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Sammanfattning:   Hunden är människans bästa vän, men det är först på 

senare tid som hundens hälsoeffekter har börjat 

undersökas. Internationellt sätt används hundar i vården 

i en helt annan utsträckning än i Sverige. Hälsoeffekter 

i form av kortare vårdtid, snabbare rehabilitering och 

bättre egenvård har påvisats. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva patientens upplevelser 

av hundens närvaro i vårdandet. Studien var en 

litteraturstudie med 15 vetenskapliga artiklar. Resultatet 

visade att hundar kan användas både som 

komplementär behandling till en traditionell behandling 

eller som icke farmaceutisk behandling i vårdandet. 

Användning av hundar i vården visar på ökat socialt 

beteende, ökad fysisk aktivitet och ökat psykiskt 

välbefinnande. Även förändringar hos patienter med 

nedsatt aktivitetsförmåga märktes med en ökad 

motivation och initiativförmåga. Hunden ger en 

distraherande effekt vilket avleder tankar på de nedsatta 

förmågorna i det dagliga livet, dessutom ger hunden 

trygghet och sällskap. Med tanke på det viktiga med att 

aktivera gamla och passiva patienter bör ämnet 

uppmärksammas. Mer forskning på de effekter hunden 

tillför både utifrån ett patient-, personal- och 

samhällsperspektiv. Kunskaper inom ämnet ger 

möjlighet för sjuksköterskan att använda denna resurs i 

vårdandet av patienten.  
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Abstract:  The dog is man's best friend, but it is only recently that 

the dog's health benefits have begun to be explored. 
Internationally the dog is used in health care in a 

different extent than in Sweden. Health effects in form 

of shorter length of stay, faster rehabilitation and better 

self-care has been demonstrated. The purpose of 

literature study was to describe the patients' experiences 

of the dog's presence in healthcare. The study was a 

literature review of 15 scientific articles. The results 

showed that dogs can be used as a complementary 

treatment to conventional treatment or non-

pharmaceutical treatment in the care process. The use 

of dogs in health care shows positive social ability, 

increased physical activity and psychological 

improvement for the patient. Although changes in 

patients with reduced activity was noticeable with 

increased motivation and initiative. The dog gives a 

distracting effect which put away thoughts on aches and 

problems in daily life, the dog also gives protection and 

companionship. Given the importance of activating old 

and passive patients should be acknowledged. More 

research is needed on the effects from the dog from 

both from the patient, personal and social perspective. 

Knowledge of the subject provides an opportunity for 

the nurse to use this resource in the care of the patient. 
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Inledning 

”A small pet animal is often an excellent companion for the sick, for long 

chronic cases especially.” – Florence Nightingale (1860, s. 103). 
 

 

Det finns många ideella internationella organisationer som arbetar och forskar för att 

öka kunskapen om djurens positiva egenskaper på människan både i och utanför vården 

till exempel Manimalis, som ingår i den övergripande organisationen International 

Association of Human - Animal Interaction Organisations (Manimalisrapporten, 2009-

12-15). Inom organisationen förordas certifierade hundar som har genomgått en 

utbildning i ett år som ett stöd i vårdandet. Hundar i vården används över hela världen 

som assistenter, till exempel för blinda, men också i så kallad djurterapi som hjälp med 

rehabilitering, aktivering, motivationshöjande och andra förebyggande och 

hälsoframkallande effekter (Hultman, 2008). Dessa hundar återfinns som stöd i 

vårdandet i olika länder som England, Frankrike, USA, Kanada och Japan. I dessa 

länder besöker personer från frivillighetsorganisationer tillsammans med hundar bland 

annat äldre för att hjälpa dem till en bättre livskvalitet, men även för att avlasta 

sjukvården som hundens närvaro medför att patienterna tillfrisknar fortare. I en 

australiensisk studie som utvärderade husdjurens och då främst hundens hälsofrämjande 

effekter för personer uppskattades det att miljarder i utgifter för hälso- och sjukvård 

sparades till följd av husdjurens positiva effekter på personen. Effekterna som visade sig 

var bättre hälsa, lägre frekvens av läkarbesök och mindre läkemedelsanvändning hos 

den grupp av befolkningen som hade husdjur (Headey, 1999). I Sverige saknas dessa 

verksamheter i större skala (Norling, 2002). 

 

Studier gjorda i Sverige visar att personers intresse för psykisk, social och kulturell 

stimulans stiger i högre ålder, medans intresset för fysisk aktivitet sjunker. Passiv 

livsstil har en dålig effekt på äldres psykiska och fysiska hälsa, vilket kan leda till 

depression och minskat socialt stöd.  De aktiviteter som bäst främjar livskvalitet, 

psykisk och fysisk hälsa, återhämtning och coping för äldre är naturbaserade aktiviteter, 

där hunden ingår som katalysator (Norling, 2002). I Sverige har inte hundar använts lika 

frekvent i vården som i andra länder och det finns ingen statistik idag över hur många 

hundar som används inom vård och omsorg i Sverige (Hultman, 2008). I 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) anges betydelsen av 

att sjuksköterskan ska ”tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov”. 

Hunden kan därmed utgöra ett komplement i vårdandet för att lindra lidande hos 

patienter med fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga basala 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan kan använda kunskapen om hundens vårdande 

hälsoeffekter i sin yrkesproffesion vilket kan vara en del i att främja hälsa med icke-

farmakologiska omvårdnadsåtgärder. 

 

Bakgrund 

Definitioner 

Det finns två typer av områden där hunden kan vara ett stöd inom vårdandet, dels inom 

djurassisterad terapi och dels i djurassisterad aktivitet. Den djurassisterade terapin eller 

hundterapin är målinriktad, där har djuret en specifik roll i behandlingen. Hunden 
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används som ett verktyg av professionella inom hälsoarbete. Hundterapi används för att 

främja fysiska, sociala, emotionella och kognitiva egenskaper hos patienten. Det kan 

användas för enskilda patienter eller grupper och processen dokumenteras och 

utvärderas för mätbara resultat. Exempel på en terapisession är att låta en patient som 

drabbats av stroke får träna på balansen och motoriken genom att kamma och gå korta 

sträckor tillsammans med en vårdhund (Delta society, 2009). Den djurassisterande 

aktiviteten eller hundaktiviteten ska ge motivation, engagemang och sysselsättning för 

ökad livskvalitet. I detta är hunden en katalysator till allmän aktivering och kan 

användas av alla från professionella till volontärer. Aktiviteterna som utförs är enkla 

möten mellan hunden och patienterna, aktiviteterna är inte individanpassade utan passar 

på många olika grupper till skillnad från hundterapi. Inga specifika eller långvariga mål 

är utsatta inför aktiviteterna, ingen dokumentation är heller nödvändig och mötena är 

mer spontana. (Delta society, 2009) 

 

Historik 

Hunden och människan har följt varandra i cirka 12 000 år, och på 1700-talet i 

Storbritannien användes djur på en gård som terapi för psykiskt handikappade. Från 

mitten av 1800-talet och framåt används hundar mer specifikt för att lugna psykiskt och 

fysiskt sjuka i både Tyskland och USA (Christiansen, 2007). En modern föregångare 

inom ämnet är psykiatrikern Levinson i USA (Norling, 2002) som på 1960-talet 

använde hundar som terapi för att stärka självförtroende hos autistiska barn och skapa 

en närmare relation till dem. Levinson kom fram till att djurkontakten är ett basbehov 

hos människor och hunden kan möta och påverka patienter med demens, Alzheimers 

och autism i större utsträckning än traditionell behandling. Hunden uppfyller naturligt 

terapeutens egenskapar; den lyssnar, har inga värderingar, är empatisk och läser av 

kroppsspråket (Ibid). En undersökning som handlade om överlevnad efter hjärtinfarkt 

och kärlkramp som gjordes i USA 1980 fick ett genomslag i forskarvärlden. Det visade 

sig att husdjur, däribland hunden, var en av faktorerna som ökade patienternas 

överlevnad, på grund av den ökade fysiska aktiviteten som djuren medförde. På 1990-

talet fann forskare i Australien att konsekvenserna av att en hund vistades på ett 

äldrehem var att de äldre upplevde mindre trötthet, ansåg sig mindre deprimerade och 

upplevde en lägre grad av förvirring (Hultman, 2008). 

 

Hälsoeffekter 

När hundar medverkar i vårdandet framträder hälsoeffekter som kan vara både direkta 

och indirekta. Den direkta sker genom beröring och själva relationen till hunden som 

ger en ökad oxytocinutsöndring vilket bland annat sänker stressnivån och ger en ökad 

social funktion hos individen. Indirekta effekter kommer genom den ökade 

motivationen till hälsofrämjande livsstil och det sociala umgänget som hunden 

möjliggör genom möten med andra personer (Beck-Friis, B., Beck-Friis A. & Strang, 

2007). Hundens egenskaper är att den alltid är där när den behövs, den är god lyssnare 

och visar tillgivenhet. Den har en förmåga att läsa personens kroppsspråk och registrera 

subtila signaler som andra lätt kan undgå. Hunden bjuder alltid på en god och 

harmonisk relation, en relation där hunden ser och bekräftar patienten (Norling 2002). 

Anledningar till att människor skaffar hund är bland annat för att de kommer ut i 

naturen och får naturupplevelser, träffar olika människor, att det känns hälsobringande, 

att människor får kärlek av hunden samt att det ger ett socialt stöd och trygghet. Just 

dessa aktiviteter saknas hos många äldre, och dessa kan alltså hunden då fylla. 

Hälsoeffekter som möjliggörs vid samvaro med en hund är ökad aktivitet, vilket ger en 

http://www.associatedcontent.com/user/108712/jennifer_christiansen.html
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mindre risk för stroke och hjärtkärlsjukdomar, snabbare rehabilitering efter sjukdom, 

lägre blodtryck, ökad stresstålighet, bättre immunförsvar, färre läkarbesök, lägre 

kostnader för individen och samhället, bättre socialt stöd och ökad känsla av 

samhörighet. Allting kan ses som följder av olika effekter som hunden skapar i sin 

relation till människan, egenvården fungerar bättre och god egenvård förebygger 

sjukdomar, sparar kostnader för patienter. Livskvaliteten höjs, bättre coping och 

tryggheten ökar också hos individen (Norling, 2002). 

 

Forskning på området visar att djurägare har lägre nivåer av kolesterol, blodtryck och 

blodfetter jämfört med en kontrollgrupp, även när livsstilsfaktorer som rökning, alkohol, 

motion eller ekonomisk status var likvärdiga. Djurkontakt i sig själv var alltså en positiv 

faktor. Den visade också att hunden kan avlasta personal, förbättra omsorgsarbetet och 

sänka kostnader genom påskyndandet av hälsan hos patienterna (Norling, 2002). Studier 

på demensboende har visat att sessioner med hundar minskade oro, aggressivitet och 

vid- behovsmedicinering för patienter med demenssymtom. Hunden kunde ersätta 

läkemedelsintag av psykofarmaka och tog medicinens plats att bota och lindra symtom 

på oro hos patienten. Detta ledde till ökat välbefinnande för både patienter och personal 

(Manimalisrapporten, 2009-12-15). Liknande resultat har setts hos en kvinnlig patient 

med Alzheimer och afasi som var okontaktbar och aggressiv mot sin omgivning och sig 

själv. Efter en period med hundterapin så slutade hon skada sig själv, stressen sjönk, den 

ångestdämpande medicinen halverades och hon började kommunicera med 

omgivningen (Norling, 2002). En norsk studie med fokus på psykisk ohälsa visar att 

hälsoeffekter nås när patienter är i närheten av djur samt arbetar med dessa på en gård. I 

Japan visades det att effekter av djurterapi på patienter kunde mätas genom att ta bilder 

av hjärnas aktivitet. De fick besök av hund mellan två scanningar och de hade sänkt 

kortisol i blodet efteråt jämfört med en kontrollgrupp som inte fick träffa en hund 

(Manimalisrapporten, 2009-12-15). I USA fick patienter träffa en hund preoperativt 

vilket sänkte deras stress, ångest, höjde deras förhoppningar inför ingreppet och 

minskade deras intag av smärtmedicinering (Miller & Ingram, 2000).  

 

Det har på senare tid blivit enklare i Sverige att få kontakt med hundar inom vården, 

särskilt på äldrehem, inom kriminalvården, vid vården av drogberoende och inom 

rehabilitering. Många av dessa är glada över att de fått tillgång till den emotionella 

dimensionen och beröringsmöjligheten som en hund möjliggör som medför att 

ensamheten och utanförskapet minskar. Hunden gör att sociala kontakter med sällskap 

och stöd, glädje och gemenskap skapas mellan människor. Detta har fått 

uppmärksamhet de sista decennierna, inte minst genom insikten om hälsonyttan som till 

exempel ökad fysisk aktivitet och högre livskvalitet som hundkontakten ger. Denna 

forskning ger stöd till tanken att sällskapsdjur främjar relationer till omvärlden på 

samma sätt som mänskliga relationer gör (Hultman, 2008). Hundens relation till 

människan är annorlunda än den mellan människor. Hunden kan inte leva lika länge 

som människan, den ger mer än vad den kräver tillbaka, relationen är inte jämlik, det är 

ett enkelt förhållande med ordlös kommunikation. Hunden visar lojalitet, den förstår 

människors kroppsspråk och är tolerant inför det mänskliga beteendet. En annan 

skillnad är att hunden ger ett känslomässigt stöd genom förståelse av kroppsspråk, den 

ser sorgen och hjälper individen att vara sig själv utan att människan behöver uppträda 

på ett annorlunda sätt. Hunden får personen att känna sig viktig och älskad vilket gör att 

människors självförtroende stärks. Kärlek är ett av de viktigaste behoven i människans 

liv vilket en hund ger krav- och reservationslöst. Denna kärlek är dessutom ordlös, inte 

komplicerad och står ut med känslosvallningar i olika situationer (Beck-Friis, et al., 

2007). Hunden anses ha potential i förebyggande, hälsofrämjande och i rehabiliterande 
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vård av patienter. Däremot inom områden som hundens betydelse inom det emotionella, 

känslomässiga och existentiella finns det inte lika mycket forskning. Det är därför av 

vikt att lyfta fram forskning som visar effekter av hundens närvaro i vårdandet och hur 

hunden kan bidra förebyggande i den emotionella och existentiella delen i vården av 

patienter (Norling, 2002).  

 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens upplevelser av hundens närvaro i 

vårdandet. 

 

Metod 

Studien utfördes som en litteraturstudie. Detta innebar att aktuell vetenskap 

sammanställs utifrån ett givet syfte (Friberg, 2006). Litteraturen byggdes dels på 

vetenskapliga artiklar samt relevant litteratur inom ämnet. 

 

Datainsamling 

Databaserna Cinahl och PubMed användes för sökning efter vetenskapliga artiklar. 

Cinahl som databas har ett innehåll av vetenskapliga artiklar som riktar sitt innehåll mot 

ämnet omvårdnad. PubMed fokuserar mest på vetenskapliga artiklar inom den 

medicinska vetenskapen. Genom Svensk MeSH fanns termen ”Bonding, Human – Pet” 

som MeSH-term för relationen mellan djur och människor vilket användes på PubMed. 

I Cinahl var motsvarigheten Pet-Therapy, vilket stämde bättre överrens med vårt 

ämnesområde med hunden som huvudsaklig hälsofrämjare. Dessa sökord användes som 

major heading alternativt major topic i kombination med dogs, nursing, patients och 

health. I exklusionskriterierna ingick child* och att artikeln inte fick vara äldre än 10 år. 

Inklusionskriterier var att abstrakt skulle finnas och engelska som språk i artiklarna 

samt att det skulle vara en research article. Alla titlar lästes igenom och i de fall de 

verkade stämma med vårt syfte lästes abstrakten. Ansågs detta också stämma överrens 

sparades eller beställdes artikeln. Dessa 21 artiklar lästes igenom, artikelgranskades och 

bedömdes vetenskapligt. Efter detta valdes 6 artiklar bort från resultatet då de passade 

bättre in i bakgrunden och resterande 15 granskades vidare. 

 

Databearbetning 

Artiklarna lästes först igenom av båda författarna och därefter sammanfattades varje 

artikels syfte, metod och resultat. I nästa steg sorterade vi in varje artikel i olika 

kategorier baserat på vilken roll hunden spelat och hjälpt till. Syftet och resultatet 

granskades för att bestämma vilket resultat hunden gjort i varje artikel. När varje artikel 

gicks igenom så skrevs författarens namn upp på ett papper under aktuell kategori. De 

olika kategorierna som artiklarna delades in i var socialt beteende, fysisk aktivitet och 

psykiskt välbefinnande.  
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Resultat 

Socialt beteende 

På ett äldrehem har det visat sig att införande av hundar ökade kommunikationen både 

mellan de äldre och med personal. Det var mer glädje och spontan kommunikation i 

samtalen som kretsande kring hundarna, personerna på äldrehemmet kände att det bröt 

mot en annars förutsägbar vardag och de fokuserade inte så mycket på smärtor och 

sjukdomar. Mätningar gjordes med Geriatric Depression Scale vilket är ett mått på 

depression hos äldre, men ingen skillnad kunde ses före och efter hundens närvaro 

(Prosser, Towensend & Staigner, 2008). På samma sätt sågs också förbättringar på ett 

vårdhem där patienter med demens fick besök av vårdhundar 1 timme om dagen. Här 

blev också den sociala förmågan bättre, patienterna talade mycket om hundarna, började 

minnas sina egna tidigare hundar och fortsätta att tala om dessa. Ett Mini-Mental State 

Examination-test utfördes vilket visar på den kognitiva funktionen men ingen höjning 

kunde ses, inte heller minskning av vid-behov medicin sågs under de 3 veckor hunden 

besökte dem (Richeson, 2003). När hunden användes varannan vecka på ett annat 

demensboende sågs de positiva sociala effekterna, såsom ökad kommunikation, leenden 

och beröring, endast de veckor hunden var med. Veckorna utan hund sjönk den sociala 

nivån hos patienterna tillbaks till samma nivå som före interventionen (Sellers, 2005). 

Mer långvariga effekter studerades när en hund besökte ett äldrehem under 2 år med 

milt dementa patienter. Även här ökade kommunikationen både mellan patienterna och 

med personal. Patienterna kände sig mer delaktiga i deras omgivning och detta efter 2 

besök av hunden per månad (Kawamura, Niiyama, H. & Niiyama, M., 2009). Inte bara 

patienter med demens utan även patienter med schizofreni fick förbättringar i det 

dagliga livet med en hund närvarande varav den sociala interaktionen med andra 

personer var en stor del. (Kovacs, Kis, Rozsa, S. & Rozsa, L., 2004). Vid en jämförelse 

av olika sorters hundrelaterade aktiveter såsom lek med riktiga hundar, färgläggning av 

bilder på hundar, se på en film om hundar samt lek med gosedjur- och robothundar, så 

var det aktiviteten som involverande riktiga hundar som gav den mest förhöjda 

frekvensen av verbal kommunikation hos patienterna med demens. De övriga 

aktiviteterna ansågs däremot stimulera patienterna lika mycket då de själva uppgav att 

de uppskattade och visade intresse inför allt (Marx, Cohen-Mansfield, Reiger, Dakheel-

Ali & Srihari, 2008). Likadant var det för patienter som led av kroniskt 

trötthetssyndrom även kallat Myalgisk Encefalopati (ME), de var hundägare trots att 

detta medförde en del jobb som gav ökad trötthet. De behöll hunden därför att den 

sociala effekten, möte med fler personer och en minskad känsla av ensamhet, vägde mer 

än eventuella trötthetsmoment. (Wells, 2009). I en jämförelse av effekterna mellan en 

hund och en ”glad person” i mötet med äldre så gav både hunden och personen 

likvärdiga positiva sociala effekter hos de äldre, detta visades i form av lika mycket 

ökad kommunikation och glada leenden hos de äldre, men i mötet med hunden uppkom 

mer beröring bestående av klappning (Kaiser, McGavin, Struble & Keilman, 2002). 

 

Patienter med afasi som övade på sitt talspråk genom att tala till en hund kände att de 

talade mer spontant och mindre ansträngt än när de talade med logopeden (Macauley, 

2006). Efter olika besök och terapiövningar med hundar började patienter på ett 

äldrehem intressera sig mer för sin omgivning, till exempel en patient som varit 

tystlåten i flera månader började tala med hunden (Martindale, 2008; Kawamura et al., 

2009). Patienter började också kommunicera mer efter hundinterventionen med andra 

medpatienter och personal och dela med sig om egna minnen kring tidigare hundar 



 6 

(Prosser et al., 2008; Richeson, 2003). Patienter med demens visade på ökad social 

förmåga, initiativförmåga och förbättrad relation med sina egna familjer genom 

förbättrad kommunikation (Kanamori et al., 2001). 

 

Olika patientgrupper visade på en ökad motivation i samband med hundars närvara 

genom sin vilja att delta i aktiviteter och sitt engagemang. Både patienter med demens 

(Richeson, N. 2003; Coakley & Mahoney 2009), passiva äldre (Martindale, 2008), 

patienter med schizofreni (Kovacs 2004) och patienter drabbade av afasi (Macauley, 

2006) såg alla fram emot att träffa hundarna. De uppträdde mer piggt under aktiviteterna 

jämfört med hur de känt tidigare utan hund eller jämfört med en kontrollgrupp. 

Aktiviteterna med hundarna bestod av allt ifrån kammande, klappande, matande och 

rastande av hunden. Patienter med ME kände att hunden motiverade dem till att gå ut ur 

bostaden och träffa människor (Wells, 2009). 

 

Hos patienter med Alzheimers räckte det med en inneboende hund på avdelningen för 

att de skulle lugna sitt beteende (McCabe et al., 2003). Aktiviteterna med hundarna på 

äldrehemmet stimulerade till öppenhet hos patienterna och ökade interaktionen med sin 

omgivning (Kawamura et al., 2009). Även om hunden och personen var ett lika 

uppskattat besök på ett äldrehem, så uppmanade hunden till mer beröring. Detta för det 

är mer socialt accepterat att klappa och röra vid hundar, vilket ger positiva känslor från 

beröring (Kaiser et al., 2002). 

 

Fysisk aktivitet 

 
Fysiska effekter märktes även i många av studierna, till exempel patienterna med 

schizofreni fick betydligt förbättrad aktivitet i sitt dagliga liv under de 9 månader som 

hundterapin pågick, jämfört med innan då de levde ett mer passivt liv (Kovacs et al., 

2004). Även patienter med olika typer av sjukdomar som fick besök av hund på 

sjukhuset bedömde sin energinivå som något högre efter interventionen (Coakley & 

Mahoney, 2009). På ett äldrehem genomfördes lekar utomhus med patienterna och 

hundar. Detta ökade aktiviteten och gav generellt ett bättre humör för de deltagande 

jämfört med en kontrollgrupp på samma äldrehem som inte genomförde aktiviteterna 

med hundarna (Martindale, 2008). 

 

Patienter med ME och hund kände att hunden krävde av dem att gå upp på morgonen 

och att gå ut på promenader (Wells, 2009). Också patienter med schizofreni hade starka 

band till hundarna och detta gav dem motivation att regelbundet delta effektivt med 

hunden i hela terapin som pågick i 9 månader (Kovacs et al., 2004). Passiva äldre fann 

på ett äldrehem också att hundarna motiverande dem till att engagera sig i aktiviteterna 

med hundarna. De blev piggare och började minnas gamla händelser om egna hundar 

(Martindale, 2008). Individer med afasi kände att hunden motiverade dem till ett mer 

avslappnat tal då det inte var lika generande att visa sina svagheter inför hunden som 

inför andra personer (Macauley, 2006). Även aktiviteter med hundar lugnade patienter 

med demens då de fick en meningsfull syssla att uppehålla sig med, såsom att ta hand 

om, mata och klappa hundarna (Richeson, 2003). 

 

Psykiskt välbefinnande 

De positiva psykiska effekterna visar sig också öka i samband med hundar. Patienter 

som hade fått sina lungor transplanterade och dessutom hade hundar eller andra husdjur 
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visade sig ha mindre depression och ångest jämfört med de patienter som inte hade 

några husdjur (Irani et al., 2006). Liknande slutsats drogs där en hund besökte patienter 

på sjukhus. Patienterna kände sig lugnare, på bättre humör och hade mindre ångest efter 

interventionen med hunden som besökte avdelningen två gånger i veckan. Patienterna 

som alla hade olika typer av sjukdomar upplevde sina smärtor mindre även om inga 

signifikanta skillnader mättes i blodtryck, puls eller andning (Coakley & Mahoney, 

2009). Patienter med cancer som genomgick strålbehandling fick också träffa hundar 

under vårdtiden. De tyckte om mötena med hunden och uppskattade själva sin 

emotionella hälsa högre när hunden var närvarande även om inga mätbara skillnader 

hittades gällande humörsvängningar eller något annat (Johnson, Meadows, Haubner & 

Sevedge, 2008). Patienter med afasi som gjorde sin språkträning hade mer positiva 

känslor och fick större motivation att delta i träningen med närvaro av en hund. Själva 

språkförbättringen var dock lika bra i kontrollgruppen (Macauley, 2006). På äldrehem 

för patienter med demens sågs också resultat som mindre oro, ångest, stress och mer 

positiva känslor i samband med och efter lekstunden med hunden (Kawamura et al., 

2009; Kanamori et al., 2001). 

 

Förutom de psykiska förbättringarna hos patienterna som fick dagvård på ett speciellt 

dagcenter för vuxna senildementa sågs även en minskad aggressivitet efter tiden de 

tillbringat med hunden (Kanamori et al., 2001). Patienter med Alzheimers fick också ett 

minskat aggressivt och irriterat beteende, men endast under dagen under den månad 

som hunden bodde på hemmet, på kvällen märktes ingen större skillnad i dessa 

beteenden (McCabe, Baun, Speich & Agrawal, 2003). Liknande resultat sågs i ett 

äldrehem för dementa där hunden kom på besök under 2 veckor med 1 veckas uppehåll 

emellan. De veckor hunden var närvarande minskades det aggressiva beteendet hos 

patienterna, men återgick till tidigare nivåer då hunden inte var där (Sellers, 2005). 

 

Patienter på ett äldrehem visade mer positiva känslomässiga uttryck som skratt och 

leenden i samband med hundterapin än kontrollgruppen (Martindale, 2008). Andra äldre 

var mer positiva och talade mindre om deras smärtor och sjukdomar till förmån för prat 

om hunden (Prosser et al., 2008). Patienter som led av ME och hade hund hade mindre 

depressioner, var på ett bättre humör och kände själva att de hade ett syfte med sina liv 

jämfört med patienter utan hund eller annat husdjur (Wells, 2009). Även patienter som 

transplanterat lungan som ägde hundar hade högre poäng i olika tester om livskvalitet 

och en ljusare framtidstro än de utan hund (Irani et al., 2006). Patienter som fick besök 

av hund på sjukhus kände sig lugnare, gladare, att det var en ljuspunkt på dagen och de 

kände sig piggare efteråt (Coakley & Mahoney, 2009). Likaså äldre patienter visade mer 

leenden och de förändrade sin position i relation till hunden genom att sitta närmare 

hunden och beröra den genom att klappa den (Kaiser et al., 2002). Äldre på ett äldrehem 

berättade att efter ha skött om en hund med kamning, matning och annan skötsel så 

ökade deras självförtroende och glädje (Kawamura et al., 2009). 

 
Patienter med demens visade på mindre aggression och hade en mindre nivå av 

proteinet CgA, som finns i saliv vilket indikerar på stress, efter terapin med hunden 

(Kanamori et al., 2001). Andra patienter med dementa symtom som fick besök av en 

hund 3 gånger i veckan och umgicks i 15 minuter visade efter 4 veckor signifikant 

nedgång i agiterat beteende även om deras kognitiva status låg på samma nivå 

(Richeson, 2003). Patienter med demens genomgick terapi med en hund bestående av 

aktiviteter som klappande, kastande en boll, kammande och matande. De som inte 

kunde uttrycka sig själva verbalt efteråt hur de kände sig fick sitt kroppsspråk tolkat 

istället, vilket visade tecken på ett lugnare och mer avslappnat beteende (Sellers, 2005).  
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Patienter med cancer uppgav att det var genom fokusering på något annat än sin 

sjukdom som var ångestdämpande. Hundens närvaro fick dem att sluta tänka på vad 

som skulle hända härnäst och istället vara i nuet (Johnson et al., 2008). Andra patienter 

med olika sjukdomar uppgav också att det positiva som hunden gav dem genom sitt 

besök var att få tankarna på något annat, än anledningen till att de låg inne (Coakley & 

Mahoney, 2009). Också patienter som transplanterat lungan och ägde en hund uppgav 

en högre livskvalitet på grund av att de kunde fokusera och leva för hunden, som gav 

dem en uppgift att sköta, och inte bara tänka på sin egna situation (Irani et al., 2006) 

Även på äldrehemmet så började de boende tala mer med varandra om hundarna och 

mindre om sina sjukdomssymtom (Prosser et al., 2008).  

 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En initial sökning på Cinahl på ”Pet Therapy” som major-heading gav cirka 380 artiklar 

och likvärdig sökning på PubMed med ”Human-Pet Bonding” gav över 800 träffar, 

vilket visar på att det finns relativt mycket forskat inom detta ämne. Majoriteten av 

dessa artiklar är från de senaste 10 åren vilket tyder på att detta kunskapsområde är 

relativt nytt. Artiklarna som ingår i resultatet är hämtad från båda databaserna där de 

uppfyllde syftets kriterier. Sökorden användes i olika kombinationer med varandra 

vilket ledde till att val av artiklar blev tydlig till uppsatsens syfte och detta kan också ses 

som styrka.   

 

Fritextordet ”dog” lades till för att gallra bort artiklar där hunden inte var nämnd. 

Artiklar som handlar om barn valdes bort då detta anses vara ett specialområde och 

utanför vårt syfte.  Artiklarna som valdes var högst 10 år gamla och på engelska. 

Tidsaspekten känns befogad då över hälften av träffarna var skrivna efter 1999 och 

därmed aktuella. En begränsning i språkkunnigheten hos författarna kan ses som en 

brist då ett flertal stora världsspråk kan innehålla dold kunskap, bland annat från Kina 

där en oöversatt artikel hittades. Av de artiklar som valdes var 3 från Europa, 9 från 

USA, 1 från Australien och 2 från Japan vilket ses som en fördel på grund av den 

geografiska spridningen. Efter dessa sökkriterier valts lästes samtliga rubriker igenom, 

var rubriken intressant lästes abstraktet och artikeln gick vidare till urval 1 om syfte 

passade in. Sedan lästes artiklarna igenom grundligt, sammanfattades, bedömdes 

vetenskapligt och prövades mot syftet. Ansågs detta passa i resultatet valdes artikeln till 

urval 2.  

 

Av artiklarna så var 11 godkända av en etisk kommitté och 4 som inte nämner något om 

detta. En etisk aspekt som tas upp i många av artiklarna är om deltagarna har allergier 

eller rädsla för hundar. Flera av de 4 som inte nämnde etiken bestod av intervjuer med 

människor med intakt intellektuell förmåga och behovet av att etiskt pröva studien 

ansågs kanske inte behövas. Men förvånande fanns det även studier med patienter med 

symtom på demens och schizofreni där det inte nämnts något om ett godkännande av en 

etisk kommitté. Antigen har de inte skrivit ut godkännandet i artikeln eller bedömt att en 

intervention med en hund inte innehöll något moraliskt dilemma.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet av den sökta litteraturen grundade sig på 13 kvantitativa studier och 2 

kvalitativa studier. Totalt valda artiklar i studien är 15. Alla artiklarna granskades enligt 

bedömningsmall för studier med kvantitativ respektive kvalitativ metod. Artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet bedömdes från grad I-III där grad I innebär en hög vetenskaplig 

kvalité, grad II av medelhög kvalité och grad III innebär att den vetenskapliga kvalitén 

är lägre. Av resultatartiklarna så bedömdes 12 vara av hög vetenskaplig kvalité, det vill 

säga att grad I, 3 av grad II och 0 av grad III. Artiklarna kommer från olika världsdelar 

och de flesta är publicerade de senaste sex åren.  

 

Vad är det som påverkar främst i situationen med hunden och dess hälsoeffekter? Ger 

hunden alla dessa effekter självständigt eller är det så att redan hälsosamma människor 

tenderar att äga en hund. I intervjustudier där patienter med ME (Wells, 2009) och 

patienter som genomgått lungtransplantation (Irani et al., 2006) jämfördes så framkom 

det att samtliga hundägare var piggare och mer aktiva. Dessutom sjönk 

samhällskostnaderna då färre läkarbesök och mindre medicinering förekom (Headey, 

1999). I dessa studier kan det vara svårt att veta om personerna lever hälsosammare på 

grund av hunden eller om de hade levt ett hälsosamt liv oberoende av  hunden. Svaret 

på detta framkommer tydligast i randomiserade kontrollstudier där hunden sätts in i en 

av grupperna. Detta har gjorts i flera studier (Johnson et al. 2008; Kaiser et al., 2002; 

Kanamori et al., 2001; Martindale, 2008). Där jämfördes resultatet från en grupp som 

fick hundterapi, och en som inte fick detta. I alla dessa grupper med hunden fick de 

bättre resultat i saker som lågt blodtryck, mindre ångest, högre social förmåga och större 

glädje. Detta kan tolkas som att hunden ger en aktiv hälsoeffekt i sig själv.  

 

Vad är det med hunden som ger dessa effekter? Är det den allmänna aktiveringen 

människor genomgår i interaktionen med djur, är det känslan av att vara en del av något, 

att ha ett ansvar eller är det beröringen och närheten till en annan varelse? Det skulle 

kunna bero på frisättningen av hormonet oxytocin. Det frisläpps i kroppen vid sexuell 

samvaro, amning och vissa mediciner. Men det släpps också ut vid beröring, känsla av 

samvaro, trygghet och värme. De senare exemplen är alla något hunden bidrar med. Det 

har visat sig i en japansk studie (Nagasawa, Kikusui, Onaka & Ohta, 2009) där 

hundägare delades in i två grupper som båda fick leka med sin hund men där den ena 

gruppen fick titta sin hund i ögonen längre medan den andra skulle undvika hundens 

blick. Efteråt mättes oxytocinet i urinen från personerna i de båda grupperna och 

gruppen som tittade längre på sina hundar hade en signifikant högre nivå av hormonet. 

Nivåerna av oxytocin mättes även innan interaktionen med hunden i grupperna och där 

sågs ingen skillnad. Att klappa och smeka hundar sänker blodtrycket och pulsen, lugn 

infinner sig, detta för att oxytocin frisläpps vid beröring. Taktil massage som innebär en 

mjuk beröring, har visat sig ge avslappnande effekter på patienter (Beck-Friis, et al., 

2007). Även den som ger massagen får dessa positiva effekter. Därför är det ingen 

skillnad mellan att bli berörd eller beröra, det är samma känselsensorer som frisätts i de 

båda aktörerna och därmed också oxytocinfrisättningen (Ibid). Beröring och oxytocinets 

effekter har också studerats på råttor (Uvnäs-Moberg, 2000), en klappning gav dem 

sänkt puls och blodtryck, lugn, mindre rädsla, mer nyfikenhet på sin omgivning, en 

effekt som höll i sig flera timmar efter klappandet upphört. Inte bara fysisk beröring 

frisläpper oxytocin, utan även psykisk berörning. Som när någon lyssnar, att ingå i en 

social grupp, att känna sig betydelsefull och trygg. Även dessa behov kan hunden fylla 

hos många människor. De har hunden att tala med, någon som behöver och uppskattar 

en.  
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Resultat från litteraturstudien visar att hundar används främst som en icke farmaceutisk 

behandlingsmetod eller för att komplettera sjuksköterskans roll. I artiklarnas resultat 

framkom det att djurterapi kan vara en komplementär behandlingsmetod som kan vara 

lika effektiv som andra behandlingsformer i vårdandet av patienten (Macauley, 2006). 

Som sjuksköterska är det viktigt att i den kliniska verksamheten använda sig av 

forskningsresultat som visar på att patienter får en fysisk, psykisk, social och varför inte 

även ekonomisk vinst både för individen och för samhället i stort. Det ingår i 

sjuksköterskans ansvar att överväga olika behandlingar och omvårdnadsalternativ för 

bästa möjliga vård av patienten (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Resultat visar att kortsiktiga och långsiktiga behandlingar med djurterapi ger positiva 

effekter vilket gör att fler människor med olika behov kan ha nytta av djurterapin 

(Richeson, 2003). USA är ett exempel där djurterapin och frivilliga 

volontärorganisationer ställer upp med tid och resurser och hjälper vårdpersonal. I 

Sverige är det fortfarande svårt att bedriva djurterapi beroende på olika anledningar, 

även om det finns liknande organisationer. Mer stöd och upplysning om dessa skulle 

behövas för att ta tillvara till denna resurs. Sjuksköterskan ska sträva efter att öka 

patientens välbefinnande utifrån en humanistisk och holistisk människosyn (Norling, 

2002).  

 

 

Konklusion 

Hundens närvaro i vården visar på positiva hälsoeffekter. Patienter med olika typer av 

sjukdomar och personer på äldrehemmet har antagit ett ökat socialt beteende och en 

ökad fysiskt aktivitet samt uppvisat ett ökat psykiskt välbefinnande när de har varit i 

kontakt med en hund under olika tidsperioder. Hunden kan vara ett stöd i vården för 

människor som saknar socialt stöd och behöver extra motivation eller en högre 

livskvalitet.  

 

 

Implikation 

Fler studier föreslås framför allt på äldrehem där hunden troligtvis kan göra en stor 

skillnad i livskvaliteten för de äldre. Studier kan göras av de boendes och personalens 

upplevelser, men också av läkemedelsanvändningen och eventuella ekonomiska 

besparingarna. I utbildningen till sjuksköterska bör evidensbaserade hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärder relaterade till hunden som hälsoresurs i det goda vårdandet ingå i 

olika kursers lärandemål. Hunden som komplement i den kliniska vården kan 

möjliggöra ett modernt inslag för att minska lidandet för en beroende sårbar unik 

människa i ett unikt livsskeende. 
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Bilagor 
 

 

 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar  

Genomlästa 

abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

CINAHL 091111 „pet therapy“ 

AND nursing 

AND dog* 

AND NOT 

child*  

 

Limits:  abstract 

available, 1999-

2009, research 

article, english 

10 10 0 0 

CINAHL 091111 “pet therapy” 

MM AND 

nursing (fritext) 

 

Limits:  abstract 

available, 1999-

2009, research 

article, english 

23 19 7 7 

CINAHL 091111 “pet therapy” 

MM AND NOT 

child* (fritext) 

 

Limits:  abstract 

available, 1999-

2009, research 

article, english 

38 30 6 4 

PubMed 091111 “pet therapy”  

(fritext) 

 

Limits: abstract 

available, 

english 

32 15 2 2 

PubMed 091111 "pet therapy" 

AND dog AND 

health AND 

patient 

2 2 1 1 

PubMed 091111 "Bonding, 

Human-

Pet"[MeSH 

52 20 1 1 

1.1 Bilaga 1 Sökhistorik 



 

Major Topic] 

AND health 

AND dog 

PubMed 091111 "Bonding, 

Human-

Pet"[MeSH 

Major Topic] 

AND "health" 

AND patients 

31 15 1 1 

PubMed 091111 "animal-

assisted 

therapy" AND 

dog AND 

nursing 

16 10 1 1 

         

 



Publikatio

nsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

 

Bulette 

Coakley, 

A., & 

Mahoney, 

E.K 

Creating a 

therapeutic and 

healing 

environment with a 

pet therapy 

program 

Att upptäcka om 

djurterapi inom 

sjukhusmiljö kan 

förbättra de 

fysiologiska 

behovens för 

patienterna inom 

sluten vård. 

 

Kvantitativ och kvalitativ studie. 

61 deltog i studien. Data samling 

gjordes via en pre-, post- och 

kvasiexperimentell metod; 

stetoskop för blodtrycksmätning; 

Visual analoge scale (VAS); The 

profile of mood stress survey 

(POMS). 

 

Deltagarna efter terapin 

fick sänkt blodtryck, 

hjärtslag, smärta, oro, 

bättre andningsfrekvens 

och mer energi. Humöret 

blev bättre och 

humörsvängningar efter 

hundterapin minskades. 

Patienterna själva 

nämnde att hundterapin 

hjälpte dem att känna sig 

lugnare, bekvämare, 

gladare, avslappnade. 

Grad I 

2006 

Schweiz 

Irani,S., 

Mahler, 

C., 

Goetzman

n, L., 

Russi, 

E.W., & 

Boehler, 

A. 

Lung transplant 

recipients holding 

companion 

animals: impact on 

physical health and 

quality of life. 

Att utforska de 

fysiologiska och 

psykiska 

parametrarna hos 

patienter som 

genomgår 

lungtransplantation 

för de som 

äger/inte äger djur. 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 89 

av 104 svarade på ett 

frågeformulär om sällskapsdjur. 

Via post skickades ett 

frågeformulär (för de som hade 

respektive de som inte hade 

hund) tillsammans med ett 

returbrev. Uppföljningen gjordes 

via telefonsamtal. Instrument för 

datasamlingen var: The 

questions on life satisfaction 

(FLZm); The life orientation test 

(LOT); The hospital anxiety 

depression scale(HADS); The 

social support questionnaire (F-

So2u). 

 

Alla tester om livskvalité 

som gjordes bland 

patienter som hade 

sällskapsdjur visade sig 

anmärkningsvärden 

högre än de som inte 

hade djur.  

 

Grad I 

Bilaga 2 Artikelöversikt 

 



 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2008 

USA 

Johnson, 

R.A., 

Meadows, 

R.L., 

Haubner, 

J.S., & 

Sevedge, 

K.  

Animal- 

assisted 

activity 

among 

patients 

with 

cancer: 

effects on 

mod, 

fatigue, 

self- 

perceived 

health, 

and sense 

of 

coherence 

Att identifiera 

effekterna i 

användning av 

djurassisterad 

terapi i humör, 

självuppfattning 

av hälsa och 

känslan av 

sammanhang 

hos patienter 

med cancer som 

genomgår 

strålbehandling. 

Kvantitativ randomiserad studie n-30. 

Deltagarna delades in i tre grupper: den som 

fick hundbesök, den som fick en träffa en 

vänlig person och den som hade lugnade 

läsning.  Data samlades in före och efter och 

bearbetades enligt ordinalskala för att jämföra 

variablerna mellan de tre grupperna. 

Inklussionskriterium att delta i studien var att 

deltagaren skulle vara engelskspråkig, över 18 

år, inte pälsallergiker och genomgått 

strålbehandling i 4 veckor. 

Exklusionskriterium var de som hade 

nydiagnostiserad cancer eller metastaser. 

Instrument som användes för datasamlingen 

var: Demographic questionnaire; Self-

perceived health questionnaire; Orientation to 

life questionnaire (OTLQ); Exit questionnaire. 

 

Det hittades inga 

signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna när det 

gällde 

humörsvängningar 

eller 

självuppfattningen 

av hälsan. 

Gruppen som 

hunden besökte 

skattade däremot 

deras emotionella 

hälsa blev bättre 

när hunden var 

med. 

Grad II 



 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2002 

USA 

Kaiser, L., 

Spence, L.J., 

McGavin, 

L., Struble, 

L., & 

Keilman,L. 

 

A dog and 

a ”happy 

person” 

visit 

nursing 

home 

residents. 

Att jämföra 

beteenden 

hos boende 

på ett 

äldrehem 

när hund 

eller en 

glad person 

kom på 

besök. 

Kvantitativ beskrivande studie. n-17. 

Videospelning och observation. 

En hund och en människa kom och 

besökte boende vid olika tillfällen 

och de boendes reaktioner samlades 

in.  

Behovet att beröra och bli 

berörd uppfylldes mer med 

hunden än glada personen. Detta 

för att deltagarna klappade mer 

hunden än vad de klappade den 

”glada” personen. Studien säger 

att besök av en hund eller en 

”glad” person är lika behagliga 

och är hälsosamma för de äldre 

men hunden ger mer 

kroppskontakt utan att kräva 

något tillbaka. 

Grad I 

2001 

Japan 

Kanamori, 

M., Suzuki, 

M., 

Yamamoto, 

K., Kanda, 

M., Matsui 

Y. & 

Kojima, E. 

A day 

care 

program 

and 

evaluation 

of animal-

assisted 

therapy 

(AAT) for 

the elderly 

with 

senile 

dementia 

Värdera 

hur 

djurterapin 

uppskattas 

hos 

patienter 

med 

demens på 

ett 

dagvårdcen

ter. 

Kvantitativ. n-27. Randomiserad 

kontrollstudie. Intervjuer med 

patienter och närstående. MMSE och 

ADL och Behave - AD- skala 

användes för att mäta effekterna 

hunden hade på patienterna i 

beteende förändring före och efter tre 

månader efter hundterapin började. 

Endokrinologisk stress värderades 

med prov av salivföre och efter 

hundterapin. Information gavs i 

förhand till patienter och anhöriga 

Poäng på Behave- AD skalan, 

vilket visade att oro och 

aggressivitet sjönk i hundterapi 

gruppen, i kontrollgruppen var 

det oförändrad. Stressindikatorn 

CgA- var relativt lågt i terapi 

gruppen i den sista delen av 

terapi användning. 

Grad I 

 



 

 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2008 

Japan 

Kawamura, 

N., Niiyama, 

M., & 

Niiyama, H. 

Animal- 

assisted 

activity 

experienc

es of 

institution

alized 

Japanese 

older 

adults. 

Att undersöka 

hur de japanska 

äldre kvinnor 

upplever 

djurterapin och 

hur dessa 

upplevelser kan 

implementeras i 

den praktiska 

verksamheten. 

 

Kvalitativ. n-8. Deltagarna fick 

behandlingen med djurterapi 

två gånger i månaden i två år. 

Det var volontärer som kom 

med sina djur på äldrehemmet. 

Data samlades via 

semistrukturerade intervjuer 

där deltagarna intervjuades i 

30-50 minuters tid. 

 

Visade sig att deltagarna ökade 

inte bara interaktion med djuren 

utan interaktion ökade även 

bland själva boende samt bland 

äldre och personal. Deras 

kommunikativa förmåga ökade 

samt som de kände sig mer 

öppnade och fick kontakt med 

samhället för att de interagerade 

med volontärerna som var en del 

i detta samhälle. 

Deras tro på sig själv och deras 

tillit ökade. 

 

Grad I 

2004 

Ungern 

Kovacs, Z., 

Kis, R., 

Rozsa, S. & 

Rozsa, L.  

Animal-

assisted 

therapy 

for 

middle-

aged 

schizophr

enic 

patients 

living in a 

social 

institution

. A pilot 

study. 

Att värdera om 

djurterapi är 

effektiv för 

rehabilitering av 

vuxna som lider 

av schizofreni. 

Kvantitativ. n-7. Deltagarna 

följdes under nio månader. 

Terapin applicerades en gång i 

veckan med 50 minuters pass 

per gång. Inkluderings 

kriterium var att deltagarna 

hade diagnos schizofreni i mer 

än 10 år och var 18- 65år, 

Exklusionskriterium var alla de 

som hade mentalt svår Mini 

mental state examination 

(MMSE) eller var 

pälsallergiker. 

 

Visade positiv effekt i det 

dagliga livet och förbättrad 

emotionell reaktivitet hos 

patienterna. Djurterapins resultat 

jämfördes med Independent 

living skills survey (ILSS) som 

ifylldes av terapeuten 7-10 

dagar före första perioden av 

intervention med djurterapi och 

7-10 dagar efter sista delen av 

djurterapin. 

Grad I 



 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2006 

USA 

Macauley, 

B.L. 

Animal- 

assisted 

therapy 

for 

persons 

with 

aphasia: A 

pilot study 

Att undersöka om 

patienter som lider 

av afasi kan få 

språkhjälp av djur 

assisterade terapi 

och jämföra denna 

typ av terapi med 

den traditionella 

behandlingsterapi

n. 

Kvalitativ studie, n-3. Data 

samlades in genom att dela 

perioderna i pre-, inter- och 

posttest där patienterna fyllde 

i frågeformulär. 

Instrument för datasamling 

var genom användning av 

Western aphasia battery 

(WAB) och genom ett 

frågeformulär som gjorde 

mätningar av patienternas 

tillfredsställelse med 

djurterapi. 

 

Alla patienter som deltog i 

studien, rapporterade förbättring 

av sitt språkbruk efter 

användning djurassisterade 

terapi. Dessutom såg patienterna 

fram emot sessionen med 

hunden mer än den traditionella 

och kände sig mer motiverande 

att följa med i terapin. 

Grad II 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2008 

USA 

Martindale, 

B. 

Effect of 

animal - 

assisted 

therapy on 

engagement 

of rural 

nursing 

home 

residents 

Att undersöka 

om djurterapin 

hade verkan på 

det passiva livet, 

engagemang och 

sinnesstämning 

på boende som 

bodde på ett 

äldrehem. 

 

Kvantitativ, n-20. Deltagarna var 

indelade i två grupper där den ena hade 

djurterapi och den andra gruppen hade 

de traditionella uppehållsaktiviteterna. 

Data samlades via observation och 

bandspelning. Instrument som användes 

för datasamling var: Passivity in 

dementia scale (PDS) för att koda 

deltagarnas aktivitet och intervention 

under djurterapin och; Resident 

satisfaction survey för att veta 

deltagarnas uppfattning om användning 

av djurterapin då forskarna riktade 

direkta frågor till deltagarna om vad de 

tyckte om djurterapin, om de hade gjort 

det förut och om de ville göra om det. 

 

Visade att de boende 

som genomgick 

terapin med hundarna 

mådde bättre 

emotionellt och deras 

sinnesstämnings 

förbättrades 

signifikant, var 

mindre passiva och 

mer engagerade. 

Grad I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2008 

USA 

Marx, M.S., 

Cohen-

Mansfield, 

J., Reiger, 

N.G., 

Dakheel-Ali, 

M., Srihari, 

A., & Thein, 

K. 

 

The impact 

of different 

dog-related 

stimuli on 

engagement 

of persons 

with 

dementia. 

Att skaffa mer 

empirisk 

värdering av 

AAT stimuli 

och patienter 

med diagnosen 

demens. 

 

Kvantitativ. n-56 med diagnosen 

dements. Intervju med patienten och en 

närstående samt observation utfördes. 

En film om hundar och tre levande 

hundar presenterades för deltagarna för 

att se skillnaden hur patienterna 

reagerade vid dessa. Kostnader 

beräknades för filmen och hundarna. 

Data samlades via enskild intervju och 

systematisk observation via användning 

av Observational measurement of 

engagement (OME) instrument; ADL; 

Mini mental scale (MMS); Self identity 

questionnaire (SIQ);  

 

Det visade sig att 

patienterna får stimuli 

och kan bli 

engagerade av 

hundarna. Deras 

beteende förbättrades 

och de blev mindre 

aggressiva när hunden 

var levande i 

jämförelse med 

hundfilmen.   

 

Grad I 



 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2002 

USA 

McCabe, B., 

Baun, M., 

Speich, D & 

Agrawal, S. 

Resident 

Dog in the 

Alzheimer’s 

Special Care 

Unit 

Att undersöka 

hundens effekter 

på äldre med 

Alzheimers som 

har problem 

med 

beteendestörnin

gar och jämföra 

hur mycket vid 

behov 

läkemedel som 

används en 

månad före och 

en månad efter 

hunden 

presenterats. 

 

 

Kvantitativ. n-22, alla bodde på samma 

plats. Data samlades via en bandspelare. 

En vårdansvarig till patienten fyllde 

NHBPS- skala varje dag samt 

dokumenterade också rutinmedicinering 

och användning av vid behov medicin. 

ANOVA- skala användes för att 

jämföra hundens effekter. 

Sjuksköterskan använde Nursing home 

behavior problem scale (NHBPS) före 

introduktion av djurterapi och fyra 

veckor efter avslutning av djurterapi 

och dokumentering av läkemedel 

användning för humörsvängningar före 

under och efter djurterapin. 

NHBPS innehåller frågor i 6 skalor: 

Osamarbetsvillig eller aggressivt 

beteende; irrationellt och rastlös; 

Sömnsvårigheter; irriterat beteende; 

opassande beteende och farligt 

beteende. Dessa skalor mäter nivån av 

beteendestörningar som inträffar på 

sjukhem. 

Hunden hade positiva 

effekter på 

patienternas 

aggressiva beteende 

under dagen då det 

sjönk betydligt. 

Resultatet visade att 

hunden hade lugnade 

effekt på patienter 

med Alzheimers 

sjukdom. 

Grad I 



 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2008 

Australien 

Prosser, L., 

Towensend, 

M. & 

Staigner, P 

Older 

people’s 

relationship 

with 

companion 

animals: A 

pilot study 

 

Att undersöka 

om djurterapi 

hade påverkan 

på psykisk hälsa 

och 

välbefinnande 

hos äldre som 

bodde på en 

äldrehem. 

Kvalitativ studie, n-18. Data samlades 

genom en intervention/postintervention 

frågeformulär som konstruerades utifrån 

den mentala hälsan och välbefinnande 

hos de boende kopplad direkt till 

sällskapsdjur och till sjukvårdspersonal 

för att få uppfattning om djurterapin 

hade positiv effekt på hälsan och 

välbefinnande. Sex veckors 

observationer/mellan hund och äldre för 

att se reaktionen hos äldre när hunden 

kom på besök. I frågeformuläret 

fokuserade frågorna på deltagarnas 

fysiska hälsa och välbefinnande och 

Geriatric depression scale. 

Frågeformulär fylldes av både deltagare 

och personal (detta för att mäta 

personalens uppfattning om deltagarnas 

psykisk hälsa och välbefinnande).  

 

Visade på ökad social 

interaktion. 

Sjuksköterskor 

upplevde att 

interventionen ökade, 

då de äldre talade 

mycket mer om sitt 

djur än vad de gjorde 

innan den 

preinterventiva fasen. 

Personal och äldre 

ville fortsätta ha 

kontakt med 

djurterapi 

programmet. 

Grad II 



 

  

 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2003 

USA 

Richeson, N. Effects of 

animal-

assisted 

therapy on 

agitated 

behaviors 

and social 

interactions 

of older 

adults with 

dementia. 

Observeration 

av daglig 

intervention 

med hund på 

dementa 

patienter på 15 

sjukvårdshem 

och djurterapi. 

Kvantitativ. n- 15. Data insamlades 

dagligen av en professionell terapeut 

där den fyllde i formulär för att bedöma 

deltagarnas sociala interaktion före och 

efter djurterapin. Alla deltagare gjorde 

ett MMSE test och de som hade 15 

poäng eller mer deltog i studien. 

Terapeuten kompletterade Cohen- 

Mansfield Agitation inventory (CMAI), 

en checklista för att mäta oron som kan 

ses på gamla, för varje enskild deltagare 

i början av studien, omedelbart efter 

intervention och tre veckor efter 

intervention. Dessutom fyllde 

terapeuten varje dag PRN (per rutin 

needed) - medication och AAT- flow 

sheet, för att mäta om den sociala 

interaktionen ökade.  

 

Efter tre månader 

användning av 

djurterapi visade att 

patienternas sociala 

interaktion ökade och 

agitation och 

aggressivitet 

minskade hos 

patienter med 

demens. 

 

Grad I 



 

 

Publikati

onsår 

Land 

 

Författa

re 

Titel Syfte Metod 

Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2005 

USA 

Sellers, 

D. 

The Evaluation 

of an Animal 

Assisted 

Therapy 

Intervention 

for Elders with 

Dementia 

inLong-Term 

Care 

Att testa två 

hypoteser: att 

djurterapi 

användning 

skulle minska 

det 

aggressiva 

beteendet och 

att 

patienterna 

skulle 

förbättra sin 

sociala 

förmåga.  

 

Kvantitativ. n-4 som bodde på en specialhem för 

vuxna dementa. Enkel metod där baslinje (B1), 

behandling (T1) och göra om dessa två (B1, T1) 

implementerades. Instrument för datasamling var: 

Agitation behavior mapping instrument (ABMI) och 

Social behavior observation checklist (SBOC) och 

videospelning. 

 

Djurterapin var 

effektiv på den 

sociala förmågan 

och även på det 

aggressiva 

beteendet och 

förbättrade 

livskvalitén på 

deltagarna. 

Dessutom kan 

terapin planeras 

individuellt för 

att på bästa sätt 

uppfylla 

patientens behov.  

 

Grad I 

2004 

England 

Wells, 

D. 

Associations 

between pet 

ownership and 

self- reported 

health status in 

people 

suffering from 

Chronic 

Fatigue 

Syndrome 

Att forska 

förbindelsen 

mellan 

djurägande 

och 

förbättring av 

hälsan bland 

patienter med 

en specifik 

sjukdom; 

kronisk 

trötthet.   

Kvantitativ studie. n-193, svarade via frågeformulär 

om sjukdomens svårhetsgrad, den psykiska och fysiska 

hälsan och hur patienterna som led av denna sjukdom 

tog hand om djur i de dagliga aktiviteterna och hur de 

påverkade deras hälsa och välbefinnande. 

diagnostiserad Chronic fatigue syndrom (CFS). 

Chalder fatigue questionnaire instrument användes för 

att mäta sjukdomens svårighetsgrad. The general 

Health questionnaire och Short version- 36 Health 

survey användes för att få mer information om 

deltagarnas fysiska och psykiska välbefinnande. 

Djur har hög 

potential i att 

förbättra 

livskvalité och 

hälsa bland denna 

patientgrupp 

trotts sjukdomen. 

Grad I 


