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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Psykisk ohälsa ökar och påverkar människors hälsa samt välbefinnande. Det har 

konsekvenser som livsleda och suicid. Behandlingar som vanligtvis används är 

psykofarmaka och psykoterapi men en komplementär behandling som djurassisterad terapi 

skulle eventuellt ytterligare kunna hjälpa patienten till ökat välbefinnande. 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva betydelsen av djurassisterad terapi i omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa. 

 

Metod  

 

Allmän litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar (11 kvantitativa och 4 kvalitativa) 

analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Kvalitetsgranskning 

gjordes enligt Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag. 

 

Resultat 

 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra teman; ”Depressiva symtom”, 

”Ångest”, ”Hanterbarhet” och ”Välbefinnande”. Analysen gav ett starkare stöd för positiva 

samband eller effekter av DAT relaterat till ångest, hanterbarhet, välbefinnande och social 

förmåga. Avseende depressiva symtom var resultaten motstridiga. 

 

Slutsats 

 

Resultaten visar att djurassisterad terapi hos patienter med psykisk ohälsa kan ha positiv 

verkan. Djuren ersätter patientens avsaknad av sociala nätverk och underlättar för patienten 

att klara av vardagen. Vår slutsats är att djurassisterad terapi kan vara ett bra komplement 

till de vanliga behandlingarna mot psykisk ohälsa. Däremot anser vi inte att djurassisterad 

terapi på egen hand kommer att lösa hela mångfalden av psykisk ohälsa. Inom klinisk 

omvårdnad skulle sjuksköterskan kunna använda sig av djurassisterad terapi tillsammans 

med kunskap och evidensbaserad vård, som ett verktyg för interaktion och främjande av 

hälsoprocessen hos patienten. Däremot behövs mer forskning inom ämnesområdet för att 

kunna bedriva vården evidensbaserat. 

 

Nyckelord: Djurassisterad terapi, Psykisk ohälsa, Omvårdnad, Välbefinnande 
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BILAGA A-B



 

INLEDNING 

Psykisk ohälsa ökar i samhället och mer än en tredjedel av dagens sjukskrivningstal härrör 

från detta problem (Wikström, 2015). Ohälsan innefattar allt från tillfälliga kriser till 

permanenta funktionsbegränsningar (Allgulander, 2014) men även livsleda är vanligt och 

suicid berör årligen nästan en miljon medmänniskor (Nationell utvärdering, 2013). 

 

Psykofarmaka är inte alltid verksamt i det längre perspektivet och det finns ett behov av 

psykologisk kompetens i samhället. Omvårdnadens centrala målsättning är hälsa 

(International Council of Nurses [ICN], 2007). För att nå målsättningen skulle 

komplementära behandlingsmetoder kunna introduceras. Inom psykiatrin har vård och 

behandling med djur använts redan på 1700-talet, då kunde vårdpersonal ordinera arbete i 

lantliga miljöer (Höök, 2010). Men det är först på senare tid som begreppet djurassisterad 

terapi (DAT) har uppkommit och börjat ordineras mer frekvent. DAT har visats ha en god 

verkan för patienter med psykisk ohälsa (Höök, 2010). 

 

BAKGRUND 

Hälsa 

Omvårdnadens centrala målsättning och vårdvetenskapens kärnbegrepp är hälsa (ICN, 

2007). Begreppet hälsa kan förklaras ur olika perspektiv och innebörden har utvecklats 

under århundraden. Förenklas begreppet kan det främst ses ur två vinklar, biomedicinsk 

syn på hälsa eller humanistisk syn på hälsa (Wärnå-Furu, 2012).  

 

Det finns flera sätt att definiera begreppet hälsa, men trots det så utesluter det ena inte det 

andra. För att som sjuksköterska kunna främja patientens hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa, lindra lidande och stärka patientens resurser krävs förmåga att beakta mer 

än ett synsätt på hälsa (ICN, 2007). 

 

Redan på 1800-talet fanns den naturvetenskapliga synen, biomedicinskt synsätt, där hälsa 

sågs som frånvaro av sjukdom. Grunden till synsättet var den medicinska utgångspunkten 

där vikten låg vid att diagnostisera, bota och lindra patientens symtom och lidande. 

Sjukdomen sågs som något som drabbade människan utifrån och patienten var därför 

passiv i sin egen behandling (Edberg & Wijk, 2014). Idag har begreppet hälsa många olika 

innebörder med utgångspunkt i humanvetenskapen och dess holistiska synsätt där hälsa 

betyder helhet och helighet och där människan består av kropp, själ och ande (Wärnå-Furu, 

2012). Varje individ avgör vad hälsa betyder för hen då det är en helhet av ens egna 

upplevelser och värderingar. Varje människa är unik och skapar själv sin egen process till 

hälsa (Edberg & Wijk, 2014). Det är därför av betydelse att människan är aktivt delaktig i 

sin vård där dennes önskemål är grunden till omvårdnaden (Merritt & Procter, 2014).  

 

Hälsa kan ses som en process som varje individ själv utformar och upplever i dagliga livet. 

Upplevelse av ohälsa kan påverka personer genom sjukdom, skada, lidande och smärta 

men också genom fattigdom, arbetslöshet och avsaknad av socialt nätverk (ICN, 2014). 

 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2015) ska en god vård genomföras tillsammans med 

patienten, där dennes självbestämmande och integritet ska respekteras. När patienten är 

delaktig nås målen med behandling och tillhörande vård snabbare, samt att säkerhetsrisker 

förebyggs. 



 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är holistisk och vården bör vara personcentrerad. Både sjuksköterska och 

patient ska vara delaktiga och fatta beslut tillsammans i vården (Tereza de Galiza et al., 

2016). Omvårdnaden innefattar exempelvis kommunikation, måltider, hygien, påklädning, 

rörlighet och omhändertagande (Feo, Kitson & Conroy, 2018). För att sjuksköterskor ska 

kunna ge en omvårdnad som är personcentrerad krävs kunskap gällande både bemötandet 

av patienten samt dennes närstående. Men det är också av betydelse att kunna tillgodose 

unika fysiska, psykiska, kulturella och emotionella behov (Tereza de Galiza et al., 2016). 

 

Omvårdnaden ska ges med respekt för patienten, med empati och värdighet. Det kan också 

kallas intelligent vänlighet och är av vikt för hur patienter mottar och uppfattar sin vård 

(Feo et al., 2018). Enligt Feo et al. (2018) bygger omvårdnad på mellanmänskliga möten, 

omtänksamma konversationer, uppbyggandet av en vårdrelation som ger en insikt i 

patientens prioriteringar gällande emotionellt stöd i den personcentrerade vården. Andra 

kvaliteter som uppmärksammas i omvårdnaden är sjuksköterskans förmåga att bry sig om 

patienten, vara alert, dedikerad, öppen i mötet med patienten, professionell och hålla 

patienten informerad. Gällande kommunikation i omvårdnaden uppmärksammas delar som 

att lyssna, prata, utveckla terapeutiska band med patienten, vara närvarande, göra det lilla 

extra, vara personlig i mötet med varje patient och uppmärksamma deras önskemål och 

hälsotillstånd samt förespråka eller försvara patienten. I mötet med patienten i 

omvårdnaden uppmärksammas även vikten av att sjuksköterskan visar närvaro i form av 

ögonkontakt, uppmärksamhet samt inte döma (Feo et al., 2018).  

 

En omvårdnadsteoretiker, Florence Nightingale, ansåg att omvårdnad handlade om ett 

ansvar för någons hälsa. Nightingale talade om att hälsa underhölls med hjälp av 

förebyggande åtgärder mot sjukdomar via hälsofaktorer i miljön. Nightingale ansåg även 

att omvårdnad handlar om att se till hela patienten. Omsorg är en del av omvårdnaden som 

idag är vetenskapligt dokumenterat (Shetty, 2016).  

 

Sjuksköterskans omvårdnad grundar sig i att hjälpa och lösa problem i relation till 

sjukdomen. Att få kontakt med människor och utbilda patient och närstående för att snarast 

kunna bli utskriven från sjukhuset (Kilic, 2018). I en god omvårdnad beror kvaliteten på 

kompetensen hos den enskilda sjuksköterskan, hur omvårdnaden utförs samt bemötandet 

av patienter. Kompetensen hos sjuksköterskan innefattar både evidensbaserad och 

erfarenhetsbaserad vård samt hur denna kunskap används i arbetet. När fler sjuksköterskor 

arbetar med patientnära vård och omsorg reduceras komplikationer hos patienterna som 

vårdas (ICN, 2014).  

 

Psykisk ohälsa 

Den fysiska hälsan hos världens befolkning har blivit bättre, medan den psykiska ohälsan 

har ökat. Bidragande faktorer till den psykiska ohälsan kan vara valet av livsstil, oförmåga 

att hantera påfrestningar som till exempel stress i arbetslivet, arbetslöshet, 

relationsstörningar och droger samt ansträngningen att passa in i ideal eller normer 

(Ringsberg, 2014).  

 



 

Psykisk ohälsa innefattar allt från tillfälliga kriser till permanenta funktionsbegränsningar. 

Suicidtankar och livsleda är vanligt vid psykisk ohälsa. Suicid berör årligen nästan en 

miljon medmänniskor (Nationell utvärdering, 2013). För att kunna ge en patient en diagnos 

krävs exempelvis en psykiatrisk status som innefattar observationer där symtom och 

beteende beskrivs hos patienten (Allgulander, 2014).  

 

Depression och ångestsyndrom orsakas oftast av stress och är två av de mest 

förekommande anledningarna till produktivitetsbortfall, arbetsoförmåga och ohälsa. 

Sjukdomarna ger upphov till minskad glädje, oförmåga till initiativ samt avstånd från 

aktivitet. Även människans självuppfattning försämras och skuldkänslor blir uttalade 

(Nationell utvärdering, 2013). Psykiatriska sjukdomar som depression och ångest har 

bedömts ha koppling till den sociala miljön som kan påverka sjukdomsförloppet och 

förmågan att hantera den. I världen är ungefär fem procent av alla människor deprimerade 

och sju procent har ångest. Dessa sjukdomar har hög komorbiditet, vilket betyder att 

patienten ofta även lider av andra sjukdomar. Detta påverkar patientens sociala 

förhållanden där sjukdomarna i sin tur påverkar struktur i individens sociala nätverk 

(Seabrock, Kern & Rickard, 2016). 

 

Sociala aspekter av psykisk ohälsa är av relevans för patientens välbefinnande, däremot ses 

inte välbefinnandet som avsaknad av psykisk ohälsa (Seabrock, Kern & Rickard, 2016). 

Ungefär två tredjedelar av unga har blivit exponerade för trauma under barndomen och 

många utvecklar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som resultat. PTSD är associerat 

med lägre akademiska prestationer, ökad risk för depression, suicidförsök och missbruk av 

narkotiska preparat och alkohol i vuxen ålder. PTSD är även en påfrestning för samhället 

ekonomiskt. Hos många patienter har PTSD kunnat påverka hjärnan och orsakat 

utvecklingsneurologiska störningar som kan återses hos majoriteten av patienter med 

psykisk ohälsa (Herringa, 2017). 

 

Behandling vid psykisk ohälsa 

De behandlingar som används vid psykisk ohälsa är fysisk aktivitet på recept, 

elektrokonvulsiv behandling, psykoterapi och psykofarmaka. Psykofarmaka reducerar 

främst symtom medan rehabilitering och terapi mest fokuserar på självständighet och höjd 

funktionsförmåga. Då det inte finns tillräckligt med terapeuter, godkända av 

Socialstyrelsen (2013), anses psykofarmaka vara ett mer ekonomiskt och mer tillgängligt 

alternativ (Allgulander, 2014). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2017) har behandlingen av depression och ångestsyndrom som mål 

att ge ett tillfrisknande av patienten. Målet är således inte bara att patienten blir symtomfri 

utan även att få tillbaka arbetsförmågan samt den sociala funktionen. Det vill säga att 

kunna återgå till skola eller arbete och få ett ökat välbefinnande. Flertalet av patienterna 

kan uppnå de här målen ifall de behandlingsmöjligheter som finns tillgängliga utnyttjas 

konsekvent (Nationell utvärdering, 2013).  

 

För behandling av depression finns det enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU] (2004) ett stort antal antidepressiva psykofarmaka som har visat god effekt hos 

vuxna, både vid lindrig och svår depression. Däremot finns det övergripande nackdelar 

med farmakologisk behandling vid psykisk ohälsa enligt Morley och Hall (2003). Det finns 

exempelvis inte alltid vetenskapliga bevis för en säker effekt, användning av selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat) kan öka risken för suicid. Andra nackdelar 



 

är att farmakologisk behandling kan ha liten eller obetydlig effekt, negativ effekt på 

kognitiva funktioner, permanenta minnesstörningar samt otillräcklig dokumentation om 

bieffekter. Även biverkningar, beroendeproblematik och förvärrade symtom. Flertalet 

oönskade bieffekter kan uppkomma i varierande grad för olika psykofarmaka och 

patienter. Exempelvis redovisade SBU (2005) i sin rapport att bensodiazepiner 

(psykofarmaka för ångest) gav effekt under en tid men bieffekter återkom och ofta starkare 

än den var innan. Många av de antidepressiva läkemedel som förskrivs mot problem 

relaterade till sociala förhållanden och stressfaktorer men bör egentligen åtgärdas med 

annat än medicinering (Ringsberg, 2014). 

 

Oxytocin 

Vid psykiatriska diagnoser som social fobi, depression och borderline finns en negativ 

påverkan på sinnestillstånd gällande stress och ångest men även minne, empati och 

anknytning. Dessa sinnestillstånd påverkas av det kroppsliga hormonet Oxytocin (OXT). 

Det har bedrivits studier angående hur OXT påverkar personer med psykiatriska diagnoser 

och hur det kan användas i behandling (Kirsch, 2015). 

 

När behandling med OXT genomförts har det påvisats att den stresshämmande effekten 

stärks när den kombineras med socialt stöd (Kirsch, 2015). Mer specifikt har OXT 

funktioner på senare år upptäckts ha stor betydelse för det psykiska välbefinnandet (Höök, 

2010). OXT-molekylerna är likadana hos alla däggdjur, vilket talar för att denna del av 

evolutionen inte har ändrats under alla årtusenden och att OXT skulle kunna vara av 

betydelse. OXT kan påverka välbefinnandet, förmågan att koppla av och tränga undan 

basala impulser som rädsla och flykt (Uvnäs-Moberg & Petersson, 2004). 

 

Gällande djur visar Odendaal (2000) att OXT spelar roll i sociala samspel och parbildning. 

OXT reducerar reaktioner på social stress vilket talar för de belönande egenskaper 

hormonet ger i sociala arters anknytning till varandra. Det är exempelvis påvisat att OXT-

nivåer i hundägares urin ändras beroende på hur ömsesidig blick ägaren upplever att 

hunden ger. Det kan indikera förekomsten av anknytning även arter emellan och ett 

gemensamt sätt för reglering av beteende (Cirulli, Borgi, Berry, Francia & Alleva, 2011). 

Det framkommer även att djurs inverkan på stress kan likställas med att få läsa en bok i 

lugn och ro (Odendaal, 2000). 

 

Välbefinnande och känslan av sammanhang 

Känslan av sammanhang (KASAM) och känslan av generellt välbefinnande är av 

betydelse för att möta utmaningar som personer ställs för under livets gång (Varpen 

Unhjem, Vatne & Hem, 2017). Att ha en känsla av välbefinnande är det optimala för att 

kunna leva ett produktivt liv och att vara tillfreds med livet samt för att vara genuint 

lycklig (Chian Teh, Archer, Chang & Chen, 2013). 

 

Aaron Antonovskys synsätt på hälsa grundar sig i en studie Antonovsky gjorde på 1970-

talet. Resultatet visade att 30 procent av de kvinnor som suttit i koncentrationsläger 

upplevde god mental hälsa trots deras historia. Antonovsky började fundera över hälsans 

ursprung och individers olika resurser att möta svårigheter i livet. Ur dessa funderingar 

uppstod begreppet KASAM (Edberg & Wijk, 2014). Det är KASAM som hjälper personen 

att välja rätt resurser och använda dessa till sin fördel (Myrin & Lagerström, 2008). 



 

 

Den första komponenten är begriplighet och handlar om hur man uppfattar omvärlden och 

om den anses begriplig eller inte. Den andra är hanterbarhet, om personen upplever att hen 

har resurser för att handskas med olika händelser. Och sist meningsfullhet som visar sig i 

hur personen har engagemang och motivation till händelser i livet. Enligt Antonovsky är 

den sista komponenten även den viktigaste. Känner personen meningslöshet mot en 

händelse eller ett problem ökar svårigheten för att kunna begripa eller hantera den 

(Binkowska-Bury et al., 2016). Risken finns även att personen inte förstår de resurser hen 

besitter och kommer med sannolikhet att förlora kontrollen över sin motivation att nå 

KASAM (Varpen Unhjem, Vatne & Hem, 2017). Hög grad av KASAM är med andra ord 

bättre vid hantering och bearbetning av motgångar, medan låg grad av KASAM har 

motsatt effekt och riskerar att leda till sämre livskvalité och ohälsa (Silfverberg & Lerner, 

2014). 

 

Hos människan finns ett behov av att känna sig betydelsefull, att göra nytta och att ha 

känslomässiga relationer. Att uppleva välbefinnande anses allmänt som en subjektiv 

upplevelse om påverkan och tillfredsställelse i livet. Men goda relationer med människor 

runt omkring samt en god relation till sig själv har positiv påverkan (McAneney et al., 

2015). Psykiskt välbefinnande avser optimal psykologisk funktionalitet och positiv 

erfarenhet och är känd att vara mer än avsaknad av psykisk sjukdom (Vaingankar et al., 

2012). Oftast är det alla delar eller vissa som hotas alternativt saknas helt vid psykisk 

ohälsa. Vid detta scenario kan djur vara av betydelse i behandlingen för att få patienten att 

skapa relationer, känna sig behövd samt få göra något meningsfullt.  

 

Det har även visat sig att djur delvis kan, alternativt helt, komplettera avsaknaden av familj 

eller närstående (Silfverberg & Lerner, 2014). Socialt stöd har även visat sig ha påverkan 

på hur personen mår framför allt i en utsatt situation där hen är i behov av KASAM. 

Exempelvis kan en hund skapa meningsfullhet för en patient genom att hunden visar 

patienten tillgivenhet. Patienten känner då att hen betyder något för hunden som ger 

uppmärksamhet. Detta kan även skapa begriplighet hos personen på grund av hundens 

kärlek (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). 

 

Människans och djurens historia tillsammans 

Djur har sedan urminnes tider varit sällskap till människan. Det hittades till exempel 

skelettdelar av varg i 40 000 år gamla bosättningar som tyder på att vargar och människor 

har samverkat i exempelvis jakt. Relationen utvecklades över tid till mer än bara praktisk 

nytta vid jakt eller bevakning. Gravfynd har tolkats som att dåtidens människor och hundar 

inledde den känslomässiga relationen som finns än idag, dock finns många antropologer 

som hävdar att relationen mellan hund och människa har funnits lika länge som människan 

själv (Cirulli et al., 2011).  

 

Det finns ett samband mellan djurens närvaro och en ökad livskvalitet hos människan 

(Silfverberg & Lerner, 2014). Med tiden har även djur börjat ingå i omvårdnaden kring 

patienter och benämns då som DAT. Redan på 1700-talet kunde arbete i lantliga miljöer 

med kontakt med djur ordineras till patienter inom dåtidens psykiatri. Ett exempel är 

institutet York Retreat, som startades år 1796 av kväkarna (Höök, 2010). Dess syfte var en 

humanare behandling för patienter med psykisk ohälsa. Patienter erbjöds att arbeta med 

underhållet av institutionen och djuren som fanns på gården. Djuren var vanliga 

bondgårdsdjur såsom hästar, kor, höns och får. Det var ett positivt resultat som 



 

uppmärksammades och liknande institutioner startades upp i andra länder. Däremot tog det 

lång tid innan man förstod att även sällskapsdjur som katt och hund kunde ge snarlika 

resultat som var positiva. Senare i USA användes till exempel hundar vid rehabilitering av 

män med psykiska skador som de fått på grund av att de medverkat i strider under första 

eller andra världskriget (Höök, 2010). 

 

Djurassisterad terapi 

Begreppet DAT är förkortning av djurassisterad terapi och används när djur som uppfyller 

specifika kriterier (exempelvis intresse för människor, lekfullhet, samarbete samt lugnt 

temperament) är en del av vården i behandling- vård- och rehabiliteringsprogram. Denna 

benämning kan ha flera namn däribland både djurunderstödd terapi och animal assisted 

therapy som det heter på engelska (Silvferberg & Lerner, 2014). I detta arbete kommer 

framförallt DAT att användas.  

 

I DAT är det djuren som utgör grunden för terapin och används exempelvis vid särskilda 

boenden, institutioner och inom öppen vården. Terapiformen är en målinriktad intervention 

och bedrivs både i grupp eller individuellt med tidsbegränsning. Terapiformen bör, som 

med all vård och behandling, utvärderas och dokumenteras. Omvårdnaden utformas även 

efter varje persons situation och behov för att förbättra sociala, fysiska, psykiska och 

emotionella funktioner (Anger & Akins, 2014). 

 

Djurassisterade aktiviteter (DAA), vilket innebär en mer generell aktivering av patienter 

som uppstår av djurens närvaro och därav en lägre ambitionsnivå än DAT. Exempel på 

DAA är när en anställd på en arbetsplats tar med sin hund och utgör sällskap för de 

personer som är där. Därför behöver alltså djuren ingen direkt utbildning, men bör ha ett 

lugnt och stabilt temperament (Silvferberg & Lerner, 2014). 

 

Innan djurassisterad terapi kan påbörjas ska patienten lämna information beträffande 

eventuella allergier eller fobier. Ingen av dem behöver vara ett hinder, då det går att 

anpassa terapin med olika djurarter för att undvika allergier samt att träna bort fobier. DAT 

involverar tränade djur för att främja patienters utveckling mot deras terapeutiska mål. 

Tillvägagångssätten är många och varierar, alltifrån långsiktiga upplägg där patienten 

adopterar ett husdjur till korta möten mellan patient och tränade djur i strukturerade 

aktiviteter (Barker & Dawson, 1998).  

 

I Barker och Dawson (1998) artikel beskrivs en psykiatrisk slutenvårdsavdelning där man 

fann att när patienterna fick välja behandlingsmetod så var djurterapi den mest 

eftertraktade och den behandling som drog till sig flest isolerade patienter. I en annan 

undersökning uppdagade man att närvaron och deltagandet av inneliggande 

psykiatripatienter var högre, samt bättre poäng i Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) på 

de gruppmöten som hölls i rum med burfåglar, än de som var utan (Barker & Dawson, 

1998). 

 

Djurassisterad terapi med hund 

En terapisession med DAT kan pågå i exempelvis 30 minuter, där en grupp patienter får 

interagera med en hund och dess förare, ibland även med terapeut närvarande. Detta möte 

kan vara semistrukturerat där föraren pratar generellt om hunden och uppmuntrar till 

samtal om både hunden och patienters eventuella husdjur. Samtalet kan därefter röra sig 



 

från hunden i fokus till samtal mellan patienterna till enkel hundlydnad. Gruppterapin kan 

sedan vara följt av enskilda terapisessioner (Barker & Dawson, 1998)  

 

Terapisessioner med hund kan vara utformade på olika sätt, exempelvis kan en session 

vara inriktad på att skapa ett känslomässigt band mellan patient och hund. Då lär sig 

patienten att hantera och ta hand om hunden på rätt sätt. En annan typ av session kan vara 

att föraren förklarar för patienten hur hen lär sig omvårdnaden gällande hunden och 

utveckla en ansvarstagande roll som sedan praktiseras. Ytterligare en typ av session kan 

vara att patienten får ta hunden på en promenad i en stor naturpark, där patienten lär sig att 

gå med hunden kontrollerat men lugnt. Senare utvecklas detta till stadsmiljö, där de får 

hantera hunden i en social miljö som är en vanlig upplevelse för hundägare. Lekar med 

hunden ingår även i DAT där patienten lär sig ge instruktioner till hunden och därmed 

träna den med positiva förstärkningsmetoder (Calvo et al., 2016). 

 

Djurassisterad terapi med häst 

Sessioner med hästassisterad terapi (HAT) är oftast experimentella. Patienterna lär sig mer 

om sig själva och om andra genom att delta i aktiviteter gällande hästen. Primärt är det 

grundarbete och att diskutera agerande och känslor som framkallas genom terapins 

process. Arbetet kan ske i grupp, här utformat efter deltagarnas problemområden, eller 

individuellt. Sessionerna med hästterapi är utformade kring att starta aktiviteter som 

uppmuntrar patienterna att använda olika färdigheter som exempelvis tyst kommunikation, 

kreativt tänkande, bestämdhet, problemlösning, ledarskap, arbete, ansvarstagande, 

lagarbete och relationer samt självförtroende. HAT kan innefatta både specifika aktiviteter 

samt vanlig skötsel av häst såsom hantering, ryktning, träning, sätta på träns eller bara gå 

runtomkring flera lösa hästar (Frewin & Gardiner, 2005). 

 

Problemformulering 

Bakgrunden visar att psykisk ohälsa i form av ångest och depression ökar globalt. Psykisk 

ohälsa bidrar till mer än en tredjedel av dagens sjukskrivningar vilket påverkar individen 

med nedsatt välbefinnande, hälso- och sjukvården och samhället. Psykisk ohälsa kan leda 

till allvarliga konsekvenser för individen i form av livsleda och suicid. Det har visat sig att 

tillgången på psykologisk kompetens i förhållandet till antalet patienter med psykisk ohälsa 

är bristfällig. Därav finns ett behov av komplementära behandlingsmetoder för att öka 

psykiskt välbefinnande för individen, vilket även kan minska antalet sjukskrivningar, 

belastning på hälso- och sjukvården och samhället i stort. Komplementära 

behandlingsmetoder som djurassisterad terapi i omvårdnad av patienter anses kunna 

avstanna och minska den psykiska ohälsans framfart och därav möjligen kunna bidra till 

ökad hälsa, välbefinnande och känsla av sammanhang för patienten. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva betydelsen av djurassisterad terapi i omvårdnaden för patienter med 

psykisk ohälsa. 

 



 

METOD 

Val av metod 

Metoden som valts var en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats. En allmän 

litteraturöversikt är en noggrann genomgång, analys och redovisning av redan befintliga 

studier. Detta görs för att belysa ämnet ytterligare, eventuellt bredda kunskapen och 

eventuellt inspirera till en fortsatt empirisk studie (Forsberg & Wengström, 2015). Med 

induktiv ansats menas att fakta från vetenskapliga originalartiklar samlas in 

förutsättningslöst för att sedan sammanföra fakta till nya resultat utifrån sina fynd.  

 

Metoden valdes för att få en bred bild av den kunskap som redan finns inom området och 

på detta vis uppnå syftet med arbetet. Genom att belysa kunskapsområdet och ge en 

beskrivande bakgrund bidra till vidare forskning (Forsberg & Wengström, 2015). Genom 

att arbeta systematiskt med de vetenskapliga artiklarna som lästs har man sedan kunnat 

analysera och kvalitetsbedöma dessa innan sammanställning. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) bör sammanställningar göras på befintliga forskningsresultat för att 

applicera den i omvårdnaden av patienter. Att läsa litteraturöversikter är ett bra sätt att 

hålla sig uppdaterad inom sin profession och därmed kunna utöva sitt yrke evidensbaserat. 

Genom att göra en systematisk granskning av information som hittats kan en bedömning 

göras gällande dess tillförlitlighet (Polit & Beck, 2017). 

 

Urval 

Bland urvalskriterierna finns både inklusion- och exklusionskriterier för att ge en tydlig 

och avgränsad bild av studiens innehåll (Forsberg & Wengström, 2015). Ett 

inklusionskriterie som använts är att enbart ha med vetenskapliga originalartiklar då Polit 

och Beck (2017) förklarar att en förstahandskälla ger säkrast resultat och bidrar till 

evidensbaserad vård. De vetenskapliga originalartiklarna har både kvalitativ och 

kvantitativ ansats för att detta inte har någon avgörande påverkan på resultatet enligt 

Forsberg och Wengström (2015). Därefter inkluderas artiklar som publicerats mellan åren 

2008-2018 för en uppdaterad forskning inom valt problemområde. Att ha uppdaterad 

forskning har betydelse enligt Polit och Beck (2017) för att resultatet ska vara tillförlitligt. 

Ett ytterligare inklusionskriterie är att artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska, 

inte bara för att det är det språken författarna behärskar utan även för att engelska språket 

är det mest förekommande i vetenskapliga originalartiklar enligt Friberg (2017). För att 

enbart inkludera de artiklar som har blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter valdes 

peer reviewed, vilket innebär att artikeln har granskats av experter inom just det området 

(Friberg, 2017). Detta underlättar vid sortering av vilka artiklar som är vetenskapliga men 

det bevisar inte på att alla artiklar är det enligt Friberg (2017).  

 

Demens exkluderades då det inte är inkluderat i psykisk ohälsa. Även djurassisterad 

psykoterapi exkluderades eftersom det är inom yrket som psykolog det benämns och 

används.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under september år 2018. Sökningarna gjorde i PubMed, 

CINAHL och PsycINFO. 

 



 

Databasen PubMed, som är en version av Medline, innehåller främst vetenskapliga 

tidsskriftsartiklar inom odontologi, medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2015). I PubMed används ämnesord för att få mer specifika träffar, Medical Subject 

Headings (MeSH). Av MeSH finns det även en svensk version (Karlsson, 2017). PubMed 

är den största databasen gällande medicin och inkluderades därför att få fram fler relevanta 

artiklar då området fortfarande är relativt nytt inom forskning (NCBI). Sökning gjordes 

även i Cumulative Index of Nursing & Allied Health Literature (CINAHL) som är 

inriktade på området omvårdnad men täcker även fysioterapi och arbetsterapi. Den 

innehåller vetenskapliga artiklar, monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt 

(Forsberg & Wengström, 2015). Även CINAHL har ett system vid namn CINAHL 

Headings som innehåller ämnesord (Karlsson, 2017). Sökning gjordes även i PsycINFO 

som innehåller bland annat psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg 

& Wengström, 2015).  

 

Databassökning 

Genom att börja med en fritextsökning i databaserna gällande djurassisterad terapi och 

psykisk ohälsa gavs en översikt om vilken bredd ämnet har och hur mycket aktuell 

forskning som finns. Denna typ av sökning förklarar Friberg (2017) kan göras för att 

experimentera och få en känsla för hur omfattande kunskapsområdet är. De artiklar vars 

titlar och abstrakt matchade arbetets syfte valdes för att välja relevanta sökord inför 

databassökningen efter resultatartiklar. De sökord som var aktuella antecknades för 

respektive databas. I CINAHL, när en fritextsökning görs, kan rutan suggest subject 

headings markeras, då får man fram alternativa sökord till det sökta ordet (CINAHL). Vid 

databassökningen användes de funna ämnesorden både genom fritextsökning och via 

sökord som enligt Karlsson (2017) heter MeSH-termer i PubMed, CINAHL-headings och 

headings i PsycINFO. Sökorden kombinerades med booleska operatorer så som AND, OR 

och NOT emellan för att utöka och begränsa sökresultatet till de artiklar som är mest 

relevanta till syfte i enlighet med Polit och Beck (2017). Ytterligare begränsningar som 

gjordes i alla databaser var de inklusion- och exklusionskriterier som valdes och även 

dessa markerades i databassökningen. 

 

Vid sökning i de nämnda databaserna användes de utvalda sökorden “mental health”, 

“animal assisted therapy”, “pet therapy”, ”depression”, “anxiety” och ”dementia”. 

Sökningarna (tabell 1) gjordes både som fritextsökning och som headings, detta för att 

antalet träffar var begränsade.  

 

Booleska termen AND användes för att artiklarna ska innehålla båda sökorden. 

Anledningen till varför AND valdes var för att få en bred sökning och se hur kvaliteten på 

artiklar var. I PsycINFO exkluderades sökordet “dementia” genom att använda booleska 

termen NOT. Detta var nödvändigt att ha med i denna databas då träffarna till stor del 

bestod av just demens som är en av exklusionskriterierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

complete 

2018-09-05 

 

"mental health" AND 

"animal assisted therapy" 

93 15 13 3 

CINAHL 

complete 

2018-09-11 

(MH “pet therapy”) 

AND “mental health” 

23 3 3 1 

 

PubMed  

2018-09-05 

 

"mental health" AND 

"animal assisted therapy" 

17 8 5 4 

 

PubMed 

2018-10-23 

 

“animal assisted 

therapy” AND “anxiety”  

52 4 4 1 

 

PsycINFO 

2018-09-06 

 

”animal assisted 

therapy” AND ”mental 

health” NOT ”dementia” 

108 18 8 4 

TOTALT 293 48 33 13 

  

Manuell sökning 

En manuell sökning innebär enligt Friberg (2017) att på egen hand, utan sökmotorer, nå 

artiklar. Detta kan exempelvis ske genom att leta i böcker, tidskriftsartiklar eller annat 

material som kan besvara en frågeställning. Även Forsberg och Wengström (2015) menar 

att artiklarna bör sökas igenom på aktuella referenser för att bredda sin sökning. Så när en 

artikel med användbar information och resultat har påträffats har referenslistan sökts 

igenom.  

 

Genom manuell sökning har två vetenskapliga originalartiklar (Barker, Pandurangi & Best, 

2003; Nepps, Stewart & Bruckno, 2014) valts att inkluderas i detta arbete. Totalt antal 

artiklar blir efter manuell sökning 15 stycken.  

 

Databearbetning 

Genom en databearbetning granskas kvaliteten på artiklarna samt bedömer dess relevans 

till syftet (Henricson, 2017). Databearbetningen skedde löpande efter varje sökning som 

gjordes i respektive databas. För att få en känsla över sökningens innehåll lästes först titeln, 



 

detta för att se om den motsvarade valt ämne. Enligt Henricson (2017) görs en utvärdering 

av de träffar som blivit genom att studera abstraktet. Om abstraktet besvarade syftet till 

viss del samt höll sig inom inklusionskriterierna så lästes artikeln i sin helhet. Under detta 

steg föll flertalet artiklar bort, exempelvis för att abstraktet hade varit missvisande gällande 

dess innehåll eller för att ett exklusionskriterie exempelvis psykoterapi var med i artikeln. 

Om båda författarna var överens om att behålla artikeln till slutresultatet gjordes sen en 

kvalitetsgranskning utifrån Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag (bilaga A) för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet, modifierad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Denna granskning gjordes för att bedöma 

artiklarnas kvalitet och den utgick från olika faktorer så som syfte, typ av forskning, 

deltagare samt resultat. Författarna gjorde kvalitetsgranskningen tillsammans för att 

bedömningen av varje artikel skulle bli så korrekt som möjligt. De artiklar vars innehåll 

höll låg kvalitet diskuterades huruvida den skulle behållas eller inte. Resultatet av 

granskningen redovisas i en matris (bilaga B). Efter bearbetningen valdes 15 artiklar ut för 

vidare analys. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ tematisk innehållsanalys bedömdes som lämplig för att analysera resultatet i de 

funna artiklarna. Att göra en analys innebär enligt Forsberg och Wengström (2015) att dela 

upp i mindre delar och undersöka delarna enskilt för att därefter sätta ihop de enskilda 

delarna på ett nytt sätt. På detta vis byggs ett ramverk i kvalitativ tematisk innehållsanalys 

genom att gå igenom stora mängder data och redogöra för det slutgiltiga resultatet. Genom 

att systematiskt och stegvis sortera data för att sedan identifiera olika teman som vägleder 

vidare till svar på syftet. Ett tema är oftast något som löper genom hela arbetet som en röd 

tråd (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

De 15 artiklar som klarat kvalitetsgranskningen lästes flertalet gånger för att få en mer 

ingående förståelse för innehållet i enlighet med Forsberg & Wengström (2015). Artiklarna 

skrevs även ut i pappersformat för att lättare göra färgmarkeringar och få en helhetsbild av 

texten. Meningsbärande stycken söktes i artiklarna och kodades. Dessa koder formades om 

till mer konkreta kategorier. Kategorierna samlades under övergripande teman i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2015). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) är forskningsetiken till för att skydda alla 

livsformer som är delaktiga i forskningsprocessen. Att ha människans värde och rättigheter 

i grunden till arbetet. Det är därför viktigt att välja artiklar vars studier har blivit godkända 

av en etisk kommitté där etiska övervägande har gjorts (Forsberg & Wengström, 2015). 

Etiska övervägande bör finnas genom hela arbetet, inte enbart mot deltagare i studien utan 

även mot vetenskapssamhället samt andra forskare och studenter, så kallad forskaretik 

(Henricson, 2017). 

 

Under en litteraturöversikt finns det flertalet specifika etiska utmaningar att möta, 

exempelvis vid datainsamling, analys och tolkning av resultat. Det första etiska 

övervägandet som gjordes var att vid analys av artiklar säkerställa att de har blivit 

godkända av en etisk kommitté eller följer ett etiskt förhållningssätt. Vetenskapliga 

originalartiklar har oftast under egen rubrik om de har blivit etiskt godkända, alternativt 

löpande i metod delen av arbetet. Genom att enbart välja artiklar som är etiskt godkända 



 

tas avstånd från all typ av forskning som kan ha ett oetiskt förhållningssätt i enlighet med 

Wengström och Forsberg (2015). Resultatet av artiklarna har inte tolkats medvetet för att 

ett specifikt resultat ska komma fram som kan ligga i författarnas egna intressen. Genom 

att arbeta metodiskt har detta undvikits enligt Helgesson (2015). Det har enbart tagits 

information från valda artiklar och ingen ytterligare information har använts i resultatet 

(Wengström & Forsberg, 2015). 

 

Vid en litteraturöversikt beskriver Vetenskapsrådet (2017) riktlinjer att oärlig och 

ohederlig forskning inte får existera. En forskare ska bedriva god medicinsk forskning 

genom att inte använda andra forskares data, hypoteser eller metoder utan att hänvisa till 

deras forskning som källa. För att undvika plagiat har detta arbete därför skickats in via 

urkund som gör en textjämförelse av texten med övriga data online. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) ska forskare inte heller förvränga forskningsprocessen genom att 

exempelvis göra egna tolkningar av data. Detta gjordes genom att inte utesluta någon 

information utan både ha med det som är positivt respektive negativt i förhållande till 

syftet. 

 

RESULTAT 

Resultatet baseras på 15 vetenskapliga originalartiklar som har analyserats och presenterats 

i en huvudrubrik med utgångspunkt från syftet. Under huvudrubriken framkommer teman 

som uppkommit under granskningen, där ”Depressiva symtom” visar förändringen av 

depressiva symtom hos patienterna. ”Ångest och oro” beskriver DAT i relation till 

ångestsymtom. ”Hanterbarhet” visar resultat för DAT i relation till patientens förmåga att 

hantera sin psykiska ohälsa. Samt under ”Välbefinnande” visar resultat för patientens 

välbefinnande i relation till DAT. 

 

Depressiva symtom 

Flera studier visade att depressiva symtom reducerades efter sessioner med DAT (Nepps, 

Stewart & Bruckno, 2014; Schramm, Hediger & Lang, 2015; Earles, Vernon & Yetz, 

2015), och även depressiva symtom hos äldre patienter på långvårdsavdelning reducerades 

med DAT (Le Roux & Kemp, 2009; Ambrosi, Zaiontz, Peragine, Sarchi & Bona, 2018). I 

en studie gällande terapi med bondgårdsdjur var arbetsuppgifter som att mocka, rykta, 

enkel kontakt med djur och passiv aktivitet kring djur associerade med reducerade nivåer 

av depression (Pedersen, Nordaunet, Martinsen, Berget & Braastad, 2011). Resultat efter 

DAT visade även förhöjt hopp gällande sina depressiva symtom hos unga med 

funktionshinder, här var dock resultaten lika för behandlingsgruppen med DAT och 

kontrollgruppen som åkte skidor (Schneider & Harley, 2016). 

 

Betydelsen av arbetsuppgifter med bondgårdsdjur som terapiform visade ingen förändring i 

depressiva symtom gällande aktiviteter som mjölkning och förflyttning av djuren 

(Pedersen et al., 2011). I en annan studie gällande DAT, innan elektrokonvulsiv 

behandling, hos psykiatriska patienter visade resultaten, från frågeformulär och skalor, att 

det inte var någon effekt på depressiva symtom. Men flertal av patienterna menade att 

DAT minskade deras depressiva symtom (Barker, Pandurangi & Best, 2003). 

 



 

Ångest och oro 

I flera studier har DAT visat positiv betydelse gällande ångestsymtom (Nepps et al., 2014; 

Pedersen, Ihlebæk & Kirkevold, 2012; Earles et al., 2015,). I en studie påvisades minskad 

ångest i obekväma eller ångestframkallande situationer med hjälp av DAA (Glintborg & 

Hansen, 2017) och med hjälp av DAT (Stewart, Chang & Rice, 2013). Arbete med 

bondgårdsdjur som terapiform gav reducerad ångest med uppgifter som att mjölka kor, 

kommunicera med bonden och förflyttning av djuren (Pedersen et al., 2012). Innan 

behandling med elektrokonvulsiv behandling hos psykiatriska patienter sågs ångest 

förbättras och majoriteten av patienterna svarade att vårdhunden minskade deras ångest 

(Barker et al., 2003). I studien av Schramm et al. (2015) gällande DAT visades att oron 

minskades. 

 

Äldre patienter på långvårdsavdelning var i fokus för en studie med sällskapsdjur, där 

ångest inte sågs påverkas (Le Roux et al., 2009; Ambrosi et al., 2018), inte heller hos 

cancerpatienter sågs ångest påverkas mer än i kontrollgrupp (McCullough et al., 2017). I 

andra studier visade resultaten ingen betydelse gällande ångest efter DAT (Barker et al., 

2003; Schneider et al., 2016). I DAT med bondgårdsdjur sågs att arbetssysslor som att 

rykta djuren, mocka, fysisk kontakt med djuren samt passiv aktivitet bland djuren visade 

ogynnsamma effekter på ångest, däri var det enbart momentet med ryktning som hade 

betydelse (Pedersen et al., 2012).  

 

Hanterbarhet 

I flertalet studier visade resultaten av DAT ökad hanterbarhet hos psykiatriska patienter 

(Berget, Ekeberg & Braastad, 2008; Glintborg et al., 2017; Pedersen et al., 2011). Ökad 

hanterbarhet visades även hos äldre inneliggande på vårdavdelning (Ambrosi et al., 2018). 

Verkan av DAT visades tydligt efter sex månader för ökad hanterbarhet och självkänsla 

(Berget et al., 2008). DAT gav stöd till patienterna och var kopplade till självständighet 

(Schneider et al., 2016). När djur ingår i rehabilitering resulterar det i ökad autonomi och 

hanterbarhet både gällande målen med vården samt vardagslivet. Med ökad autonomi hos 

patienten minskar belastningen på vården och ekonomin (Glintborg et al., 2017). 

Patienterna med störst ökning av hanterbarhet påvisade förbättringar i humöret (Berget et 

al., 2008) och betydelsen av DAT gynnades efter fysisk kontakt med djuren (Berget et al., 

2008; Stewart et al., 2013). 

 

Genom att fokus flyttas från patienten till djuret öppnar det upp för att lättare hantera 

sociala eller svåra situationer som patienten annars vill undvika och därmed ökar 

förståelsen för sig själv (Glintborg et al., 2017). När patienter genomgår DAT kan de börja 

förstå sitt beteende och därmed förstå konsekvenser av sitt agerande och känslouttryck 

gentemot andra personer (Firmin, Brink, Firmin, Grigsby & Trudel, 2016). Djurets 

förmåga som hjälpmedel i patientens problemhantering framgår i studien av Glintborg et 

al. (2017) exempelvis om patienten får obehagliga tillbakablickar kan djuret agera snabbt, 

avleda och inge trygghet. Verkan av djuren visar även andra stöttande funktioner som en 

social katalysator, vägledare och hjälp för kommunikationssvårigheter (Glintborg et al., 

2017; Ambrosi et al., 2018). I en annan studie undersöktes fyra dimensioner där ”negativa 

tankar om sig själv”, samt ”distraktion” förbättrades och ”observation” och ”agerande med 

medvetande” förbättrades. Även generella förmågor i mindfulness förbättrades efter 

behandling med DAT (Schramm et al., 2015). 

 



 

Resultaten av DAT med bondgårdsdjur gällande hanterbarhet, självkänsla och livskvalitet 

visade ingen förbättring (Berget et al., 2008). I DAT med bondgårdsdjur sågs 

arbetsuppgifter som att mocka resultera i reducerad hanterbarhet (Pedersen et al., 2011). I 

dimensioner såsom ”acceptera utan att döma” eller ”beskriva” sågs inga förbättringar efter 

DAT (Schramm et al., 2015). 

 

Välbefinnande 

I flertal studier visade resultaten att verkan av DAT gav psykiatriska patienter en möjlighet 

till nya kontaktnät (Glintborg et al., 2017; Nepps et al., 2014; Firmin et al., 

2016). Patienterna i en annan studie uttryckte att relationer med andra människor krävde 

förståelse för psykisk ohälsa. De menade att relationer med andra människor utan 

erfarenhet upplevdes som problematisk, där djuren istället tycktes ha förståelse utan att 

behöva kommunicera det. DAT visades bli en öppning för vissa patienter att prata om 

problem. Exempelvis hjälpte DAT en patient att prata för första gången på flera dagar. Det 

visade även att DAT var den mest eftertraktade terapiformen hos psykiatriska patienter 

(Nepps et al., 2014). Efter att patienter deltagit i DAT innan elektrokonvulsiv behandling, 

svarade flertalet att de önskade DAT igen innan nästa behandlingstillfälle (Barker et al., 

2003).  

 

Djuren gav dem ett syfte genom att djuren behövde tas om hand om oavsett patientens 

hälsotillstånd, även när patienterna upplevde ohälsa och undvek sociala sammanhang. På 

så vis gav djuren patienterna ökat välbefinnande och hjälp till återhämtning (Stewart et al., 

2013). Stefanini, Martino, Allori, Galeotti och Tani (2015) såg att barn och ungdomar 

inlagda på psykiatriska avdelningar visade förbättring i ökad följsamhet i sin vårdplanering 

med DAT. Resultaten visade även bättre närvaro och deltagande i både terapi och skola. 

Exempelvis genom ökning av interaktion med djuret, förbättring av känslobeteende och 

generella funktioner samt minskat tillbakadraget socialt beteende. Välbefinnandet sågs 

däremot inte öka hos äldre patienter på långvårdsavdelning efter DAT (Ambrosi et al., 

2018). Blodtryck och puls sågs öka efter DAT hos cancersjuka patienter (McCullough et 

al., 2018).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultaten grundas mestadels på subjektiva erfarenheter hos patienter med olika 

utgångspunkter i både den psykiska ohälsan samt behandlingsåtgärder. Det har varit svårt 

att få fram mätbara resultat då det är hur patienter upplever verkan av DAT som undersöks. 

Då psykisk ohälsa ofta grundar sig i stress som bidrar till sämre självkänsla, skuldkänslor, 

produktivitetsbortfall och livsleda (Nationell utvärdering, 2013) och är en stor ekonomisk 

påfrestning på samhället (Wikström, 2015) bör sjuksköterskor och andra professioner söka 

kunskaper om komplementära behandlingsmetoder samt bidra till att utvärdera dessa. 

 

Gällande depressiva symtom hos patienter med psykisk ohälsa visade resultaten gällande 

DAT med bondgårdsdjur i Pedersen et al. (2011) studie olika beroende på vilka moment 

som terapin gällde, där man kan tolka det som att de moment som var minst kravfyllda 

reducerade depression mest. I Barker et al. (2003) studie sågs verkan av DAT innan 

elektrokonvulsiv behandling inte ge någon reducering i depressiva symtom. Kanske är det 



 

även här skillnad på verkan och hur kravfylld eller meningsfullt momentet upplevs av 

patienten.  

 

Florence Nightingale förespråkade att se till hela personen med kropp, själ och ande 

(Shetty, 2016), och att ohälsa kan vara kopplat till bland annat sjukdom, lidande, smärta, 

arbetslöshet och avsaknad av socialt nätverk (ICN, 2014). Liknande saker kan kopplas till 

verkan av DAT när patienter upplevde kravlöst sällskap från djuren där de kunde prata för 

första gången på länge (Nepps et al., 2014), eller känna förståelse och kontakt med djuren 

och därmed fyllde de rollen där socialt nätverk saknades. Dessa aspekter kan uppmuntra 

känslan av trygghet och öppna för bättre kontakt mellan patient och terapeut. Dessutom 

uppmuntras även patienten till spontan kommunikation samt delaktighet i sin vård, och 

minskar känslan av utanförskap eller att vara socialt avvikande (Muela & Balluerka, 2017). 

Detta passar väl in på vad Florence Nightingale sa på sin tid, att litet husdjur är ofta ett 

utmärkt sällskap åt sjuka människor, särskilt för dem som lider av långvariga kroniska 

sjukdomar (Höök, 2010). 

 

I undersökningarna gällande DAT och ångest var några av resultaten spegelvända i 

jämförelse med depressiva symtom, exempelvis gav moment som att mjölka kor och 

förflyttning av djuren reducerad ångest där samma moment inte påverkade depressiva 

symtom positivt (Pedersen et al., 2011). Samma gällande elektrokonvulsiv behandling där 

DAT påverkade ångest positivt men inte depressiva symtom (Barker et al., 2003), 

möjligtvis hjälper djuren att avleda negativa tankemönster gällande ångest på samma sätt 

som gällande PTSD som Glintborg et al. (2017) visar i sina resultat. Även intressant att se i 

resultaten hur DAT ökade ångest i vissa moment. En förklaring skulle kunna vara att 

uppgiften att ta hand om någon annan kan upplevas som pressande av personer som 

uppfattar sig själva som hjälpbehövande. 

 

Resultaten pekar på att positiva interaktioner med hundar ger stor avslappning för 

människor. Odendaal (2000) skrev om att när patienter får läsa en bok i lugn och ro ökar 

hanterbarheten i deras psykiska ohälsa (Berget, Ekeberg & Braastad, 2008; Glintborg et al., 

2017; Pedersen et al., 2011). Att närhet till bondgårdsdjur leder till bättre mående visas i 

studien av Berget et al. (2011) och stärks i artikeln av Cirulli et al. (2011) där arbete med 

hund fungerar väl vid omvårdnad av personer med psykisk ohälsa och verkar positivt på 

måendet. Gällandet ångest sågs terapi med kor, hund och häst reducera ångest (Berget et 

al., 2008; Nepps et al., 2014; Pedersen et al., 2011) och artikel skriven av Cirulli et al. 

(2011) visar snarlika resultat gällande terapisessioner med hund. Här kan man se att DAT 

verkar vara ett bra komplement i behandling av psykisk ohälsa, inte minst för att lugna 

patienter innan exempelvis elektrokonvulsiv behandling som sågs i studien av Barker et al. 

(2003). 

 

När människor hamnar i negativa tillstånd som exempelvis depression, är det direktkopplat 

till ökad risk för kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och andra sjukdomar. Däremot ger nära 

sociala relationer positiv inverkan som skyddar kroppen från sjukdomar (Cirulli et al., 

2011). Kanske är det därför resultaten pekar på att DAT har god verkan genom sänkt 

blodtryck (Odendaal, 2010), och att psykiatriska patienter ofta ses välja DAT om valet 

finns (Nepps et al., 2014) Anger och Akins (2014) skriver att DAT kan användas vid både 

psykisk och fysisk ohälsa, med bland annat en stressreducerande och avslappnande verkan. 

Cirulli et al. (2011) menar i sin artikel att det är oklart vilka fysiologiska eller neurologiska 

mekanismer som förmedlar både positiv verkan i kroppens stressystem i välmående 

relationer, likväl som negativ verkan av intensiva och återkommande konflikter i 



 

relationer. Däremot finns det bevis som kopplar samman aktiviteten hos hormonet OXT 

med affilitivt beteende som sänker kroppens stressnivåer hos däggdjur och framförallt hos 

människor (Cirulli et al., 2011). Kanske är det på grund av OXT och dess effekter som 

resultaten visar att majoriteten av patienter känner ett ökat välbefinnande efter sessioner 

med DAT (Glintborg et al., 2017; Nepps et al., 2014; Firmin et al., 2016). 

 

Väldokumenterad verkan av DAT inkluderar exempelvis sociala interaktioner, 

mellanmänskliga möten, måendet och även gällande stressrelaterade parametrar såsom 

kortisol, puls, blodtryck, ångest, rädsla och kardiovaskulära sjukdomar. Resultaten visar att 

DAT och OXT går hand i hand och visar stark sammankoppling (Beetz, Uvnäs-Moberg, 

Julius & Kortschal, 2012). Att DAT fungerar kan vara starkt ihopkopplat med verkan av 

OXT som ökar förtroendet för andra samt påverkar välbefinnandet och dämpar impulser 

som rädsla och flykt (Uvnäs-Moberg et al., 2004). Det hävdas också att OXT kan vara 

kliniskt användbart för patienter med psykisk ohälsa (Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher 

& Fehr, 2005). Ökat välbefinnande visades i vissa artiklar (Glintborg et al., 2017; Nepps et 

al., 2014; Firmin et al., 2016). Detta återkopplas även till vad Varpen Unhjem et al. (2017) 

skriver gällande KASAM och välbefinnande och vikten av att ha dessa för att kunna möta 

utmaningar i livet, exempelvis vid psykisk ohälsa och hur man kan hantera det. Om DAT 

bidrar till ökat välbefinnande blir detta till patientens egna verktyg för att kunna hantera sitt 

tillstånd eller sjukdom, och förhoppningsvis på sikt bli mindre beroende av vårdinsatser 

och ta steg mot självständighet och ökad hanterbarhet.  

 

Att DAT ökade hanterbarheten för patienter såg även vara resultatet i flertalet studier 

(Berget et al., 2008; Glintborg et al., 2017; Pedersen et al., 2011) som även tas upp av 

Myrin et al. (2008) och hur KASAM spelar stor roll i hur väl en person kan använda sina 

resurser till sin egen fördel. Reducerad hanterbarhet framkom i studien av Pedersen et al. 

(2011), och kanske kan man urskilja att moment som inte ger tydliga framsteg inte 

påverkar hanterbarheten positivt hos patienter med psykisk ohälsa. Med ökad hanterbarhet 

tillkommer även ökad autonomi, och detta öppnar upp för patienten att bli mindre beroende 

av vården. Kanske kan DAT bli ett hjälpmedel för patienter att få tillbaka sin autonomi och 

därmed klara sig mer och mer själva i sin rehabilitering och sjukdom, om de tillåts ta det i 

den takt de känner att de klarar av. 

 

Metoddiskussion 

För att kunna besvara syftet som var att beskriva betydelsen av DAT så valdes metoden 

allmän litteraturöversikt, detta då den redan existerande kunskapen av DAT skulle 

studeras. Fördelen med denna metod är att en bredare bild av området kan presenteras 

(Forsberg & Wengström, 2015). En nackdel kan däremot vara att en personlig påverkan 

kan ske, antingen medvetet eller omedvetet. Men även att tolkningar av artiklarna inte blir 

fullt korrekta, exempelvis på grund av språket. En systematisk litteraturöversikt hade 

optimerat tillförlitligheten på grund av att alla relevanta artiklar då är inkluderade i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2015). Men det fanns inte tillräckligt med tid till att 

genomföra detta. En fullständig databassökning hade med fördel kunnat gjorts, men på 

grund av tidsbrist och begränsningen i antal artiklar som fick väljas (max 20 stycken) var 

det inte möjligt. Däremot anser Henricson (2017) att ett antal på tio artiklar är tillräckligt 

för att bidra med en analys av artiklarna som ska vara av betydelse.  

 

De artiklar som valdes ut hittades med hjälp av inklusion- och exklusionskriterier. Detta 

urval är enligt Henricson (2017) avgörande för resultatet i en litteraturöversikt och stärker 



 

även arbetets tillförlitlighet med ett noggrant redovisat urval. Vid valet av artiklar 

inkluderades både kvalitativa och kvantitativa för att få tillräckligt många artiklar. Ett 

inklusionskriterie var artiklar som publicerats mellan 2008 och 2018. Däremot finns en 

artikel från år 2003 (Barker et al.) med motivering att vi ansåg att studien fortfarande var 

aktuell och tillförlitlig. Artikeln handlade om hur DAT påverkar patienter innan de 

genomgår elektrokonvulsiv behandling. Denna behandlingsmetod utförs fortfarande på 

samma sätt som vid 2003. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna 

på svenska eller engelska då det är passande till författarnas språkkunskaper. Vid problem 

med översättningar användes lexikon och diskussioner med handledare. Ett problem som 

uppstod var med ordet self-efficacy och dess tolkning. I samråd med handledare valdes 

tolkningen självkänsla men även detta kan ha en vinkling på arbetet som eventuellt inte 

stämmer överens med ordets innebörd i originalartiklarna (Pedersen et al., 2011; Berget et 

al., 2008). Vi valde även att våra artiklar skulle vara peer reviewed då detta stärker arbetets 

kvalitet avsevärt enligt Helgesson (2015). Enligt Friberg (2017) är en tydlig avgränsning i 

sökningen och en noggrant dokumenterad metod avgörande för att läsaren ska kunna 

replikera arbetet och förstå de slutgiltiga valet av artiklar. För att underlätta för läsaren 

hade med fördel även exkluderade artiklar kunnat redovisats och varför, detta för att 

läsaren då skulle få en bättre insikt i författarnas tankegångar och vad som ansågs vara 

aktuellt. 

 

Syftet hade med fördel kunnat vara mer begränsat, detta då DAT för psykisk ohälsa är 

relativt nytt och begränsat med forskning. Enligt Henricson (2017) ska syftet vara 

glasklart, entydigt och precisera ett begränsat område. Syftet kunde eventuellt blivit mer 

precist om vi valt en enskild psykisk sjukdom, specifikt djur eller åldersgrupp. I och med 

att psykisk ohälsa inkluderar många olika symtom, sjukdomar och diagnoser kan 

resultatets tillförlitlighet ifrågasättas, då effekten av DAT varierar dem emellan. För att få 

syftet mer precist hade fler artiklar varit nödvändiga. Men trots att inklusionskriteriet 

gällande tidsbegränsning ändrades från 2008 till 2000 gav det inte större urval av artiklar. 

Detta tros vara för att DAT är relativt nytt inom hälso- och sjukvården. 

 

Databassökningarna skedde i tre relevanta databaser relaterat till syftet med 

omvårdnadsfokus. Detta för ökad validiteten enligt Henricson (2017) och större chans att 

hitta artiklar av rätt karaktär. De valda sökorden användes i kombination med booleska 

termerna AND och OR för att effektivt hitta relevanta artiklar. Författarna använde även 

fritextsökning när MeSH-termer saknades i relevanta artiklar. I de artiklar med innehåll 

som, delvis eller helt, besvarade syftet granskades referenslistan manuellt för fler lämpliga 

artiklar. I början av databassökningen användes flera sökord för att få precisa resultat. 

Detta gav emellertid för få träffar och vi utvidgade istället sökningen med färre sökord och 

fritextsökning. Detta resulterade i att vi kom upp i rätt antal artiklar men med minskad 

sensitivitet på grund av att sökningen blev bredare. 

 

De valda artiklarna kommer från olika delar av världen (USA, Europa, Kanada och 

Sydafrika) vilket innebär skillnader i sjukvårdssystem och kulturer. Ändå framkom likheter 

på flera punkter i artiklarna vilket talar för snarlika uppfattningar av DAT vid psykisk 

ohälsa oavsett nationalitet. Fördelen med att inkludera olika länder är att resultatet har 

speglat innebörden för patienter med olika ursprung, men en nackdel kan vara bristfällig 

kunskap om skillnaderna vid analys av artiklarna. Gällande valet av artiklar kan viss kritik 

riktas mot de artiklar som har samma författare, då detta kan påverka reliabiliteten. De 

berörda artiklarna är Berget et al. (2008), Pedersen et al. (2012) och Pedersen et al. (2011). 

För en bred överblick bör ämnesområdet belysas från olika vinklar enligt Friberg (2017), 



 

när en forskare återfinns i tre studier kan det medföra osäker kvalitet gällande innehåll eller 

metod. Dessa artiklar inkluderades ändå då vi ansåg att innehållet var intressant och hade 

tillförlitliga resultat och metoder. 

 

Författarna kvalitetsgranskade artiklarna tillsammans enligt Sophiahemmets Högskolas 

bedömningsunderlag (bilaga A) och kom gemensamt fram till en slutgiltig bedömning. Då 

våra tidigare kunskaper gällande kvalitetsgranskning var begränsade, ansåg vi att detta sätt 

kunde minimera risken för felbedömning. Genom att använda en granskningsmall och 

diskutera kvaliteten på respektive artikel blir granskningen mer trovärdig enligt Henricson 

(2017). En litteraturöversikt med artiklar av låg kvalitet kan ses som mindre tillförlitlig, i 

detta arbete var två av 15 inkluderade artiklar av låg kvalitet (Pedersen et al., 2012; 

Glintborg et al., 2017), men artiklarna bedömdes ändå viktiga att inkludera då de innehöll 

information som besvarade syftet. 

 

Målsättningen vid bearbetning av artiklarna var att de skulle vara granskade och godkända 

av en etisk kommitté. Detta var dock inte fem (Barker et al., 2003; Firmin et al., 2016; 

Glintborg & Hansen, 2017; Schramm et al., 2015; Stewart et al., 2013) stycken av totalt 15 

valda artiklar. Dessa inkluderades ändå i arbetet då vi ansåg att de hade ett etisk 

förhållningssätt genom att exempelvis ha blivit peer reviewed. Genom att ha artiklar som 

håller god forskningssed enligt Helgesson (2015) vet man att både deltagare och forskare 

har respekterats. Exempelvis hade deltagarna gett informerat samtycke och deltagit 

frivilligt i studierna. 

 

Analysen av litteraturöversikten krävde tid och noggrannhet. Vi följde Forsberg & 

Wengströms (2015) analysmetod som skapade en bra helhetsbild av artiklarnas resultat. Vi 

anser att allt av vikt i artiklarna inkluderades och gav oss ett resultat med reliabilitet. 

Däremot mötte vi svårigheter gällande likadan analysering av artiklar, då det var en 

blandning av både kvalitativa och kvantitativa skiljer de sig i presentationen av resultatets 

data. Trots att majoritet av artiklarna var kvantitativa, valdes en kvalitativ innehållsanalys 

då syftet var att beskriva betydelsen av DAT och inte att göra en meta-analys. 

 

I övrigt har vårt arbete granskats fem gånger under en femveckorsperiod av två studenter 

(som arbetat i grupp) samt av handledare. De har både muntligt och skriftlig återkopplat 

med konstruktiv kritik för att öka kvaliteten och tillförlitligheten i vårt arbete. Dessa 

handledningstillfällen i grupp har varit till fördel då nya perspektiv samt omedvetna 

värderingar har uppmärksammats i arbetet. En grupphandledning med diskussioner är 

enligt Henricson (2017) värdefullt för arbetets kvalitet men även för kurskamraterna som i 

detta möte har möjlighet att utvecklas och dela med sig av respektive erfarenheter. Även 

fem utomstående personer med erfarenhet av att skriva eller läsa examensarbeten, har läst 

arbetet och givit konstruktiv kritik. 
 

Slutsats  

Patienten, och människan i stort, är beroende av närhet och sociala kontakter med andra 

människor. I avsaknad av sociala kontakter så kan DAT tillgodose människans behov. Djur 

har alltid funnits vid människans sida genom åren. Det är bevisat att djur har en positiv 

betydelse för människors psykiska hälsa då djuren blir substitut för människans behov av 

närhet till andra människor. Genom en ökad hanterbarhet och välbefinnande får patienter 

med psykisk ohälsa egna verktyg att klara av sina symtom samt vardag och blir mindre 

beroende av vårdinsatser och psykofarmaka. Genom att skräddarsy DAT efter patientens 



 

behov kan ångest och depression reduceras. Därför kan varje patient dra fördelar av DAT 

efter sina förutsättningar och behov.  

 

Vår slutsats är att DAT är ett bra komplement, för vissa patienter, till de sedvanliga 

behandlingarna mot psykisk ohälsa. DAT kan vara ett viktigt hjälpmedel för 

sjuksköterskan, patienten och andra professioner i omvårdnaden, både för att öka 

effektiviteten samt i avlastande syfte. DAT kan användas som en bro mellan patient och 

sjuksköterska i möten, för att underlätta och öppna upp. Däremot tror inte vi att DAT på 

egen hand kommer lösa psykiska ohälsan. Förhoppningsvis kan resultaten komma till 

användning för patienter samt sjuksköterskor, för att ge DAT större utrymme i vården med 

fler användningsområden. Det är värdefullt att man fortsätter att studera denna metod mer 

djupgående för att få större förståelse och kunskap inom ämnet för att bryta den negativa 

trend då det handlar om den ökande ohälsan både hos gamla och unga. 

 

Fortsatta studier 

DAT för psykisk ohälsa är ett område som är relativt nytt och det finns idag begränsat med 

studier kring ämnet. Därför bör stor försiktighet visas kring analysen. Däremot finns det 

stor potential i DAT och en ökad forskning skulle kunna innebär att DAT kan användas i 

större utsträckning och hjälpa fler patienter. Till fortsatta studier hade det varit intressant 

att se hur DAT påverkar en specifik psykisk sjukdom som exempelvis depression eller 

ångest. Genom att fördjupa sig inom en av de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa 

kunna applicera DAT och bedriva vården evidensbaserat. Även att forska på DAT i 

kombination med andra behandlingsmetoder såsom diverse psykofarmaka eller psykoterapi 

är av intresse för att se hur interaktionen kommer resultera för patienter med psykisk 

ohälsa.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Genom att öka kunskapen kring DAT kan man hitta nya vägar mot psykiskt välbefinnande. 

Förhoppningsvis gör denna kunskap att patienterna blir medvetna om denna behandling 

men även att hälso- och sjukvården börjar använda den mer frekvent då sjuksköterskan kan 

använda DAT i omvårdnaden.  

 

För samhället i stort kan DAT möjligen förbättra behandlingar för psykiska ohälsan och 

vara en åtgärd för att lindra lidande. Genom att djur ökar patientens förmåga till 

koncentration, empati, motivation och välbefinnande hos alltifrån unga till gamla, är detta 

ett bra hjälpmedel att tillgå. Exempelvis kan DAT användas som en veckovis behandling 

för patienter med psykisk ohälsa för att motivera till aktivitet i patientens dagliga liv. DAT 

kan vara ett utmärkt hjälpmedel i exempelvis psykiatrisk vård, för personer med autism, 

hospice avdelningar, pedagogisk hjälp, inom missbruksvård, kriminalvården och många 

fler. Inom klinisk omvårdnad kan sjuksköterskan använda sig av DAT tillsammans med 

kunskap och evidensbaserad vård, som ett verktyg för interaktion och främja 

hälsoprocessen hos patienten. Men för att DAT ska kunna implementeras krävs lokala 

riktlinjer och utbildning av vårdpersonal. Genom en ökad kunskap gällande DAT kan det 

användas mer i vården och därmed ge avlastning för både vården, samhället och ekonomin. 

Finns det kanske områden där DAT kan ersätta andra krävande eller ineffektiva 

behandlingsmetoder och kanske till och med dra ner kostnaderna för vårdinsatser?  

 

 

 

 



 

 

 

 

REFERENSER 

Artiklar inkluderade i resultatet är märkta med en asterisk (*).  

 

Allgulander, C. (2014). Klinisk Psykiatri. (3. Uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Almén, N., Lekander, M., Öst, L.-G., Sundin, Ö., Ekdahl, J., Flink, I., . . . Sinervo, K. (2018). 

”Många är undantagna rätten till effektiv sjukvård”. Hämtad från 
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BILAGA A 

Sophiahemmets 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. Välplanerad 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. 



 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

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 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ambrosi, C., 
Zaiontz, C., 
Peragine, G., 
Sarchi, S., & 
Bona, F. 
2018 
Italien  

Randomized 
controlled 
study on the 
effectiveness of 
animal-assisted 
therapy on 
depression, 
anxiety, and 
illness 
perception in 
institutionalized 
elderly. 
 

Att undersöka 
effekten av DAT 
hos äldre patienter 
på avdelning för 
långtidsvård, med 
depression och 
ångest.  
 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Patienter, på avdelning för långtidsvård, över 65 år. 
Intervention: Behandlingsgruppen tilldelades individuella 
sessioner med DAT 30 min en gång i veckan i totalt tio veckor. 
Kontrollgruppen hade inget substitut till DAT, men tog emot 
sin dagliga vård samt deltog i farmakologiska behandlingar 
samt aktiviteter som erbjöds. 
Datainsamling: Skalor (GDS-15, PANAS, GAD-7, IPQ-R) och 
frågeformulär samt observation gällande verbal 
kommunikation. 
Analys: Skalorna parades ihop för att avgöra om det var 
signifikanta skillnader efter DAT. Sedan användes Bonferri 
Correction Factor som en uppföljning för de ihopparade 
skalorna. 
 

31 
(-) 

 
 

Resultatet visade att 
depression minskade 
men ångest var 
opåverkad hos de äldre 
patienterna. Även 
verbal kommunikation 
ökade med DAT samt 
hanterbarhet.  
 

RCT 
I 

Barker, S., 
Pandurangi, A., & 
Best, A.  
2003 
USA 
 

Effects of 
Animal-Assisted 
Therapy on 
Patients' 
Anxiety, Fear, 
and Depression 
Before ECT 
 

Att undersöka om 
DAT är kopplat till 
minskad rädsla, 
ångest och 
depression hos 
psykiatriska 
patienter innan 
ECT.   
 

Design: Experimentell design med en kontrollerad crossover. 
Urval: Deltagarna som valdes ut var vuxna patienter, både 
inlagda på psykiatrisk avdelning på sjukhus samt patienter som 
kom in för inplanerad ECT-behandling på fredagar. 
Intervention: Deltagarna hade först terapisession under 15 
minuter tillsammans med vårdhund och förare. Sedan gick de 
över till att under 15 minuter läsa tidningar. 
Datainsamling och analys: VAS-skala, ANCOVA (Analysis of 
covariance) och least squares.  
 

35 
(-) 

 

 
 

Resultatet visade att 
DAT reducerade rädsla 
och ångest, men ingen 
påvisad effekt på 
depression.  
 

RCT 
II 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Analysis_of_covariance
https://en.wikipedia.org/wiki/Analysis_of_covariance
https://en.wikipedia.org/wiki/Least_squares


 

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 

 

 

 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Berget, B., 
Ekeberg, O., & 
Braastad, B.  
2008 

Norge  

Animal-assisted 
therapy with farm 
animals for persons 
with psychiatric 
disorders: effects 
on self-efficacy, 
coping ability and 
quality of life, a 
randomized 
controlled trial 
 

Att utvärdera effekten på 
self-efficacy, hanterbarhet 
och livskvalitet efter 12 
veckor lång intervention 
med bondgårdsdjur, hos 
vuxna psykiatriska 
patienter med varierande 
psykiska diagnoser såsom 
schizofreni och affektiv 
sjukdom. 
 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
Urval: Patienter med schizofreni, affektiv 
sjukdom, ångest eller personlighetsstörning. 
Intervention: 12 veckor lång intervention med 
bondgårdsdjur. 
Datainsamling: Ifyllda frågeformulär gällande 
self-efficacy (Generalized Self-Efficacy Scale; 
GSE), hanterbarhet (Coping Strategies Scale), 
och livskvalitet (Quality of Life Scale; QOLS-N) 
innan, efter och sex månader efter avslutad 
aktivitet. 
Analys: Analys av tre olika variationer 
(ANOVA) utfördes av standard least square 
värden. 

90 

(-21) 
 

Resultatet visade på en 
förbättring i self-efficacy i 
behandlingsgruppen men inte i 
kontrollgruppen. Hanterbarhet 
förbättrades också men inte 
resultat för livskvalitet.  
 

RCT 

II 
 

 

Earles, J.,  
Vernon, L., &  
Yetz, J.  
2015 
USA 

Equine-Assisted 
Therapy for Anxiety 
and Posttraumatic 
Stress 
Symptoms 
 

Att hjälpa till med 
förståelsen för huruvida 
DAT kan vara effektivt och 
under vilka 
omständigheter gällande 
PTSD-symtom och ångest.  
 

Design: Experimentell studie 
Urval: Psykiatriska patienter som skulle 
uppfylla minst ett kriterium av traumatisk 
händelse i ”Life Events Checklist”. 
Intervention: Två timmar DAT i veckan i sex 
veckor.  
Datainsamling och analys: Fysisk och psykisk 
hälsa mättes med PCL-A, för trauma historik 
användes LEC samt frågeformulär och skalor. 
Mätinstrument: FFMQ, GAD,GSE, PHQ 9, PCI 
och SWLS. Variablerna före och efter resultat 
jämfördes för analys. 

16 
(-) 

 

Resultaten visade att DAT 
tillsammans med ”Equine 
Partnering Naturally” gav 
reducerad ångest och 
reducerade depressiva symtom 
samt symtom kopplade till PTSD. 
 

CCT 
I 

 



 

 

 

 

 

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 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Firmin, M.,  
Brink, J.,  
Firmin, R.,  
Grigsby, M., & 
Trudel, J. F.  
2016 
USA 
 

Qualitative 
perspectives of an 
animal-assisted 
therapy program 
 

Att belysa effekterna av 
DAT gällande 
psykiatriska patienter 
från terapeuters 
perspektiv i vården.  
 

Design: Kvalitativ studie. 
Urval: 14 terapeuter som arbetar med DAT och 
psykiatriska patienter. 
Intervention: Patienterna genomgick ett DAT 
program på en gård. 
Datainsamling: Djupgående intervjuer i två 
omgångar och frågeformulär. 
Analys: Intervjuer spelades in och översattes till 
text som analyseras manuellt samt i 
datorprogram för att kunna sorteras in i 
kategorier.  
 

14 
(-) 

 

 
 

Resultatet visade att DAT kan 
fungera där verbal psykoterapi 
misslyckas gällande patienter 
med psykisk ohälsa. DAT sågs 
bland annat hjälpa patienterna 
med hanterbarhet och  positiva 
beteendeförändringar. 
 

K 
II 

 

 
 

Glintborg, C., & 
Hansen, T.  
2017 

Danmark  

How are service 
dogs for adults with 
post traumatic 
stress disorder 
integrated with 
rehabilitation in 
Denmark? A case 
study.  
 

Att undersöka 
vårdhundar för 
personer med psykisk 
ohälsa och hur 
samarbetet kan 
förbättras.  
 

Design: Fallstudie. 
Urval: Deltagare rekryterades från en  grupp 
personer med psykisk ohälsa som sen tidigare 
har använt vårdhund 
Datainsamling: Semi-strukturerad intervju. 
Analys: Tematisk innehållsanalys. 
 

1 
(-) 

 

Resultatet visade att patienter 
med ångest, som är kopplade 
till exempelvis PTSD, kan få stöd 
och underlättning av vårdhund. 
Men de fann även att hundarna 
delades ut med lite eftertanke 
varför, varav vårdhundar bör bli 
integrerade med professionell 
kunskap. 
 

P 
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 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Le Roux, M., & 
Kemp, R.  
2009 
Sydafrika 

Effect of a 
companion dog on 
depression and 
anxiety levels of 
elderly residents in a 
long-term care 
facility. 
 

Att undersöka effekten 
av möten med hund 
som en form av DAT 
gällande nivåerna av 
depression och ångest 
hos patienter på 
avdelning för 
långtidsvård. 
 

Design: Experimentell design 

Urval: Patienter på avdelning för långtidsvård, 65 år eller äldre. 
Intervention och datainsamling: Via skalor, Beck Depression 
Inventory och Beck Anxiety Inventory, efter 30 minuters besök 
av vårdhund en gång i veckan, i sex veckor.  
Analys: Statistisk program för socialvetenskap användes för att 
analysera data. 

16 
(-1) 

 

 
 

Resultaten 
visade att 
depression 
reducerades 
efter DAT, för 
ångest var 
resultat inte av 
betydelse. 

CCT 
II 

 

 
 

McCullough, A., 
Ruehrdanz, A., 
Jenkins, M.,  
Gilmer, M. J., 
Olson, J.,  
Pawar, A., . . . & 
O'Haire, M. 
2018 
USA  

Measuring the 
Effects of an Animal- 
Assisted 
Intervention for 
Pediatric 
Oncology Patients 
and Their Parents: A 
Multisite 
Randomized 
Controlled Trial 
 

Att undersöka 
effekterna av DAT 
gällande nytillkommen 
psykisk ohälsa med 
symtom som stress, 
ångest och negativ 
förändring av 
livskvalitet relaterat till 
cancerdiagnos hos 
unga patienter. 
 

Design: Randomiserad kontrollerad trial  
Urval: Nydiagnostiserade cancerpatienter med psykisk ohälsa, i 
åldrarna mellan 3 och 17 år. 
Intervention: Deltagarna randomiserades till att delta i antingen 
standardbehandling med besök av vårdhund eller enbart 
standardbehandling, som båda varade i 10 till 20 minuter en 
gång i veckan i totalt fyra månader. 
Datainsamling: Blodtryck, pulsmätning, frågeformulär; State–
Trait Anxiety Inventory and State–Trait Anxiety Inventory–Child. 
Analys: Tvåstegsanalys, grundstatus mellan grupper jämfördes 
med demografiska och diagnostiska egenskaper. Samt blandad 
linjär modellprocedur användes. 
 

106 
(-) 

 

Resultatet 
visade att de i 
båda grupperna 
upplevde 
reducerad 
ångest. Dock 
inga avsevärda 
skillnader 
mellan 
grupperna över 
tiden i övriga 
mätvärden. 
 

RCT 
I 
 



 

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 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Nepps, P., 
Stewart C. N., 
Stephen, R., & 
Bruckno S. R. 
2014 
USA 
 

Animal-Assisted 
Activity: Effects of 
a complementary 
Intervention 
program on 
psychological and 
physiological 
variables. 
 

Att undersöka 
effekterna av ett 
redan existerande 
upplägg med DAT i 
psykiska och 
fysiologiska variabler 
hos patienter på 
psykiatrisk 
vårdavdelning. 

 

Design: Interventionsstudie 
Urval: Patienter inlagda på psykiatrisk avdelning 
med redan existerande DAT program. 
Intervention:  Deltagarna I behandlingsgruppen 
deltog i en timmes session av DAT, kontrollgruppen 
deltog I en timmes session av ett program gällande 
stresshantering. Studien gjordes över ett år. 
Datainsamling: Patienter fyllde i frågeformulär 
innan och efter samt Burns Depression Checklist, 
Burns Anxiety Inventory, smärtskalor, puls och 
blodtryck togs innan och efter samt salivprov. 
Analys: Tränade statistiker avläste resultat, och en 
generell linjär modell med en slumpmässig 
avskiljning (för att ta hänsyn till upprepningar av 
ämnen) användes. 

218 
(-) 

 

 
 

Resultatet visade på 
reducering av depressiva 
symtom, smärta och puls 
efter DAT i 
behandlingsgrupp. 

 

CCT 
I 

 

 
 

Pedersen, I., 
Nordaunet, T., 
Martinsen, E. W., 
Berget, B., & 
Braastad, B. O. 
2011 
Norge 
 

Farm Animal-
Assisted 
Intervention: 
Relationship 
between Work and 
Contact with Farm 
Animals and 
Change in 
Depression, 
Anxiety, and Self-
Efficacy Among 
Persons with 
Clinical Depression 

Att utvärdera 
förhållandet mellan 
olika element i DAT 
med bondgårdsdjur, 
och ändringar i 
depression, ångest och 
self-efficacy för 
patienter med klinisk 
depression. 
 

Design: Experimentell studie 
Urval: Patienter med klinisk depression och poäng 
på Beck Depression Inventory-First Amended (BDI-
IA) med minst 14 poäng. 
Intervention: Arbete och kontakt med 
bondgårdsdjur två gånger i veckan, cirka 1,5 till 3 
timmar per tillfälle, i 12 veckor. 
Datainsamling: Frågeformulär, Beck Depression 
Inventory (BDI-IA), State-Trait Anxiety Inventory-
State Subscale (STAI-SS), Generalized Self-Efficacy 
Scale, (GSE) 
Analys: Skalor och formulär lästes av genom ett 
statistiskt mjukvaruprogram kallat JMP 7.0. 
 

14 
(-) 

 

 

Resultatet att nivåer av 
ångest och depression 
minskade samt self-efficacy 
ökade under studien. 
Interaktioner med 
bondgårdsdjur visade stor 
potential för förbättrad 
psykisk hälsa, men enbart 
vid framsteg i 
arbetsuppgifter vilket tyder 
på hanterbarhet genom 
framsteg. 
 

CCT 
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 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och analys) 

Deltag
are 

(bortfal
l) 

Resultat Typ 
Kvalit

et 

Pedersen, I., 
Nordaunet, T., 
Martinsen, E. W., 
Berget, B., & 
Braastad, B. 
2012 
Norge & Danmark 

Important 
elements in farm 
animal-assisted 
interventions for 
persons with 
clinical 
depression: a 
qualitative 
interview study 

Att undersöka 
patienternas egna 
upplevelser på 
bondgård med 
djurassisterade 
interventioner, och 
vad de upplevde som 
viktiga element i 
relation till deras 
psykiska hälsa. 
 

Design: Kvalitativ studie. 
Urval: Patienter med klinisk depression som 
tidigare deltagit i DAT på bondgård. 
Intervention: Deltagarna genomgick ett 12 
veckors DAT program på en gård. 
Datainsamling: Tematiska intervjuer som 
översattes till text från inspelning. 
Analys:  Intervjuerna kodades till teman och 
slutligen i analysprocessen uppmärksammades 
kopplingar mellan teman som därefter skapade 
modellen för att visualisera dessa. 

 

8 
(-) 

 

Resultatet visade att DAT på 
bondgård kan vara ett bra 
komplement vid behandling av 
psykisk ohälsa, alla element i 
modellen kan troligtvis ha positiv 
påverkan på psykisk ohälsa.  
 

K 
III 

 

Schneider, M., & 
Harley, L. P. 
2016 
Kanada 
 

The Impact of 
Therapeutic 
Riding for People 
with Disabilities 
on Variables 
Related to Mental 
Health 
 

Att undersöka om 
den psykiska 
ohälsan hos 
patienter med 
funktionshinder blev 
bättre av hästterapi 
jämfört med 
aktivitet utan djur, 
specifikt 
utförsåkning för 
funktionshindrade. 
 

Design: Kvasi-experiment med före och efter test. 
Urval: Patienter i åldrar mellan 16 och 70 år med 
varierande funktionsnedsättningar. 
Intervention: Utifrån tidigare erfarenhet fick 
deltagarna delta i hästridning eller skidåkning en 
gång i veckan, i 8 till 12 veckor. 
Datainsamling: Patienter fyllde i formulär gällande 
depression, ångest och självkänsla. De fyllde även 
i en checklista gällande humör, känslor och 
självkänsla. Open-ended intervjuer genomfördes 
med en del av ryttarna, och även Pet Attitude 
Scale (PAS-M). 
Analys: Data analyserade genom att jämföra 
deltagarnas svar innan samt efter interaktion med 
hästterapi. 

35 
(-17) 

 

Resultatet visade att ridning 
förbättrar motivation, relationer och 
självkänsla. Men även 
kontrollgruppen som utövade 
utförsåkning påvisade liknande 
resultat. Även om dessa resultat 
måste tolkas med försiktighet, på 
grund av undersökande karaktär på 
intervjuer, föreslås att hästaktiviteter 
har en positiv inverkan för personer 
med funktionshinder och kan få 
större påverkan än andra aktiviteter 
för vissa aspekter av psykisk ohälsa.  

CCT 
II 

 



 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Schramm, E., 
Hediger, K., &  
Lang, U. 
2015 
Schweiz 
 

From Animal 
Behavior to 
Human 
Health: An 
Animal-
Assisted 
Mindfulness 
Intervention 
for Recurrent 
Depression 
 

Att utvärdera 
genomförbarheten, 
acceptansen och 
effektiviteten av natur- 
och djurassisterad 
mindfulness-träning för 
patienter med 
sviktande depression 
efter att de genomgått 
behandling med 
psykofarmaka och 
psykoterapi.  

Design: Öppen pilotstudie. 
Urval: Patienter mellan 18 och 70 år som var kopplade till 
psykiatrisk vård. 
Intervention: Åtta stycken veckovisa gruppsessioner med 
djurassisterad mindfulness, varaktighet på 2,5 timmar per 
gång. 
Datainsamling: Före och efter tester gjordes: Beck 
Depression Inventory, Response Style Questionnaire, 
Kentucky Inventory of Mindfulness och Freiburg 
Mindfulness Questionnaire. 
Analys: Data analyserade genom att jämföra deltagarnas 
svar innan samt efter DAT. 

6 
(-) 

 

Resultaten visade en 
reducering av depressiva 
symtom, tvångstankar/oro 
och förbättring av generellt 
psykiskt mående men ingen 
förbättring i acceptans. 
 

K 
II 

 

Stefanini, M., 
Martino, A., 
Allori, P., 
Galeotti, F., & 
Tani, F. 
2015 
Italien 
 

The use of 
Animal-
Assisted 
Therapy in 
adolescents 
with acute 
mental 
disorders: A 
randomized 
controlled 
study 
 

Att jämföra effekten 
av DAT med 
standardiserade 
behandlingsprotokoll 
av unga patienter 
inlagda på psykiatriska 
sjukhusavdelningar. 
 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
Urval: Unga patienter mellan 11 och 17 år som är inlagda 
på psykiatrisk sjukhusavdelning och som har blivit 
diagnostiserade med någon typ av psykiatrisk sjukdom. 
Intervention: 45 min DAT en gång i veckan under cirka tre 
månaders tid. Kontrollgruppen fortsatte med sin normala 
terapeutiska behandling. 
Datainsamling: Sessionerna filmades och tester gjordes; 
The Children Global Assesment Scale, Format of Hospital 
Care Scale och Ordinary School Attendance Scale. 
Analys: De inspelade materialet kodades och delades in i 
beteendemönster. Beskrivande statistik utfördes på 
demografisk, klinisk och beteendevariabler. 

34 
(-) 

 

Resultatet visade en 
statistisk förbättring av 
allmänna funktioner, 
snabbare återhämtning, 
minskning av vårdbehov 
och ökad närvaro i skola 
hos deltagarna i 
behandlingsgruppen, men 
inte i kontrollgruppen. 
Även reducerade symtom i 
den psykiska sjukdomen 
hos patienterna i 
behandlingsgruppen.  

CCT 
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 

 

 

 

 



 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Stewart L. A., 
Chang C. Y., & 
Rice, R. 
2013 
USA 
 

Emergent Theory and 
Model of Practice in 
Animal- Assisted 
Therapy in 
Counseling 
 

Att undersöka de 
teoretiska stöden för 
professionella 
rådgivare som 
använder DAT i kliniskt 
arbete för att förstå 
dess unika stöttande 
process. 
 

Design: Kvalitativ studie. 
Urval: Kvinnliga psykologer och 
psykoterapeuter (män tillfrågades men 
kunde ej delta) i åldrarna 36 till 67, inom 
psykiatrin och som använder DAT i kliniskt 
arbete med patienter med psykisk ohälsa.  
Datainsamling: Intervjuer spelades in och 
anteckningar fördes gällande reaktioner, 
känslor och värderingar. 
Analys: Analys genom data, koder och för 
att tolka processen. 

14 
(-) 

 

Resultatet visade att 
deltagarna beskrev unika 
aspekter av DAT såsom 
möjlighet till egenvård, 
tidiga symtom på 
utbrändhet, främja 
välbefinnande både i 
sessioner och utanför. 
Men även resultat visades 
såsom utveckling av en 
fungerande relation till 
terapidjuret samt framsteg 
i den terapeutiska 
behandlingen.  
 

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 

 


