
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DJURASSISTERAD TERAPI I OMVÅRDNADEN 
En forskningsöversikt om effekter av vårdhund 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Examinationsdatum: 2011-06-01 
Kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng 
Självständigt arbete, 15 hp 
Grundnivå 
Kurs: HT09 
 
 
Författare:                                                                                                                                                                                               
Gabriella Gál 
Monika Glantz 

 
 
 
Handledare: 
Åsa Craftman 
 
Examinator: 
Monica Rydell Karlsson 

 
 
 
 



 
 

SAMMANFATTNING  
 
Kronisk sjukdom förändrar livet och påverkar individens hälsa, livskvalitet och 
välbefinnande, olika former av lidande upplevs såsom känslor av förlust, utanförskap, social 
isolering och ensamhet. Sjuksköterskan har sin professionalitet i omvårdnad och 
komplementära behandlingsmetoder används som tillägg i den moderna vetenskapliga 
behandlingen. En tillämpad metod är djurassisterad terapi med vårdhund. 
 
Studiens syfte var att belysa användning av djurassisterad terapi med vårdhund som 
komplementbehandling i omvårdnaden och metodens effekter på hälsa, livskvalitet och 
välbefinnande. Metoden som användes var en forskningsöversikt där artiklarna söktes via 
databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden som användes var: Animal Assisted Therapy och 
Pet Therapy samt MeSH termerna Nursing Care och Nursing.  
 
Resultatet redovisades med följande rubriker: användningsområden, hälsa, livskvalitet och 
välbefinnande. De 19 artiklarna som inkluderades i studien representerade sex olika former av 
vårdinrättningar och deltagarna bestod av 11 patientgrupper som hade någon form av kronisk 
sjukdom, fysiskt eller mentalt funktionshinder. Studier med djurassisterad terapi visade, i 
olika omvårdnadsområden, att aktiviteter och stimulans med vårdhund gav positiva effekter 
på hälsan, livskvaliteten och välbefinnandet hos personer med kronisk sjukdom. En del av 
resultaten visade förbättring medan ett stort antal studier visade en förbättring där skillnaden 
inte var signifikant, alla patienter hade en positiv upplevelse i samband med studien de deltog 
i. 
 
Slutsatsen var att djurassisterad terapi med vårdhund har positiv inverkan på hälsan, 
livskvaliteten och välbefinnandet hos personer med kronisk sjukdom inom olika 
omvårdnadsområden. 
 
 
Nyckelord: djurassisterad terapi, hälsa, livskvalitet och välbefinnande 
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INLEDNING 
 
Florence Nightingale fann att ”Ett litet husdjur är ofta ett utmärkt sällskap åt sjuka människor, 
särskilt för dem som lider av långvariga kroniska sjukdomar” (Höök, 2010, s. 12). 
  
Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet och olika former av lidande upplevs såsom 
känslor av förlust, utanförskap, social isolering och ensamhet (Gordon, Feldman & Crose, 
1998). Metoder som används parallellt och som komplement till modern vetenskaplig 
behandling är komplementär medicin (Finer, 2008). Sandberg (2009) skrev i Kyrkans Tidning 
om en professionell vårdhund som arbetar på ett sjukhus för att hjälpa barn som är patienter 
på en hospiceavdelning i Stockholm. 
 
Författarna till föreliggande arbete blev nyfikna att undersöka effekter av djurassisterad terapi 
som kompletterande behandling i omvårdnaden för patienter med kronisk sjukdom. 
 
 
BAKGRUND 
 
Hälsa  
På klassisk grekiska finns betydelsen hälsa i två skilda ord, ”hygieia” vilket betyder ”leva bra” 
eller ”ett bra sätt att leva” och ”euexia” vilket betyder ”bra vanor för kroppen”. De grekiska, 
engelska, germanska, latinska och hebreiska orden för hälsa har inte på något sätt samband till 
sjukdomsrelaterade ord (Medin & Alexanderson, 2000).  
 
Begreppet hälsa finns beskrivet på olika sätt i litteraturen. Det beskrivs som ett tillstånd, en 
process, ett resultat, ett mål eller som ett kapital i det här fallet hälsokapital. Lycka, 
välbefinnande och livskvalitet är en annan beskrivning av hälsa. Olika filosofiska synsätt 
ligger till grund för beskrivningarna av hälsa vilket speglar att innebörden kan tolkas olika 
och även vad som ska göras i syfte att främja hälsa (Edberg & Wijk, 2009). 
 
Medin och Alexanderson (2000) beskriver hälsa på två sätt, först ur biomedicinskt synsätt där 
hälsa är detsamma som avsaknad av sjukdom, sedan ur humanistiskt synsätt. I det 
humanistiska synsättet om hälsa finns två uppfattningar. I den ena ses hälsa och sjukdom som 
ändpunkter på ett kontinuum då en person ska ligga mellan dessa ändpunkter, om det är mer 
sjukdom innebär det mindre hälsa och tvärtom. I den andra ses hälsa och sjukdom som olika 
dimensioner där en person kan ha hälsa och sjukdom samtidigt. Eftersom hälsa och sjukdom 
inte ses som motsatser, så betyder frånvaro av sjukdom inte alltid hälsa. 
 
Tanken i antikens medicin var att hälsan bevarades genom naturen, det sågs som en helhet. 
För att bibehålla sin hälsa skulle ett naturenligt liv levas. Vad det innebär att leva naturenligt 
fanns olika syn på, antingen att leva i ett med naturen eller att leva enligt sin natur (Edberg & 
Wijk, 2009). 
 
Redan under 1800-talet fick människor möjligheten att förbättra liv och hälsa tack vare den 
politiska, vetenskapliga och ekonomiska utvecklingen. Den moderna sjukvården med 
vetenskap och teknik möjliggjorde till bättre hälsa för alla. Det bidrog till att hälsa är en viktig 
del av livets mening för många, ett värde som för en del värderas högst (Kallenberg & 
Larsson, 2004). 
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Historiskt sätt har människan alltid strävat för kampen mot sjukdom och lidande. Strävan har 
alltid varit  att lindra och bota, samtidigt som historiens berättelse handlar om en längtan och 
föreställning om sjukdom och hälsa. Utifrån hur det är idag kan människans kamp ha verkat 
meningslös, individen led med vad som blev allt vanligare var att söka hjälp med 
behandlingsalternativ. Utlämnandet till naturens godtycklighet ersattes av den moderna 
vården med hjälp av vetenskap och teknik. Andra omständigheter som också bidrog till 
processen var sundare vanor med nyttigare mer varierad kost, renare vatten samt avlopp. 
Högre levnadsålder och bättre hälsa var följder av avskedet från det gamla bondesamhället. I 
dagens samhälle värderas hälsan högt (Kallenberg & Larsson, 2004).  
  
Kallenberg och Larsson (2004) anser att vad det innebär att ha hälsa och vara frisk är 
beroende av livsåskådning och personlighet. Dessutom kan hälsa ses på olika sätt i olika tider 
ur samhällsperspektiv. Livsåskådning och personlighet kan påverka hälsan, mestadels indirekt 
och det påverkar hur individen tolkar och möter olika känslor som uppstår i vardagen. De 
känslomässiga reaktionerna kan då påverka fysiologiska processer som kan vara mer eller 
mindre bra för hälsan. 

 
Figur 1. Tänkbar orsakskedja som visar hur livsåskådning och personlighet kan påverka den kroppsliga hälsan via 
situationsbundna tolknings- och hanteringsprocesser och känslor (Kallenberg & Larsson, 2004). 
 
En individs livsåskådning bygger inte enbart på teoretiska antaganden och mänskliga samt 
världsliga värderingar, den är också personligt märkt. Den är basen för hur tillvaron upplevs 
vilket kan vara med tillit, meningsfullhet och förtröstan, men även med misstro, 
meningslöshet och uppgivenhet, figur 1 (Kallenberg & Larsson, 2004). 
 
Hälsan är betydelsefull och en mänsklig rättighet enligt WHO (World Health Organisation) 
(Salmela, Fagerström & Eriksson, 2007). Inom hälso- och sjukvården har det skett en 
förändring av synsätt från att först behandla sjukdom till att oftare tänka hälsofrämjande. 
Begreppet hälsa kan i dag också betraktas på många fler sätt än tidigare. Inom hälso- och 
sjukvården idag tillämpas begreppet hälsa i ett flertal skilda måldokument. En stor och 
betydande uppgift för hälso- och sjukvården är att försöka hjälpa människor till förändring 
som vidare leder till bättre hälsa. Kunskapens betydelse för hälsa och sjukdom för den 
enskilde människan och samhället har ökat (Salmela et al., 2007). 
 
I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framgår att sjuksköterskan ska 
identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård, undervisa och stödja 
patienten och närstående enskilt eller i grupp i syfte om att främja hälsa och förhindra ohälsa 
(Socialstyrelsen, 2005). 
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Hälsa upplevs subjektivt och påverkas av sociala och kulturella faktorer. Hur hälsan upplevs 
är olika och behovet är individuellt, den kan även ses som ett tillstånd, en resurs, en process 
eller som en upplevelse. För att en förändringsprocess ska vara möjlig måste vårdbehoven 
tolkas utifrån problem, behov och begär samt behandlas rationellt, kontextuellt och 
existentiellt. Det finns ett starkt samband mellan känslan av sammanhang och livskvalitet och 
där patienter som har en hög känsla av sammanhang deltar mer aktivt i den egna 
hälsoprocessen (Salmela et al., 2007). 
 
Känsla av sammanhang 
Känsla av sammanhang (KASAM) är en teoretisk modell där sambandet mellan 
stressfaktorer, coping och hälsa kan förstås. Den teoretiska modellen bakom KASAM kallas 
salutogenes. Salutogenes betyder hälsans ursprung, salus = hälsa på latin och genesis = 
ursprung eller uppkomst på grekiska. Med det salutogena synsättet sätts hälsofrämjandet först,  
intresset för friskfaktorer är större än för riskfaktorer. Modellen innebär att total ohälsa och 
total hälsa är som två ytterligheter på ett kontinuum, och under livet rör individen sig mellan 
dessa ytterligheter (Antonovsky, 2005). 
 
I den salutogena modellen står hälsan i fokus med utgångspunkt i hur hälsa kan stärkas, 
främjas hos personer som har eller lever med risk för sjukdom. Enligt det salutogena synsättet 
påverkas individens förmåga att hantera händelser som till exempel att få en sjukdom, av 
människans grundläggande syn på och förhållningssätt till tillvaron samt känslan av 
sammanhang. När det salutogena synsättet används i omvårdnadsammanhang utnyttjas de 
resurser individen innehar, de friskfaktorer som finns och inte bara riskfaktorer. Det gäller att 
patienten kan få situationen begriplig, hanterbar och meningsfull, och se möjlighet till 
förbättring (Edberg & Wijk, 2009).  
 
Livskvalitet 
Livskvalitet är svårdefinierad eftersom det är en subjektiv upplevelse av att leva ett gott liv 
och skiljer sig från yttre mätbara betingelser. Det som betecknas som livskvalitet är ofta olika 
för olika individer. Det som ses utifrån kanske inte alltid stämmer med individens upplevelser. 
Det är en gammal sanning att människan inte blir lycklig enbart för att hon har en god 
materiell standard. Ändå är forskarna överens om att ekonomiska bekymmer, eller avsaknad 
av sådana, tillsammans med andra faktorer har betydelse för ens livskvalitet. Beståndsdelar i 
begreppet livskvalitet kan vara: levnadsnivå, det vill säga tillräckliga materiella resurser, 
relationer till andra människor, fysiologiska behov, personlig utveckling och psykologiska 
faktorer. De grundläggande fysiologiska behoven är mat, sömn, motion och vila. Till de 
psykologiska faktorerna räknas känslan av frihet, självbestämmande, trygghet, självkänsla och 
engagemang (Adolfsson, Sandman & Wikander, 1991). 
 
Begreppet hälsorelaterad livskvalitet är patientcentrerat och dynamiskt. Det inre subjektiva 
måttet på livskvalitet är individens egen upplevelse och värdering av sitt liv, 
livstillfredsställelse, lycka och mening med livet. Ett hälsostatus mäter inte de positiva 
aspekter såsom lycka, socialt och emotionellt välbefinnande som idag blivit mer aktuella att 
fånga upp. Livskvalitetsbegreppet utgår från patientens upplevelse och ger därmed också 
utryck för det individcentrerade perspektiv. När livskvalitet mäts objektivt ur yttre aspekter 
menas fysiska, sociodemografiska och ekonomiska förhållanden vilket kan vara provresultat 
från medicinsk undersökning och behandling eller mått på fysiskt status (Andersson, 2009). 
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Livskvalitet är ett omdiskuterat ämne inom medicinsk vård och omvårdnad. Det finns behov 
att kunna mäta livskvalitet för både vårdtagare och vårdgivare, som bedömningsunderlag i 
samband med vårdåtgärder. Behandlingar inom omvårdnaden kan ge sidoeffekter som 
påverkar patienternas livskvalitet, om de dokumenteras kan nya metoder utvecklas som vidare 
utvärderas och då kan livskvalitetsaspekter ur ett ekonomiskt perspektiv ifrågasättas i 
lönsamhetsanalyser (Andersson, 2009). 
 
Det behövs en fördjupning i begreppet livsmening för att kunna hjälpa en människa som själv 
saknar resurser för att känna mening i livet. Vad som är meningsfullt i livet varierar och är 
individuellt. En tro på livets mening på lång sikt krävs för att meningsfullhet på kort sikt ska 
kunna upplevas som exempelvis vid tillfälle då lidande uppstår (Nyman & Sivonen, 2005). 
 
I en studie beskrivs livskvalitet som ett flerdimensionellt, subjektivt begrepp som påverkas av 
olika faktorer. De yttre omständigheterna, hur individen och miljön samspelar, det 
interaktionistiska synsättet är också av betydelse. När verkligheten uppfattas som ett samspel 
där olika värden påverkas av varandra måste även omgivningen tas med i helhetssynen på 
människan. Livskvalitet är oftast något som individen själv skattat utifrån sitt välbefinnande, 
liksom hälsa är det inte helt lätt att definiera. Studiedeltagarnas definition av livskvalitet 
återspeglas inte bara av deras begränsningar i det dagliga livet på grund av sjukdomen utan 
också av deras strävan efter lycka och relationer med andra. Självutvärdering av patienters 
livskvalitet påverkas av deras kliniska tillstånd och deras positiva utsikter i framtiden (Heo, 
Lennie, Okoli & Moser, 2008). 
 
Välbefinnande 
Välbefinnande är individens upplevelse av hälsa. Ohälsa och välbefinnande kan också ses 
som ändpunkter på ett kontinuum. En person med kronisk sjukdom kan uppleva hälsa och 
högt välbefinnande medan en annan person upplever ohälsa och lågt välbefinnande utan 
medicinskt diagnostiserad sjukdom (Medin & Alexanderson, 2000). 
 
Det vore önskvärt och borde vara självklart att vårdande enbart skulle ge välbefinnande för 
patienterna, kanske inte alltid direkt men på lång sikt. Tyvärr upplevs även lidande hos 
patienter, främst sjukdomslidande, i samband med sjukdom, olycksfall eller den behandling 
som följer. Livssituationen kan ha påverkats av sjukdom eller olycksfall så livslidande 
upplevs och om lidande uppstår i samband med vårdandet kallas det vårdlidande. Det 
sistnämnda kan ses som onödigt lidande som inte ska behöva finnas (Dahlberg, 2002).  
 
Resultaten från en kvantitativ studie tydde på att människor med kroniskt trötthetssyndrom 
kan njuta av att ha husdjur. Deltagarna trodde att det fanns fördelar för deras psykologiska 
hälsa att äga ett husdjur. Djurägandet var inte associerat med fysiskt eller psykiskt 
välbefinnande hos respondenterna som led av kronisk trötthet. Människor som led av detta 
tillstånd trodde att deras husdjur har potential att förbättra livskvaliteten. Dessutom kände 
deltagarna att deras husdjur bidrar till välbefinnande, psykologiskt och socialt genom att 
utjämna kortsiktiga fysiska skador. Även om djur inte bör betraktas som ett universalmedel 
för personer med kronisk sjukdom som trötthetssyndrom, kan de ändå tjäna en värdefull roll 
för att främja välbefinnande, antingen enbart eller i kombination med mer traditionella former 
av terapi (Wells, 2009). 
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I en amerikansk studie undersöktes vilka faktorer som främjar välbefinnandet hos äldre 
kvinnor i Alaska. Resultatet visade att det är viktigt för äldre personer att fortsätta med fysiska 
aktiviteter för att behålla självkänslan och psykiskt välbefinnande. De intervjuade kvinnorna 
angav följande komponenter som bidrar till välbefinnandet, att ha sysselsättning, motion, 
sunda matvanor och respekt från den yngre generationen (Hopkins, Kwachka, Lardon & 
Mohatt, 2007). 
 
Komplementärmedicin 
I dagens omvårdnad används även alternativa behandlingsformer för att uppnå välbefinnande 
hos sjuka människor. Alternativ eller komplementbehandling är samlingsbegrepp för 
medicinska metoder som avses vara ett komplement till den vetenskapliga accepterade så 
kallade västerländska medicinen. Den alternativa behandlingen bör aldrig användas istället för 
behandling av en legitimerad läkare utan som komplement (Alternativmedicin, 2001). 
 
I en studie visades att komplement behandling med Yoga ger resultat för patienter med 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom(KOL) i form av att hantera deras andningsbesvär och öka 
förmågan att utföra aktiviteter i dagligt liv (ADL). Det rapporterades också om andra fördelar 
såsom avkoppling, stressreducering, förbättrade känslor av välbefinnande, trevlig social 
interaktion, smärtlindring, och ökad medvetenhet om andning. Sammanfattningsvis var 
behandlingen säker och inte farlig, den förbättrade den funktionella prestandan utan 
tilltagande smärta eller dyspné (Donesky-Cuenco, Nguyen, Paul & Carrieri-Kohlman, 2009).  
 
En nigeriansk studie visade hög prevalens av användning av complementary alternative 
medicine (CAM) bland den vuxna befolkningen. Den afrikanska kulturens intresse för 
naturliga saker och medfödda nyfikenhet hos människan att prova nya och alternativa sätt att 
främja och upprätthålla hälsa stöder hög preferens för CAM användning. Den mest använda 
CAM formen var biologiska produkter, följt av bön/ tro och healing. Viktiga skäl för att 
använda CAM är deras naturlighet, hälsofrämjande och underhållande effekt. Det faktum att 
produkterna är godkända av National Agency for Food and Drug Administration and Control 
(NAFDAC ) och lättåtkomliga ökade uppfattningen hos befolkningen att det är naturligt och 
säkert (Onyiapat, Okoronkwo & Ogbonnaya, 2011). 
 
Det terapeutiska syftet med att använda djur inom vården speglas av tron att människor är av 
mer än fysisk karaktär och deras välbefinnande består av mentala, känslomässiga och andliga 
komponenter. Dessa samverkar sinsemellan och är en del av livskraften. Kompletterande 
behandlingsmetoder är ett arv från österländsk medicin och anslutade sig till den 
västerländska kulturen. Djurassisterad terapi är en av många nya kompletterande 
terapimetoder som används inom omvårdnad för att hjälpa patienter med svårigheter 
(Matuszek, 2010). 
 
Djurassisterad terapi 
Djurassisterad terapi innebär att något djur används i syfte att ge stöd i samband med 
terapibehandling hos människor. Djur som används är hundar, katter, marsvin, kaniner och 
hästar, det vanligaste är att hund används (Matuszek, 2010).  
 
Det presenteras två former av djurassisterad terapi, Animal-Assisted Activity (AAA) och 
Animal-Assisted Therapy (AAT), som skiljer sig vad gäller avsikt och mål. AAA innebär en 
avspänd träff som kan upprepas flera gånger med samma människor utan specifikt mål. AAT 
är ett terapiprogram som är skräddarsytt för en viss person eller ett visst medicinskt tillstånd. 
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Det är en målinriktad intervention med specialistkompetens, där resultaten bör dokumenteras. 
Båda djurterapiformerna kan användas som komplement i omvårdnaden (Matuszek, 2010). 
 
I en kvalitativ studie undersöktes hur och vilka djur som kan ha inverkan samt på vilket sätt 
de kan främja sunda aktivitetsmönster, välbefinnande och socialt engagemang hos personer 
med HIV(human immuno-deficiency virus). De sällskapsdjur som ingick var en häst, en fågel, 
grodor, sköldpaddor, katter och hundar. Erfarenheten av husdjursägande föreföll ha två 
primära dimensioner. Det skulle kunna beskrivas som att upplevelsen av husdjursägande inte 
påverkas av hälsostatus. Det andra perspektivet av husdjursägande verkade ha direkt 
anknytning till och även påverkas av deras hälsotillstånd. Resultaten tyder på att upplevelsen 
av husdjursägande för studiedeltagarna är både typisk för vad man kunde förvänta sig av 
ägandet av sällskapsdjur och unikt för hur det påverkar loppet av HIV eller AIDS (acquired 
immune deficiency syndrome) sjukdom (Allen, Hammon Kellegrew & Jaffe, 2000). 
 
Studiens resultat visade två dimensioner av husdjursägande, känslomässigt engagemang och 
struktur av dagliga rutiner samt ansvar. Det som noterades för deltagarna i denna studie kan 
vara liknande för många husdjursägare oavsett funktionshinder, men för dessa individer 
visade sig upplevelsen av husdjursägande också påverkades av deras sjukdomserfarenheter. 
Till exempel uppgav deltagare att ta hand om sina husdjur var en motivation att fortsätta när 
de var deprimerade eller sjuka. Dessutom verkade de känslomässiga banden till sällskapsdjur 
tröstande för husdjursägare vid sörjande över livssituationen i samband med sjukdomen.  
På sätt och vis skulle bandet till husdjur kunna beskrivas som en copingstrategi för att 
bekämpa depression, social isolering, stigmatisering och sorg i samband med HIV eller AIDS 
sjukdom. Deltagarna tyckte att själva omhändertagandet av sällskapsdjur ger en indikation på 
deras hälsostatus. En deltagare kände att så länge han kan ta hand om sina husdjur kan han se 
sig själv som mer fysiskt och känslomässigt kapabel (Allen et al., 2000). 
 
Historik 
Bandet mellan djur och människa är historiskt och tidiga förhållanden finns dokumenterade i 
form av grottmålningar. I forna tider var hästar och hundar viktiga för sina herrars sällskap, 
resor, jakt och krig, vilket framgår av att de begravdes tillsammans. Idag utgör djur en 
integrerad del av samhället och den naturliga miljön samt fungerar inte bara som sällskap utan 
också som hjälpmedel för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Sällskapsdjur och husdjur 
betyder både fysiskt och psykiskt välbefinnande för människan speciellt när det gäller 
beröring, intimitet och omvårdnad (Gammonley & Yates, 1991). 
 
Inom psykiatrin fanns arbete med djur i lantlig miljö redan under 1700-talet, där syftet var att 
personer med psykisk ohälsa skulle få humanare behandling (Macauley, 2006). Djurassisterad 
terapi har funnits sedan1800-talet då Florence Nightingale gjorde sina upptäckter vad gäller 
djurterapi, sedan började den professionella omvårdnaden implementera användningen av 
djur vid terapeutisk behandling (Matuszek, 2010). 
 
Efter första och andra världskriget användes sällskapsdjur i USA vid rehabilitering för män 
som fått psykiska skador efter strider (Höök, 2010). Integrationen av djurassisterad terapi i 
klinisk psykologi var först krediterad av barnpsykolog Boris Levinson, som publicerade ett 
dokument med titeln ”The dog as a co therapist” 1962 och en bok om att införa djur i 
barnpsykologi 1969 (Macauley, 2006). 
 
I Sverige har djurassisterad terapi blivit mer populärt under de två sista decennierna. Sedan 
2008 finns utbildning för vårdhund och deras ledare. Vårdhundskolans utbildning har hittills 
fokuserat på tre patientgrupper, äldre med demens, personer med hjärnskada samt 
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strokepatienter. I Uppsala kommun pågår ett projekt ”Hund i vården” där ett professionellt 
hundvårdsteam besöker vårdboenden, äldreboenden och barnavdelningen på Akademiska 
sjukhuset och används som komplement terapimetod (Höök, 2010).  
 
Terapi med vårdhund 
Ett vårdhundsteam består av en vårdhund med ledare. Vårdhunden är tränad för gott 
uppförande och särskilda kommandon, samt får börja arbeta efter godkänd utbildning, 
vaccinering och hälsoundersökning. Hundägaren måste följa regler och förordningar som till 
exempel att hunden ska vara badad, ha putsade klor samt rena tänder och öron vilket 
garanterar att hunden uppfyller god hygienisk standard för att göra ett besök på en 
vårdinrättning (Matuszek, 2010).  
 
Matuszek (2010) underströk att även om en vårdhund framkallar ett leende hos majoriteten av 
personalen och patienterna så finns skepsis för metoden som kretsar kring rädslan för 
djuröverförbara sjukdomar till människor och risken för hundbett och repor i inredningen.                
 
En kvalitativ undersökning beskrev vardagslivet och interaktion mellan familjer med ett barn 
med autism och en utbildad terapihund. Terapihunden utbildades för att hjälpa barn med 
autism och kunde ge många fördelar för det barn de matchades till, liksom den familj som 
integrerade hunden till sitt hem. Fördelar var en ökning av familjeutflykter, en känsla av 
trygghet både i hemmet och på offentliga platser samt en betydlig ökning av positiv social 
bekräftelse. För många av föräldrarna i denna studie var tillägget av terapihund ett effektivt 
sätt att lindra en del av den stress de upplevde av att ha ett barn med utvecklingstörning. 
Dagliga aktiviteter såsom transport till skolan, matinköp, läkarbesök och fritidsaktiviteter 
underlättades genom användningen av terapihunden, eftersom förekomsten av hunden 
lugnade barnet, förhindrade eller avbröt vredesutbrott. I sammanhanget människa och djur 
interaktionen gynnar terapihundar kamratskap för barn och familjer, underlättar sociala 
erkännande och hjälper till med utvecklingen av barnens finmotorik (Burrows, Adams & 
Spiers, 2008). 
 
En pilotstudie undersökte effekten av en terapihund som strategi vid gångträning och som 
gånghjälpmedel för att förbättra gånghastighet och gångmönster hos patienter med hemipares 
efter stroke. De undersökta parametrarna i studien var gånghastighet och gångmönster. 
Resultatet visade att alla deltagare gick snabbare med hunden och tenderade att visa en 
förbättring i sitt gångmönster vid slutet av försöksperioden. Förutom parametrarna i denna 
studie observerades många andra positiva effekter av terapihunden, till exempel deltagarnas 
gångmönster visade en spontan viktförskjutning från hundens sele till deras förlamade ben vid 
användning av terapihunden förmodligen av rädsla för att skada djuret. En annan intressant 
klinisk iakttagelse gällde inlärningsprocessen i samband med gångträning med rollator och att 
använda käpp. Att lära nytt var svårare om personen hade kognitiva störningar och svårigheter 
med tal. Vid användning av käpp måste patienten lära sig att flytta ett statiskt objekt men med 
hjälp av hunden behövde personen bara följa hundens rörelser utan att analysera varje del av 
sitt gångmönster. Hunden anpassade gånghastigheten efter personen och vände när personen 
ändrade riktning (Rondeau et al., 2010).   
 
 
Rehabiliteringsmetoden är relativt enkel och promenader kan utövas ofta. Dessutom skapar 
användandet av en terapihund en starkare känsla för rehabiliteringen, eftersom den är mer 
tillgänglig än träning på löpband och har mer flexibilitet då den möjliggör för förändringar i 
riktning och interaktioner med miljön är mycket närmare verkligheten (Rondeau et al., 2010). 
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I Sverige arbetar en vårdhund alltid i team med sin förare. En vårdhund prövas för sin 
lämplighet att arbeta inom vården, alla passar inte för yrket. Sedan genomgår hunden en 
utbildning med hundinstruktör 6-12 månader tillsammans med sin förare, och till sist 
genomförs ett praktiskt prov i vårdmiljö för bedömning av hundens och förarens lämplighet. 
Ett godkänt slutprov innebär att hund med förare diplomeras till professionellt 
vårdhundsteam. Vårhundsteam arbetar på remiss från läkare, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter (Höök, 2010).                                
 
Innan en vårdenhet ska införa arbete med vårdhund är det viktigt att chefen för enheten är 
engagerad och tar med vårdpersonalen i utformningen av rutiner kring hunden, en viktig rutin 
är dokumentation och utvärdering av insatserna med vårdhunden. Andra rutiner kan gälla 
hygien, att det finns en handduk tillgänglig för tassarna efter promenader och vilka rum 
hunden får vistas i och vilka ageranden som gäller vid pälsdjursallergi. Det ska finnas 
möjlighet för patienter, anhöriga och andra berörda att lämna synpunkter. När vårdhunden 
börjar sitt första arbetspass är målet att det ska finnas skriftliga riktlinjer för hur det ska 
fungera (Höök, 2010). 
 
I arbetet med vårdhund är det viktigt att visa hänsyn för människor som är rädda eller helt 
enkelt inte gillar hundar. Hänsyn måste också tas till de som är allergiska mot pälsdjur, det 
gäller såväl personal, patienter som anhöriga. En god arbetsmiljö och vårdmiljö för 
pälsdjursallergiker är en rättighet som bör beaktas, så var hunden får arbeta är lika viktigt som 
var den inte får arbeta (Höök, 2010). 
 
Användningen av djurassisterad terapi ökar men forskning om effektiviteten av denna 
behandling i olika miljöer inom vården fortsätter att släpa efter (Matuszek, 2010).  
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Hälsofrämjande åtgärder ingår i sjuksköterskans professionella ansvar, att främja 
välbefinnande är lika viktigt som att ge omvårdnad. Komplement behandlingsmetod kan 
tillämpas i omvårdnaden för att bidra till upplevd hälsa, välbefinnande och livskvalitet hos 
kronisk sjuka patienter. En kartläggning av djurassisterad terapi med vårdhund behövs för att 
öka kunskapen om användningsområden, effekter och bieffekter, dessutom hur påverkas 
hälsa, livskvalitet och välbefinnande hos personer med kronisk sjukdom. 
 
SYFTE 
 
Studiens syfte var att belysa användning av djurassisterad terapi med vårdhund som 
komplement behandling i omvårdnaden och metodens effekter på hälsa, livskvalitet och 
välbefinnande. 
 
 
METOD  
 
Val av forskningsansats 
Forskningsöversikt valdes som metod för att beskriva kunskapsläget om användning och 
effekter av djurassisterad terapi. En forskningsöversikt innebär att tidigare dokumenterad 
kunskap studeras och frågorna ställs till litteraturen (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Urvalskriterier 
Urvalet gjordes för att öka möjligheterna att beskriva, förklara och ge förståelse för ämnet. 
Vägledande i valet av artiklar var att de var primärkällor och svarade på syftet.  
 
Utifrån syftet angavs följande inklusionskriterier vid val av artiklar 
- Publicerade på engelska  
- Inte äldre än 10 år 
- Originalartiklar baserade på experimentella studier 
- Vårdhund 

 
Exklusionskriterier 
- Intervjustudier och fallstudier valdes bort för att utesluta beskrivningar av subjektiva 

upplevelser.   
 
Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes vid tre tillfällen under vecka 5, 6 och 9, år 2011 i databaserna 
Pub Med och Cinahl. Sökord valdes med stöd av arbetets syfte (Forsberg & Wengström, 
2008). Det fanns ingen MeSH-term för vårdhund därför användes de engelska uttrycken 
Animal Assisted Therapy och Pet Therapy samt Mesh-termer Nursing och Nursing Care i de 
kombinationer som redovisas i tabell 1.  Flertalet av artiklarna återfanns som dubbletter i båda 
databaserna. Animal Assisted Therapy och Pet Therapy i kombination med MeSH-termer 
health, quality of life och wellbeing gav inget resultat. Först valdes de artiklar som var 
primärkällor ut. Sedan lästes studiernas sammanfattning och de artiklarna som svarade på 
syftet valdes ut. Endast artiklar som handlade om terapi med vårdhund och var 
engelskspråkiga valdes ut. Artiklar som beskrev subjektiva upplevelser sorterades bort. 
  
 
Tabell 1 

Databas Sökord Limits Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

PubMed Animal Assisted 
Therapy AND 
Nursing Care 

In English 
Published in the last 10 years 39 26 18 9 

Cinahl Animal Assisted 
Therapy AND 
Nursing Care 

In English 
Published in the last 10 years 40 15 9 6 

PubMed Nursing AND 
Pet Therapy 

In English 
Published in the last 10 years 71 40 3 2 

Cinahl Nursing AND 
Pet Therapy 

In English 
Published in the last 10 years 32 20 3 2 

 
 
Databearbetning 
Samtliga 19 artiklar lästes, granskades, klassificerades och kvalitetsvärderades (Forsberg & 
Wengström, 2008). Vid artikelgranskningen strök författarna under meningar i resultatet som 
svarar mot syftet. Sedan gjordes en gemensam bearbetning av de valda delarna i materialet. 
Resultatet redovisades med hjälp av artikelmatris, bilaga I, samt i löpande text där syfte och 
frågeställning besvarades. Artiklarnas bedömda vetenskapliga kvalitet redovisades i tabell 
enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) kriterierna, bilaga II (Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall etiska övervägande genomsyra alla steg i arbetet. 
Vid datainsamling valdes enbart artiklar som är granskade av en etisk kommitté eller där 
etiska överväganden är gjorda. Bearbetning och redovisning av resultaten ska presenteras 
oavsett svaret på studiens syfte samt ska texten inte förvrängas eller fabriceras (Forsberg & 
Wengström, 2008). Detta tog författarna hänsyn till så i arbetet finns ingen avsiktlig 
förvrängning av forskningsprocessen, fabricering av data, plagiering eller stöld av data.  
Författarna använde språkrådets internetsida Lexin som hjälpmedel vid översättning av 
engelska ord till svenska för att behålla korrektheten i texten vid granskning av artiklarna 
(Språkrådet, 2007). 
 
”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven.” (Trost, 
2005, s. 103). 
 
 
RESULTAT 
  
Vid resultatspresentationen användes syftets innehåll som rubriker. Artiklarna förekommer 
under flera rubriker då de svarar på flera sökord.  
 
Användningsområden 
De 19 artiklarna som inkluderades i forskningsöversikten representerade sex olika former av 
vårdinrättningar. Undersökningarna genomfördes på vårdhem i fyra studier (Lutwack-Bloom, 
Wijewickrama, Smith, 2005; Marx et al., 2010; McCabe, Baun, Speich, & Agrawal, 2002; 
Richeson, 2003), äldreboende i fyra studier (Banks, M.R. & Banks, W.A., 2002; Banks, M.R., 
Willoughby & Banks, W.A., 2008; Luptak & Nuzzo, 2004; Martindale, 2008), 
rehabilitationsenhet i två studier (Bode, Costa & Frey, 2007; Lust, Ryan-Haddad, Coover & 
Snell, 2007), inom slutenvård på sjukhus i sex studier (Abate, Zucconi & Boxer, 2011; 
Bulette Coakley & Mahoney, 2009; Chu, Liu, Sun & Lin, 2009; Cole, Gawlinski, Steers, & 
Kotlerman, 2007; Johnson, Meadows, Haubner & Sevedge, 2008; Kanamori et al., 2001), på 
boende för barn med funktionshinder i en studie (Heimlich, 2001) och på en social intitution i 
en studie (Kovács, Kis, Rózsa & Rózsa, 2003). Vid en studie var deltagarna inte inskrivna på 
en vårdenhet (Martin & Farnum, 2002). 
 
Deltagarnas diagnoser varierade och de hämtades från 11 olika verksamheter inom 
omvårdnaden. Respondenterna i undersökningarna var patienter med hjärtsvikt i två studier 
(Abate et al., 2011; Cole et al., 2007), äldre vuxna utan specifik sjukdom i fem studier (Banks, 
M.R. & Banks, W.A, 2002; Banks et al., 2008; Luptak & Nuzzo, 2004; Lutwack-Bloom et al, 
2005; Martindale, 2008), patienter efter stroke i en studie (Bode et al., 2007), patienter med 
medicinsk eller kirurgisk sjukdom i en studie (Bulette Coakley & Mahoney, 2009), patienter 
med Alzheimer sjukdom i en studie (McCabe et al., 2002), patienter med skizofreni i två 
studier (Chu et al., 2009; Kovács et al., 2003), barn med fysiskt funktionshinder i en studie 
(Heimlich, 2001), patienter med cancer i en studie (Johnson et al., 2008), äldre vuxna med 
demens i tre studier (Kanamori et al., 2001; Marx et al., 2010; Richeson, 2003), patienter med 
fysiskt funktionshinder efter hjärn-eller ryggskada i en studie (Lust et al., 2007) och barn med 
autismliknande störningar i en studie (Martin & Farnum, 2002).       
 
Patienternas upplevelse av hälsa  
Det fanns inga skillnader mellan eller inom grupper i humör/sinnesstämning, känsla av 
sammanhang eller två aspekter av självupplevda hälsan när patienter med cancer hade en serie 
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av besök av en utbildad terapihund (Johnson et al., 2008). Resultaten av en pilotstudie om 
mobilisering var inte signifikanta men det fanns en trend mot ökad tid, distans och 
gånghastigheten när patienterna promenerade med terapihunden (Bode et al., 2007). 
  
AAT förbättrade hjärttrycket, neurohormonnivåerna och ångest hos patienter som låg på 
sjukhus med hjärtsvikt. Deltagarna i studien delades in i tre grupper, första gruppen fick besök 
av volontär med hund, andra gruppen fick besök av en volontär och den tredje var 
kontrollgruppen. Jämfört med kontrollgruppen hade volontär med hund- gruppen en 
minskning av systoliskt lungartärtryck under och efter och i lungornas kapillärtryck under och 
efter interventionen. Jämfört med enbart volontär- grupp hade volontär med hund- grupp 
avsevärd minskning i adrenalin nivåer under och efter och i noradrenalin nivåerna under och 
efter insatsen. Efter interventionen hade volontär med hund- gruppen den största skillnaden 
från utgångsvärdet i summan av poäng vad gäller ångesttillstånd, jämfört med enbart 
volontär- och i kontrollgrupperna (Cole et al., 2007). 
 
När det gjordes mätningar av deltagarnas blodtryck puls och syremättnad före, under och efter 
kontakten med en terapihund visade resultatet en minskning av systoliska blodtrycket vid den 
andra mätningen jämfört med den första. Det var en statistisk minskning av pulsen mellan den 
första och andra mätningen men inte mellan den första och tredje mätningen och inte heller 
mellan den andra och tredje mätningen. Vad det gällde syremättnaden fanns inga statistiska 
skillnader mellan mätningarna (Luptak & Nuzzo, 2004).  
 
Studien som undersökte effekten av en terapihund på fyra fysiologiska parametrar samt 
användning av smärtstillande medicinering vid behov fick positiva resultat, vilket återspeglas 
genom signifikanta förändringar. Det framkom av resultatet att det fanns statistisk minskning 
av hjärtfrekvensen mellan pre-och postintervention, likaså av användningen av smärtstillande 
mediciner vid behov (Lust et al., 2007). 
 
En liten men signifikant minskning av andningsfrekvens och smärta samt en motsvarande 
ökning av energinivåer uppmättes efter terapi med sällskapsdjur jämfört med innan 
interventionen. Det fanns inga signifikanta förändringar i systoliskt eller diastoliskt blodtryck 
eller puls (Bulette Coakley & Mahoney, 2009). 
 
Patienter med hjärtsvikt visade motstånd till fysisk aktivitet vilket minskade signifikant då de 
erbjöds CAA (Canine-Assisted Ambulation). De gick betydligt fler steg än kontrollgruppen 
och fokus låg på hunden, så de tänkte inte på hur långt de gick. Inga bieffekter rapporterades 
vid studien (Abate et al., 2011). Effekten av djurterapi i rehabiliteringen av medelålders 
patienter med schizofreni som bor på en social institution visade att hälsan förbättrades 
signifikant från start till uppföljning (Kovács et al., 2003). 
 
Endokrinologisk stressutvärdering av CgA (salivary chromogranin A) i saliven som är 
en mental stress index visade en sjunkande tendens i AAT-gruppen jämfört med 
kontrollgruppen. Resultatet av Mini- Mental State Exam (MMSE ) och N-ADL (Nishimura´s 
ADL) mätningarna före AAT och tre månader senare visade en ökning i poäng för personerna 
som fått AAT jämfört med kontrollgruppen där poängen minskade något. Poängen på 
beteende-AD (Alzeimers Demens) minskade för AAT gruppen, vilket tyder på en minskning 
av problembeteenden och ökade något för kontrollgruppen (Kanamori et al., 2001). 
 
Patienternas upplevelse av känsla av sammanhang 
Det fanns inga statistiska skillnader mellan eller inom grupper i humör/sinnesstämning eller 
känsla av sammanhang när patienter med cancer fick en serie med vårdhundsbesök, 
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volontärbesök eller aktivitet med läsning. Däremot jämfört med andra upplevde patienter som 
fick hundbesök förbättrad hälsa under undersökningens fyra veckor. Deltagarna i studien 
tyckte att alla tre aktivitetsformer var gynnsamma (Johnson et al., 2008).  
 
Patienternas upplevelse av livskvalitet 
En undersökning visade skillnad i upplevelsen av ensamhet hos äldre personer på långvården 
som fick möjlighet att träffa en hund eller en robothund en viss tid per vecka jämfört mot de 
som inte fick den möjligheten. Däremot fanns ingen skillnad i upplevelse av ensamhet vid 
kontakt med hund eller robothund (Banks et al., 2008).  
 
Undersökningen med hund-relaterade stimuli för äldre med demens visade att deltagarnas 
engagemang varade signifikant kortare tid för liten hund jämfört med för stor hund. Högsta 
varaktighet av engagemang fanns vid visning av valpvideo, följt av kontakt med levande hund 
och lägsta fanns vid färg-aktivitet med hundmotiv. Positiva attityder hittades mot de levande 
hundarna, robot hunden, valpvideon och plyschhunden. Inga statistiska skillnader fanns i 
varaktighet av engagemang bland de olika formerna av hund-relaterade stimuli (Marx et al., 
2010). Effekterna av AAT på passivitet, engagemang och humör/sinnesstämning på boende i 
ett sjukhem på landsbygden visade minskning av passiva beteenden och avsevärt förbättring 
av humöret. Kontrollgruppen med den traditionella rekreationsterapin visade också 
förbättringar men inga signifikanta (Martindale, 2008). 
 
Patienternas upplevelse av välbefinnande 
Patienterna med hjärtsvikt tyckte i samband med en studie att promenaden tillsammans med 
hunden var anledningen till att de ville gå (Abate et al., 2011). I en pilotstudie visade det sig 
att deltagarna gick längre tid, längre distans och i snabbare takt när de gick med en terapihund 
än utan, men skillnaden var inte statistisk. Samtidigt tyckte deltagarna om att arbeta med en 
terapihund, de kände att hunden hjälpte dem att gå bättre och skulle arbeta med en terapihund 
igen om de kunde (Bode et al., 2007). Resultaten av en studie visade att barnen med 
autismliknande störningar uppvisade en mer lekfull stämning, var mer fokuserade och var mer 
medvetna om sina sociala miljöer i närvaro av en terapihund (Martin & Farnum, 2002). 
                                                                           
En studie på ett långtidsvårdhem där en hund användes för AAT syftade till att bedöma om 
huruvida besöken själva eller sällskapsdjuret var den bidragande faktorn till förändring hos de 
boende. Resultaten visade en betydande positiv förändring i humör/sinnesstämning för dem 
som fick besök av volontär med en hund jämfört med kontrollgruppen som fick besök av en 
volontär utan hund. Det fanns en liknande trend i depression men skillnaden var inte statistisk 
(Lutwack-Bloom et al., 2005). 
 
I en studie bedömdes effekten av AAT hos barn med flera funktionshinder. Analys av data 
visade en positiv effekt för alla deltagare på fyra kategorier: 1. aggressiv/utagerande; 2. 
oansvarig/ouppmärksam; 3. socialt/tillbakadragen; 4. rädd/orolig (Heimlich, 2001). Resultaten 
där äldre vuxna med demens fick AAT i nio veckor visade minskning av agiterade 
beteenden och en ökning av social interaktion från studiestart till studieavslut. Det 
visade också en signifikant ökning under studiens planerade uppföljningar men inga 
skillnader i medicinering noterades (Richeson, 2003). 
 
Den undersökta effekten av AAT på ensamhet hos boende visade att AAT gav en minskad 
känsla av ensamhet men inga statistiska skillnader i varians mellan grupperna. Det visade att 
det fanns statistiska skillnader mellan de tre grupperna, inte mellan de grupperna som fick 
olika mängd av AAT utan mellan de som fick AAT och de som inte fick AAT. I ett 
frågeformulär framkom att mer än 95 procent av deltagarna hade husdjur som barn, 
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majoriteten hundar och att husdjur var en betydelsefull del av deras liv och att alla önskade ha 
husdjur nu men kände sig förhindrade till det av olika anledningar (Banks, M.R. & Banks 
W.A., 2002).  
 
Det fanns en kvarstående minskning av beteendeproblemen och en lugnande inverkan hos 
institutionaliserade boende med Alzeimers Demens, vid införande av en hund på boendet. 
Däremot noterades inga skillnader i administrering av läkemedel för behandling av humör 
och beteendeproblem (McCabe et al., 2002).  
 
Återkoppling som samlades in från fokusgrupperna gav överväldigande positiv respons från 
deltagarna med optimistiska tankar, bättre självkänsla och positiv distraktion. Deltagarna 
misstyckte att hunden skulle sitta i bur under måltiderna på boendet och nattetid. De kände att 
hundens frihet begränsades för mycket och uttryckte sorg över hans fångenskap. Dessutom 
uttryckte 50 procent av deltagarna känslor av ångest när hunden var borta från boendet vid 
veterinärbesök (Lust et al., 2007).  
 
En hypotes fick stöd när sinnesstämningen och humörsvängningarna förbättrades efter 
interventionen med djurterapi. Signifikanta förbättringar noterades för spänning/ångest, 
ilska/fientlighet, trötthet/tröghet och depression/nedstämdhet. Det fanns inga förändringar i 
kraft/aktivitet eller förvirring. Några patienter rapporterade att hundens besök var lugnande, 
en kallade det trevligt, en annan kallade det tryggt och en sa "det gav en minskad oro” 
(Bulette Coakley & Mahoney, 2009). En jämförelse av enkätresultat före och efter AAA 
visade att det fanns betydande förbättringar i den genomsnittliga rankingen för självkänsla, 
självbestämmande, positiva psykiska symtom och emotionella symtom efter 8 veckors AAA. 
Jämfört med kontrollgruppen visade gruppen som fick AAA signifikant förbättring på 
åtgärderna med undantag av socialt stöd och negativa psykiatriska symtom. (Chu et al., 2009).  
 
Där studiens syfte var att avgöra effekten av djurterapi i rehabiliteringen av medelålders 
patienter med schizofreni som bor på en social institution visade resultatet en signifikant 
förbättring av de sociala egenskaperna från start till uppföljning. En annan effekt som 
upptäcktes var att patienterna under samtalen var i ett avslappnat positivt tillstånd, hade energi 
och började agera mer och mer spontant än tidigare (Kovács et al., 2003). 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Forskningsöversikt valdes som metod för att ta lärdom av befintlig kunskap om användning 
och effekter på hälsa, livskvalitet och välbefinnande av djurassisterad terapi med vårdhund 
som komplement behandlingsmetod i omvårdnaden (Forsberg & Wengström, 2008). Från 
början var tanken att studera artiklar som berör djurassisterad terapi i stort, inte specifikt 
hundar, av den anledningen att författarna trodde det skulle vara svårt att finna tillräckligt med 
material med experimentella studier inom ämnet. Det visade sig att det gjordes ett stort antal 
studier om effekter av djurassisterad terapi, då begränsade författarna sökningen till artiklar 
om vårdhund eftersom det är det vanligaste förekommande.   
 
Artikelsökningen gjordes via databaserna PubMed och CINAHL. Utifrån syftet togs sökord 
fram som förväntades belysa effekterna av djurassisterad terapi med vårdhund på upplevd 
hälsa, livskvalitet och välbefinnande hos personer med kronisk sjukdom. MeSH-term för 
vårdhund saknas därför användes de engelska uttrycken Animal Assisted Therapy och Pet 
Therapy samt MeSH-termerna Nursing Care och Nursing i de kombinationer som redovisas i 
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tabell 1. Flertalet av artiklarna återfanns som dubbletter i båda databaserna. Sökningen på 
Animal Assisted Therapy respektive Pet Therapy med kombinationen av MeSH-termerna: 
health, quality of life och wellbeing gav inga resultat. 
 
Artiklarna som valdes ut till studien var originalartiklar baserade på kvantitativa och 
experimentella studier, publicerade på engelska, handlade om vårdhund och inte äldre än 10 
år. Intervjustudier och fallstudier valdes bort för att utesluta beskrivningar av subjektiva 
upplevelser. Författarna var medvetna om att forskningsöversikten skulle fått ett annat resultat 
om kvalitativa artiklar hade valts men målet var att leta fram fakta inom området. De valda 
artiklarna presenterade kvantitativa eller experimentella undersökningar med fysiska mätbara 
variabler om vad djurassisterad terapi visade för effekt på hälsa, livskvalitet och 
välbefinnande. Det var intressant att se vilka patientgrupper som var lämpliga för att använda 
terapi med vårdhund.  
 
Flertalet artiklar hade andra huvudsyften än det som är formulerat för denna studie, men 
belyste hälsoaspekter, livskvalitet, välbefinnande i samband med komplementär 
behandlingsmetod med djurassisterad terapi, varför de kunde anses besvara syftet (Forsberg & 
Wengström, 2008).  
 
De 19 artiklarna som inkluderades i studien representerades från fyra länder och var 
publicerade mellan åren 2001 till 2011. Det var 16 artiklar från USA, en från Taiwan, en från 
Japan och en från Ungern. Endast två artiklar hade samma författare, men i den ena fanns en 
tredje författare och artiklarna publicerades med sex års mellanrum, detta ansågs inte som 
någon svaghet för trovärdigheten. 
 
Artiklarna som valdes var skrivna på engelska vilket kan innebära en risk för feltolkning vid 
författarnas översättning och textbearbetning, det är en svaghet i arbetet som läsaren bör ha i 
åtanke. I detta arbete användes djurassisterad terapi som synonymt begrepp med engelska 
utrycken, Animal Assisted Therapy, Animal Assisted Activity och Canine Assisted 
Ambulation som återfanns i artiklarna. 
 
 
Artiklarna redovisades i en matris, bilaga I samt bedömdes och klassificerades efter en 
vetenskaplig bedömningsmodell, bilaga II, enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006).  
 
Att vara två författare till en forskningsöversikt kan ses som en styrka då båda läste artiklarna 
och sedan gemensamt bearbetade texten och innehållet, detta ökar pålitligheten för det slutliga 
resultatet. 
 
Resultatdiskussion 
Det svenska uttrycket, djurassisterad terapi är ett paraplybegrepp och motsvarar för de 
engelska uttrycken, animal assisted therapy, animal assisted activity och canine assisted 
ambulation. I de 19 utvalda artiklarna förekom de ovan nämnda former av djurassisterad 
terapi men den här forskningsöversiktens syfte var inte att belysa skillnaden i de 
terapiformerna utan att presentera användningsmöjligheterna av en vårdhund inom 
omvårdnaden.  
 
Användningsområden 
Författarna fann att artiklarnas studiedeltagare var patienter med kronisk sjukdom där hälsa, 
livskvalitet och välbefinnande påverkas långsiktigt av sjukdomen. Både män och kvinnor 
representerades i studierna och resultaten visade ingen skillnad gällande kön. I artiklarna 
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beskrevs experiment med vårdhund på sex olika typer av vårdinrättningar och en skola. 
Deltagarna representerade alla åldersgrupper och elva olika patientgrupper med kronisk 
sjukdom, fysiskt eller mentalt funktionshinder. Författarna har erfarenhet av att ge vård av 
kroniskt njursjuka patienter, därför var det intressant att läsa hur djurassisterad terapi kan 
påverka patienter med kronisk sjukdom. 
 
Hälsa  
Hälsa upplevs subjektivt och påverkas av sociala och kulturella faktorer. Inom hälso- och 
sjukvården har det skett en förändring av synsätt från att först behandla sjukdom till att oftare 
tänka hälsofrämjande (Salmela et al., 2007). Ett intressant fynd var att effekten av terapi med 
vårdhund påverkade både mätbara fysiska och psykiska parametrar vilket kan resultera i 
positiv effekt på hälsa. Sex stycken studier i denna forskningsöversikt visade positiva 
hälsoeffekter av djurassisterad terapi med signifikant förbättring i resultaten. AAT förbättrade 
hjärt-tryck, neurohormonnivåerna och ångest hos patienter som vistades på sjukhus för 
hjärtsvikt (Cole et al., 2007), blodtryck, puls och syremättnad hos äldre kvinnor (Luptak & 
Nuzzo, 2004). Det visades minskning i hjärtfrekvensen likaså behovet av smärtstillande 
mediciner som användes vid behov hos patienter på en rehabiliteringsenhet i samband med 
AAT (Lust et al., 2007). Författarnas erfarenhet är att patienter får blodtrycksproblem och 
smärtor i samband med dialysbehandling då det inte alltid finns fysiologiska förklaringar. I 
dessa fall skulle en vårdhund kunna ge lindrande effekt. 
 
Andningsfrekvens och smärta minskade samt energinivåer ökade hos patienter som fick besök 
av en terapihund vid en slutenvårdsenhet (Bulette Coakley & Mahoney, 2009). Positiva 
effekter bevisades med signifikant förbättring i mobiliseringen av patienter med hjärtsvikt 
(Abate et al., 2011) och i rehabiliteringen av patienter med schizofreni (Kovács et al., 2003). 
Författarna till denna studie anser att patienter som behöver träna upp sin kondition inför en 
transplantation skulle kunna bli motiverad till att motionera av en vårdhund. Vårdhunden kan 
ge motivation till fysisk aktivitet och samtidigt skulle kanske den psykiska hälsan påverkas 
positivt av vårdhunden och den fysiska aktiviteten. 
                                                                              
 
Det finns ett samband mellan stressfaktorer, coping och hälsa. I det salutogena synsättet står 
hälsofrämjande åtgärder i fokus (Antonovsky, 2005). Att leva med en kronisk sjukdom skapar 
stress, behandlingar i samband med sjukdomen kan vara påfrestande. Patienterna med kronisk 
sjukdom behöver få lära sig stödjande strategier och metoder för att må så bra som möjligt 
och hitta mening i livet.  I denna forskningsöversikt hittades en studie som undersökte 
självupplevd hälsa och känsla av sammanhang där användes djurassisterad terapi som en 
hälsofrämjande metod för patienter med cancer (Johnson et al., 2008). I en annan studie 
undersöktes stresshormonnivåerna i saliven hos äldre med demens i samband med en 
endokrinologisk stressutvärdering (Kanamori et al., 2001). Författarna till denna studie 
behandlar kroniskt njursjuka med dialysbehandling där en del patienter även har mentalt 
funktionshinder. De upplever mer stress i samband med behandlingen på grund av bristen på 
förståelse av sin sjukdom. Ett vårdhundsbesök skulle kunna minska stressen och ge en positiv 
upplevelse för dessa patienter.  
 
Livskvalitet 
Livskvalitet är individens egen upplevelse om värdering av sitt liv, livstillfredsställelse, lycka 
och mening med livet (Andersson, 2009). En undersökning visade skillnad i upplevelsen av 
ensamhet när äldre personer på långvården fick möjlighet att träffa en hund eller en robothund 
en viss tid per vecka (Banks et al., 2008). 
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Det finns ett starkt samband mellan känslan av sammanhang och livskvalitet och där patienter 
som har en hög känsla av sammanhang deltar mer aktivt i den egna hälsoprocessen (Salmela 
et al., 2007). Författarna till studien ser att en del patienter upplever det positivt ur ett socialt 
perspektiv att komma på dialys, en vårdhund skulle då kunna vara till extra glädje. Det 
kommer ofta fram i diskussioner med patienterna som har husdjur vanligtvis hund eller katt 
att de hittar mycket glädje och mening i livet tack vare sitt husdjursägande. 
  
Äldres inaktivitet på boenden är ett bekymmer men komplementbehandlingar inom 
omvårdnaden kan påverka de boendes livskvalitet. Positiva attityder hittades mot 
hundrelaterade stimuli där deltagarna visade engagemang (Marx et al., 2010).  
Patienters livskvalitet påverkas inte bara av deras begränsningar i det dagliga livet på grund 
av sjukdomen utan också av deras relationer med andra och deras positiva utsikter i framtiden 
(Heo et al., 2008). Effekten av AAT visade minskning av passiva beteenden och avsevärt 
förbättring av humöret hos äldre människor (Martindale, 2008). 
 
Välbefinnande 
Välbefinnande är individens upplevelse av hälsa. En person med kronisk sjukdom kan 
uppleva hälsa och välbefinnande (Medin & Alexanderson, 2000). I dagens omvårdnad 
används även kompletterande behandling för att uppnå välbefinnande (Alternativmedicin, 
2001). Det fanns en ihållande minskning av beteendeproblemen och en lugnande inverkan hos 
institutionaliserade boende med Alzeimers Demens, vid införande av en hund på boendet 
(McCabe et al., 2002). Signifikanta förbättringar noterades för spänning/ångest, 
ilska/fientlighet, trötthet/tröghet och depression/nedstämdhet efter interventionen med 
djurterapi inom slutenvården (Bulette Coakley & Mahoney, 2009). Ett enkätresultat före och 
efter AAA visade statistiskt signifikanta förbättringar i den genomsnittliga rankingen för 
självkänsla, självbestämmande, positiva psykiska symtom och emotionella symtom (Chu et 
al., 2009).  
 
Det är viktigt för äldre personer att fortsätta med fysiska aktiviteter för att behålla 
självkänslan och psykiskt välbefinnande (Hopkins et al., 2007). Resultaten visade en 
betydande positiv förändring i humör/sinnesstämning och depression för dem som fick besök 
av volontär med en hund (Lutwack-Bloom et al., 2005). Den undersökta effekten av AAT på 
ensamhet hos boende visade att AAT gav en signifikant minskad känsla av ensamhet (Banks, 
M.R. & Banks, W.A., 2002). Resultaten där äldre vuxna med demens fick AAT i nio veckor 
visade signifikant minskning av agiterade beteenden och en signifikant ökning av social 
interaktion (Richeson, 2003).  
 
Djurassisterad terapi är en av många nya metoder som används inom omvårdnad för att hjälpa 
patienter med svårigheter. Det terapeutiska syftet med att använda djur inom vården anses 
vara kompletterande behandling (Matuszek, 2010). Författarnas erfarenhet är att flera 
patienter som går i dialys upplever stress på grund av att behandlingen och resorna till och 
från sjukhuset är oerhört tidskrävande samt att de är bundna vid behandlingen. Vetskapen att 
en vårdhund skulle komma på besök skulle kunna lysa upp tillvaron under 
dialysbehandlingarna och därmed minska stress eftersom glädje kan spridas vid det 
förutsättningslösa mötet vårdhunden. 
 
Interaktion med hundar kan ha särskilda fördelar för barn med psykisk utvecklingstörning och 
AAT kan vara en lämplig behandling för denna patientgrupp eftersom 
undersökningsresultaten visade att barnen uppvisade en mer lekfull stämning, var mer 
fokuserade och var mer medvetna om sina sociala miljöer i närvaro av en terapihund (Martin 
& Farnum, 2002). Resultatet av en kvantitativ studie som gjordes med barn med flera fysiska 
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funktionshinder visade en positiv effekt på fyra kategorier som berörde aggressivitet, 
ouppmärksamhet, social interaktion, rädsla och oro (Heimlich, 2001). Effekten av djurterapi i 
rehabiliteringen av medelålders patienter med schizofreni visade resultatet en signifikant 
förbättring av de sociala egenskaperna från start till uppföljning och patienterna under 
samtalen var i ett avslappnat positivt tillstånd, hade energi och började agera mer spontant än 
tidigare (Kovács et al., 2003). 
 
Författarna till detta arbete tycker att många effekter av djurassisterad terapi som kommer 
fram i artiklarnas kan vara direkt överförbara till patienter med kronisk njursvikt i 
dialysbehandling. Ett intressant bifynd var att personalens attityd ändrades i positiv riktning 
angående djurassisterad terapi i samband med studierna. 
 
Slutsats 
Författarna fann att djurassisterad terapi med vårdhund som komplement behandlingsmetod i 
omvårdnaden kan ha en positiv inverkan på hälsa, livskvalitet och välbefinnande hos personer 
med kronisk sjukdom. I en del av undersökningsresultaten visades inte signifikant skillnad på 
mätvärdena men alla patienter hade en positiv upplevelse i samband med den studien de 
deltog i.  
 
Förslag till framtida forskning 
 
Författarna önskar att fler patientgrupper i Sverige skulle få möjlighet att prova djurassisterad 
terapi för att metoden ska kunna bli beprövad och implementerad i omvårdnaden. 
En idé författarna har, skulle vara att ta reda på vad sjukhusledningen har för åsikter om 
möjligheten att använda vårdhund på kliniker som exempelvis en dialysmottagning. 
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Författare 
År 
Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 
 

Abate, S.V., 
Zucconi, M.,  
Boxer, B.A. 
 
2011 
USA 
 

Impact of Canine-
Assisted 
Ambulation on 
Hospitalized 
Chronic Heart 
Failure Patients’ 
Ambulation 
Outcomes and 
Satisfaction: A Pilot 
Study. 

Studiens syfte är att 
sinergiskt 
kombinera 
mobilisering med 
djurassisterad terapi 
för att förbättra 
mobiliseringen hos 
hjärtsjuka patienter. 

Promenad med terapihund 
och förare. Stegräknare 
användes för mätning. 
Prospektiv studie med 
historisk jämförelse och 
slumpmässigt urval i analys 
av data. 
Patienttillfredsställelse 
bedömdes med en enkät. 
 

n=128 
( 0) 

 

CAA minskade signifikant 
patienters motstånd till att röra 
på sig. Den historiska gruppen 
gick i genomsnitt 120,2 steg 
jämfört med 235,7 steg i den 
experimentella gruppen. Alla 
patienter var positiva till CAA. 
Flera kommenterade att de inte 
tänkte på hur långt de gick utan 
fokus var på terapihunden, enda 
anledningen att de gick med på 
att gå var för chansen till en 
promenad med terapihunden. 
Inga bieffekter har rapporterats. 
 

RCT     
II 
 
 
 

Banks, M. R.,  
Banks, W. A. 
 
2002 
USA 
 

The Effects of 
Animal-Assisted 
Therapy on 
Loneliness in an 
Elderly Population 
in Long-Term Care 
Facilities. 

Studiens syfte är att 
fastställa hur 
djurassisterad terapi 
kan bli en effektiv 
metod i kampen mot 
ensamheten bland 
äldre vuxna. 

Tre grupper med vardera 15 
personer. AAT1x30min/v, 
3x30min/v eller ingen AAT. 
Deltagaren träffade hunden 
och hundföraren i enskilt 
rum, möjlighet till umgänge 
gavs i form av klappar, 
beröring, skötsel, lek och 
promenader.  
 

      n=45  
(0) 

 

Resultatet visade att husdjur var 
betydelsefullt i deras liv. AAT 
gav en signifikant minskad 
känsla av ensamhet.  
Den ANCOVA var betydande, 
visar att det fanns signifikanta 
skillnader mellan de tre 
grupperna. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan 1 
och 3 AAT sessioner per vecka 
grupper. 

  RCT 
     II 
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Banks, M. R., 
Willoughby, L. M.,  
Banks, W. A. 
 
2008 
USA 
 
 

Animal-Assisted 
Therapy and 
Loneliness in 
Nursing Homes: 
Use of Robotic 
versus Living Dogs. 

Studiens syfte är att 
utvärdera och 
jämföra effekten av 
djurassisterad terapi 
med en robothund 
(AIBO) och en 
levande hund 
gällande ensamhet 
hos äldre inom 
långtidsomsorg. 
Dessutom utvärdera 
att minskningen i 
ensamhet korrelerar 
med mätbara 
engagemang för 
AIBO och en 
levande hund.  

Tre grupper som antingen 
fick AAT med levande hund, 
med robothund eller ingen 
AAT. Känsla av ensamhet 
mättes innan AAT, efter 7 
veckor samt under vecka 7 i 
AAT. 

n=38 el 40 
el 42  
(2 el 4) 
deltagare 
13+12+13 
 

chemalagda AAT med antingen 
hund eller robothund 
resulterade i mindre ensamhet 
än hos kontrollgruppen som 
inte fick AAT. Det var ingen 
effektivitetskillnad på hunden 
och robot hunden för att minska 
ensamheten.  
 

RCT 
II 
 

Bode, R.K., 
Costa, B. R., 
Frey, J. B. 
 
2007 
USA 

The impact of 
animal-assisted 
therapy on patient 
ambulation. 

Studiens syfte är att 
undersöka 
möjligheten av 
utvärdering av 
effektiviteten av 
djurterapi på en 
rehabiliterings 
inrättning, att göra 
en pilotstudie av 
effekten av 
djurterapi för 
mobilisering. 

Varje patient deltog i två 
sessioner för det mesta med 
samma Chenny Troupe 
volontär och hund. 
Promenader både med och 
utan hund. Följande 
uppgifter registrerades: 
maximalt gångavstånd, 
avverkad distans samt hur 
lång tid varje försök tog. 
Anekdotisk information 
spelades in om svårigheter 
de observerade eller 
kommentarer från 
deltagarna.  

       n=24 
(2) 

 

Deltagarna gick längre distans, 
längre tid och snabbare när de 
gick med en hund än utan, men 
skillnaden var inte signifikant. 
Inga signifikanta skillnader 
fanns mellan att gå med eller 
utan hund, men deltagare som 
använde ett hjälpmedel 
tenderade att gå längre distans 
och längre tid när de gick utan 
hund medan de som inte 
använde hjälpmedel tenderade 
att gå längre distans och längre 
tid när de gick med en hund, 
Resultaten av deltagares 
utvärderingar av 

       P 
I 
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tillfredsställelse, förväntan och 
rekommendationer visade 
positiva svar. 
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Bulette Coakley, A., 
Mahoney, E. K. 
 
2009 
USA 
 
 

Creating a 
therapeutic and 
healing environment 
with a pet therapy 
program. 

Studiens syfte är att 
avgöra om insatser 
med djurterapi ger 
förbättrat resultat 
fysiologiskt, 
beteendemässigt och 
i humöret hos 
inneliggande 
patienter. 

Frivilliga med hundar 
besökte patienter. Besöken 
var individuellt anpassade 
efter patientens 
önskemål.Kvasi-
experimentell design. 
Fysiologiska mätningar 
gjordes på blodtryck, puls 
och andetag, smärta och 
energinivå mättes med 
(VAS) Sinnesstämningen 
mättes med (POMS). 
Avslutningsvis ställdes tre 
öppna frågor om deltagarnas 
uppfattning och erfarenhet 
av hundbesöket.  
 

      n=61 
(2) 

 

En liten men signifikant 
minskning av andningsfrekvens 
och smärta och en motsvarande 
ökning av energi nivåer. Inga 
signifikanta förändringar i 
blodtryck eller puls. Betyget på 
humör svängningar förbättrades 
avsevärt. Signifikanta 
förbättringar noterades för 
spänning/ångest, 
ilska/fientlighet, trötthet/tröghet 
och depression/nedstämdhet. 
Några rapporterade hundens 
besök som lugnande, en kallade 
det trevligt, en annan tryggt och 
en sa "det gav en minskad oro. 
 
 

       P 
II 

Chu, C-I.,  
Liu, C-Y.,  
Sun, C-T.,  Lin, J. 
 
2009 
Taiwan 
 

The Effect of 
Animal-Assisted 
Activity on 
Inpatients with 
Schizophrenia. 

Studiens syfte är att 
utvärdera effekten 
av djurassisterad 
terapi om 
självkänsla och 
kontroll över sina 
dagliga aktiviteter 
och andra psyko-
fysiologiska 
aspekter bland 
inneliggande 
patienter med 
schizofreni. 

Behandlingsgrupp fick 
AAA, kontrollgruppen 
behandlades som vanligt. 
Ett Frågeformulär med 
bedömning av självkänsla, 
självbestämmande, socialt 
stöd och psykiatriska 
symtom fylldes i veckan före 
och veckan efter AAA. 
 

      n=30 
(3) 

Förbättringar i självkänsla, 
självbestämmande, positiva 
psykiska symtom och 
emotionella symtom efter 8 
veckors AAA Jämfört med 
kontrollgruppen visade den 
behandlade gruppen signifikant 
förbättring på alla åtgärder med 
undantag av socialt stöd och 
negativa psykiatriska symtom, 
där ingen signifikant förbättring 
kunde ses. 
 

   RCT 
I 
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Cole, K. M., 
Gawlinski, A., 
Steers, N., 
Kotlerman, J. 
 
2007 
USA 
 
 
 
 
 

Animal-Assisted 
Therapy in Patients 
Hospitalized With 
Heart Failure. 
 

Studiens syfte är att 
avgöra om ett 12-
minuters sjukhus- 
besök med en 
terapihund förbättrar 
hemodynamiska  
åtgärder, sänker 
neurohormonnivåer 
och minskar  ångest 
hos patienter med 
avancerad hjärtsvikt. 

3 grupper(volontär med 
vårdhund, enbart volontär 
och kontrollgrupp). 
Experimentella åtgärder 
användes för att fastställa 
effekten av AAT på flera 
beroende variabler som 
blodtryck, hjärtfrekvens, 
lungartärtryck (PAP), 
lungornas 
kapillärsegmentstryck, 
trycket i höger 
förmak(RAP), hjärt index, 
systemisk vaskulär resistans, 
adrenalin nivå, noradrenalin 
nivå och ångesttillstånd.  
 

      n=76 
(0) 

 

Jämfört med kontrollgruppen 
hade volontär med vårdhund-
gruppen en signifikant 
minskning av det systoliska 
PAP. Liknande skillnader 
upptäcktes mellan volontär med 
vårdhund-gruppen och enbart 
volontär-gruppen. Jämfört med 
enbart volontär-gruppen sjönk 
det systoliska PAP signifikant 
mer hos volontär med 
vårdhund-gruppen. Dessutom 
sjönk det systoliska trycket och 
RAP mer i volontär med 
vårdhund-gruppen. 
Minskningar av adrenalin och 
noradrenalin var likartat för de 
två grupperna. Antal 
ångesttillstånd sjönk mer i 
volontär med vårdhund-
gruppen än i kontrollgruppen 
och mellan volontär med 
vårdhund-gruppen och enbart 
volontär-gruppen var den 
signifikant.  
 

RCT 
I 

Heimlich, K. 
 
2001 
USA 
 
 
 
 

Animal-assisted 
therapy and the 
severely disable 
child: a quantitative 
study. 
 
 

Studiens syfte är att 
bedöma effekten av 
ett djurterapi 
program som 
genomförts på ett 
boende för barn med 
flera 
funktionshinder. 

AAT interventioner. 
Bedömning av bipolärt 
beteende på ett sjugradigt 
kontinuum som bäst 
beskriver det beteende som 
visas av den studerande i 
fråga. Denna åtgärd har fyra 
sub-skala: 1. 

      n=14 
(0) 

Resultatet visar en rörelse i 
positiv riktning efter 
uppkomsten av behandlingen 
och behandlingstiden för de 
flesta deltagare och för alla 
bedömare. R1 dokumenterade 
positiva effekter för 12 av 14, 
medan R2 dokumenterade 

    CCT 
III 
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 aggressiv/utagerande; 2. 
oansvarig/ouppmärksam; 3. 
socialt/tillbakadragen; 
4.rädd/orolig. 

positiva effekter för 9 av14 och 
slutligen R3 dokumenterade 
positiva effekter för 7 av 14 s. 
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Johnson, R. A., 
Meadows, R. L., 
Haubner, J. S.,  
Sevedge, K.  
 
2008 
USA 
 
 
 

Animal-Assisted 
Activity Among 
Patients With 
Cancer: Effects on 
Mood, Fatigue, 
Self-Perceived 
Health, and Sense of 
Coherence.   

Studiens syfte är att 
identifiera i vilken 
utsträckning 
djurassisterad terapi 
påverkar humör, 
självupplevd hälsa 
och känsla av 
sammanhang bland 
patienter som 
genomgår 
strålbehandling. 
 

En longitudinell, 
randomiserad studie med  
pre-test/post-test design. 
Tre grupper, experimentell 
med vårdhund, vänskapligt 
besök och tyst läsgrupp. 
Frågeformulär för 
demografiskt data, 
sinnesstämning (POMS), 
självupplevd hälsa 
orientering till livet (OTLQ) 
och ett 
avslutningsfrågeformulär. 
I enlighet med pre-test/post-
test design bedömdes 
stämning, känsla av 
sammanhang och 
självupplevd  
hälsa. 

       n=30 
(0) 

Inga statistiskta skillnader 
fanns inom eller mellan grupper 
för sinnesstämning, men en 
negativ genomsnittlig skillnad 
för spänning/ångest i alla tre 
grupperna. Skillnaden var 
generellt mindre hos gruppen 
som fick hundbesök än i de 
andra två grupperna. OTLQ 
resultat minskat från pretest till 
posttest i alla grupper. Den 
genomsnittliga minskningen 
var störst hos gruppen som fick 
hundbesök, som även hade 
lägre pretest poäng än de andra 
två grupperna. Alla deltagare 
började med en stark känsla av 
sammanhang och endast de i 
hundbesökta gruppen hamnat 
under tröskelvärdet i sina 
posttest. 
 

   RCT 
II 
 

Kanamori, M., 
Suzuki, M., 
Yamamoto, K., 
Kanda, M., 
Matsui, Y., 
Kojima, E.,  
Fukawa, H., 
Sugita, T., 
Oshiro, H. 
 
2001 

A day care program 
and evaluation of 
animal-assisted 
therapy (AAT) for 
the elderly with 
senile dementia.  

Studiens syfte är att  
undersöka nyttan av 
djurterapi för senil 
dementa patienter, 
om kognitiva och 
fysiska funktionella 
bedömningar och 
endokrinologiska 
med stress 
utvärdering. 

En grupp fick AAT, 
kontrollgruppen fick ingen 
AAT. Kognitiv nedsättning 
och ADL har 
utvärderats med hjälp av  
MMSE. Problembeteenden  
relaterade 
till demens bedömdes genom
 intervjuer med familjen. 
Endokrinologisk stress 
mättes genom salivprov, 

      n=27 
(0) 

 
 

MMSE och N-ADL 
mätningarna före AAT och tre 
månader senare visar en ökning 
för personerna som fått AAT 
jämfört med kontrollgruppen 
där det minskat något. 
Problembeteenden minskade 
för AAT och ökade något för 
kontrollgruppen. I AAT 
gruppen mättes CgA i saliven 
medelvärdet på eftervärdet 

   CCT 
III 
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Japan CgA.  sjönk mer vid den sista AAT 
sessionen än den första. I 
kontrollgruppen steg 
medelvärdet något på 
eftervärdet. 
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Kovács, Z., 
Kis, R., 
Rózsa, S., 
Rózsa, L. 
 
2003 
Hungary   

Animal-assisted 
therapy for middle-
aged schizophrenic 
patients living in a 
social institution. A 
pilot study. 

Studiens syfte är att 
avgöra om 
djurterapi är effektiv 
i rehabiliteringen av 
medelålders 
patienter med 
schizofreni som bor 
på en social 
institution. 

Frågeformulär med 
sexgradig svarsskala fokuser
at på frekvensen av 
vissa beteenden som 
förekommer vad gäller 
Independend Living Skills 
Survey (ILSS), ytterligare en 
femgradig skala mäter i 
vilken grad ett visst 
beteende är ett problem.  
 

       n=7  
        (0) 

 

Resultatet visar att ILSS hade 
förbättrats efter slutförandet av 
AAT. De lokala aktiviteterna 
förbättrade hälsan och de 
sociala egenskaperna markant 
från start till uppföljning. 
Förutom dessa effekter var  
patienterna under samtalen i ett 
avslappnat positivt tillstånd, ha
de energi 
och började agera mer och mer 
spontant än tidigare.  

      P 
III 

 

Luptak, J. E., 
Nuzzo, N. A., 
 
2004 
USA 

The effects of Small 
Dogs on Vital Signs 
in Elderly Women: 
A Pilot Study.  

Studiens syfte är att 
undersöka 
effekterna av icke 
bundna (okända för 
personer i 
experimentet) 
hundar på vitala 
tecken (blodtryck, 
hjärtfrekvens och 
syremättnad) hos 
äldre kvinnor. 

Tre grupper fick träffa två 
unga hundar av liten ras.  
En grupp i taget testades, 
grupperna testades i följd 
och båda hundarna  
presenterades i varje grupp. 
Mätningar av blodtryck, puls 
och syremättnad gjordes. 

n=15 
(0) 

Det var en signifikant 
minskning av det systoliska 
blodtrycket vid andra 
mätningen jämfört med första. 
Det var en signifikant  
minskning av pulsen mellan 
den första och andra mätningen 
men inte mellan den första och 
tredje mätningen inte heller 
mellan den andra och tredje. 
Vad gäller syremättnaden fanns 
ingen signifikant förändring 
mellan mätningarna. 
 

   RCT 
II 
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Lust, E., Ryan-
Haddad, A., Coover, 
K., Snell, J. 
 
2007 
USA 
 

Measuring Clinical 
Outcomes of 
Animal-Assisted 
Therapy: Impact on 
Resident Medication 
Usage. 

Studiens syfte är att 
mäta förändringar i 
användning av vid 
behov  
medicineringen på 
en rehabiliterings 
anläggning. 
Dessutom mäta  
boendes 
vitalparametrar samt 
tankar och känslor 
om  uppfattningar 
av livskvalitets 
faktorer. 
 

Studien bestod av en grupp 
pre-post test, innan hunden 
kom och efter att hunden 
flyttat in. 
Kvalitativa data i 
form av återkoppling i 
fokusgrupper.   

    n=58 En signifikant minskning av 
smärtstillande läkemedel vid 
slutmätningen. 
Likaså statistiskt signifikant 
minskning av pulsen. 
Överväldigande positiv 
respons från deltagarna med 
optimistiska tankar, bättre 
självkänsla och positiv 
distraktion. 
 

        P 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lutwack-Bloom, P., 
Wijewickrama, R., 
Smith, B. 
 
2005 
USA 
 
 

Effects of Pets 
versus People Visits 
with Nursing Home 
Residents. 

Studies syfte är att 
isolera värdet av ett 
husdjur med hjälp 
av djurassisterad 
terapi inom 
långvården genom 
att besvara frågan 
om huruvida 
besöken själva kan 
vara den bidragande 
faktorn till 
förändringar eller 
sällskapsdjuret 
själv. 

Både försöksgruppen och 
kontrollgruppen fick besök 
av volontärer med hund. 
Men bara den första eller 
experimentella gruppen hade 
besök från hundar. 
Den första uppsättningen 
jämfördes på skalan för 
Profil för Mood States 
(POMS) och Geriatriska 
Depression Scale (GDS).  

       n=68 
(0) 

Resultaten visar en betydande 
positiv förändring i 
humör/sinnesstämning för dem 
som får besök av volontärer 
med en hund. Det fanns en 
liknande trend i depression 
även om skillnaderna där inte 
var signifikant. 
 

    RCT 
II 
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Martin, F.,   
Farnum, J. 
 
2002 
USA 
 

Animal-Assisted 
Therapy for 
Children With 
Pervasive 
Developmental 
Disorders. 

Studiens syfte är att 
utvärdera effekten 
av samverkan med 
hundar på barn med 
autismliknande 
tillstånd där 
sjukdomen 
kännetecknas av 
brist på förmåga av 
social 
kommunikation. 
 

Deltagarna upplevde alla tre 
experimentella förhållanden. 
Sessionerna genomfördes 
en-mot-en med terapeuten 
och hunden, leksakshunden 
eller bollen. 
Sessionerna videofilmades, 
PEP-R bedömer sju olika 
områden av funktion: 
imitation, perception, 
finmotorik, grov motorisk 
kontroll, öga-hand 
koordination, kognitiv 
förmåga och kognitiv 
verbala prestanda.  
 
 

      n=10 
(0) 

Barnen var mer benägna att 
klappa med händerna vid 
närvaro av levande hund än vid 
närvaro av leksakshund, även 
att röra bollen än hunden, 
liksom leksakshunden mer än 
hunden. Barnen såg på 
terapeuten mindre ofta i 
hundens närvaro än i bollen 
eller leksakshunden. Barnen 
svarade på frågor med utförliga 
förklaringar mindre ofta vid 
hundens närvaro än vid bollen 
eller vid leksakshunden. Barn 
skrattade mer och fick glädje 
oftare vid hundens närvaro, 
vilket innebär en lyckligare och 
mer lekfullt humör och ökad 
energi. 
 

        P 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År  Martindale, B. P. 
 
2008 
USA 

Effect of animal-
assisted therapy on 
engagement of rural 
nursing home 
residents. 

Studiens syfte är att 
undersöka vilka 
effekter djurterapi 
har på passivitet, 
engagemang och 
humör på 
vårdhemmen på 
landsbygden.  
 

Kvasi-experimentell design 
med behandlingsgrupp och 
kontrollgrupp. 
Humör/Stämning 
självskattades av deltagarna 
före och efter varje session. 
 
 

     n=20 
(0) 

Båda grupperna uttryckte hög 
tillfredsställelse men nivåerna 
för AAT gruppen var betydligt 
högre än kontrollgruppen. En 
stor positiv förändring i 
humör/stämning för den 
behandlade gruppen, 
kontrollgruppen hade en liten 
men inte signifikant positiv 
förändring i humör/stämning. 
 
 

    CCT 
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Marx, M. S., Cohen-
Mansfield, J., 
Regier, N.G., 
Dakheel- Ali, M., 
Srihari, A., Thein, 
K. 
 
2010 
USA 
 

The Impact of 
Different Dog-
related Stimuli on 
Engangement of 
Persons With 
Dementia. 

Studiens syfte är att 
ge empirisk 
utvärdering av 
effektiviteten av 
djurassisterad terapi 
på vårdhem för 
dementa. 

Undersökningen utvärderade 
systematiskt hund-relaterade 
stimuli via observationella 
mätning av engagemang. 
Presenterade stimuli var 
valp-video, hund-färg, 
plyschhund, robothund och 
tre riktiga hundar i olika 
storlekar. 
Observationer gjordes med 
hjälp av särskilt utvecklad 
programvara. Som 
installerades på en 
handdator.  

      n=56 
(1) 

 

Det statistiska testet på både 
analyser var signifikant. 
Längden av engagemang var 
signifikant lägre för liten hund i 
förhållande till stor och mellan 
hund. hunden.  
Det visade signifikant skillnad i 
inställningen vilket var 
betydligt mer positivt för riktig 
hund i förhållande till färg 
aktivitet.  
Det största antalet svar  
framkallades av den verkliga 
hundarna medan minst antal 
svar sågs med plysch hund och  
färgstimuli.  

        P 
I 
 
 
 

McCabe, B. W., 
Baun, M. M., 
Speich, D.,  
Agrawal, S. 
 
2002 
USA 
 
 
 
 
 

Resident Dog in the 
Alzheimer’s Special 
Care Unit. 
 

Studiens syfte är att 
fastställa effekten av 
införandet av en 
vårdhund på 
problembeteenden 
hos personer med 
Alzheimers sjukdom 
eller andra besvär på 
särskild vårdenhet. 
Ett sekundärt syfte 
är att jämföra 
variationen i 
medicineringen för 
att behandla 
problembeteenden 
före och 4 veckor 
efter införandet av 
vårdhunden. 

En professionellt utbildad 
terapihund flyttade in på 
vårdboendet.  
Demografisk profil,  
medicinsk översyn, och 
NHBPS (Nursing Home 
Behavior Problem Scale). 
Problembeteenden 
dokumenterades. 
Läkemedel som används för 
problembeteenden noterades 
också under samma 
tidsperiod. 
 
 

       n=22 
(0) 

 

Resultaten tyder på att det 
fanns en ihållande minskning 
av beteendeproblem under 
dagskiftet jämfört med 
kvällsskiftet.  
Resultaten tyder också på att 
beteendeproblemen överlag var 
signifikant lägre på 
kvällsskiftet jämfört med 
dagskiftet. 
 
 

        P 
I 
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Richeson, N. E.  
 
2003 
USA 
 

Effects of animal-
assisted therapy on 
agitated behaviors 
and social 
interactions of older 
adults with 
dementia. 

Studiens syfte är att 
utvärdera effekten 
av en terapeutisk 
rekreation med hjälp 
av djurassisterad 
terapi bland äldre 
vuxna med demens. 
 

Quasiexperimentell design 
med tre faser: 
utgångsläget (A) efter 
provet (B) och folloow-
up (C). 
Observationell checklista 
som registrerar agiterade 
beteenden. The flow 
sheet avgör om deltagarnas 
sociala interaktioner ökar 
efter interaktion med terapih
und och deras förare. 
Deltagarna kunde leka, 
klappa, mata, prata och 
borsta hunden, minnas tidiga
re husdjur, prata med föraren 
och personalen. 
 

       n=17 
(2) 

 
 

Analysen visade en statistisk 
minskning i medelvärden 
mellan baslinjen (A) och efter 
provet (B). 
Statistisk ökning mellan post-
test (B) och uppföljning(C). 
Inga skillnader 
mellan MMSE och agiterade 
beteenden registrerades. Inga 
skillnader i PRN medicinering. 
  

        P 
II 
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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 välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

 

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