning av valet av studier som använts i en 

litteraturöversikt samt hur de valts. Syftet med urvalskriterier beskrivs av Rosén (2017) 

som menar att redovisning av urval och urvalskriterier ökar möjligheten att reproducera 

litteraturöversikten, sålla ut irrelevanta studier samt underlätta sökningarna i 

datainsamlingen. Urvalskriterierna för denna litteraturöversikt har presenterats i form av 

inklusions- och exklusionskriterier nedan.  

 

Inklusionskriterier  

Enligt Rosén (2017) ökar inklusionskriterier relevansen för de studier som uppsöks. 

Inklusionskriterierna i denna litteraturöversikt var att studierna var primärkällor och 

inkluderade variabeln hund i en vårdmiljö, oavsett om det handlade om hund i service- 

terapeutiskt eller annat syfte inom vården. Vidare inklusionskriterie var att studierna var 

skrivna på svenska eller engelska. Den patientgrupp som undersöktes var barn upp till och 

med 18 år som befann sig i en miljö där någon form av vård eller omvårdnad utfördes. Då 

studierna handlar om barn hade vi som inklusionskriterium att förälder eller 

vårdnadshavare gett sitt informerade samtycke att delta. Ytterligare inklusionskriterier var 

att studierna är peer reviewed samt etiskt granskade eller ha väl motiverade 

forskningsetiska överväganden. Studierna var av hög eller medelhög kvalitet enligt 

Sophiahemmet Högskolas underlag för att bedöma kvalitativa och kvantitativa studiers 

grad av vetenskaplighet och kvalitet. Då en upplevelse av en viss begränsning av studier 

inom forskningsområdet som undersöks i denna litteraturöversikt uppstod, gjordes valet att 

studier som var äldre än tio år inkluderades.  

 

Exklusionskriterier 

Precis som med inklusionskriterierna menar Rosén (2017) att exklusionskriterier ökar 

relevansen för de studier som söktes upp genom att exkludera studier som saknade 

relevans för syftet med litteraturöversikten. Exklusionskriterier för denna litteraturöversikt 

var studier skrivna på andra språk än svenska och engelska, studier som undersökte vuxna 

över 18 år samt studier av låg kvalitet enligt Sophiahemmet Högskolas underlag för att 

bedöma kvalitativa och kvantitativa studiers grad av vetenskaplighet och kvalitet. 

 

Datainsamling 

Enligt Polit och Beck (2017) finns det flera sätt att söka efter relevant litteratur på. För 

denna studie gjordes sökningar i elektroniska databaser. De elektroniska databaser som 

användes var CINAHL och PubMed. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att 

PubMed är en databas med stor bredd inom omvårdnad men även inom medicin och 

odontologi. Vidare menar de att huvudområdet i databasen CINAHL är omvårdnad, men 

att den även inkluderar ämnen som fysioterapi och arbetsterapi.   
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Databassökning 

Sökord som använts för sökningen i databaserna var Animal Assisted Therapy, Children, 

Adolecents, Pet Therapy, Animal Assisted Activities, Children’s hospital och dog. Då det 

saknades Medical Subject Headings (MeSH-termer) för termerna vårdhund och 

djurassisterad terapi gjordes fritextsökningar. Den booleska termen AND har använts och 

kopplade ihop sökorden Pet Therapy, Animal Assisted Therapy och Animal Assisted 

Activities till de övriga sökorden; Children, Children’s hospital och Adolecents. Forsberg 

och Wengström (2016) beskriver innebörden av att använda booleska operatorer; AND 

sammanställer resultat av sökningen från första och andra sökordet för att på så sätt 

begränsa sökningen och hjälper till att få fram ett resultat som är smalare. 

 

Sökningarna utfördes mellan perioden 180407-180909  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed Animal Assisted Therapy 

AND Children’s Hospital 

29 4 1 1 

PubMed Animal Assisted Therapy 

AND Children 

248 14 9 6 

PubMed Animal Assisted Therapy 

AND Children AND Dog 

61 18 11 1 

PubMed Pet Therapy AND Children 

AND Hospital 

597 5 3 0 

PubMed Pet Therapy AND Children 

AND Pain 

44 8 5 1 

CINAHL Animal Assisted Therapy 

AND Hospitalized Children 

3 2 1 1 

CINAHL Animal Assisted Activities 

AND Children 

10 7 4 1 

CINAHL Pet Therapy AND Children 

AND Hospital 

33 7 6 1 

CINAHL Pet Therapy AND 

Hospitalized Children 

5 5 2 1 

CINAHL Animal Assisted 

Intervention AND Children 

15 8 3 1 

CINAHL Animal Assisted Therapy 

AND Hospitalized 

Adolescents 

7 5 3 1 

TOTALT 1192 83 48 15 
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Databearbetning  

Databearbetningen har utgått från Roséns (2017) rekommendationer. Sökningarna i 

databaserna sorterades efter högst relevans utifrån våra sökord och sedan lästes de titlar 

som kom upp som resultat. Vi läste sedan abstrakten av alla de studier vars titlar var av 

relevans för vårt syfte. De abstrakt i studierna som bedömdes svara på vårt syfte lästes 

igenom fullständigt, flera gånger. Av de 48 studier som lästes till fullo bedömdes 15 svara 

på vårt syfte och uppfylla våra inklusionskriterier och inkluderades därmed i resultatet.   

 

Studierna som inkluderades utvärderades enligt Sophiahemmet Högskolas underlag för att 

bedöma kvalitativa och kvantitativa studiers grad av vetenskaplighet och kvalitet (Bilaga 

A). De har även sammanfattats i en matris (Bilaga B) för att ge en överblick av varje 

enskild studie.  

 

Dataanalys  

Analysmetod 

Analysmetoden utgick från Fribergs (2017) rekommendationer som beskrivs i form av steg 

för steg. Först läste vi igenom samtliga studier som inkluderades självständigt och sedan 

diskuterades dessa tillsammans. Friberg (2017) menar att detta kan minska subjektiviteten. 

Vi läste igenom studierna flera gånger samt antecknade egna sammanfattningar för att 

säkerställa vår förståelse av deras resultat och deras relevans för vårt syfte.  

 

Nästa steg som beskrivs av Friberg (2017) är att skapa en matris för att få en översikt av de 

inkluderade studierna. Vi använde Sophiahemmets Högskolas matris-mall som innehöll 

rubriker för följande information om studierna; författare, årtal, land, titel, syfte, metod, 

deltagare, resultat och kvalitet.  

 

Vidare rekommenderar Friberg (2017) att sortera in de inkluderade studierna i likheter och 

skillnader. Den del av studierna som Friberg (2017) menar är allra viktigast att sortera in 

likheter och skillnader i är deras resultat. Därefter rekommenderar Friberg (2017) att skapa 

teman eller kategorier. Morse (2008) definierar teman som en essens som flyter genom 

texten, medan kategorisering definieras som en samling av liknande data som arrangeras 

på ett sätt som möjliggör vidare beskrivning av egenskaperna i varje kategori. För att 

sortera studierna i likheter och skillnader använde vi färgkodning. Genom att använda 

olika färger för ofta förekommande företeelser i studiernas resultat kom vi fram till våra 

huvudteman och subteman. Vi valde att presentera vårt resultat i form av teman då vi ansåg 

att Morse (2008) definition av dem var mest passande för vårt syfte. Syftet med att dela in 

resultatet i teman och sedan beskriva dem under rubrikerna för respektive tema är enligt 

Friberg (2017) att bryta ned helheten av de inkluderade studierna för att sedan skapa en ny 

helhet i form av ett resultat. 

 

För att litteraturöversikten ska anses vara integrativ menar Friberg (2017) att ett ytterligare 

steg krävs i analysprocessen. Vidare menar Friberg (2017) att detta steg handlar om att 

skapa en ny helhet. Detta gjorde vi genom att urskilja mönster i datan, tolka dem och dra 

slutsatser.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Fabricering, förvanskning och plagiering är enligt Helgesson (2017) de vanligaste 

problemen kring forskningsetiska sammanhang och anses vara de centrala delarna inom 

fusk i forskning. Vi hade därför en strävan att genom vårt arbete inte begå fabricering, 

förvanskning eller plagiering. För att de etiska principerna skulle följas har enbart studier 
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använts som var primärkällor och etiskt granskade studier eller studier vars etiska 

överväganden var väl motiverade.  

 

Vi har även haft djurs välmående i åtanke och försökt ta hänsyn till om och hur författarna 

av de inkluderade studierna tagit ställning kring handhavandet av de hundar som deltog i 

de inkluderade studierna. Enligt Helsingforsdeklarationen måste omsorgen om de djur som 

används inom forskningen respekteras (World Medical Association, 2008).  

 

I de studier som inkluderades lades fokus på att det skulle finnas ett informerat samtycke 

från antingen föräldrar eller vårdnadshavare att delta i studien. Helgesson (2017) beskriver 

att det finns det flera grupper inom forskningen som behöver mer skydd än andra då de 

själva inte kan försvara sina intressen och menar även att barn hamnar under denna 

kategori. Även Polit och Beck (2017) tar upp barn som en särskilt känslig grupp då de 

saknar kompetensen att ge sitt eget informerade samtycke. Vidare menar Polit och Beck 

(2017) att vid forskning där barn inkluderas måste informerat samtycke erhållas från 

antingen förälder eller vårdnadshavare samt att forskare även ska erhålla samtycke av barn 

som är sju år eller äldre.   

 

RESULTAT 

Då de inkluderade studiernas författare använder olika begrepp som djurassisterad terapi, 

djurassisterad intervention, djurassisterad aktivitet och vårdhund har vi valt att benämna 

alla dessa begrepp som vårdhund under resterande del av studiens gång. Oavsett vilket 

begrepp som används i de inkluderade studierna handlar alla om vårdhundar vilket även 

syftet med denna studie gör.  

 

I samtliga 15 studier har påverkan på barns upplevelser av inkludering av vårdhund i 

miljön på olika sätt tagits upp. Likheter och skillnader mellan studiernas resultat 

analyserades genom färgkodning. De centrala perspektiven i studierna som framkom var 

barnens, föräldrarnas och omvårdnadspersonalens perspektiv. Dessa perspektiv blev de tre 

huvudteman som presenteras nedan. Vidare identifierades subteman utifrån dessa 

huvudteman genom att sammanställa ofta förekommande begrepp och företeelser, som 

visas i tabell två. Genom att sortera ut likheter och skillnader mellan alla studier inom varje 

huvudtema och subtema identifierades mönster som sedan tolkats fram till en ny slutsats 

och helhet. Då upplevelser hos barnen är det allra mest centrala perspektivet i majoriteten 

av studierna har det perspektivet belysts mer omfattande än de övriga.  
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Tabell II. Presentation av identifierade huvud- och subteman 

 

Barnens upplevelser 

Psykologiska påverkan  

Smärta, stress, ångest, sinnesstämning, upplevda känslor och sociala beteenden är de 

psykologiska variabler som framkommer i samtliga studier. Den upplevda smärtan hos 

barn minskar när en vårdhund befinner sig i miljön där vård bedrivs (Braun et al., 2009; 

Calcatera et al., 2015; Silva och Osorio., 2018; Sobo et al., 2006). Däremot menar Barker 

et al. (2015) samt Vagnoli et al. (2015) att vårdhunden inte har någon påverkan alls på 

barns upplevelse av smärta. 

 

Stress, oro och/eller ångest hos barn minskar i närvaron av vårdhund enligt Dietz et al. 

(2012), Silva och Osorio (2018) samt Vagnoli et al. (2015). Enligt Barker et al. (2015), 

McCullough et al. (2017) samt Tsai et al. (2010) har vårdhunden ingen påverkan på barns 

upplevelse av stress, oro och/eller ångest. 

 

Sinnesstämningen hos barn blir enligt Bardill och Hutchinson (1997), Gagnon et al. 

(2004), Kaminski et al. (2002), samt Sobo et al. (2006) förbättrad i närvaron av vårdhund 

då faktorer som glädje, ökad trivsel på sjukhuset samt gott humör beskrivs vara påverkan. 

Branson et al. (2017) som mätte känslotillståndet hos barn som deltog i vårdhundsprogram 

menar dock att vårdhunden inte har någon påverkan på varken positiva eller negativa 

känslor. 

 

Vårdhunden har enligt Bardill och Hutchinson (1997), Gagnon et al. (2004) samt Stefani et 

al. (2015) en positiv påverkan på sociala beteenden hos barn och menar att barns tillit till 

omvårdnadspersonal ökar samt att barn öppnar upp sig mer för varandra, 

omvårdnadspersonal och andra vuxna när en vårdhund inkluderas i miljön. 

 

Fysiologiska påverkan 

Enligt Calcatera et al. (2015) och Tsai et al. (2010) har vårdhundens närvaro en direkt 

påverkan på barns neurologiska aktivitet, blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens. 

Calcatera et al. (2015) menar att vårdhundens närvaro ökar neurologisk aktivitet samt 

blodtryck och hjärtfrekvens. Enligt Tsai et al. (2010) minskar det systoliska blodtrycket 

under mötet med vårdhund samt håller sig på en lägre nivå även en period efter mötet med 

vårdhund. Vidare menar Tsai et al. (2010) att det diastoliska blodtrycket samt 

hjärtfrekvensen inte påverkas av vårdhundens närvaro men att andningsfrekvensen ökar. 

Enligt Silva och Osorio (2018) påverkar inte vårdhunden några fysiologiska variabler. 

Huvudteman Subteman 

Barnens upplevelser Psykologiska påverkan  

Fysiologiska påverkan 

Demografiska variabler 

Föräldrarnas upplevelser Distraktion  

Motivation 

Omvårdnadspersonalens upplevelser 
 



 12  

 

   

Branson et al. (2017), Calcatera et al. (2015) samt Vagnoli et al. (2015) mätte 

kortisolnivåerna i barnens saliv i samband med vårdhundens närvaro i miljön. Endast 

Vagnoli et al. (2015) menar att vårdhundens närvaro leder till minskade kortisolnivåer i 

barnens saliv. Calcatera et al. (2015) och Branson et al. (2017) menar att vårdhunden inte 

hade någon påverkan på kortisolnivåerna. 

 

Demografiska variabler 

De demografiska variablerna ålder och kön påverkar inte vårdhundens påverkan på barn 

enligt resultaten av Branson et al. (2017), Braun et al. (2009), Gagnon et al. (2004), 

McCullough et al. (2017) och Vagnoli et al. (2015). Däremot kom Tsai et al. (2010) fram 

till att åldern påverkar då äldre barn visade mindre rädsla än yngre barn. Etnicitet och 

kulturella skillnader spelar inte någon roll i användandet av vårdhund (Branson et al., 

2017; Dietz et al., 2012; McCullough et al., 2017; Tsai et al., 2010). Tidigare erfarenheter 

av vårdhund påverkar inte vårdhundens påverkan (Braun et al. 2009 och Tsai et al. 2010). 

Inte heller ägandet av husdjur i hemmet har någon inverkan (Braun et al., 2009; 

McCullough et al., 2017; Tsai et al., 2010). Sjukdomstillstånd och hur länge barnet varit 

sjukt var inte heller associerade med påverkan av vårdhunden (Branson et al., 2017; 

Gagnon et al., 2004; McCullough et al., 2017). Föräldrars egenskaper såsom ålder, kön och 

boendesituation påverkar inte vårdhundens påverkan (Vagnoli et al., 2015; McCullough et 

al., 2017; Branson et al., 2017; Dietz et al., 2012). Dietz et al. (2012) kom fram till att de 

demografiska variabler som påverkade de olika undersökta terapiformerna där en vårdhund 

inkluderades var tidigare erfarenheter av sexuellt utnyttjande och miljön i vilken terapin 

ägde rum. 

 

Föräldrarnas upplevelseer 

Föräldrar upplever sina barn som gladare, (Moreira et al., 2016; Kaminski et al., 2002) 

lugnare (Moreira et al., 2016) samt att deras välmående ökade (Gagnon et al., 2004). 

Bardill och Hutchinson (1997) kom fram till att vårdhunden ses som hjälpsam för barnen. 

Sobo et al. (2006) kom fram till att barnen anses lugnare och mer underhållna samt att 

vårdhunden upplevs vara ett gott sällskap till barnen. Föräldrarna upplever att smärtan hos 

deras barn minskar i samband med vårdhundens närvaro (Braun et al., 2009; Gagnon et al., 

2004; Sobo et al., 2006). En förälder trodde att en mindre mängd smärtstillande läkemedel 

kunde ha använts om vårdhunden använts tidigare i behandlingen (Sobo et al., 2006). 

Omvårdnadspersonalen ses som lugnare och att kvaliteten på vården blev bättre (Moreira 

et al., 2016). I resultatet i studien av Gagnon et al. (2004) skulle alla föräldrar 

rekommendera användningen av vårdhund till andra och 96 procent av föräldrarna var 

mycket tillfredsställda med vårdhundsprogrammet. 

 

Upplevelsen av den egna emotionella och kommunikativa stressen samt stressen kring 

medicinsk vård var lägre i samband med användningen av vårdhund (McCullough et al., 

2017). Föräldrarnas upplevda oro påverkas inte av vårdhunden enligt Vagnoli et al. (2015). 

 

Motivation och distraktion 

Gagnon et al. (2004), Moreira et al. (2016) och Sobo et al. (2016) kom fram till att 

föräldrar/vårdnadshavare upplever att vårdhunden fungerar som en distraktion från smärta 

och andra obehagliga upplevelser associerade med sjukhusvistelse för deras barn. 

Föräldrar/vårdnadshavare anser även att deras barn blir mer motiverade att genomgå 

undersökningar och behandlingar och delta i sin vård (Gagnon et al., 2004; Moreira et al., 

2016). Gagnon et al. (2004) menar även att vårdhundens närvaro påverkar upplevelsen av 
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föräldrars barns rädsla och obehag i samband med undersökningar och behandling samt att 

deras barn blir mer medgörliga. 

 

Omvårdnadspersonalens upplevelser 

Omvårdnadspersonal ser positiva upplevelser hos barnen då de blir gladare (Kaminski et 

al., 2002; Moreira et al., 2016). Enligt resultatet i Moreira et al. (2016) anser 

omvårdnadspersonal att vårdhunden fungerar som en distraktion och underhållning för 

barnen. Vidare kom de fram till att omvårdnadspersonal ser att barn blir lugnare och har 

lättare att öppna upp sig och interagera med varandra. Av omvårdnadspersonalen var 91 

procent tillfredsställda med vårdhundsprogrammet och 90 procent upplevde att 

vårdhundsprogrammet var väldigt viktigt för de sjuka barnen (Gagnon et al., 2004).  

 

Enligt Bardill och Hutchinson (1997) Gagnon et al. (2004), samt Moreira et al. (2016) 

upplever omvårdnadspersonal att närvaron av en vårdhund underlättar deras arbete genom 

att barn blir mer öppna, mer medgörliga och lättare att kommunicera med. 

Omvårdnadspersonal upplever att de blir mer motiverade till sitt arbete och att vårdhunden 

generellt bidrar till positiva upplevelser (Gagnon et al., 2004). Silva och Osorio (2018) 

kom också fram till att omvårdnadspersonal upplever vårdhundens närvaro som positiv då 

stress, oro och förvirring hos omvårdnadspersonal minskar avsevärt i hundens närvaro. 

Omvårdnadspersonalen blir gladare, mer entusiastiska och kände sig mer lyckliga på sin 

arbetsplats (Moreira et al., 2016). Den negativa upplevelse omvårdnadspersonalen hade av 

vårdhundens närvaro beskrivs av Moreira et al. (2016) som bristen på kunskap gällande 

rutiner då konceptet med att inkludera en hund i vården anses vara nytt och okänt för 

många. Ingen omvårdnadspersonal upplever att vårdhunden innebär extra mycket arbete 

och 95 procent ser en positiv påverkan på sitt arbetssätt (Gagnon et al., 2004).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva påverkan av vårdhunden på miljön inom 

barnsjukvården. I vårt resultat kom vi fram till två huvudfynd. Det första huvudfyndet är 

att det finns en positiv syn på användningen av vårdhund hos såväl barn, föräldrar samt 

omvårdnadspersonal. Det andra huvudfyndet är att påverkan av vårdhunden är individuell 

och det inte finns något givet svar på hur eller om en person kommer påverkas av 

användningen av vårdhund.  

 

Vårt resultat visar att vårdhunden antingen leder till minskad smärta, oro, stress och ångest 

hos barnen eller inte har någon påverkan alls på dessa faktorer. Edwinson Månsson och 

Enskär (2015) beskriver att det finns två typer av världar som barn upplever sig vara i då 

de befinner sig i en miljö där hälso- sjukvård bedrivs; den icke-hotfulla världen och den 

hotfulla världen. Det kan diskuteras huruvida de olika världarna kan påverka barnens 

upplevelse av smärta, oro, stress och ångest vid användande av vårdhund. Skulle barn 

befinna sig i en miljö där de känner sig stressade och rädda kanske smärta, oro, stress och 

ångest skulle vara högre från början och därmed skulle vårdhunden kunna sänka denna 

mer. Om barn däremot skulle befinna sig i en miljö där de känner sig trygga och väl 

omhändertagna, kanske smärtan, oron, stressen och ångesten skulle vara så låg eller 

obefintlig från första början att den inte går att få ner märkbart med hjälp av vårdhunden. 

Andra faktorer som skulle kunna ha påverkan på smärta är skillnader i tillvägagångssätt, 

rådande miljö, tid och egenskaper och subjektiva känslor och upplevelser hos barnen.  
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Laursen et al. (2014) menar att det finns ett samband mellan en stressfull miljö och 

inläggning på sjukhus samt att miljön där hälso- och sjukvård bedrivs spelar en stor roll i 

patientens läkningsprocess. Stress orsakad av bland annat oljud är vanligt förekommande 

inom sjukhusmiljön (Byers et al., 2006). Stressframkallande oljud från till exempel 

maskiner som mäter vitalparametrar, hårda golv och väggar som orsakar att ljud studsar 

och alarm i droppräknare är i många fall oundvikliga då prioriteringen inom hälso- och 

sjukvården är att ge så god medicinsk vård som möjligt. Vårt resultat visar att vårdhunden 

kan ha en lugnande påverkan samt minska stressen hos barn inom barnsjukvården. Då lugn 

är en av de egenskaper som krävs hos en hund för att den ska kunna erhålla certifikat enligt 

Marcus (2012) är det enligt oss inte konstigt att vårdhundens lugn smittar av sig på barnen. 

Vi anser att en vårdhund skulle kunna jämna ut denna obalans i miljön och minska 

stresspåverkan orsakad av viktiga hjälpmedel och verktyg som finns inom hälso- och 

sjukvården samt öka förutsättningarna för barnens läkningsprocess.  

 

Våra fynd visar att användning av vårdhund har en varierad eller ingen som helst påverkan 

på fysiologiska variabler såsom kortisolhalt i saliven, blodtryck, hjärtfrekvens och 

andningsfrekvens. Användning av vårdhund kan sänka blodtrycket och kortisolhalten hos 

barn och detta tror vi skulle kunna vara ett tecken på ett ökat lugn och/eller minskad stress. 

Vårdhunden kan även öka blodtryck och andningsfrekvens vilket vi tror skulle kunna vara 

ett tecken på att barn blir exalterade och uppvarvade under mötet med en vårdhund då 

resultatet även visar att den kan bidra till glädje. Ett av huvudfynden i vårt resultat är att 

påverkan och responsen av användandet av vårdhund varierar från person till person, även 

gällande psykologiska variabler. Detta tyder på att påverkan av användandet av vårdhund 

är subjektiv och påverkar individer på olika sätt. Vårdhunden bör därför anses vara en 

individanpassad åtgärd och insättandet av den bör utvärderas regelbundet som med andra 

terapeutiska åtgärder. Vi tror att en individanpassad åtgärd som användning av vårdhund 

skulle kunna öka barns känsla av att vara egna personer snarare än en patient i mängden 

som enligt Beck-Friis et al. (2017) är viktigt inom omvårdnad.  

 

Enligt Beck-Friis et al. (2007) har patienter ett behov av att bli sedda och bekräftade. 

Vidare menar de att vårdhunden kan uppfylla detta behov, vilket även vårt resultat styrker. 

Beck-Friis et al. (2007) menar att hundens fysiska närhet hjälper patienter att bearbeta 

svåra känslor som kan uppkomma i samband med sjukdom och sjukhusvistelse. Då vårt 

resultat visar att vårdhunden kan sprida glädje till barn kan det vara ett tecken på att de 

blivit hjälpta att bearbeta obehagliga känslor. Resultatet visar dock att vårdhunden inte 

alltid ökar positiva känslor eller minskar negativa känslor, vilket innebär att det inte går att 

förutse om den kommer underlätta bearbetningen av obehagliga känslor hos barn eller ej.  

 

Vi anser att det finns restriktioner kring vilka barn som är i lämpligt tillstånd att ta del av 

användandet av vårdhund. Vidare menar vi att hänsyn bör tas till barn som har allergi mot 

hundar eller är hundrädda. Det är inte heller inte lämpligt att barn med smittor som kan 

överföras till djur eller med infektionskänslighet deltar i ett vårdhundsprogram. Barn som 

vårdas på intensivvårdsavdelning eller som är allmänt orkeslösa bör inte heller delta i 

användandet av vårdhund. Med tanke på både vårdhundens och barnets säkerhet bör ett 

barn heller aldrig lämnas ensamt med en vårdhund.  

 

Familjecentrerad omvårdnad innebär att fokus inte enbart riktas mot individen, utan mot 

hela familjen (Edwinson Månsson och Enskär, 2015). I vårt resultat framkommer att 

vårdhunden inte bara påverkar barn utan även deras föräldrar. Vidare visar resultatet att 

både barn och föräldrar har en positiv inställning till användandet av vårdhund. Då hela 
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familjen kan ta del av vårdhunden innebär det att den kan utveckla förutsättningarna för att 

utföra god familjecentrerad omvårdnad. 

 

Wright och Leahey (2013) menar att alla medlemmar i en familj påverkar varandra samt 

varandras sinnesstämning, det vill säga att då föräldrar är positivt/negativt inställda, 

överförs denna positivitet/negativitet på barnen och vice versa. I vårt resultat framkommer 

att föräldrars rädsla och känsla av obehag under undersökningar och behandlingar minskar 

i samband med användandet av vårdhund. Då föräldrars negativa inställningar minskar och 

positiva inställningar ökar gäller ofta detsamma för deras barn. Om vårdhunden kan 

påverka välbefinnandet hos någon familjemedlem oavsett om det är barnet eller föräldern 

kan detta även påverka välbefinnandet hos resten av familjen. Även detta anser vi är en 

förutsättning för att utföra god familjecentrerad omvårdnad.  

 

Vårt resultat visar att vårdhunden kan fungera som en distraktion från undersökningar och 

behandlingar som upplevs som obehagliga för barnen. Det finns studier som visar på 

positiv påverkan av olika typer av distraktioner som VR-glasögon (Gold, Kim, Kant, 

Joseph & Rizzo, 2006) och clowner (Tener, Ofir, Lev-Wiesel, Franco & On, 2016). Med 

vårt resultat som visar på att även vårdhundar kan fungera som distraktioner ökar 

valmöjligheterna för barn och deras föräldrar. Vi anser att om familjer skulle få 

valmöjligheten att ta del av vårdhunden skulle självbestämmandet och inflytandet i den 

egna vården öka. 

 

Vad gäller motivation till att delta vid behandlingar fann vi att föräldrar upplever att deras 

barn blir mer motiverade vid användandet av vårdhund. Stroupe (2014) menar att miljön 

kan och bör utformas på ett sätt som möjliggör delaktighet för både patienter och deras 

anhöriga. Denna delaktighet kan även leda till en ökad tillfredsställelse av vården. Vi anser 

att vårdhunden kan vara en del av den miljö som möjliggör och motiverar till delaktighet 

och därmed öka tillfredsställelsen av vården för både barn och deras föräldrar. 

 

I vårt resultat fann vi att en förälder upplevde att vårdhunden hade en smärtlindrande 

påverkan och menade att läkemedelsbehandling kunde ha undvikits om vårdhunden 

kommit in tidigare i omvårdnaden (Sobo et al., 2006). Då enbart en förälder utav alla som 

deltog i studierna som undersöktes uttryckte detta finns inte tillräckligt med underlag för 

att säkerställa att detta är fallet, men vi anser ändå att detta är viktigt att diskutera då det 

visar en tro på att vårdhunden kan minska användandet av läkemedel i enskilda fall. 

Edwinson Månsson och Enskär (2015) menar att barn ofta upplever miljön inom 

barnsjukvården som obehaglig. Om en minskning i användandet av läkemedel skulle vara 

möjlig skulle eventuella biverkningar och obehag som dessa kan orsaka hos barn undvikas 

och därmed det övergripande obehag som en vistelse i en miljö där hälso- och sjukvård 

bedrivs innebär kunna minska. 

 

Vad gäller omvårdnadspersonalens upplevelser av vårdhunden visar vårt resultat att 

omvårdnadspersonal är positivt inställda till användandet av vårdhund samt att de upplever 

att vårdhunden underlättar deras arbete. Nackdelarna med användandet av vårdhund från 

omvårdnadspersonalens sida visar sig i resultatet vara bristen på tydliga rutiner och 

riktlinjer. Det är av stor vikt att all omvårdnadspersonal som ska arbeta i en miljö där en 

vårdhund befinner sig innehar rätt kunskap och praktisk träning. Silveira, Santos och 

Linhares (2011) visar på att de rutiner och riktlinjer som krävs gällande användandet av 

djur inom hälso- sjukvården bör ta upp hygieniska, moraliska och praktiska aspekter såsom 

regelbundna veterinärbesök för djuren och frivillighet att ta del av vårdhunden som patient. 
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Vi menar att när omvårdnadspersonalen är väl informerade och tränade kan användningen 

av vårdhund effektiviseras.   

 

Vidare fann vi att vårdhunden kan bidra till en ökad tillit till omvårdnadspersonalen från 

barnens sida samt skapa bättre förutsättningar för kommunikation mellan barn och 

omvårdnadspersonal då barn öppnar upp sig mer i närvaron av vårdhund. Enligt Stroupe 

(2014) har omvårdnadspersonal ett ansvar att försöka skapa en god kommunikation med 

patienterna. Ylikangas (2017) menar att förhållandet mellan patient och personal är en del 

av miljön, den så kallade omgivningen. Även Browall et al. (2013) definierar en typ av 

miljö som utgår från förhållanden mellan människor, den så kallade psykosociala miljön. 

Vidare menar Browall et al. (2013) att en psykosocial miljö där patienter kan känna sig 

som unika personer snarare än som en patient i mängden är den allra viktigaste aspekten av 

miljön för patienter. Browall et al. (2013) beskriver även att partnerskapet eller 

förhållandet mellan patient och personal påverkar upplevelserna av olika miljöfaktorer. Vi 

anser att vårdhunden, genom att underlätta bildandet av partnerskapet och förhållandet 

mellan barn som vårdas inom barnsjukvården och omvårdnadspersonal, kan bidra till en 

omvårdnad av högre kvalitet. Detta då tillit och kommunikation är centrala förutsättningar 

för god omvårdnad och har en påverkan på hur upplevelsen av miljön upplevs från de olika 

perspektiven vi valt att belysa.  

 

Metoddiskussion 

Valet att skriva en litteraturöversikt ledde till att vi har kunnat beskriva ett område som 

redan forskats om för att sammanställa ett nytt resultat. Dessutom har vi fått tillgång till 

undersökningar av vårdhundens påverkan på barn i olika miljöer eftersom ingen studie är 

den andra lik. Hade vi använt en metod för intervjuer eller frågeformulär hade vi inte fått 

fram samma resultat. Det skulle dessutom bli en stor utmaning att inhämta tillräcklig data 

genom intervjuer inom det berörda ämnet då Johansson (2014) beskriver att vårdhundar 

inom barnsjukvård fortfarande är ett nytt koncept i Sverige. 

 

Analysmetoden av Friberg (2017) som använts var passande för syftet med vår studie och 

skapade goda förutsättningar för att få fram ett resultat, trots att vi var tvungna att frångå 

några av rekommendationerna gällande analysen av det material som vi fick fram via vår 

datainsamling. Vi anser även att Fribergs (2017) rekommendationer var passande för oss 

som skriver en litteraturöversikt för första gången då processen var skriven steg för steg. 

Det valda tillvägagångssättet anser vi ökar studiens reliabilitet.  

 

När vi först påbörjade våra sökningar var tanken att ha ett kriterium om att studierna skulle 

vara tio år eller yngre då Friberg (2017) menar att forskning är en färskvara men att äldre 

material kan användas om det är av särskilt intresse. Efter flertalet sökningar fann vi att 

mängden studier som uppfyllde detta inklusionskriterium inte räckte till för att komma 

fram till ett resultat vilket ledde till att vi fick justera våra inklusionskriterier. Studierna 

som blev inkluderade för att utgöra resultatet blev därför äldre än vad som först var tänkt 

men bedömdes ändå vara relevanta för studiens syfte i fråga om kvalitet. Ytterligare en 

justering som fick göras gällande urvalet var miljön i vilken studien utfördes i. Den 

ursprungliga tanken var att enbart ha med studier som undersökte påverkan av vårdhund i 

en sjukhusmiljö. Studierna som uppfyllde detta kriterium var dock för få för att skapa ett 

resultat av och därför fick vi ändra kriteriet till miljö i vilken hälso- sjukvård bedrivs.  

 

I metoden valde vi att ta med den booleska termen AND. Vid användandet av AND hjälpte 

det oss att begränsa våra sökningar och få fram mer relevanta studier. OR var tänkt att 
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användas för att bredda våra sökningar. Men efter flertalet sökningar upptäcktes att vid 

användandet av denna term så föll hunden oftast bort från studierna som vi fick träff på. 

Valet gjordes då att inte använda OR då det inte hjälpte oss att bredda sökningarna som det 

var tänkt. 

 

Av 48 lästa studier var det endast 15 som matchade vårt syfte och uppfyllde 

inklusionskriterierna. De 33 studier som exkluderades berörde alla på något sätt 

användandet av hundar i terapeutiskt eller annat behandlande syfte men var ändå inte 

relevanta då de antingen inte var kopplade till en sjukhusmiljö, åldersgruppen inte stämde, 

inte var peer reviewed eller hade för låg kvalitet för att inkluderas. I och med att det var så 

många studier som föll bort på grund av att de inte passade syftet eller inklusionskriterierna 

till denna studie blev urvalet snävt. Många sökningar fick göras och vissa studier som blev 

inkluderade i resultatet fick läsas flertalet gånger för att säkerställa att de verkligen svarade 

på syftet. Studien av Bardill och Hutchinson (1997) uppfyllde inte ett av 

inklusionskriterierna men inkluderades ändå. Studien saknade samtycke från föräldrar men 

hade samtycke från samtliga barn som deltog i studien. Barnen var 11 år eller äldre och 

Polit och Beck (2017) menar att samtycke kan och bör ges från barn över sju år. En 

ytterligare anledning till att vi ändå valde att inkludera studien var att den inkluderade 

föräldrars perspektiv vilket vi ansåg var relevant för vårt syfte.  

 

Studierna som inkluderades i studien har blandat ursprung och är skrivna i olika länder 

som Brasilien, Italien, Kanada, Taiwan och USA. Att ha ett så blandat urval avseende 

länder har givit oss en bredare blick över användningen av vårdhund världen över samt ett 

mer mångkulturellt resultat. Däremot kan denna spridning också innebära att lagar, regler 

och synsätt skiljer sig från varandra vilket kan påverka möjligheterna till användandet av 

vårdhund inom barnsjukvården i Sverige.  

 

Friberg (2017) rekommenderar inte att blanda kvalitativa och kvantitativa studier. 

Eftersom området som vi valt att belysa är ett smalt område togs beslutet att denna 

rekommendation inte kunde följas. För att få med hur vårdhunden påverkade miljön inom 

barnsjukvården behövdes information från både kvalitativa och kvantitativa studier, dels 

för att få reda på kvantitativa variabler som fysiologiska (blodtryck, hjärtfrekvens, 

andningsfrekvens) men också för att få fram olika perspektiv och upplevda känslor hos 

såväl barn som deras föräldrar och omvårdnadspersonal.  

 

Vi anser att validiteten i vår studie är hög i och med att det valda syftet rymmer mycket. Vi 

valde att undersöka vårdhundens påverkan på miljön just för att miljön är ett så pass 

komplext begrepp och omfattar så mycket. Då vi insett att det valda ämnet är ett smalt 

område gjordes bedömningen att detta breda begrepp kunde vara till vår fördel. Miljön 

omfattar såväl fysiska som psykiska och emotionella aspekter av miljön som beskrivs av 

Ylikangas (2017). Då miljön endast kan beskrivas av de som upplever den tillkom det 

naturligt att få med alla inblandade människors perspektiv.  

 

Då vi uppfattade Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats 

som svårtolkad och specifikationerna för vad som anses vara medel-kvalitet inte är 

beskrivna mer än som en blandning av hög och låg kvalitet kan våra personliga tolkningar 

ha påverkat kvalitetsbedömningen. Med en annan mer detaljerad och genomgående 

kvalitetsbedömning hade trovärdigheten för vår studie kunnat öka.  
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Ytterligare svagheter i vårt tillvägagångssätt är att vi valde att inte boka något möte med 

bibliotekspersonal då vi ansåg att ämnesområdet var smalt nog för att söka upp studier på 

egen hand. Däremot har ingen av oss tidigare skrivit en omvårdnadsvetenskaplig uppsats 

och vi saknar därför erfarenhet av att söka i de valda databaserna. Det kan ha medfört att 

kvaliteten på denna studie blivit lägre. Även det faktum att alla inkluderade studier är 

skrivna på engelska och ingen av oss har engelska som modersmål vilket ökar risken för 

feltolkningar i översättningen kan ha lett till en lägre kvalitet.  

 

Då de forskningsetiska övervägandena skrevs uppstod tanken kring etiska riktlinjer vid 

användandet av djur. Det var inte alla inkluderade studier som nämnde huruvida hänsyn 

tagits till djurens välmående eller ej, vilket vi ansåg vara problematiskt. Ett fåtal studier 

(Braun et al., 2009; Calcatera, 2015; McCullough et al., 2017; Moreira et al., 2016; Silva & 

Osorio, 2018) redovisade vilka åtgärder som tagits för att ta hänsyn till etiska aspekter vad 

gäller användandet av djur i forskning. Enligt American Veterinary Medical Foundation 

(AMVA) (u.å.) är hundar sociala varelser som ofta finner glädje i mänskligt sällskap. 

Vidare menar AMVA (u.å.) att hundar som känner sig rädda, stressade eller hotade i värsta 

fall kan bita och att detta oftast beror på att människor inte uppfattat hundens signaler. Med 

det sagt är inte djurets välbefinnande enbart en etisk fråga, utan även en fråga om 

patientsäkerhet.  

 

Styrkor med denna studie är att vi inom det område vi valt belyser att användandet av 

vårdhund har positiv påverkan på barn, föräldrar och anhöriga inom miljön av 

barnsjukvården. Vilket ytterligare bekräftar att mer forskning behövs inom arbetet. 

Svagheter blev att att vi fick använda oss av gammalt material som först inte var tanken att 

inkluderas men som bedömts relevant enligt Sophiahemmets bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats samt att begränsningen att enbart ha miljön inom sjukvården och vårdhund 

gav ett smalare fält att söka information genom och problem med att hitta tillräckligt för ett 

resultat. 

 

Slutsats 

Syftet var att undersöka påverkan av vårdhund på miljön inom barnsjukvården. Våra 

huvudfynd är att det finns en positiv syn på användandet av vårdhund inom barnsjukvården 

samt att påverkan av vårdhund är individuell. Resultatet visar att vårdhunden kan ha en 

smärtlindrande och ångest-, oro-, och stressdämpande påverkan på barn som vårdas inom 

barnsjukvården. Utöver de psykologiska påverkningarna kan vårdhunden även påverka 

barnen fysiologiskt genom att höja eller sänka blodtryck, hjärtfrekvens, kortisolhalt, 

neurologisk aktivitet och andningsfrekvens. Föräldrar och omvårdnadspersonal kan se att 

vårdhunden fungerar som en distraktion och motivation för barnen. Vårdhunden kan även 

minska stress och oro hos föräldrar. Omvårdnadspersonal kan uppleva att en vårdhund 

underlättar deras arbete genom att öka förutsättningarna för kommunikation, tillit och 

medgörlighet hos barnen. Omvårdnadspersonal anser inte att vårdhunden innebär extra 

arbete men önskar tydliga rutiner och riktlinjer kring användandet av vårdhund. 

 

Fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att undersöka hur yttre miljöfaktorer såsom tid, plats, personer 

och medicinska omständigheter påverkar vårdhundens påverkan Att undersöka ett enda 

vårdhundsprogram med en enda uppsättning av rutiner och tillvägagångssätt samt hur detta 

påverkar patienters upplevelse av smärta, ångest, oro och stress under olika omständigheter 

skulle behövas för att utesluta att påverkan av vårdhunden skiljer sig beroende på hur, när 
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och var användningen av den sker. Vidare forskning krävs för de specifika detaljerna kring 

användandet av vårdhunden, såsom forskning, utbildning av omvårdnadspersonal och hur 

vårdhunden tas om hand om.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet i detta arbete visar att applicering av en vårdhund i barnsjukvården kan bidra till 

positiva upplevelser hos barnen, deras föräldrar och omvårdnadspersonal. Vårdhunden kan 

vara ett lämpligt terapeutiskt alternativ i syfte att minska smärta, minska stress och oro 

eller distrahera patienter från obehag och sprida glädje. Användandet av vårdhund ställer 

krav på lokala rutiner och riktlinjer samt utbildning och träning av omvårdnadspersonal. 

Dessutom bör hänsyn till djurets välmående tas i åtanke. 
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BILAGA A 

Tabell 1. 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 väl genomförd 

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 väl genomförd 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/deltagare 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 väl 

genomförd 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. Avsikten 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 

I 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltag

are  
Resultat Typ 

Kvalitet 

Bardill, N., & 

Hutchinson, 

S. 
1997 
USA 

Animal-

Assisted 

Therapy With 

Hospitalized 

Adolescents  

Syftet var 

att fastställa 

effekterna 

med DAT 

hos 

ungdomar 

på sjukhus 

Design: Klinisk kontrollerad studie utan kontrollgrupp 
Urval: 11-18 år gamla ungdomar som behövde läggas in på 

psykiatrisk avdelning för akut eller kronisk psykisk sjukdom 
Datainsamling: Deltagarna förde journal dagligen som gicks 

igenom efter en månad och söktes igenom efter kommentarer 

om hunden. Ljudinspelning skedde med 15 av deltagarna om 

deras känslor kring hunden. Personal gav även sin beskrivning 

på hur barnen svar på hunden.  
Analys: Koder användes och över tiden bildades teman. 

30 
(0) 

De fann att hunden Graham hade en stor 

inverkan på miljön då barnen och föräldrar 

hade förutfattad uppfattning om psykiatriska 

vården som minskades när det befann sig en 

hund som viftade med svansen när de 

anlände till avdelningen. Barnen upplevde att 

miljön blev mer hemlik tack vare hunden, 

och gav vissa patienter känslan att inte vara 

inlåst. Graham gjorde så att personal sågs 

som vänligare och öppnade upp barnen för 

personalen. Graham gjorde så att miljön 

kändes lugnare, han lyssnade och accepterade 

barnen som de va.  

K 
II 

Barker, S. B., 

Knisely, J. S., 

Schubert, C. 

M., Green, J. 

D. & 

Ameringer, S. 
2015 
USA  

The Effect of 

an Animal-

Assisted 

Intervention on 

Anxiety and 

Pain in 

Hospitalized 

Children 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

10 minuter 

DAT på 

ångest och 

smärta för 

barn som 

vårdas på 

akutsjukhus. 

Ytterligare 

syfte med 

studien var 

Design: Randomiserad, kontrollerad studie. 
Urval: Barn 8-18 år.  
Datainsamling: Information om smärta och ångest samlades in 

både innan och efter momenten som antingen var besök av 

hund eller att lägga pussel. Information om 

läkemedelsanvändning inhämtades från journalerna. För att 

samla in data som rör attachment användes två 

självrapporterade formulär.  
Analys: Alla variabler analyserades genom medelvärde och 

standardavvikelse. För att finna skillnader mellan de olika 

kategoriska variablerna användes chi-square-tester.  

40 
(0) 

Resultatet visade ingen märkbar skillnad 

mellan grupperna vad gäller smärta och 

ångest. Resultat visade också att barn med 

säker attachment hade lägre ångest och 

smärta innan båda momenten och hade störst 

minskning av ångest och smärta efter DAT.  

RCT 
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 

II 

 

Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltag

are  
Resultat Typ 

Kvalitet 

att undersöka 

huruvida 

attachment 

påverkar 

effekterna av 

DAT.  

Branson, S., 

Boss, L., 

Padhye, S. N., 

Trötscher, T. 

& Ward, A. 
2017 
USA  

Effects of 

Animal-

assisted 

Activities on 

Biobehavioral 

Stress 

Responses in 

Hospitalized 

Children: A 

Randomized 

Controlled 

Study 

Syftet var 

att 

undersöka 

effekterna 

av DAT på 

stress och 

kortisol- 

och CRP-

nivåerna i 

salivet hos 

barn inlagda 

på sjukhus.  

Design: Randomiserad kontrollerad studie med kontrollgrupp 
Urval: Barn 7-17 år som var alerta, orienterade och kapabla att 

utföra momentet samt fria från hormon- och 

antiinflammatoriska läkemedel, inte var isolerade på grund av 

smitta och inte var rädda eller allergiska mot hundar. 
Datainsamling: Nivåer av kortisol och CRP mättes i saliven. 

Ångest, känsloläge, attityd mot djur och interaktioner mellan 

människa och djur mättes med olika anpassade formulär. 

Analys: Demografiska variabler skrevs in i dator för att 

jämföras. Biologiska variabler delades in i mönster. Likheter 

mellan grupperna analyserades.  

48 
(0) 

Skillnaden mellan interventions- och 

kontrollgruppen var inte märkbar vad gäller 

ökning i positiva känslor och minskning av 

negativa känslor. Nivåerna av kortisol och 

CRP i saliven skilde sig inte märkbart mellan 

grupperna.  

RCT 
II 

Braun, C., 

Stangler, T., 

Narveson, J., & 

Pettingell, S.  
2009 
USA 

Animal-assisted 

therapy as a pain 

relief 

intervention for 

children 

Syftet var 

att 

undersöka 

effekten av 

DAT som 

en form av 

smärtlindrin

g samt vilka 

effekter 

DAT har på 

vitalparamet

Design: Kvasiexperimentell studie 
Urval: 3-17 år inom en akut pediatrikavdelning med etablerat 

DAT program.  
Datainsamling: Smärtskattning av barnens och föräldrarnas 

smärta gjordes med hjälp av en anpassad smärtskala. 

Blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens mättes innan 

och efter aktiviteten i båda grupper. Ur journalerna togs 

information relaterad till barnens smärta. 
Analys: Data analyserades med SPSS som är ett datorprogram 

som används för att föra och analysera statistik. 

57 
(0) 

Effekt av DAT på smärta och 

vitalparametrar: Smärtan var betydligt lägre 

efter interventionsgruppens aktivitet än efter 

kontrollgruppens aktivitet. Föräldrarna till 

barnen i interventionsgruppen uppfattade sina 

barn som mer smärtfria efter aktiviteten än 

föräldrarna till barnen i kontrollgruppen. 

Blodtryck och hjärtfrekvens förblev 

oförändrat efter mötet med hund. 

Andningsfrekvens ökade efter mötet med 

hund.  

CCT 
I 
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Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltag

are  
Resultat Typ 

Kvalitet 

rar. Studien 

syftar även 

till att 

undersöka 

huruvida 

det finns 

någon 

koppling 

mellan 

smärtupplev

else och 

demografisk

a variabler.  

Koppling mellan DAT och demografiska 

variabler: Ingen koppling påvisades mellan 

de olika demografiska variablerna. 

Calcaterra V., 

Veggiott, P., 

Palestrini, C., 

De Giorgis, 

V., Raschetti, 

R., 

Tumminelli, 

M., 

Mencherini, 

S., Papotti, F., 

Klersy, C., 

Albertin, R., 

Ostuni, S. & 

Pelizzo, G. 
2015 
Italien 

Post-

Operative 

Benefits of 

Animal-

Assisted 

Therapy in 

Pediatric 

Surgery: A 

Randomised 

Study 

Syftet var 

att öka 

förståelsen 

för effekten 

av DAT på 

smärta och 

stress i det 

postoperativ

a skedet.  

Design: Randomiserad, oblindad, kontrollerad pilotstudie. 
Urval: Barn 2-17 år som undergick kirurgi.  
Datainsamling: Kortisolnivåer i saliven mättes vid samma 

tidpunkt på dygnet för alla. Neurologiska effekter mättes med 

EEG. Vitalparametrar som mättes var blodtryck, hjärtfrekvens 

och saturation och dessa mättes före och efter den studerande 

aktiviteten som antingen var besök av hund eller att sitta tyst i 

20 minuter. Smärtskattning gjordes med en anpassad skala.  
Analys: Betydelsen av DAT:s effekter på smärta mättes 

genom ett datorprogram för att analysera statistik. Effekterna 

på kortisolnivåer och vitalparametrar analyserades genom 

anpassade program. 

40 
(0) 

Ökad neurologisk aktivitet sågs hos barnen 

som ingick i interventionsgruppen. Barnen 

som ingick i interventionsgruppen hade 

mindre smärta än barnen i kontrollgruppen. 

Vad gäller kortisolnivåerna i saliven 

påvisades ingen märkbar skillnad mellan 

grupperna. DAT påverkade även 

hjärtfrekvens och blodtryck.  

RCT 
II 
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Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltag

are  
Resultat Typ 

Kvalitet 

Dietz, T. J., 

Davis, D., & 

Pennings, J.  
2012 
USA 

Evaluating 

Animal-

Assisted 

Therapy in 

Group 

Treatment for 

Child Sexual 

Abuse 

Syftet med 

studien var 

att utvärdera 

effekterna 

av och 

jämföra tre 

olika 

grupper 

som 

genomgår 

gruppterapi 

där två av 

dem 

involverar 

en hund. 

Design: Klinisk kontrollerad studie.  
Urval: Barn 7-17 år som blivit sexuellt utnyttjade och som 

deltog på alla gruppterapi-möten.  
Datainsamling: Demografiska variabler samt information 

relaterat till erfarenheterna av det sexuella utnyttjandet 

inhämtades från vårdnadshavare. Trauma-symtom mättes med 

ett anpassat självrapporteringsformulär.   
Analys: Anpassade statistiska tester användes för att se 

skillnader i demografiska variabler mellan grupperna. 

Skillnader i insamlade data mellan grupperna före och efter de 

olika aktiviteterna analyserades med statistiska metoder. . 

153 
(0) 

Resultatet visade att barnen som fick träffa 

en hund visade minskade trauma-symtom 

som ångest, depression, ilska, PTSD, 

dissociation och sexuell oro märkbart. 

Resultatet visade även att barn som ingick i 

gruppen med berättelser minskade trauma-

symtom märkbart.  

CCT 
I 

Gagnon, J., 

Bouchard, F., 

Landry, M., 

Belles-Isles, 

M., Fortier, 

M. & Fillion, 

L. 
2004 
Kanada 

Implementing 

a hospital-

based animal 

therapy 

program for 

children with 

cancer: A 

descriptive 

study 

Syftet med 

studien var 

att 

dokumenter

a sambandet 

mellan 

deltagande i 

sjukhusets 

DAT-

program 

och 

kvaliteten 

av vården 

samt 

tillfredsställ

Design: Deskriptiv design. 
Urval: Föräldrar till barn över 2 år med cancersjukdom och 

sjuksköterskor som jobbar med barn med cancersjukdom samt 

med erfarenhet av DAT. Barn med allergi, aggressiva 

beteenden, kognitiva svårigheter eller som måste vistas i en 

steril miljö exkluderades. 
Datainsamling: Data samlades in genom själv-rapporterande 

formulär, två formulär för föräldrar och ett för sjuksköterskor. 

Formulären var godkända av experter inom pediatrisk 

onkologi.  
Analys: Analys av frågeformulären gjordes genom att 

omvandla svaren till procent som visade hur stor andel av 

gruppen föräldrar och gruppen sjuksköterskor som höll med 

mer eller mindre i de olika påståendena.  

28 
(0) 

Genom att hunden var närvarande ökade det 

socialisering, deltagande i aktiviteter och att 

lämna rummet på sjukhuset. Barnen blev mer 

självständiga, åt mer och säger sig tycka om 

sjukhuset. Föräldrarna menar att barnen 

känner att vara på sjukhuset är en rolig 

händelse och att det hjälper till med moralen. 

Sjuksköterskorna känner att de är gladare och 

positivare att programmet främjar deras jobb 

och ökar deras moral.  

P 
I 
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Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltag

are  
Resultat Typ 

Kvalitet 

else hos 

deltagande 

föräldrar 

och 

sjukskötersk

or. 

Kaminksi, 

M., Pellino, 

T., & Wish, J. 
2002 
USA 

Play and Pets: 

The Physical 

and 

Emotional 

Impact of 

Child-Life 

and 

Pet Therapy 

on 

Hospitalized 

Children 

Syftet var 

att se hur 

lek- och 

djurassistera

d terapi 

hade för 

effekt på 

barn. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie med kontrollgrupp 
Urval: Barn 5 år eller äldre som var kapabla att svara på frågor 

och hade viljan att delta.  
Datainsamling: Information om deltagarnas humör insamlades 

med hjälp av ett formulär med skalor för olika humör. Även 

data om deltagarnas humör utifrån föräldrarnas perspektiv 

samlades in genom formulär. Ytterligare data samlades in 

genom att spela in film på barnen under aktiviteten. 

Kortisolnivåer i saliven och de fysiologiska variablerna 

hjärtrytm och blodtryck mättes.  
Analys:  Skillnader mellan grupperna vad gäller humör, 

kortisolnivåer och de fysiologiska variablerna analyserades 

före och efter aktiviteten. 

70 
(0) 

Barnen hade i genomsnitt gott humör och 

ingen skillnad sågs mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen, 

från föräldrars och vårdpersonals perspektiv 

så var både interventionsgruppen och 

kontrollgruppen gladare efter terapin men 

föräldrarna till barnen i interventionsgruppen 

skattade barnen högre än kontrollgruppen. 

Under inspelningen så visade barnen inom 

interventionsgruppen mer positiv påverkan 

och kontrollgruppen en mer neutral.  

RCT 
II 

McCullough, 

A., Ruehrdanz, 

A., Jenkins, 

M.A., Gilmer, 

M.J., Olsen, J., 

Pawar, A., 

Holley, L., 

Sierra-Rivera, 

S., Linder, D.E., 

Pichette, D. 

Measuring the 

Effects of an 

AnimalAssisted 

Intervention for 

Pediatric 

Oncology 

Patients and 

Their Parents: A 

Multisite 

Studiens syfte 

utforskade 

effekterna som 

AAI hade på 

stress, oro 

samt 

livskvalitet för 

barn med en 

cancerdiagnos 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval:  Barn tre-17 år med en cancerdiagnos nyare än 16 

veckor samt som krävde minst en månads behandling samt 

med engelska eller spanska som språk. 
Datainsamling: Demografiska variabler samlades in genom 

själv-rapporterande formulär från de deltagande barnen och 

deras föräldrar. Ångest, livskvalitet mättes genom 

frågeformulär. Blodtryck och hjärtfrekvens mättes före och 

efter momenten.  

106 
(7) 

De fann ingen skillnad på oro eller 

livskvalitet mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Föräldrarna inom 

interventionsgruppen visade stor skillnad på 

stress över tiden när det kom till 

kommunikation, vara förälder samt stressiga 

situationer gällande medicinsk vård.  

RCT 
I  
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Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltag

are  
Resultat Typ 

Kvalitet 

Grossman, N.J., 

Hellman, C., 

Guérin, N.A., & 

O’Hare, M.E.  
2017 
USA 

Randomized 

Controlled Trial 
och deras 

föräldrar.  
Analys: Skillnader mellan grupperna analyserades genom att 

jämföra demografiska och diagnostiska variabler.  

Moreira, R.L., 

Gubert, F.A., 

Sabino, 

L.M.M., 

Benevides, 

J.L., Tome, 

M.A.B.G., 

Martins, 

M.C., & 

Brito, M.A. 
2016 
Brasilien 

Assisted 

therapy with 

dogs in 

pediatric 

oncology: 

relatives’ and 

nurses’ 

perceptions 

Syftet var 

att förstå 

Sjuksköters

kors och 

vårdnadsha

vares 

uppfattning 

till barn och 

ungdomar 

med cancer 

gällande 

DAT med 

hundar 

Design: Kvalitativ studie. 
Urval: Urvalskriterier för anhöriga var att de behövde delta 

tillsammans med barnet, ha erfarenheter av aktivitet som 

involverar hund och vara kapabla att visa och prata om sina 

känslor. Urvalskriterier för personal var att de behövde ha 

minst sex månaders erfarenhet av att arbeta på avdelningen.  
Datainsamling: Data samlades in genom djupgående intervjuer 

av föräldrar och personal. 
Analys: Intervjuernas innehåll analyserades genom att tolka, 

läsa igenom, organisera komponenter och söka efter 

underliggande budskap.  

16 
(0) 

Både anhöriga och personal märkte stor 

skillnad hos barnen och var mycket positiva 

till användandet av vårdhunden och DAT.  

K 
II 

Silva, N.B., & 

Osório, F.L. 
2018 
Brasilien 

Impact of an 

animal-assisted 

therapy 

programme on 

physiological 

and psychosocial 

variables of 

paediatric 

oncology 

patients 

Syftet med 

studien var att 

föreslå 

intervention 

och 

säkerhetsproto

koll att utföra 

DAT samt att 

utvärdera 

effektiviteten 

Design: Kvasi-experimentell studie. 
Urval: Barn 6-12 år med cancerdiagnos som under studiens 

gång genomgick behandling inom öppenvården samt som var 

kapabla att visa god klinisk status efter utvärdering så att 

godkännande kunde ges att delta av ansvarig läkare.  
Datainsamling: Stress, livskvalitet, humör, smärtskattning och 

oro/ångest mättes genom olika anpassade formulär. Data 

utgick från information som lämnades av barnen själva samt 

deras föräldrar.  

24 
(0) 

De fann att smärtan, irritationen och stressen 

hos barnen minskade samt att även en 

tendens att de depressiva symtomen 

minskade med stora eller mycket stora 

effekter men fann dock inga stora ändringar i 

det fysiologiska. För vårdgivare fann de att 

ångest, stress och mental förvirring 

(osäkerhet, kände sig störda, ängslig eller 

orolig) minskade. Studien hade ingen negativ 

P 
I 
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Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltag

are  
Resultat Typ 

Kvalitet 

hos barn inom 

öppenvården 
baserad på 

fysiska, 

psykiska och 

livskvalite för 

både barn och 

vårdgivare 

Analys:  Den insamlade data registrerades manuellt i en 

databas och analyserades med ett dataprogram för 

statistikföring. Demografiska samt kliniska variabler 

analyserades också genom statistiska dataprogram.   

effekt på barnen medicinskt och hunden som 

deltog visade inga tecken på stress 

Sobo, E.J., 

Eng, B., & 

Kassity-

Krich, N. 
2006 
USA 

Canine 

Visitation 

(Pet) Therapy 

Pilot Data on 

Decreases in 

Child Pain 

Perception 

Syftet med 

studien var 

att utforska 

effektivitete

n av canine 

visitation 

therapy 

(CVT) inom 

pediatrisk 

smärthanteri

ng 

Design: Mixad metod användes i denna studie. Kvalitativ 

studie samt Prospektiv icke-kontrollerad studie 
Urval: Barn 5 år eller äldre vars vårdnadshavare godkänt 

deltagande. Ytterligare inklusionskriterie var att barnen haft 

postoperativ smärta i en-tre dagar efter operation. 
Datainsamling: Smärta och stress skattades genom en skala 

särskilt anpassad för barn. Ytterligare data samlades in genom 

en kort intervju precis efter aktiviteten för interventionen 
Analys: Med datorprogram för hantering av statistik 

organiserades och analyserades data. Innehållet delades sedan 

in i teman. 

28 
(3) 

Resultatet visade både den fysiska och 

emotionella smärtan minskade avsevärt efter 

interventionen. Hunden fungerade som en 

distraktion från smärta, delade med sig av 

glädje och gjorde att barnen hade roligt, 

vårdhunden påminde barnen om sina hem.  

P+K 
II 

Stefani, M.C., 

Martino, A., 

Allori, P., 

Galeotti, F., 

& Tani, F. 
2015 
Italien 

The use of 

Animal-

Assisted 

Therapy in 

adolescents 

with acute 

mental 

disorders: A 

randomized 

Syftet med 

studien var 

att se 

skillnaden 

på 

effekterna 

av DAT 

med 

standardbeh

andlings 

Design: Pre-post experimentell, randomiserad kontrollerad 

studie med kontrollgrupp. 
Urval: Barn 11-17 år med en psykiatrisk diagnos. 
Datainsamling: Data om psykiska och sociala förmågor samt 

klinisk svårighetsgrad samlades in genom en skala anpassad 

för barn. Observationer av DAT skedde genom 

videoinspelning som kodades av oberoende personer. 
Analys: Beskrivande statistik fördes på demografisk, kliniska 

samt beteenderelaterade variabler för att hitta skillnader.  

34 
(0) 

Stora förändringar i patienternas poäng i 

observations skalorna syntes från början till 

slutat i interventionsgruppen. Detta sågs i att 

patienterna hade högre deltagande, ökad 

interaktion med vårdhunden och visade ett 

mer öppet känslomässigt beteende med 

vårdhunden. Barnen visade också en ökning i 

socialiseringen bland vuxna och deras 

jämlikar samt minskande social isolering. 

RTC 
II 
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Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltag

are  
Resultat Typ 

Kvalitet 

controlled 

study 
protokoll 

för barn och 

ungdomar 

inlagda på 

psykiatriskt 

sjukhus  

Tsai, C.C., 

Friedman, E., 

& Thomas, 

S.A. 
2010 
Taiwan 

 The Effect of 

Animal-

Assisted 

Therapy on 

Stress 

Responses in 

Hospitalized 

Children 

Studera 

effekterna 

av DAT på 

kardiovasku

lära, ångest 

och 

medicinsk 

rädsla hos 

barn inlagda 

på sjukhus 

Design: Kvasi-experimentell studie med kontrollgrupp.   
Urval: Barn 7-17 år utan kognitiv nedsättning som spenderat 

minst två dygn på sjukhus, talar flytande engelska och har 

tillräcklig fysisk förmåga att delta i testet 
Datainsamling: Medicinsk rädsla och ångest mättes med hjälp 

av anpassade formulär.  
Analys: beskrivande statistik, multipel regression 
analys, t-test och analys av variabler med återkommande 

mätningar 

 15 
(0) 

Fysiologiska resultat:  
Det systoliska blodtrycket minskade från före 

till efter besök av hund och höll sig på en 

lägre nivå en tid efter till skillnad från 

kontrollgruppen där det systoliska 

blodtrycket steg till det ursprungliga värdet 

efter aktiviteten. Det diastoliska blodtrycket 

och hjärtfrekvensen ökade hos både 

interventions- och kontrollgruppen.  
Psykologiska resultat: 
Medicinsk rädsla och ångest påverkades inte 

annorlunda i interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen. Resultatet påvisade ingen 

koppling mellan besök av hund och minskad 

medicinsk rädsla och ångest.  

 CCT 
II 

Vagnoli, L., 

Caprilli, S., 

Vernucci, C., 

Zangi, S., 

Mugnai, F., & 

Messer, A.  
2015 
Italien 

Can Presence 

of a Dog 

Reduce Pain 

and Distress 

in Children 

during 

Venipuncture? 

Syftet var 

att se 

effekten av 

animal-

assisted 

intervention

s hade vid 

distrahering 

Design: Randomiserad  
Urval: Barn boendes i Florence eller närliggande områden, 

födda inom landet som genomgick venösa blodprov för 

regelbundna kontroller. Endast barn som talar landets språk 

(italienska). Endast barn utan hundar i hemmet som inte var 

rädda för hundar. 
Datainsamling: Mätning av ångest, smärta och föräldrars 

ångest gjordes genom olika formulär anpassade för de olika 

50 
(0) 

För interventionsgruppen var oron samt 

kortisol värdet märkbart lägre än 

kontrollgruppens. När det kom till smärta 

fann de ingen skillnad mellan grupperna. 

Föräldrarnas oro visade heller ingen skillnad 

mellan grupperna. 

RTC 
II 
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Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltag

are  
Resultat Typ 

Kvalitet 

av barn för 

att minska 

smärta och 

stress innan, 

under och 

efter vid 

blodprovsta

gning 

syftena som antingen barnen eller föräldrarna fyllde i. Dessa 

mätningar gjordes tre gånger under aktivitetens gång. 

Kortisolhalter mättes genom blodprov.  
Analys: Två självständiga personer observerade och 

utvärderade den insamlade data från självrapporterade skalor. 

Skillnader mellan interventions- och kontrollgrupper 

analyserades. Analys av blodprov skedde på sjukhusets 

laboratorium.  

 

 

 


