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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hunden har länge funnits vid människans sida och varit en värdefull följeslagare. 

Aktuell forskning rymmer lovande bevis för hundens positiva effekter på människans hälsa. 

Djurassisterade interventioner med hundar är trots denna forskning i dagsläget en relativt 

oanvänd resurs i omvårdnadssammanhang.  Syfte: Belysa hundens hälsofrämjande effekter 

för patienten. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på nio kvantitativa artiklar och en 

kvalitativ artikel. Resultat: Fyra huvudkategorier som speglar hundens hälsofrämjande 

effekter identifierades. Dessa var emotionella effekter, fysiska effekter, sociala och kognitiva 

effekter samt psykiska effekter.  Slutsats: Det har identifierats att hunden kan påverka 

varierande hälsoaspekter hos människan i en positiv riktning.  Klinisk betydelse: Genom att 

ha kunskap om vilka hälsofrämjande effekter hunden potentiellt kan medföra för patienten 

kan vårdpersonal få ännu ett verktyg för att närma sig personcentrerad omvårdnad. 

 

Nyckelord: Hund, Omvårdnad, Djurassisterade interventioner, Hälsofrämjande effekter 

  



ABSTRACT 

Background: Dogs have for a long time been living by the human side and has been valued 

as meaningful companions. Current research contains promising evidence for the positive 

health benefits the dog may have on humans. Despite this research animal-assisted 

interventions containing dogs are a relatively unused resource in nursing context. Aim: To 

illuminate the health benefits that dogs in healthcare can have for the patient. Method: A 

general literature review based on nine quantitative articles and one qualitative article. 

Results: Four main categories that reflect health benefits dogs can contribute to were 

identified. These were: emotional effects, physical effects, social and cognitive effects and 

psychological effects. Conclusion: It was identified that dogs may affect several aspects of 

human health in a positive direction. Clinical relevance: By having knowledge about which 

health benefits dogs potentially can have for the patient, health professionals have yet another 

tool to approach person-centered care.  

 

Key words: Dog, Nursing, Animal-assisted intervention, Health benefits.  

  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 2 

Människan och hunden ........................................................................................................... 2 

Djurassisterade interventioner ................................................................................................ 2 

Hunden i vården ..................................................................................................................... 3 

Riktlinjer och krav för användandet av hundar i vården ........................................................ 4 

Omvårdnadsvetenskapliga begrepp ........................................................................................ 4 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................................... 6 

SYFTE ........................................................................................................................................ 6 

METOD ...................................................................................................................................... 7 

Design ..................................................................................................................................... 7 

Urval ....................................................................................................................................... 7 

Datainsamlingsmetod ............................................................................................................. 7 

Dataanalys .............................................................................................................................. 9 

Etiska aspekter ...................................................................................................................... 11 

RESULTAT ............................................................................................................................. 12 

Emotionella effekter ............................................................................................................. 13 

Fysiska effekter .................................................................................................................... 14 

Sociala och kognitiva effekter .............................................................................................. 15 

Psykiska effekter .................................................................................................................. 16 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 19 

Slutsats ................................................................................................................................. 22 

Klinisk betydelse .................................................................................................................. 22 

Förslag på vidare forskning .................................................................................................. 23 

Författarnas insatser ............................................................................................................. 23 

Referenser ................................................................................................................................. 24 

BILAGOR ................................................................................................................................... i 

Bilaga 1 ....................................................................................................................................... i 

Bilaga 2 ..................................................................................................................................... iii 

Bilaga 3 ...................................................................................................................................... v 

 

 





 

1 

INLEDNING 

 

Intresset för djur har följt oss och haft stor betydelse i våra liv. Vi har själva alltid funnit stor 

glädje och nytta av att ha djur i vår närvaro. Genom sjuksköterskeutbildning och arbete inom 

vården har det uppmärksammats att samtal gällande djur ofta skapar en känsla av 

gemensamhet och är en källa till glädje hos många patienter. I samband med detta väcktes 

intresset av att skaffa fördjupade kunskaper om vilka möjligheter det finns att integrera 

hunden i omvårdnaden samt vilka hälsofrämjande effekter det kan medföra för patienten. 
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BAKGRUND 

 

Människan och hunden  

Sedan fornminnes tider har djur spelat en viktig roll i mytologi och omnämns ofta i litteratur. I 

olika kulturer runt om i världen har djur ansetts vara väsentliga i människans hälsa och 

livsstil, inte allra minst hunden. Trots att hunden historiskt sett stått underordnad människan 

så har den värderats som en värdefull följeslagare.  Fynd av mumifierade hundar i Egypten 

samt hundskelett i människogravar påvisar den starka relation människan haft till hunden 

(Walsh, 2009).  Florence Nightingale (citerad i Fontaine, 2011) observerade redan år 1860 

sambandet mellan djur och hälsa då hon uttryckte“A small pet is often an excellent 

companion for the sick, for long chronic cases especially” (s. 399). 

 

Reed, Ferrer och Villegas (2012) skriver hur hunden även i modern tid spelar en stor roll i 

människors liv som sällskapsdjur. Karaktärsdrag som lojalitet, respekt och villkorslös kärlek 

gör hunden till en älskad familjemedlem (Fontaine, 2011). Deras helande förmågor kan tas 

tillvara på annat sätt än bara som sällskap. Att använda hunden i vårdsammanhang tycks 

enligt Walsh (2009) vara en underskattad metod trots de belägg som finns för hundens 

hälsofrämjande effekter för människan. Wells (2007) menar att hundar bidrar till bättre 

livskvalitet. Aktiviteten att klappa en hund har visat sig att tillfälligt kunna sänka puls och 

blodtryck hos vissa individer vilket påvisar en kortsiktig hälsoeffekt. Wells antyder vidare att 

hundar även kan ha ett terapeutiskt värde långsiktigt då de för många människor är en källa 

till kärlek och välbefinnande.  

 

Djurassisterade interventioner 

Djurassisterade interventioner grundar sig i relationen mellan människa och djur och 

innefattar djurassisterad terapi samt djurassisterad aktivitet (Reed, Ferrer & Villegas, 2012). 

Det vanligaste djuret att inkludera i interventioner är hundar, dock kan även andra djur så som 

katter, hästar och fåglar användas (Fontaine, 2011). Djurassisterad terapi är en terapimetod 

som kan rikta sig mot individen eller gruppen där målet med interventionen ska vara tydligt. 

Hunden och dess förare ska ha en grundlig utbildning eftersom interventionen ses som ett 

komplement till den befintliga vården. Dokumentation förs kontinuerligt och utvärdering görs 

för att upptäcka framsteg och förbättringsmöjligheter (Reed et al., 2012). Fontaine ger några 
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exempel på djurassisterad terapi. Detta skulle kunna vara att få öva på rörlighet och 

koordination genom att sträcka sig efter föremål som hunden har apporterat, eller att få delta i 

hundens skötsel. Ett annat exempel är hur kognitiva funktioner kan förbättras genom att be 

patienten komma ihåg hundens namn, ras, ålder och andra karaktäristiska drag. Djurassisterad 

aktivitet innebär enligt Evans och Gray (2011) en mer avslappnad och spontan form av 

interaktion med djur med det sociala samspelet i centrum och är inte lika målinriktat som 

djurassisterad terapi. 

 

Hunden i vården 

Hunden uppskattas ofta för sin fördomsfria inställning till människan eftersom den oftast inte 

tenderar att ägna stor uppmärksamhet åt utseende eller funktionsnedsättning (Fontaine, 2011). 

Eftersom hunden besitter en förmåga att ge socialt gensvar till människor lämpar de sig extra 

väl i vård och omsorgsarbete. De kan även ha en unik förmåga att i besvärliga och obekväma 

sammanhang möjliggöra socialt utbyte eftersom de kan vara orsaken att starta en konversation 

(Walsh, 2009).  Hundar som ska användas inom vården väljes enligt Fontaine omsorgsfullt ut 

efter vilket temperament de har eftersom det påverkar hur den kan komma att reagera i 

stressiga situationer. En lämplig hund är lugn, tolerant och vänlig och ska kunna följa 

grundläggande lydnadsövningar. Hunden ska visa mycket god samarbetsförmåga med sin 

förare och de ska tillsammans ha genomgått en utbildning där lämplighet för arbete inom 

vården säkras.  Innan hunden får börja utbildningen måste den vara minst ett år gammal samt 

ha genomgått en veterinärundersökning där dess hälsa konstateras och eventuella smittorisker 

eliminerats (a.a.).  

 

I Sverige görs enligt Svenska Terapihundskolan (http://www.terapihundskolan.se/) skillnad på 

terapihund och vårdhund, men båda går under begreppet sociala tjänstehundar inom vården. 

Den största skillnaden utgörs av att vårdhundens förare har vårdutbildning och 

yrkeserfarenhet från vården medan dessa krav inte ställs på terapihundens förare. När 

utbildningen är genomförd och godkänd diplomeras hund och förare till ett professionellt 

terapi- eller vårdhundsteam. Legitimerad vårdpersonal i Sverige som introducerats till 

metoden med hund i vården kan ordinera patienten ett besök av dessa team.  
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Riktlinjer och krav för användandet av hundar i vården 

I Sverige har Socialstyrelsen (2014) utformat riktlinjer för användandet av hundar i vård och 

omsorg. Det beskrivs hur hundrädsla hos personal och patienter tas i beaktning och att dessa 

personer ej ska behöva komma i kontakt med hundar om så är fallet. Det beskrivs vidare att 

verksamhetschefen är ansvarig för att observera risker och vidta åtgärder för att förebygga 

fysiska skador för både människan och hunden. Enligt Socialstyrelsen är det även viktigt att 

allergibegränsande åtgärder tillämpas för att hålla förekomsten av allergener på så låg nivå 

som möjligt. Exempel på detta kan vara att begränsa vilka utrymmen hunden ska ha tillträde 

till samt se över rutiner för städning. I Jordbruksverkets författningssamling (SJVFS 

2013:14), 5-8§, beskrivs de krav som ställs på verksamheter som erbjuder direkt kontakt med 

djur. Ett krav är att de tillämpar basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning mellan 

djur och människa. Detta stämmer överens med Socialstyrelsens (SOSFS 2007:19) 

bestämmelser om basala hygienrutiner inom hälso-och sjukvården.   

 

Lerner (2014) påpekar att forskningen om djurassisterade interventioner sällan fokuserar på 

vilka risker det finns för hunden. Det är viktigt att föraren inte pressar hunden för hårt och har 

kunskap om hundens signaler för att kunna avgöra när interventioner inte är lämpliga. Evans 

och Gray (2011) diskuterar djurens underlägsna status i vårdsammanhang, att de inte har 

valmöjligheten att avstå från att delta. Dock menas det vidare att hundar, katter och hästar ofta 

får ut fördelar med sin relation med människan och att de som jobbar med djurassisterade 

interventioner genuint älskar djur och aldrig skulle utsätta dem för risk. Enligt gällande 

Djurskyddslag (1988:534), får djur i Sverige inte utsättas för onödigt lidande eller bli 

överansträngda, vilket förstås även ska tillämpas för hundar som används inom vård och 

omsorg. 

 

Omvårdnadsvetenskapliga begrepp 

För att tydliggöra sambandet mellan hundens hälsofrämjande effekter för patienten och 

relevansen för omvårdnad utgör följande omvårdnadsvetenskapliga begrepp en teoretisk 

grund att diskutera kring i förliggande litteraturöversikt.  

 

Hälsa, lidande och stödjande miljöer 

Hälsa och lidande är två begrepp som enligt Wiklund (2003) är centrala i människans 

utvecklingsprocess. Hälsa anses vara när individen upplever välmående och är kapabel till att 
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verkställa de uppgifter som anses vara av betydelse. Känsla av välbefinnande utvecklas ur 

upplevelsen av hälsa. Upplevelsen av välbefinnande är subjektivt och unikt och brukar ibland 

mätas med begreppet livskvalitet. Enligt Wiklund hör hälsa och lidande ihop och utesluter 

inte varandra. Lidande kan uppstå när en individ upplever förlust av kontroll och en människa 

som lider upplever ofta att det är svårt att prata om sitt lidande med andra människor, därför 

resulterar det ofta i att personen blir innesluten i sig själv. En utmaning i omvårdnadsarbetet 

kan således vara att få patienten att dela med sig av upplevelsen av sitt lidande för att på så 

sätt kunna bearbeta det (a.a.).  Hälsa och välbefinnande kan enligt Edvardsson, Sandman och 

Rasmussen (2005) främjas i stödjande miljöer. Betydelsen utav en god miljö i 

vårdarbetet förbises dock ofta. En miljö som erbjuder möjligheter till interaktion och socialt 

stöd, såväl som en känsla av kontroll, kan främja effekterna utav vården samt därigenom öka 

patientens välbefinnande. Att miljön känns bekant tycks kunna skänka lugn. Sjuksköterskan 

förväntas använda sin kunskap om vårdmiljöns betydelse för att kunna tillämpa de mest 

helande förhållandena för patienten (a.a.).  

 

Personcentrerad och hälsofrämjande omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad beskrivs av Edvardsson (2010) som ett begrepp inom hälso-och 

sjukvården som inkluderar patientens livsvärld. Begreppet livsvärld definieras av Wiklund 

(2003) som något unikt för den enskilde individen och påverkar hur hälsa, lidande och 

sjukdom upplevs. Patientens upplevelse av sjukdomen behöver enligt Edvardsson bekräftas 

och vården bör grundas i den enskilda patientens perspektiv. Det traditionella perspektivet 

inom sjukvården anses vara när patienten ses som ett objekt vars fysiska eller psykiska 

symptom bör botas. Denna syn på patienten innehåller litet utrymme för patientens livsvärld 

och stämmer enligt Edvardsson inte överens med högkvalitativ vård. Istället för att fokusera 

på diagnoser och sjukdom förespråkar Svensk Sjuksköterskeförening (2008) att en 

hälsofrämjande ansats tillämpas i omvårdnadsarbetet. Detta innebär att försöka ge omvårdnad 

med en humanistisk syn på människan där personens livsvärld i relation till hälsa och lidande 

tas hänsyn till. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) 

förväntas sjuksköterskan kunna identifiera den enskilde patientens vårdbehov och önskemål 

samt anpassa vården därefter. Sjuksköterskan förväntas även tillämpa nya kunskaper och ta 

del av forskning inom omvårdnad för att försäkra sig om att omvårdnaden håller hög kvalitet.  
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PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan förväntas ha den senaste kunskapen inom omvårdnad, vara medveten om 

vilka omvårdnadsåtgärder som kan sättas in samt identifiera omvårdnadsbehov hos patienten. 

Aktuell forskning rymmer lovande bevis för hundens positiva hälsoeffekter på människan. 

Trots detta är djurassisterade interventioner med hundar inom vården en relativt underskattad 

resurs. För att sjuksköterskan ska kunna  ge personcentrerad vård med hög kvalitet bör vården 

grundas i den enskilde patientens perspektiv. Hunden kan ses som ett komplement till den 

traditionella vården eftersom den i många människors liv är en värdefull följeslagare. 

Det är därför av betydelse för sjuksköterskan att ha kunskap om hundens hälsofrämjande 

effekter för patienten.  

 

 

SYFTE 

Denna litteraturöversikt ämnar att belysa hundens hälsofrämjande effekter för patienten. 
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METOD 

Design 

En allmän litteraturöversikt har genomförts vilket enligt Friberg (2012a) ämnar ge en 

sammanställning av kunskapsläget inom ett begränsat område. Detta ansågs vara ett lämpligt 

förfarande för  besvarandet av syftet av denna litteraturöversikt. Nio kvantitativa och en 

kvalitativ artiklar analyserades. 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier bör utformas så att sökningen avgränsas till artiklar med 

relevans för litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2012a). Inkluderade artiklar i denna 

litteraturöversikt skulle vara syftesenliga, peer-reviewed samt etiskt granskade. Tidsramen för 

när artiklarna skulle vara publicerade avgränsades till år 2005-2015 för att undvika inaktuell 

forskning. Samtliga artiklar som inkluderades skulle vara skrivna på engelska för att 

underlätta vid översättning. Ingen begränsning har gjorts vad gäller patienters diagnos eller 

ålder, vilket innebar att inkluderade artiklar berörde många olika patientgrupper i varierande 

åldrar.Artiklar som berörde djurassisterade interventioner med hundar ansågs vara 

syftesenliga och ytterligare ett inklusionskriterium var att de skulle äga rum i vårdkontext för 

att behålla relevans för omvårdnad.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes i enlighet med vad Friberg (2012b) rekommenderar 

för bedöma de inkluderade artiklarnas kvalitet. För granskning av den kvalitativa artikeln som 

inkluderades i arbetet användes Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) 

kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa artiklar (se bilaga 1.) För granskning av kvantitativa 

artiklar användes Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvantitativ metod (bilaga 2). Artiklarna delades upp och granskning skedde 

enskilt men diskuterades efteråt gemensamt. 

 

Datainsamlingsmetod 

Sökningen efter de vetenskapliga artiklarna som presenteras i resultatet gjordes i databaserna 

Cinahl, Medline/Pubmed, Academic Search Elite samt Amed. Valda databaser inrymmer 

artiklar och forskning inom omvårdnad men även medicin, komplementär medicin, 

sjukgymnastik och arbetsterapi (Karlsson, 2012).  Trunkering (*) användes på sökorden vilket 
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enligt Karlsson (2012) är en metod för att möjliggöra träffar på alla böjningsformer av 

sökorden.  Sökorden som användes var dog*, animal-assist*, nurs*, health* och car*.  

Sökningen inleddes med dog* och följdes utav dog* AND car* vilket resulterade i 

ohanterbart många artiklar. Följande sökning blev på termen animal-assist* vilket resulterade 

i ett brett men mer hanterbart resultat. Enligt Östlundh (2012) kan sökningen avsmalnas med 

hjälp av de booleska termerna AND, OR och NOT.  För att specificera sökningen 

kombinerades flera av sökorden vilket redovisas i en sökmatris (se tabell 1.).  

 

Efter en inledande sökning med utvalda kombinationer av sökorden lästes inledningsvis alla 

rubriker varav några föll bort då det direkt märktes att de inte uppfyllde studiens syfte. 

Abstrakt lästes på de artiklar vars rubrik väckt uppmärksamhet och om artikeln därefter 

upplevdes som syftesenlig lästes den sedan i sin helhet. Under sökningen av resultatartiklar 

tillämpades sekundärsökning. Enligt Östlundh (2012) kan intressanta titlar och ytterligare 

verk av författare identifieras i referenslistor. Denna metod är användbar för att erhålla 

relevanta referenser som inte går att nå i databaser med begränsad tillgång. I referenslistan till 

Harper et. al., (2014) identiferades en artikel av intresse som föranledde en manuell sökning i 

sökmotorn Google vilket resulterade i artikel #7. 
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Tabell 1: Sökmatris 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar (#) 

Cinahl Medline, 

Amed, Academic 

search elite 

2015-

04-13 
Animal-assist* 
(fulltext, peer-

review, 2005-

2015) 

110 17 4 #8 

Cinahl Medline, 

Amed, Academic 

search elite 

2015-

04-10 
Animal-assist* 

AND dog* 
(peer-review, 

2005-2015) 

152 5 4 #1, #2, #5, 

Cinahl Medline, 

Amed, Academic 

search elite 

2015-

04-13 
animal-assist* OR 

dog*  
AND nurs* 
(fulltext, peer-

review, 2005-

2015) 

459 10 4 #3, #4 

Cinahl Medline, 

Amed, Academic 

search elite 

2015-

04-14 
Animal-assist* 

(peer-review, 

2005-2015) 

386 1 1 
 

Cinahl Medline, 

Amed, Academic 

search elite 

2015-

04-14 
animal-assist* 

AND health* 
(fulltext, peer-

review, 2005-

2015) 

42 7 2 
 

Pubmed 2015-

04-22 
animal-assist* 

(fulltext, 2005-

2015) 

233 21 5 #6, #9, #10 

 

Dataanalys 

Analysfasen genomfördes med inspiration av Friberg (2012a). Det beskrivs hur utvalda 

artiklar i ett första skede ska läsas igenom flera gånger för att få en förståelse för innebörd och 

sammanhang. Samtliga utvalda artiklar lästes därför igenom enskilt ett flertal gånger av de två 

författarna till föreliggande litteraturöversikt. Friberg föreslår vidare att analysen fortgår med 

att söka efter likheter respektive skillnader i artiklarna. Utvalda artiklars syfte, design, metod 

och resultat urskildes och antecknades för hand ner på blanka papper för att på ett 

överskådligt sätt kunna identifiera likheter och skillnader.  Därefter jämfördes och 

diskuterades fynden sinsemellan litteraturöversiktens författare innan de dokumenterades in i 

en översiktlig artikelmatris (se Bilaga 3). Artikelmatrisen är även den inspirerad av Fribergs 
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översiktstabell för att kartlägga analyserad litteratur. För att försäkra att författarna likvärdigt 

skulle få tillgång till all skriven text under arbetets gång användes Google Drive där 

dokument kunde bearbetas av författarna tillsammans. 

 

Nästa steg i dataanalysen fokuserade på utvalda artiklars resultatinnehåll och 

sammanställningen av dessa. Samtliga tio artiklar lästes igenom enskilt ytterligare en gång 

och då med fokus främst på resultatinnehållet med föreliggande studies syfte som 

utgångspunkt. Artiklarnas resultatinnehåll noterades för hand på blanka papper. Därefter 

urskildes gemensamt likheter och skillnader som sedan färgmarkerades på ett överskådligt 

sätt. Utifrån färgmarkeringen identifierades rubriker som upplevdes som syftesenliga, varpå 

dessa dokumenterades i ett dokument på Google Drive. Friberg (2012a) beskriver hur texten 

med fördel kan sammanställas genom att sortera innehåll som handlar om samma sak under 

lämpliga rubriker. För att föreliggande litteraturöversikts resultat skulle kunna presenteras på 

ett tydligt sätt formulerades sammanlagt fyra huvudrubriker med tillhörande underrubriker 

som belyser hundens hälsofrämjande effekter (se tabell 2.). 

 

 

Tabell 2. Huvudrubriker med tillhörande underrubriker.  

Huvudrubriker  Underrubriker  

Emotionella effekter Stressreduktion 

Självkänsla och sinnesstämning 

Motivation och livskvalitet 

Fysiska effekter Smärtlindring 

Vitalparametrar och aktivitetsnivå 

Sociala och kognitiva effekter  

Psykiska effekter Ångest och oro 

Symtptomförbättring 

 

 

Ett utkast skrevs som innehöll samtliga artiklars resultatinnehåll utan någon specifik indelning 

utefter rubriker. Efter detta kunde textstycken från utkastet sorteras in under de rubriker som 

ansågs passande i Google Drive dokumentet. Under processens gång har rubriker ändrats och 
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textstycken flyttats för att uppnå så god följsamhet som möjligt. En tabell har sammanställts 

för att påvisa under vilka rubriker utvalda artiklar inryms (se tabell 3.) 

Friberg (2012a) påpekar att hänsyn bör tas till att kvantitativa respektive kvalitativa artiklars 

resultat presenteras på olika sätt, närmare bestämt med fokus på siffror respektive ord. En 

medvetenhet bör därför finnas om att resultatinnehållet således inte går att jämföra exakt. De 

kvantitativa artiklarnas resultat presenterades huvudsakligen med siffror och tabeller medan 

den kvalitativa presenterade resultatet med citat. Med detta i åtanke var det ändå möjligt att 

lyfta fram likheter och skillnader och den kvalitativa artikeln behövde inte analyseras på ett 

nämnvärt annorlunda sätt. Analysen har genomförts utifrån vad Friberg menar är en 

beskrivande presentation. Det vill säga att resultatet inte har tolkats om utifrån vad som har 

identifierats i artiklarna.  

 

Etiska aspekter 

Enligt Henricson (2012) är det viktigt att vara medveten om att förförståelse för det som 

studeras kan komma att påverka analysen och resultatet. Eftersom författarna till denna 

litteraturöversikt hade en förförståelse om det studerade ämnet eftersträvades ett objektivt 

förhållningssätt för att egna värderingar i mindre utsträckning skulle påverka resultatet. För att 

minimera risken för feltolkning av engelska artiklar genomfördes översättning till svenska 

med stor noggrannhet. Den etiska motiveringen av att belysa detta ämne grundar sig i de tre 

olika aktörer som Kjellström (2012) beskriver: individen, samhället och professionen. Nyttan 

för individen märks oftast inte direkt utan kommer i ett senare skede när studien är publicerad 

och resultatet sammanställt. Relevansen för professionen berörs då studien kan leda till att 

vårdpersonal får utökad kunskap inom omvårdnadsområdet. Samhället har en möjlighet att få 

användning för kunskapen som studien skapar till att förbättra situationen eller 

levnadsförhållandena för olika patientgrupper. Kjellström (2012)  beskriver oredlighet som ett 

grundläggande begrepp inom det vetenskapliga arbetet. Med detta menas att med avsikt 

förvanska innehållet i ett vetenskapligt arbete, till exempel genom plagiat. Med detta i åtanke 

arbetade uppsatsförfattarna omsorgsfullt med att skildra artiklarna så nära originalform som 

möjligt för att undvika plagiat. Helsingforsdeklarationen (2013) anger att all forskning som 

inkluderar människor bör genomföras med respekt för individens hälsa, välbefinnande och 

rättigheter. De artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt innehåller alla ett etiskt 

godkännande eller etisk diskussion.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras under fyra rubriker med tillhörande underrubriker. Detaljer avseende 

artiklarna redovisas i en artikelmatris (se bilaga 3). 

 

Tabell 3: Sammanställning av artiklar och vilka huvudrubriker de tillhör, som beskriver 

hundens hälsofrämjande effekter. 

Artikel författare Emotionella 

effekter 

Fysiska effekter Sociala och 

kognitiva effekter 

Psykiska effekter 

Berry et al. 

(2011)  
  X  

Braun et al. 

(2009) 
 X   

Chu et al. (2009) X X X X 

Cole et al. (2007)  X  X 

Gonzales-

Ramirez et al. 

(2013) 

X    

Harper et al. 

(2014) 
X X   

Hoffman et al. 

(2009) 
   X 

Kawamura et al. 

(2009)* 
X  X  

Dawn et al. 

(2013) 
X X  X 

Moretti et al. 

(2011) 
X  X X 

*= Kvalitativ artikel 
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Emotionella effekter 

Intervention med hunden sågs bidra med positiva emotionella effekter så som stressreduktion, 

förbättrad självkänsla och sinnesstämning samt ökad motivation och livskvalitet. 

Stressreduktion 

Stressreducering var en följd av interventioner med hundar i ett flertal studier.  En signifikant 

reduktion av stress observerades hos deltagarna i studien av González-Ramírez, Ortiz-Jiménez 

och Landero-Hernández (2013) efter interventionen med hunden. Deltagarna erhöll kognitiv 

beteendeterapi där interaktion med hunden uppmuntrades. De fick till exempel fokusera på 

hundens andning och skriva ner negativa tankar på papper som hunden bar till en 

papperskorg. Hundens närvaro under terapin visade sig reducera deltagarnas stress och 

symptom på stress, vilket var den främsta orsaken till att de sökt vård. Liknande fenomen 

uppmärksammades av Dawn et al. (2013). Ett formulär för självskattad hälsa delades ut till 

deltagarna som var patienter med fibromyalgi innan och efter interventionen där de i ett 

avsides rum fick interagera fritt med en terapihund. En signifikant reduktion av självupplevd 

stress kunde därefter observeras.  

Självkänsla och sinnesstämning  

I ett flertal studier kunde en positiv förändring i deltagarnas sinnesstämning observeras. 

Känslor av välbehag, glädje och lugn ökade efter möte med terapihunden (Dawn et al., 2013). 

Nio av tio personer rapporterade att hunden hade en lugnande effekt under interventionen där 

de fick interagera och leka med en terapihund (Moretti et al., 2011).  

Chu, Liu, Sun, och Lin (2009) såg en signifikant förbättring i deltagarnas självrankade 

självkänsla och autonomi efter åtta veckor djurassisterad aktivitet med hundar. Deltagarna var 

patienter med schizofreni som uppmuntrades att interagera med hundarna och i samband med 

det fritt uttrycka sina känslor och tankar. Även Kawamura, Niiyama & Niiyama (2009) kunde 

i sin studie påvisa en förbättring av deltagarnas självförtroende efter djurassisterad aktivitet 

med hundar. Detta visade sig genom att deltagarna talade på ett självsäkert sätt om hundarnas 

karaktäristiska drag och personlighet. De uttryckte även känslor av delaktighet och att de 

kände ansvar över hundarnas vård.  

Två studier som observerade ansiktsuttryck hos deltagarna visade på en ökad frekvens av 

leenden i samband med fri interaktion med hunden (Berry et al., 2011; Chu et al.). Deltagarna 
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log när de ropade på hunden och rörde vid den (Chu et al.). Den ökade frekvensen av leenden 

kvarstod även efter interventionens slut i studien av Berry et al. 

Motivation och livskvalitet 

Motivation visade sig i följande studier vara en följd av hundarnas närvaro. Deltagarna i 

interventionsgruppen i González-Ramírez et al. (2013) studie uppgav att huvudorsaken till att 

de valde att fortsätta med kognitiv beteendeterapi var för att de blev motiverade av hundens 

närvaro. Nio av femton deltagare i interventionsgruppen deltog i samtliga studiens sessioner. I 

kontrollgruppen där hunden ej var närvarande fullföljde endast tre av femton deltagare 

samtliga sessioner. 

I studien av Moretti et al. (2011) fick interventionsgruppen klappa, promenera, prata och leka 

med terapihundar. Samtliga deltagare uppgav att de skulle rekommendera terapihund till 

andra. Majoriteten av deltagarna (80 %) uppgav att de gärna skulle fortsätta med hundterapin 

eftersom det var intressant och angenämt. Terapihunden hade även en positiv effekt på 

självupplevd livskvalitet hos fem av nio deltagare.  

 

Fysiska effekter 

Fysiska effekter så som smärtlindring, förändring i vitalparametrar och aktivitetsnivå 

påverkades i positiv riktning efter interventioner med hundar. 

Smärtlindring 

I de studier som utvärderade deltagarnas upplevelse av smärta kunde en signifikant skillnad 

ses efter interventioner med hundar. I en studie fick deltagarna själva skatta sin smärta med 

hjälp av visuell analog skala (VAS). Interventionsgruppen fick ha en terapihund närvarande 

bredvid sängen som de tilläts att klappa samtidigt som hundföraren öppnade upp för samtal 

om hundrelaterade samtalsämnen. Deltagarna som fick träffa en terapihund skattade sin 

smärta som lägre efter varje session jämfört med kontrollgruppen som inte fick träffa 

terapihunden. Deltagarna som fått träffa terapihunden skattade även sin generella 

tillfredsställelse med sjukhusvistelsen som högre än vad kontrollgruppen gjorde (Harper et al., 

2014).  

En annan studie visar hur djurassisterade interventioner med hund påverkade barns 

smärtupplevelse på sjukhus. En ansiktsskala användes för att utvärdera barnens smärta innan 

och efter interventionen, varpå smärta skattades som signifikant lägre efter att de frivilligt fick 
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interagera med terapihunden. Även barnens föräldrar kunde delge att de uppfattade sina barn 

som mindre smärtpåverkade (Braun, Stangler, Narveson, & Pettingell, 2009). Liknande 

företeelse noterades av Dawn et al. (2013) där urvalet bestod av patienter med fibromyalgi 

som fick interagera fritt med en terapihund. Interventionsgruppen skattade sin smärta som 

signifikant lägre efter att de fått träffa terapihunden jämfört med kontrollgruppen som inte 

träffat en hund. 

Vitalparametrar och aktivitetsnivå 

I de studier där förändringar i vitalparametrar studerades kunde ingen signifikant skillnad i 

blodtryck och puls observeras efter intervention med terapihund (Braun et al., 2009; Cole, 

Gawlinski, Steers & Kotlerman, 2007). I studien där barns smärtupplevelse undersöktes ökade 

interventionsgruppens andningsfrekvens med 2,22 andetag/minut efter att de fått träffa 

terapihunden (Braun et al.). I studien av Cole et al. beskrivs hur deltagarna med hjärtsvikt 

erhöll lägre lungartärtryck samt lägre adrenalin-och noradrenalin-nivåer efter att de fått klappa 

terapihunden som låg bredvid i deras säng. 

Endast en inkluderad studie framhävde förändrad aktivitetsnivå som ett resultat av interaktion 

med hunden. Fysisk aktivitet hos deltagarna ökade när de interagerade med hunden i form av 

lek (Chu et al., 2009). 

Sociala och kognitiva effekter 

Hundarna hade i ett flertal studier en positiv effekt på deltagarnas sociala och kognitiva 

funktioner. Berry et al. (2011) observerade hur deltagarna, som var geriatriska patienter, var 

mer villiga att interagera spontant med hundarna framför människor under lekaktiviteterna. I 

närvaro av hunden ökade interaktionen mellan deltagarna och forskarna samt föreföll mer 

behaglig (Chu et al., 2009). Kawamura et al. (2009) observerade liknande företeelse när 

deltagarna med demens visade tendenser till ökad interaktion med varandra, men även med de 

volontärer som närvarade i samband med den djurassisterade aktiviteten. Deltagarna ansåg att 

tillit lättare kunde byggas upp med volontärerna då besöken associerades med den positiva 

upplevelsen av att ha en hund närvarande.   

Morretti et al. (2011) uppmärksammande en förbättring av deltagarnas Mini Mental State 

Examination-poäng (MMSE) efter att ha medverkat i djurassisterad terapi med hundar. 

Närvaron av hundarna lockade fram gamla minnen hos deltagarna (Kawamura et al., 2009; 

Chu et al., 2009). I studien av Kawamura et. al. beskrivs detta fenomen tydligt då deltagarna 
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anförtrodde egna minnen från det förflutna rörande husdjur med övriga deltagare och 

personal.  

Psykiska effekter 

Förändringar i ångest- och orosnivå samt symptomförbättring av psykiska sjukdomar var en 

följd i flera av interventionerna med hundar.  

Ångest och oro  

I de studier där självskattad ångest och oro mättes kunde en signifikant förbättring ses efter att 

deltagarna medverkat i djurassisterad terapi (Cole et al., 2007; Hoffmann et al., 2009). I 

studien av Hoffmann et. al. kunde denna förbättring ses hos deltagare med akut depression 

redan efter 30 minuter i sällskap av en hund. Även i studien av Dawn et al. (2013) sågs en 

tydlig förbättring av ångest och nedstämdhet hos deltagarna med fibromyalgi efter att frivilligt 

fått interagera med en terapihund.  

Symptomförbättring 

Efter åtta veckor av djurassisterad terapi upplevde deltagarna som var patienter med 

schizofren sjukdom en tydlig förbättring av positiva psykiska symptom dock sågs ingen 

signifikant förbättring av de negativa psykiska symptomen (Chu et al., 2009). I studien av 

Moretti et al. (2011) skattade patienter med varierande psykiska sjukdomar, demens och 

Alzheimers sina depressiva symptom som bättre efter sessionen med terapihundarna. 

Sessionerna varade 90 minuter per vecka i sex veckor och gick ut på att klappa, leka och 

promenera med hundarna. González-Ramírez et al. (2013) kunde observera en förbättring av 

psykosomatiska symptom efter att deltagarna fått kognitiv beteende terapi i samband med 

närvaron av en hund.  

Sammantaget har det identifierats att hunden kan ha många hälsofrämjande effekter avseende 

flera olika aspekter av människans hälsa. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturöversikt har genomförts vilket är ett lämpligt förfarande för att få en 

översikt över kunskapsläget inom ett begränsat område (Friberg, 2012a). Litteraturöversiktens 

syfte har uppnåtts vilket enligt Henricson (2012) kan stärka trovärdigheten.  

Resultatet i denna litteraturöversikt baserades på nio kvantitativa och en kvalitativ artikel. 

Anledningen till att den kvalitativa artikeln inkluderades var för att den upplevdes som 

överensstämmande med studiens syfte eftersom den beskrev positiva effekter av 

djurassisterad aktivitet. Enligt Rosén (2012) bör ett examensarbete avgränsas till att innehålla 

artiklar av antingen kvalitativ eller kvantitativ design beroende på forskningsfrågan. Det 

ansågs däremot att användandet av mestadels kvantitativa artiklar inte har varit något problem 

att sammanföra med den enda kvalitativa. En beskrivande presentation av artiklarnas resultat 

gjordes i enlighet med vad Friberg (2012a) skriver är lämpligt vid en allmän litteraturöversikt. 

Databaserna som användes i sökandet av litteratur var Cinahl, Amed, Academic search elite 

och PubMed. Användandet av dessa stora databaser som innehåller den senaste 

omvårdnadsforskningen kan enligt Henricson (2012) stärka trovärdigheten. Sökresultaten 

begränsades till att artiklarna skulle vara peer reviewed och publicerade mellan 2005 och 

2015, vilket gav ett spann på 10 år. Dock bör det uppmärksammas att betydelsefull litteratur 

publicerad innan 2005 kan ha missats i och med detta.  

Majoriteten av de inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt hade ett etiskt 

godkännande, medan resterande hade ett etiskt resonemang vilket ansågs som ett godtagbart 

etiskt förhållningssätt. Ytterligare ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle handla om 

hundar i en vårdkontext. Vid sökning i databaserna framkom det att ett stort antal artiklar tog 

upp sällskapsdjurs hälsofrämjande effekter på människan men som inte var bundna till en 

vårdkontext. Dessa artiklar uteslöts för att behålla relevans för omvårdnad. Anledningen till 

att denna litteraturöversikt kom att beröra hunden, och inte något annat djurslag, grundade sig 

i att den aktuella forskningen nästan uteslutande handlade om just hunden i vården.  

Alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska vilket gjorde att översättning var nödvändigt. 

Artiklarna lästes igenom enskilt och diskuterades sedan gemensamt för att undvika felaktiga 

översättningar och feltolkningar av innehållet. De utvalda artiklarna skrevs i USA, Taiwan, 

Italien, México, Tyskland och Japan. Artiklarna har delvis använt olika benämningar för 
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vilken typ av intervention som är genomförd men gemensamt har de att studierna är bundna 

till en vårdkontext. Vilken typ av hund det handlade om var inte viktigt utan fokus lades på att 

det skulle vara i ett vårdsammanhang. När inkluderade artiklar i sitt resultat valt 

benämningarna therapy dog eller endast dog är det således de uttrycken som valts att 

presenteras i föreliggande arbete, för att på ett korrekt sätt återge artiklarnas innehåll.  

Samtliga artiklar visade på ett positivt resultat till djurassisterade interventioner med hundar. 

Under urvalsprocessen lästes artiklar som inte kunde påvisa en signifikant skillnad mellan 

kontroll- och interventionsgrupp. Kvaliteten på dessa artiklar bedömdes i slutändan som låg 

och inkluderades därför inte. Alltså har ingen gallring av artiklar gjorts för att avsiktligt 

undvika resultat med negativ riktning.  

Överförbarhet innebär enligt Priebe och Landström (2012) att kunskapen är tillämpbar för alla 

människor i alla situationer. Försvårande faktorer för överförbarhet i föreliggande 

litteraturöversikt kan vara att artiklarna skrevs i vitt skilda länder. De tio utvalda artiklarna 

berörde även olika patientgrupper som fick ta del av olika djurassisterade interventioner med 

hundar. Urvalet bestod av många olika kontexter, till exempel pediatrik, geriatrik, 

intensivvård och psykiatri. Artiklarna hade därmed varierande fokus och ursprung vilket dels 

försvårade exakta jämförelser men även begränsade överförbarheten. Detta val gjordes dock 

medvetet med förhoppningen att visa på en så bred tillämpningsgrund som möjligt. 

Dataanalysen har genomförts med inspiration av Friberg (2012a). Merparten av 

analysprocessen utfördes gemensamt för att undvika att väsentligt innehåll skulle förbises. Ett 

objektivt förhållningssätt har eftersträvats genom hela processen i enlighet med vad Friberg 

rekommenderar för att öka litteraturöversiktens trovärdighet. 

Vid granskningen av den kvalitativa artikeln användes SBUs granskningsmall (Se bilaga 1). 

Denna mall innehöll ingen poängskala vilket ledde till att författarna själva fick bedöma 

artikelns relevans. Detta gav alltså utrymme för individuell tolkning och kan ha inneburit att 

en utomstående person skulle ha kunna bedömt kvaliteten annorlunda. De kvantitativa 

artiklarna bedömdes med Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) protokoll för 

kvalitetsbedömning. Något som kan ha inneburit en svaghet för föreliggande litteraturöversikt 

är att artiklarna delades upp under kvalitetsgranskningen. Detta innebär att artiklarna endast 

granskades av en person vilket enligt Henricson (2012) kan sänka trovärdigheten. Dock 
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diskuterades artiklarnas gemensamt och eftersom samtliga artiklar lästs i sin helhet av båda 

författarna till föreliggande litteraturöversikt fanns en samstämmighet om kvaliteten.   

En styrka med föreliggande litteraturöversikt är de grupphandledningstillfällena som 

utnyttjats under arbetets gång. Henricson (2012) nämner hur kurskamrater kan komma med 

synpunkter och försäkra att analysen är grundad i redan presenterad data. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa de hälsofrämjande effekter hunden 

kan ha för patienten. Resultatet visar på en variation av hundens fysiska, psykiska, 

emotionella, sociala och kognitiva hälsoeffekter för patienten. Deltagarna upplevde närvaron 

av hunden generellt som glädjefull, rogivande och motiverande. Resultatet kommer nedan att 

diskuteras och styrkas med hjälp av de omvårdnadsvetenskapliga begreppen, tidigare nämnda 

artiklar från bakgrunden samt nya vetenskapliga artiklar.  

I resultatet framkom att lägre adrenalin-och noradrenalin-nivåer hos deltagarna kunde påvisas 

efter att få ha interagerat med terapihunden vilket enligt Cole, Gawlinski, Steers och 

Kotlerman (2007) kan innebära att hunden haft en stresslindrande effekt. O’Haire (2012) 

presenterar ytterligare belägg för detta genom att visa hur deltagarna efter en fyra-veckors 

period med en terapihund skattade sin stress som betydligt lägre.  

I resultatet framkom det att frekvensen av leenden hos deltagarna ökade i samband med 

interaktion med hundarna. Liknande iakttagelser har gjorts i studier där deltagarna var 

patienter med autism. I en studie av O’Haire (2012) fick deltagarna mer energi utav 

djurassisterad interventioner vilket gjorde att deras emotionella uttryck ökade i form av 

leenden. Miljön där en terapihund närvarar har en mer positiv betingelse än den traditionella 

terapimiljön (Funahashi, Gruebler, Aoki, Kadone och Suzuki, 2014) vilket skulle kunna tolkas 

som att hundar bidrar till att skapa stödjande miljö. 

Motivation var enligt resultatet något som i stor utsträckning påverkades positivt av att ha en 

terapihund närvarande. Terapihunden var enligt deltagarna en huvudsaklig faktor till att delta i 

interventionen. Liknande företeelse kunde ses av Macauley (2006) där personer med afasi 

uttryckte att terapihunden var det som höll motivationen uppe under terapisessionerna. 

O’Haire (2012) uttrycker även i sin studie hur motivationen till att delta i planerade aktiviteter 
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ökade hos deltagarna på en pediatrisk avdelning. Djurassisterad terapi kunde således kopplas 

till ökad sinnesstämning och energi samt därigenom förhöjd motivation (a.a.). Wiklund 

(2003) beskriver hur det för människor kan vara svårt att prata om sitt lidande med andra, 

vilket ofta resulterar i att personen blir innesluten i sig själv. För att kunna bearbeta sitt 

lidande menar Wiklund att patienten behöver dela med sig utav sin upplevelse. I resultatet 

framkom hur terapihunden var det som främst motiverade till att delta i interventionen vilket 

kan antas ha förstärkt deltagarnas möjlighet att bearbeta sitt lidande eftersom att de 

motiverades att närvara vid terapisessionerna. 

Det framkom ur resultatet att självupplevd livskvalitet ökade hos vissa deltagare som fick 

klappa, promenera, prata och leka med terapihundar. Detta fynd stöds av O’Haire (2012) som 

presenterar två studier som påvisat förstärkt livskvalitet i samband med djurassisterade 

interventioner. Livskvalitet kan enligt Wiklund (2003) utvecklas ur känslan av hälsa. Att 

självupplevd livskvalitet påvisats är således ett fynd som pekar på att terapihunden hade en 

viktig effekt på patienternas hälsa.  

Delaktighet i hundens skötsel visade sig vara givande för deltagarna i den meningen att de 

kände ansvar och stolthet över hundarnas vård. Detta är något som överensstämmer med vad 

Johansson, Ahlström och Jönsson (2014) studerat, dock med hundar i egenskap av husdjur 

men ändå i ett vårdkontext. Vidare hävdades det i studien att deltagarnas hundar bidrog till en 

känsla av att vara behövd, och att de nödvändiga rutiner som följer med djurägarskap skapar 

en slags mening med livet. Detta kan anknytas till vad Wiklund (2003) skriver om att när 

individen är kapabel till att verkställa de uppgifter som anses vara av betydelse kan känslan av 

att ha hälsa främjas.  Känsla av kontroll beskrivs som viktigt för patientens välbefinnande och 

kan enligt Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) främja effekterna utav vården. 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt skulle vilja påstå att få ta ansvar för och delta i 

omvårdnaden av en annan levande varelse i alla högsta grad kan vara hälsofrämjande. 

Resultatet i denna litteraturöversikt konstaterade att sänkning av självskattad smärta kunde 

observeras hos vuxna och barn i samband med djurassisterade interventioner med 

hundar.  Effekten av att använda djurassisterad terapi i smärtlindrande syfte styrks i en studie 

av Dawn et al. (2012). Barnen på den akutpediatriska avdelningen som erhöll besök av en 

terapihund skattade sin självupplevda smärta som lägre. Något som dock skilde barnen från 

de vuxna var att deras andningsfrekvens sågs öka efter att de fått träffa terapihunden. Detta 

skulle dock kunna bero på förväntan och iver över att få träffa en hund på sjukhuset. Att 
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djurassisterad terapi skulle kunna ha en smärtlindrande effekt styrks av Reed, Ferrer och 

Villegas (2012). Barn inneliggande på pediatrisk avdelning skattade sin smärta som lägre efter 

mötet med terapihunden. Denna sänkning av självskattad smärta hos barnen ansågs enligt 

Reed et. al. höra samman med att hunden skapade samma ombonade känsla som kan 

återfinnas i hemmet, speciellt om hushållet innehåller husdjur. Detta kan identifieras som vad 

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) beskriver som en stödjande miljö, att 

välbefinnande kan främjas av att vårdmiljön känns bekant och hemtrevlig. Det kan antas att 

patienter ser hunden som en flykt från den obekanta och sterila vårdmiljön, till något mer 

livligt och naturligt.  

Resultatet i de studier som avsåg att undersöka vitalparametrar visade ingen signifikant 

skillnad i deltagarnas blodtryck och puls efter djurassisterad terapi. Detta resultat skiljer sig 

från tidigare studier som indikerar att blodtryck och puls kan sänkas av att få klappa eller 

prata med en hund (Wells, 2007; Walsh, 2009).  

Wiklund (2003) menar att en utmaning i omvårdnadsarbetet kan vara att få patienten att prata 

om sitt lidande. Resultatet av föreliggande litteraturöversikt tyder på att hundarna i ett flertal 

interventioner hade en positiv effekt på deltagarnas interaktionsnivå. Enligt Edvardsson 

(2010) skapar interaktion med andra en känsla av gemensamhet och bekräftelse vilket kan 

underlätta för patienten att samtala kring sitt lidande och därmed bearbeta det. I resultatet 

kunde hunden ses som ett smörjmedel som underlättade de sociala relationerna vilket ledde 

till att en tillit växte fram mellan deltagarna men även mellan deltagarna och personal.  Sellers 

(2008) förstärker detta resonemang ytterligare genom sin studie där deltagarna, 

diagnostiserade med demens, uppvisade ökad interaktionsförmåga efter interventioner med 

terapihund. Walsh (2009) observerade liknande företeelse i sin studie. Aktiviteten att rasta en 

hund eller på ett avslappnat sätt samtala kring hundar kunde vara startskottet till social 

interaktion. Wells (2007) uppmärksammade hur djurassisterad terapi i form av besök av 

tidigare herrelösa hundar som räddats kunde öka interaktionen mellan deltagarna på ett 

sjukhem.  

Djurassisterade interventioner med hundar sågs kunna minska känslor av ångest och oro 

signifikant. Symptomförbättring hos patienter med psykiska sjukdomar kunde även 

konstateras. Horowitz (2010) beskriver i sin studie hur patienter på en pediatrisk avdelning 

upplevde besöket av terapihunden som lugnande och avslappnande. Det beskrivs vidare hur 

även vuxna patienter inlagda på varierande avdelningar ansåg att terapihunden fungerade 
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ångestdämpande, trots att besöket varade endast mellan fem och tio minuter. Rossetti och 

King (2010) observerade att patienter med psykiska sjukdomar upplevde djurassisterade 

interventioner som ångestreducerande. 

Enligt Edvardsson (2010) bör ett personcentrerat förhållningssätt eftersträvas i 

omvårdnadsarbetet. Wiklund (2003) beskriver att personcentrerad omvårdnad inrymmer 

patientens unika livsvärld som påverkar hur patienten upplever hälsa, lidande och sjukdom. 

Resultatet visar på att hunden i många sammanhang hade en positiv effekt på olika 

upplevelser av symptom vilket kan tolkas som att den kunde vara en länk till patientens 

livsvärld och därmed utgöra en grund för personcentrerad omvårdnad. 

 

Slutsats 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att belysa hundens hälsofrämjande effekter för  

patienten. Det har identifierats att hunden kan ha många hälsofrämjande effekter avseende 

flera olika aspekter av människans hälsa, så som emotionellt, fysiskt, psykiskt samt socialt 

och kognitivt. Eftersom omvårdnaden bör grundas i den enskilda patientens perspektiv vore 

det eftersträvansvärt att de patienter som önskar närvaro av en hund således får tillgång till det 

i den mån det är möjligt. Resultatet bidrar med en positiv infallsvinkel till aktuell forskning 

och motiverar hur hunden kan ses som ett komplement till den traditionella vården utifrån ett 

personcentrerat synsätt. 

 

Klinisk betydelse 

Resultatet visar en bred variation av de hälsofrämjande effekter hunden kan bidra med för  

patienten. Betydelsen av att sprida kunskap inom ämnet grundar sig i sjuksköterskans 

förväntade förmåga att identifiera enskilda individers omvårdnadsbehov och ta del av den 

senaste omvårdnadsforskningen. Sjuksköterskans ansvar innebär även att utveckla en god 

vårdmiljö som har betydelse för patientens hälsa och för att kunna motivera 

omvårdnadsåtgärder som innefattar hundar krävs stöd i vetenskapen. Resultatet i 

litteraturöversikten pekar även på att hundar kan ha en positiv effekt på varierande 

patientgrupper vilket inte begränsar möjligheten för tillämpning. Genom att ha kunskap om 

vilka hälsofrämjande effekter hunden potentiellt kan medföra för den enskilde patienten kan 
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vårdpersonal få ännu ett verktyg för att närma sig personcentrerad omvårdnad. Kunskapen 

från detta arbete är något vi kommer att bära med oss i vår kommande profession.  

 

Förslag på vidare forskning 

När litteratursökningen genomfördes uppmärksammades det att det redan fanns förvånansvärt 

mycket forskning inom området. Dock märktes det att det behövs uppdaterad och ytterligare 

forskning för att sprida kunskapen. Detta är nödvändigt för att få vårdpersonal att tänka i nya 

banor och överväga alternativa omvårdnadsåtgärder. Ytterligare forskning genomförd på 

Sveriges större sjukhus vore intressant då ett stort antal vårdpersonal på varierande 

avdelningar är verksamma där. Interventionerna kan då få större genomslagskraft och 

uppmärksamhet och därmed bredda användningsområdena för hunden inom vården. 

Interventioner där vårdpersonalens åsikter framförs kan även vara av intresse för att upptäcka 

de fördomar som eventuellt kan finnas gentemot hundar och deras kompletterande roll inom 

omvårdnaden. 

 

Författarnas insatser 

Valet av litteraturöversiktens ämne är något som båda författarna (ES och ML) har stort 

intresse för och föreföll därför som ett naturligt och engagerande ämne att studera. Detta 

intresse har genomsyrat hela processen och bidragit till god atmosfär och motivation. Arbetet 

har präglats av ett gott samarbete där både ES och ML har bidragit likvärdigt under 

processens gång. Arbetet har nästan uteslutande utförts sida vid sida och samtliga 

litteraturöversiktens delar har bearbetats gemensamt. 
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SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________ 

Anvisningar: 

 Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

 Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög Medelhög Låg 

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Utgårstudienfrånenväldefinierad problemformulering/frågeställning? 
    

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är urvalet relevant? 
    

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
    

c) Är kontexten tydligt beskriven? 
    

d) Finns relevant etiskt resonemang? 
    

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
    

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 
mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 5:1 
3. Datainsamling Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 
    

b) Är datainsamlingen relevant? 
    

c) Råderdatamättnad? 
    

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 

datainsamlingen? 

    

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

4. Analys Ja Nej Oklart Ej 
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b) Är resultatet begripligt? 
    

c) Är resultatet tydligt beskrivet? 
    

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 
    

e) Genererashypotes/teori/modell? 
    

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 
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Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod hämtad från 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund Studentlitteratur. Smärre förändringar har gjorts. 
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Blindning av forskare? Ja Nej Vet ej 

Bortfall   

Bortfallsanalysen beskriven? Ja Nej 
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Adekvat statistisk metod? Ja Nej 

Etiskt resonemang? Ja Nej 
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Är resultatet generaliserbart? Ja Nej 
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…………….. 
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v 

BILAGA 3. Artikelmatris. 

# Författare 
(År) 
Titel 
Land 

Syfte 
 
Design 
Urval 
N = antal deltagare 

Datainsamlingsmetod 
 
Analysmetod 

Huvudsakligt resultat Kvalitet 

1 Berry, A., Borgi, M., Terranova, L., 

Chiarotti, F., Alleva, E. & Cirulli, F. 

(2011) 
Developing effective animal-

assisted intervention programs 

involving visiting dogs for 

institutionalized geriatric patients: 

a pilot study. 
Italien 

Undersöka betydelsen av hund-

assisterade interventioner för att 

öka livskvaliteten hos 

geriatriska patienter. 
 
Kvantitativ pilotstudie. 

 
Äldreboende. 
N= 19 

Videoinspelning av sessioner för 

att analysera deltagarnas 

beteenden. Mätning av kortisolhalt 

i deltagarnas saliv. 

 
ANOVA 
Innehållsanalys.  

Deltagarnas vilja att spontant delta i 

aktiviteter ökade vid närvaro av 

hund. 
Videoinspelningar visade att 

patienter log oftare. 

 
Ingen signifikant skillnad 

 i kortisolnivåer. 

Hög 

2 Braun, C., Stangler, T., Narveson, J. 

& Pettingell, S. (2009) 
Animal-Assisted Therapy as a pain 

relief intervention for children. 
USA 

Vad har djurassisterad terapi 

med hund för inverkan på barns 

smärta och vitalparametrar? 
 
Kvantitativ kvasi- 
experimentell interventions- 

studie. 
 
Barn 3-17 år, akutpediatrik. I 

(=18), K (=39). 
N= 57 

Smärta mättes genom FACES pain 

scale. 
Blodtryck, puls och 

andningsfrekvens. Mätningar 

utfördes innan och efter 

interventionen i båda grupperna. 

 
SPSS (16.0) 
Cross-tabulation med chi-square 

statistic. 

Interventionsgruppen hade 

signifikant lägre självskattad smärta 

efter interventionen (p=.006). 

 
Andningsfrekvens ökade signifikant 

i interventionsgruppen (p=.011) 

Hög 

3 Chu, C. I., Liu, C.Y., Sun, C.T. & 

Lin, J. (2009) 
The effect of Animal-Assisted 

Activity on inpatients with 

schizophrenia. 
Taiwan 

Utvärdera effekten av 

djurassisterad aktivitet med 

hund hos patienteter med 

schizofreni. 
 
Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

Frågeformulär om självuppskattad 

självkänsla, självbestämmande, 

omfattning av socialt stöd samt 

psykiska symtom. 
 
Mann-Whitney U Test.  
 

Temporärt förbättrad självkänsla, 

psykiska symtom och stärkt 

välbefinnande efter 8 veckors 

intervention. 

Medelhög 
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Patienter med schizofreni inom 

slutenvården. 
I (=12) K (=15) 
N = 27 

4 Cole, K.M., Gawlinski, A., Steers, 

N. & Kotlerman, J. 
(2007) 
Animal-Assisted Therapy in 

patientens hospitalized with heart 

failure. 
USA 

Utvärdera huruvida besök av 

terapihund förbättrar 

hemodynamiska mätvärden, 

sänker nivåer av neurohormoner 

samt reducerar oro/ångest hos 

patienter med hjärtsvikt. 
 
Kvantitativ randomiserad 

experimentell studie. 
 
Patienter med hjärtsvikt 

inneliggande för vård. 
 

N=76 

Ångestnivå mättes med STAI 

(Spielberger State-Trait Anxiety 

Inventory) 

 
Hemodynamiska mätvärden 

mättes via artärkateter och 

blodtrycksmanschett. Blodprov 

utvärderade hormonnivåer. 
 
Beskrivande statistik, envägs-

analys  

Interventionsgruppen hade 

signifikant lägre; lungartärtryck; 

nivåer av adrenalin och noradrenalin 

samt lägre ångestnivåer. 

 
Hjärtfrekvens, blodtryck och 

hjärtminutvolym påverkades inte 

signifikant av interventionen. 

Hög 

5 González-Ramírez, M.T., Ortiz-

Jiménez, A.X. & Landero-

Hernández, R. (2013) 
Cognitive-Behavioural Therapy and 

Animal-Assisted Therapy. 
Mexico 

Utvärdera om stress kan 

reduceras med KBT jämfört 

med KBT med inslag av 

djurassisterad terapi med hund. 
 
Kvantitativ interventions- studie  
 
Patienter med självupplevd 

stress. 
I (=9) K (=3) 
N=12 

VAS för stress (Visual Analog 

Scale for stress), 
PSS (Perceived Stress Scale), 

PHQ (Patient Health 

Questionnaire) användes för att 

utvärdera stressnivåer innan och 

efter interventionen. 

 
Mann- Whitney U Test, Wilcoxon 

test. 

Deltagare i interventionsgruppen 

hade en signifikant större reducering 

av stress och psykosomatiska 

symtom efter interventionen jämfört 

med kontrollgruppen. 

Medelhög 

6 Harper, M.C., Dong, Y., Thornhill, 

S.T., Wright, J., Ready, J., Brick, 

W.G. & Dyer, G. (2014) Can 

Therapy Dogs Improve Pain and 

Utvärdera effekten av 

terapihundars inverkan på 

patienters smärtupplevelse och 

VAS (Visual Analog Scale) 
HCAHPS (Hospital Consumer 

Assessment of Healthcare 

Providers and Systems) 

Interventionsgrupp hade signifikant 

minskning på VAS-skalan jämfört 

med kontrollgruppen (p=.001) samt 

Hög 
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Satisfaction After Total Joint 

Arthroplasty) A Randomized 

Controlled Trial. 
USA 

allmän tillfredsställelse över 

sjukhusvistelsen. 
 
Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 
 
På en ortopedisk avdelning med 

postoperativa patienter. 
I (=36) K (=36) 
N= 72 

 
Student’s t-test, Fisher’s exact test 

högre tillfredsställelse över 

sjukhusvistelsen. 

7 Hoffmann, O.M.A., Lee, A.H., 

Wertenauer, F., Ricken, R., Jansen, 

J., Gallinat, J. & Lang, E.U. (2009) 
Dog- assisted intervention 

significantly reduces anxiety in 

hospitalized patients with major 

depression. Tyskland. 

Undersöka huruvida en hund har 

positiv inverkan på patienter 

med akut depression. 
 
Kvantitativ kontrollerad 

crossover studie 
 
12 akut deprimerade patienter 

på sjukhus. 
N=12 

Ångest- och depressionsnivå 

mättes med STAI (Spielberger 

State-Trait Anxiety Inventory) och 

BDI (Beck Depression Inventory) 
 
Wilcoxon test 

Signifikant lägre självskattad ångest 

och oro hos patienterna efter närvaro 

av hund (p=.016) 

Medelhög 

8 Kawamura, N., Niiyama, M. & 

Niiyama, H. (2009) 
Animal-Assisted Activity- 

Experiences of Institutionalized 

Japanese Older Adults. 
Japan. 

Fastställa hur äldre kvinnor 

inneliggande på sjukhus 

uppfattade djurassisterad 

aktivitet med hund. 
 
Kvalitativ studie  
 
Äldre kvinnor i olika stadium av 

demenssjukdom. 
N=8 

Semistrukturerade intervjuer. 
Transkriptioner av intervjuerna 

analyserades med Caolaizzi’s 

fenomenologiska metod. 

Sex teman utkristalliserades: 
Positiva känslor gällande hunden 
Självförtroende 
Återkallande av gamla minnen 
En paus från dagliga rutiner 
Interaktion med andra boende genom 

hundarna 
Ökad kommunikation med 

volontärer. 

Hög 

9 Dawn, A.M., Bernstein, D.C., 

Constantin, M.J., Kunkel, A.F., 

Breuer,P. & Hanlon.B.R. (2013) 

Utvärdera effekterna av hur ett 

kort möte med en terapihund 

påverkar patienter innan besök 

på smärtklinik. 

PHQ-4 (Patient Health 

Questionnaire), PHQ-2, GAD-2 

(Generalized Anxiety Disorder) 

Interventionsgruppen skattade 

signifikant förbättring av smärta, 

ångest, humör och välbefinnande 

efter mötet med terapihunden. 

Medel 
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Impact of Animal-Assisted Therapy 

for Outpatients with Fibromyalgia. 
USA 

 
Kvantitativ icke randomiserad 

experimentell studie. 
Primärvårds- patienter med 

fibromyalgi. 
I(=84) K(=49) 
N=133 

mättes innan och efter 

interventionen. 
Paired t-tests. 

10 Moretti, F., De Ronchi, D., 

Bernabei, V., Marchetti, L., Ferrari, 

B., Forlani, C., Negretti, F., 

Sacchetti, C. & Atti, A.R. (2011) 

Pet therapy in elderly patients with 

mental illness. 
Italien. 

Utvärdera effekten av 

djurassisterad terapi med hund 

hos äldre patienter med 

psykatriska sjukdomar. 
 
Kvantitativ icke randomiserad 

kontrollerad studie. 
I(=9) K(=11) 
N=21 

GDS (Geriatric Depression Scale) 
MMSE (Mini Mental State 

Examination) samt frågeformulär 

angående självupplevd hälsa 

mättes innan och efter 

interventionen. 
Independent and paired sample 

tests. 

Bättre poäng på MMSE-testen i 

interventionsgruppen, samt 

förbättrade depressiva symtom med 

50 %. Även självupplevd hälsa 

skattades som högre efter 

interventionen. 

Hög 
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