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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdhund som koncept har funnits sedan 1964 då den amerikanska 

barnpsykologen Boris Levinson myntade begreppet ”pet therapy”. Idag är Animal Assisted 

Activity (AAA) och Animal Assisted Therapy (AAT) vedertagna begrepp, och i och med allt 

mer forskning ökar vetenskapen kring vårdhund. 

Syfte: Att sammanställa den senaste forskningen kring vårdhund med fokus på fysiska, 

psykiska, och sociala effekter. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design, en granskning av 21 studier publicerade från 

år 2003 och framåt. De vetenskapliga artiklar som ingår i studien valdes efter förvalda 

kriterier, granskades i kvalité, samt sammanfattades i en artikelöversikt. Huvudresultat 

sammanställdes och presenterades i likheter och skillnader. 

Resultat: Huvudresultat i sammanställningen var att viktiga resultat kunde uppmätas på alla 

tre undersökta områden. Fysiska/fysiologiska effekter: minskad smärta, skilda resultat på 

vitala värden, samt ökad aktivitet. Psykiska/psykologiska effekter: hunden som distraktion, 

motivationshöjande, samt minskad oro/ångest, nedstämdhet och ensamhet. Sociala effekter: 

ökad upplevd livskvalité, samt ökat socialt beteende. 

Slutsats: Att använda sig av vårdhund har visats ge många positiva resultat på flera plan. Mer 

forskning inom respektive vårdområde behövs för att få kunskap om när vårdhund kan 

användas i vården. 

Nyckelord: vårdhund, djurassisterad terapi, fysiska effekter, psykiska effekter, sociala effekter 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Pet therapy has existed as a concept since 1964 when the American child 

psychologist Boris Levinson coined the term. Nowadays Animal Assisted Activity (AAA) 

and Animal Assisted Therapy (AAT) are both recognized concepts, and with progressed 

research the science of pet therapy increases. 

Purpose: To summate the most recent science in pet therapy (therapy dog) research with 

focus on physical, psychical, and social effects. 

Methods: Literature study/review with descriptive design, research on 21 articles published 

from year 2003 and onward. Articles used in the study were chosen through beforehand 

decided criteria, subject to quality rating, and summated in an overview. The main results 

were summated and presented in similarities and differences.  

Results: The main result of the summation was that important results could be measured in 

each of the three fields of research. Physical/physiological effects: pain relief, differentiated 

results on vital signs, and increased activity. Psychical/psychological effects: the dog as a 

distraction, increase in motivation, and decrease in anxiety, depression and loneliness. Social 

effects: increase in perceived quality of life, and increased social behavior.  

Conclusion: Many positive results have come from the use of therapy dog. More research is 

needed in each treatment area in order to reach knowledge of when in care therapy dogs can 

be used. 

Keywords: Pet therapy, animal facilitated therapy, physical effects, psychical effects, social 

effects 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prolog  

Hur kan ett flätat rep med en boll i ena änden vara en del av patientvård?  

Utbildning av vårdhundsekipage kan ses som en procedur av lek och kontaktskapande. Detta 

för att arbetet med vårdhund till stor del innebär just lek och kontaktskapande. Framförallt 

kontaktskapande. Lek är ett annat ord för träning, både för hund och för patient, ett utbyte 

som går att ses från båda håll beroende på vem patienten är. Att hjälpa till att rasta hunden 

är ett annat sätt för en patient att aktivera sig än rehabiliteringsträning ackompanjerad av 

hund, fast träningen är densamma. Att kasta en boll till en hund är ett annat sätt att träna 

fingermotorik och armstyrka hos en strokepatient. Att klappa en hund som ligger i sängen är 

ett annat sätt att för en stund bli lugn och distraheras mot smärta än medicinering. Att lita på 

en hund som litar på en människa är ett annat sätt att skapa kontakt och bygga ett förtroende 

för någon som annars har svårt att lita på andra människor. Att få krama en hund utan att bli 

bedömd kan vara ett sätt för ett barn med brännskada att inte känna sig annorlunda. 

Ronja älskar människor. Om de inte böjer sig ner så att hon kommer åt hoppar hon upp och 

slickar dem i ansiktet. Vargar gör så, de slickar ledarvargen på nosen för att visa sig 

underordnade och sin respekt, visa att de vill bli omtyckta. I sjukvården kan dock inte Ronja 

hoppa, det är något hon måste lära sig att låta bli. Något annat Ronja måste lära sig är att 

inte äta allt som ramlar på golvet, till exempel mediciner, och att inte jaga katter då hon är 

på promenad med Elsie 86. 

Att vara en vårdhund innebär egentligen inget särskilt för Ronja. Att träffa människor och bli 

klappad och leka lekar är för Ronja detsamma som ett roligt sätt att spendera dagen. 

Skillnaden är och måste vara att Ronja förstår sin uppgift, att hon förstår att det finns en 

skillnad mellan att leka utanför och på jobbet. Sen är det bara positivt att hon tycker det är 

lika roligt, eller till och med ännu roligare, att få besöka andra människor för första gången 

eller återkommande, på nya eller bekanta ställen. Det Ronja måste förstå är att på jobbet är 

det just inte tillåtet att hoppa upp och slicka i ansiktet, eller äta det hon hittar på golvet eller 

dra i koppel eller sova i soffan, även om det är något som mer eller mindre är okej hemma. (I 

Ronjas fall mer.) Det Ronjas matte måste förstå är hur arbete med vårdhund ska fungera på 

ett positivt, framgångsrikt och säkert sätt för alla inblandade. Hur ett möte mellan en patient 

och Ronja ska ske under kontrollerade former men på ett för patienten spontant sätt. Det är 

på både patientens och Ronjas villkor som mötet ska ske, under övervakning av 

vårdhundföraren, i detta fall Ronjas matte. En ledarroll som Ronjas matte mer eller mindre 

har även hemma. (I Ronjas mattes fall mindre.) 
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BAKGRUND 

För omkring hundratusen år sedan korsas människans och vargens vägar för första gången då 

människan började sprida sig över den värld där vargen redan fanns. Ur vargen härstammar 

hunden då människan bestämde sig för att domesticera vargen. Troligen har människan och 

hunden levt tillsammans sedan människan slog sig ner och blev en bofast jordbrukare för 

omkring tio till femtontusen år sedan. Vissa arkeologiska fynd tyder dock på att hunden 

funnits kring människan tidigare, redan då vi var jägare och samlare. Hur det än är har 

människa och hund levt länge tillsammans, något som tyder på att vi passar bra tillsammans 

och har nytta av varandra (Jensen, 2011 s.17-19). Den domesticerade vargen är ett socialt 

flockdjur som relativt enkelt ser sig själv som en del av människans flock. Den har också lätt 

för att samarbeta och underkasta sig en ledargestalt, dessutom är vargen/hunden inte kräsen i 

val av föda, vilket innebär att den inte behöver konkurrera med människan. Dessa faktorer 

gjorde att det blev just vargen som människan valde att domesticera och som blev ett av våra 

första husdjur (Jensen, 2011 s.30-32). 

De första hundarna användes vid jakt och som skydd, vid skötsel och domesticering av andra 

djur på gårdarna, samt som sällskap. Idag finns hunden fortfarande kvar inom dessa områden 

och inom yrken som polis, tull och vaktväsende. Idag kan hunden även vara ett sätt att klara 

av vardagen, till exempel ledarhundar för syn- och hörselskadade, eller livet för ensamstående 

och handikappade samt för diabetessjuka och personer med epilepsi. Ett annat 

användningsområde för hunden har visats vara barn med autism eller inlärnings- och 

koncentrationssvårigheter, där hunden fungerar som en emotionell stabilitet i en annars rörig 

och osäker vardag (Jensen, 2011 s.188). I vården har hunden också funnits länge, även om det 

är först nu på senare år som hunden integrerats som en del av vården. 

 

Hund i vården, historia 

Apollons son, medicinguden Asklepios, sägs ha haft både hundar och ormar i sitt tempel som 

han använde för att hela sjuka. Ormarna kunde med sitt gift och sin förmåga att ömsa skinn 

förnya den sjukes tillstånd och hundarna slickade kropparna fria från sjukdom och deras 

tungor sades läka sår. Att hundar genom att beröra eller slicka människor kunde göra dem 

friska levde kvar, bland annat genom kristendomen där helgonet Roch blev botad från pesten 
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av sin hunds saliv. I England på 1500-talet rekommenderades det att brittiska damer skulle ta 

hjälp av en fluffig spaniel mot flertalet varierade åkommor (Fine, 2006 s.9-10).  

I 1830-talets England föreslogs att djur som får, harar, apor, eller andra sociala djur, skulle 

finnas på dåtidens dårhus för att skapa en trevligare och mindre fängelselik miljö. Detta 

förverkligades på bland annat sjukhuset Betham Hospital där patienterna livades upp bland 

annat genom att de fick prata och umgås med fåglar, ekorrar, katter och hundar. Även vid 

fysiska sjukdomar uppmärksammades djuren, kanske mest uppmärksammat av Florence 

Nightingale som i sin bok Notes on Nursing (1880) deklarerade att ”ett litet djur ofta är ett 

utmärkt sällskap för den sjuke, för den kroniskt sjuke speciellt”. Under första delen av 1900-

talet blev dock den positiva synen på djurens tidigare försiktiga inträde i sjukvården något 

som helt förbjöds. Djuren sågs som smittbärare alternativt som symboliska figurer till mental 

sjukdom enligt den psykoanalytiska läran som bland annat Sigmund Freud gick i bräschen för 

(Fine, 2006 s.13).  

På 1960-talet införde psykoterapeuten Boris Levinson det som kan ses som den första 

vårdhunden i behandling av autistiska barn (Beck-Friis, 2007 s.85). Levinson ses som 

grundaren till vad han kallade ”djurunderstödd terapi” och gick emot Freuds idéer om att djur 

symboliserar det djuriska inom oss som ska tyglas, för att istället förklara att människan är så 

nära djuret i sin utveckling att hon behöver närma sig det för att kunna uppnå välmående 

(Fine, 2006 s.14). Levinson (1984) beskriver hur människa/sällskapsdjurterapi på flera olika 

vis kan användas i syftet att förbättra en persons emotionella välmående. Sällskapsdjuret kan 

vara en del av terapin, fungera som ensam terapeut eller som en katalysator till förändring, 

alternativt vara en del i personens kontakt med naturen, sitt omedvetna och med universum. 

Enligt Levinson har denna form av terapi två huvuddelar, beröring och anknytning, som 

slutligen leder fram till personens kapacitet att känna välmående. 

 

Begrepp och förekomst 

I USA skiljer man idag på begreppen animal-assisted therapy (AAT) och animal-assisted 

activity (AAA). AAT innebär en målinriktad intervention som är schemalagd, 

individanpassad och integrerad i individens behandling. AAA innebär istället aktivitet som 

inte är individanpassad eller speciellt anpassad för specifika sjukdomstillstånd, utan mer en 

stund av umgänge med djuret som kan ske spontant eller planerat. Båda termerna har dock det 
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gemensamt att djuret uppfyller specifika kriterier och att personalen är professionellt utbildad 

för ändamålet (Delta Society, 2012). I Wien bildades år 2004 en europeisk organisation, 

European Society for Animal Assisted Therapy (ESAAT), med syfte att forska i och främja 

detta område samt för att fastställa grundläggande regler för utbildning och träning av AAT, 

främst inom EU. Ett annat mål som ESAAT har är att skapa professionalism inom området, 

varför de också är noga med hur begreppet AAT används. Till exempel har ESAAT beslutat 

att enbart använda sig av termen animal-assisted therapy och inte animal-assisted activity. De 

menar att den senare inte behövs då metoden inte innebär någon kvalificerad service och 

därmed riskerar att förvirra och dra ned på professionalismen. Enligt ESAAT ska AAT 

innebära ”medvetet planerade pedagogiska, psykologiska och socialt förenade 

interventioner”, samt vara hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande på ett 

strukturerat och planerat sätt genom relationen klient, djur och terapeut utefter specifikt 

uppsatta mål (ESAAT, 2012).  

I Sverige finns Vårdhundskolan som utbildar vårdhundsteam bestående av en vårdhund och 

en vårdhundsförare som i grunden är vårdutbildad. Sveriges första vårdhundsteam, boxern 

Bosse och undersköterskan Maria Bovie, diplomerades genom Vårdhundskolan genom ett 

pilotprojekt på ett äldreboende i Uppsala år 2007. Idag finns det runt hundra utbildade 

vårdhundsteam i ett femtiotal kommuner i Sverige. Från och med år 2013 gäller en specifik 

standard för vårdhund, lanserad av Swedish Standards Institute (SIS), för att säkerställa god 

utbildning med hög kvalité och en trygghet i arbetet på de vårdinrättningar där vårdhund finns 

(Vårdhundskolan, 2012). 

 

Hund i vården idag 

Sällskapsdjurets vårdande roll har sedan 1980-talet fått en mer vetenskapligt accepterad 

ställning. Från att djuren tidigare har setts som psykospirituella medlare till att de idag på ett 

mer naturligt och vetenskapligt sätt ingår i vården. Forskning och diskussioner tog fart med 

fokus på djurets förmåga att minska fysiskt påfrestande tillstånd genom att fungera som en 

distraktion, samt förmåga att fungera som ett socialt stöd och en stressbuffert. Dessa faktorer 

finns det stöd för i forskning även idag (Fine, 2006 s.15). Forskning kring hund i vården finns 

idag inom flertalet vårdområden. Allt fler områden inom vården har vårdhund, vilket kanske 

just är tack vare att allt mer forskning bedrivs och det vetenskapliga stödet ökar. Intresset för 

att skapa professionalism inom området vårdhund ökar (ESAAT, 2012). 
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I en litteratursammanställning av Zilcha-Mano et al. (2011) undersöks hur AAT kan användas 

i terapi för att skapa anknytning hos patienter som har svårt att lita på andra människor. 

Sammanställningen visade att AAT kan användas som en psykologisk länk för patienten att 

närma sig andra människor och skapa en trygg anknytning, samt även som ett icke-verbalt 

samspel vilket är en fördel för de personer, bland annat barn, som har svårare att uttrycka sig 

verbalt. Sammanställningen visar även på att terapeuter kan finna ett lugn i att dela terapin 

med ett djur. En annan studie gjord kring AAT och anknytning har undersökt om en hund kan 

underlätta i terapin av barn som utsatts för övergrepp. Dessa barn har ofta en stark misstro till 

vuxna och är därför svåra att nå fram till. Här har författaren, som själv är terapeut, beskrivit 

olika kliniska exempel där det gemensamma är att barnet får en annan syn på terapeuten när 

hunden är närvarande. Tack vare att hunden inte visar rädsla för terapeuten så skapas en tillit 

hos barnet gentemot den vuxna (Parish-Plass, 2008).  

Inom äldrevården och demensvården har vårdhunden funnits under en längre tid även i 

Sverige, om än inte specifikt utbildad som under senare år, något som sammanfattas i en 

rapport av Ingemar Norling om äldres hälsa och livskvalité. En rapport som bland annat 

sammanfattar hundens förmåga att tillfredställa många av de äldres behov, till exempel en 

allsidig stimulans, socialt stöd, trygghet, empati, egenkontroll och oberoende. Hunden skapar 

detta genom att de äldre får ett ökat ansvar och får känna sig behövda (Norling, 2002).  

Norling har även i en rapport om olika rekreationsformer sammanfattat forskning kring djur 

och psykisk hälsa. Generella effekter som sammanfattas är bland annat att rädsla, panikångest, 

depression och lågt självförtroende minskar genom arbete med vårdhund eller andra djur som 

till exempel häst (Norling, 2001). Mycket forskning har bedrivits och intresset har ökat, 

mestadels har dock kvalitativ forskning gjorts. Mer kvantitativ forskning behövs för att 

området ska bli mer accepterat som vetenskapligt beprövat (Fine, 2006 s.xvi).  

Ett annat sätt att förtydliga ämnet är genom olika översikter. Översikter och 

sammanställningar inom området vårdhund finns av tidigare forskning. Några av dessa är 

generella, andra mer specifika inom ett avgränsat vårdområde. Det behövs mer forskning och 

information om hur hunden kan bidra inom de olika vårdformerna för att öka 

vetenskapligheten och tydligheten. Men innan mer forskning och information har framkommit 

kan den befintliga lyftas fram. Den här litteraturstudien har som utgångspunkt att skapa en så 

tydlig översikt som möjligt över vilka resultat som framkommit under de senaste tio årens 

forskning inom alla vårdområden. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad en vårdhund kan bidra med. Samt att granska 

om, och i så fall hur, vårdhundens arbete har märkts av fysiskt, psykiskt, och/eller socialt på 

patienter i olika vårdsammanhang. 

 

Frågeställningar 

1) Vilka fysiska/fysiologiska effekter har kunnat påvisas av arbete med vårdhund? 

2) Vilka psykiska/psykologiska effekter har kunnat påvisas av arbete med vårdhund? 

3) Vilka sociala effekter har kunnat påvisas av arbete med vårdhund?  

 

METOD 

Design 

 Metoden är en litteraturstudie med deskriptiv design där vetenskapliga studier sökts, 

granskats, och sammanställts utefter likheter och skillnader i studiernas resultat (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

 

Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar har sökts från databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna har valts ut 

efter på förhand bestämda inklusionskriterier: sökorden ska finnas med i titel/abstract, artikeln 

får inte vara äldre än från år 2003, artikeln ska vara skriven på engelska, huvudtemat på 

artikeln ska vara hund i vården. De artiklar som inte stämde in på inklusionskriterierna 

exkluderades.  

Sökorden valdes för att få med det mest väsentliga för undersökningen men samtidigt inte 

begränsa för mycket. Målet med sökningen var att få ett så brett utbud av artiklar som möjligt 

där någon form av djurterapi ingick. Sökord som användes var: animal-assisted therapy 

and/or activity, therapy dog, samt pet-therapy. Resultatet av databassökningen ses i bilaga 1. 
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Bearbetning och analys 

Efter första sökningen blev det totala antalet träffar 184 studier. 40 av dessa studier stämde in 

på tidigare nämnda inklusionskriterier, några av dem svarade inte mot syftet och några var 

samma från tidigare sökning, vilket gav ett resultat på 23 studier. En kvalitetsgranskning av 

de valda studierna har gjorts enligt Forsberg & Wengströms (2008) checklista för kvantitativa 

artiklar där en genomgång av artiklarnas frågeställning/syfte, patientmaterial, statistiska 

metoder, samt mätinstrumentens reliabilitet och validitet har granskats. Utefter 

kvalitetsgranskningen valdes två studier bort som inte höll tillräcklig kvalitet, resterande 

studier ingår i analysen. Totalt ingår 21 studier i analysen (bilaga 2). 

Analysen har skett i följande steg: 

1) De valda studierna har lästs igenom flera gånger med fokus på studiernas resultat.  

2) Från varje studie har det väsentliga från resultatdelen plockats ut. Det väsentliga i 

detta fall är det som hör samman med förevarande studies frågeställningar.  

3) En översikt över studiernas resultat har gjorts för att lättare kunna överblicka och 

jämföra. I översikten har även syfte, metod, titel, författare, land, samt studiens 

kvalitet redovisats. 

4) Med hjälp av översikten har likheter och skillnader mellan de olika studiernas resultat 

identifierats. Likheterna har bildat nya kategorier. Även skillnader i studiernas resultat 

har uppmärksammats och redovisats. 

Resultatet av analysen presenteras med hjälp av inledande frågeställningar som rubriker, där 

de nybildade kategorierna sorteras in som underrubriker. Alla valda studier ingår i resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Denna litteraturstudie består av granskning och sammanställning av tidigare genomförd 

forskning där djur och människor ingår. Detta innebär att även om denna studie i praktiken 

inte innehåller någon ny forskning där människor och djur medverkar, så måste de utvalda 

studierna ha en tydligt etisk grund för att ingå. Om de inte har tydliga forskningsetiska 

överväganden så innebär det att den här studien inte heller har det. Därför ingår en etisk 

övervägning i alla studier som valts ut. Studierna som ingår i den här litteraturstudien har 
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medvetet granskats, redovisats och presenterats på lika villkor enligt Forsberg och Wengström 

(2008). 

                                                                    

RESULTAT 

Resultatet består av en sammanställning av 21 utvalda studier. Studiernas resultat presenteras 

under respektive frågeställning som rubrik; fysiska/fysiologiska, psykiska/psykologiska, 

respektive sociala effekter. De likheter som hittats bland studierna, till exempel liknande 

sjukdomsbild eller mätvärden, har bildat underrubriker som presenteras under respektive 

rubrik. De flesta av studierna presenteras under fler än en rubrik och underrubrik då de har 

resultat som ingår i två eller fler av de valda områdena/frågeställningarna (något som visas 

översiktligt i bilaga 3). 

 

Fysiska/Fysiologiska effekter 

Minskad smärta 

Att använda vårdhund i vårdsammanhang där patienten upplever smärta har visat sig effektivt 

i form av smärtlindring. I en studie av Braun et al. (2009) upplevde barn mellan 3 och 17 år en 

signifikant minskad smärta då de fick umgås med en vårdhund i 15-20 minuter på en 

akutvårdsavdelning. Barnen fick under observation av vårdhundförare interagera med en 

etablerad vårdhund på plats. Deras mätresultat, bland annat upplevd smärta, jämfördes med 

mätvärden före interventionen, samt med värden hos en kontrollgrupp utan hund. En annan 

studie som undersökt smärta och barn är från en postoperativ avdelning. Barnen fick en till tre 

dagar efter operation besök av vårdhund och genom en smärtskala uppvisades signifikant 

minskad smärtupplevelse jämfört med innan besöket (Sobo et al., 2006).  

Även studier är gjorda på vuxna med smärta. Ett exempel är en studie som genomfördes på 61 

sjukhusbundna patienter med olika diagnoser från tre olika avdelningar. Mätvärden var både 

psykiska och fysiska, bland annat smärta. Efter en tio minuter lång intervention med vårdhund 

och vårdhundförare utefter patientens önskemål, upplevde patienterna en signifikant minskad 

upplevd smärta jämfört med innan (Bulette-Coakley & Mahoney, 2009). Ett annat exempel är 

en studie gjord på vuxna med smärta är från en smärtklinik för patienter med kronisk smärta. 

På ett rutinbesök fick patienten på plats välja att spendera väntetiden tillsammans med 
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vårdhund, alternativt sitta i väntrummet som vanligt. Resultatet från den studien visar på 

kliniskt meningsfull smärtlindring hos 23 % av de deltagande patienterna. Klinisk meningsfull 

smärtlindring innebär i det här fallet minskning med två steg på en visuell analog 

tiostegsskala. De deltagande patienterna jämfördes med de patienter som satt kvar i 

väntrummet där någon signifikant förbättring inte uppmättes (Marcus et al., 2012).  

 

Förändringar i vitala värden 

Vitala värden kan innebära flera olika saker, till exempel kroppstemperatur eller specifika 

hormonella värden. I arbete med vårdhund har effekter på värden som framförallt blodtryck, 

puls, andningsfrekvens, och syresättning undersökts, men även hormonnivåer. En studie av 

Cole et al. (2007) har bland annat undersökt om ett besök av vårdhund under tolv minuter kan 

förbättra specifika värden hos hjärtsjuka. Resultatet av den studien visar på signifikant sänkta 

adrenalin- och noradrenalinvärden, samt minskat systoliskt blodtryck och lungkapillärtryck, 

både under och efter intervention med vårdhund. I studien deltog 76 hjärtpatienter som 

slumpmässigt delades in i tre grupper (besök av volontär och hund, besök av volontär, samt 

kontrollgrupp utan besök) där patienterna i volontär och hundgruppen hade förbättrade värden 

jämfört med innan interventionen samt jämfört med de två andra grupperna. 

Hundinterventionen gick till så att hunden fick ligga i patientens säng och patienten fick prata 

med och klappa hunden. 14 olika hundar av varierande storlek ingick i studien, något som inte 

hade betydelse för resultatet. 

Två studier (Braun et al., 2009; Bulette-Coakley & Mahoney, 2009), som nämnts tidigare 

under rubriken smärta, har förutom upplevd smärta även undersökt eventuella förändringar i 

blodtryck, puls, och andningsfrekvens. Ingen av studierna kan i sina resultat visa på någon 

skillnad i blodtryck eller puls. I andningsfrekvens har de däremot båda kunnat uppmäta 

skillnad från före respektive efter vårdhundsinterventionen, dock med motstridiga resultat. 

Den ena studien gjord på barn mellan 3 och 17 år på en akutvårdsavdelning visar på höjd 

andningsfrekvens (Braun et al., 2009) och den andra studien, där sjukhusbundna vuxna 

personer undersökts, visar på en sänkt andningsfrekvens (Bulette-Coakley & Mahoney, 2009) 

i samband med terapi med hund.  

Blodtryck, puls, och syresättning, bland annat, har även undersökts i en studie gjord på 

cancerpatienter under cellgiftsbehandling (Orlandi et al., 2007). Denna studie har kunnat 



 
 

14 
 

uppvisa signifikant förbättrad syresättning, samt lägre blodtryck och puls. Studien 

genomfördes på 89 patienter i en experimentgrupp som fick cellgiftsbehandling i ett rum med 

hund, samt 89 patienter i en kontrollgrupp utan hund. Blodtryck och puls sänktes signifikant i 

både experiment- och kontrollgruppen, syresättningen förbättrades endast signifikant i 

experimentgruppen med hund. Värdena för syresättning och puls förblev signifikant 

förbättrade även vid den sista mätningen två timmar efter genomförd behandling.  

En studie av Aoki et al. (2012) är gjord på två personer med affektiva sjukdomar. Denna 

studie har genomförts med en metod där elektroder fästs på huvudet, en så kallad near-

infrared spectroscopy (NIRS). I resultatet har man uppmätt ett ökat cerebralt blodflöde (oxy-

Hb) till prefrontalcortex i samband med AAT, vilket är ett värde som annars vanligtvis är 

sänkt hos personer med affektiva sjukdomar. Besök av hund jämfördes med en 

kontrolluppgift bestående av en verbal orduppgift (verbal fluency task), samt med en 

kontrollperson utan någon affektiv diagnos som fick utföra samma verbala uppgift samt 

umgås med hund. Ett ökat cerebralt blodflöde uppmättes hos undersökningspersonerna både i 

jämförelse med kontrolluppgiften samt i jämförelse med kontrollpersonens värden. 

 

Ökad mobilisering/aktivitet och underlättad rehabilitering 

Att använda sig av vårdhund i rehabiliterande och aktiverande syften i olika områden av 

vården har visats ge goda effekter. Aktivering är en viktig del i sjukvården som oftast ingår på 

ett eller annat sätt då begreppet är brett och innefattar mycket i olika grad. En av de studier 

som undersökt aktivering i form av mobilisering bland hjärtsjuka är en studie gjord av Abate 

et al. (2011). Resultatet visar att mobiliseringen ökade signifikant i antal patienter som deltog 

i mobiliseringen samt i antal steg patienterna tog, dessutom var patienterna själva inte 

medvetna om att de gått längre, då de gick tillsammans med en vårdhund. 69 hjärtpatienter 

erbjöds mobilisering, varav 13 nekade. Därefter erbjöds alla att gåträna tillsammans med en 

vårdhund, varav alla tackade ja inklusive de som inledningsvis nekat. Jämfört med utan hund 

ökade antalet steg som patienterna tog från i genomsnitt 120 till 135 steg.  

Ett liknande resultat uppvisades i en studie av Rondeau et al. (2010) där rehabilitering hos 

fyra patienter med hemipares efter stroke undersöktes. Resultatet visade på en ökad 

gånghastighet, förbättrat gångmönster, samt en ökad motivation till mobilisering, i samband 

med vårdhund. Studien pågick under tre veckor fyra gånger i veckan, och tester på 
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gånghastighet och gångmönster gjordes innan, under och efter. Både gånghastighet och 

gångmönster var förbättrade även vid sista mätningen, det vill säga efter 

vårdhundsinterventionen, jämfört med den första mätningen. 

En annan studie, gjord av Mossello et al. (2011), har undersökt den motoriska aktiviteten hos 

personer med Alzheimers sjukdom på ett dagcenter. Resultatet visar att den motoriska 

aktiviteten ökade signifikant under gruppaktivitet med hund jämfört med vanlig aktivitet utan 

hund, samt även jämfört med aktivitet med mjukdjur. Gruppaktiviteten med hund pågick 

under tre veckor, tre gånger per vecka, där patienterna fick tio minuter var att som de ville 

tala, klappa, leka, mata, borsta och promenera med hunden. Ökad motorisk aktivitet är ett 

resultat som även uppmätts i en studie av patienter med schizofreni på ett boende, som under 

nio månader fick AAT i grupp en gång i veckan. Terapin skedde utomhus och inkluderade 

enklare och mer komplexa uppgifter tillsammans med en terapihund, samt tillfällen att agera 

socialt med hunden och övriga deltagare. Mätningar gjordes på åtta livsfunktioner före och 

efter den nio månader långa interventionen. Resultatet, som bland annat visade på en ökad 

motorisk aktivitet, kan kopplas till förbättrade livsfunktioner (Kovács et al., 2004).  

En annan form av aktivitet är den verbala aktiviteten. Den har undersökts i en single case 

studie av LaFrance et al. (2006), där en person med afasi visar på ett ökat socialt verbalt 

beteende, samt ett ökat socialt ickeverbalt beteende, tillsammans med hund jämfört med utan. 

Undersökningen pågick i elva veckor under promenad tillsammans med hund och hundförare, 

utan hund, samt med hundförare men utan hund. Mätningar gjordes genom observationer. Det 

socialt verbala var bland annat skratt, automatiskt tal och försök till verbalisering, till det 

socialt ickeverbala räknades leenden, ögonkontakt, gestikuleringar, och riktad 

uppmärksamhet. Både det socialt verbala och ickeverbala hos patienten ökade från 0 till i 

genomsnitt 3.34 respektive 1.13 beteende per minut då hunden var med, även hundföraren 

hade viss positiv inverkan. Under de två sista veckorna utan hund och hundförare sjönk 

beteendet till i genomsnitt 1.25 respektive 0.25. 

Studien gjord av Mossello el al. (2011) samt studien av Kovács et al. (2004) har förutom 

motorisk aktivitet undersökt andra mätmetoder, bland annat socialt beteende och kognitiva 

funktioner, och återkommer framöver i resultatet. Det samma gäller studien av LaFrance et al. 

(2006). 
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Psykiska/psykologiska effekter 

Kognitiva funktioner 

Hjärnans kognitiva funktioner omfattar många delar hos en person, bland annat 

minnesfunktion, språk, koncentration, fokusering, uppmärksamhet och problemlösning. 

Kognitiva funktioner och vårdhund har studerats hos personer med olika demenssjukdomar 

och andra psykiatriska diagnoser, samt i samband med operation och rehabilitering där 

motivation och koncentration är två viktiga faktorer. En studie av Moretti et al. (2011) är 

gjord på äldre personer med olika psykiatriska diagnoser på ett vårdboende. Resultatet visar 

på förbättrade kognitiva funktioner efter en sex veckor lång intervention med vårdhund. Ett 

resultat baserat på Mini Mental State Examination (MMSE) test, ett test som undersöker 

bland annat minne och orientering i tid och rum.  

En studie gjord på äldre personers samlade kognitiva funktioner har undersökt effekten av 

vårdhund hos patienter med Alzheimers sjukdom på ett dagcenter. Detta är en studie som 

nämnts tidigare i samband med rehabilitering, under rubriken fysiska/fysiologiska effekter, 

och som även kommer att ingå i psykiska sjukdomar samt livsfunktioner/livskvalité framöver 

i resultatet. Denna studie har, tvärtemot den förra, inte kunnat uppmäta några skillnader i 

kognitiv funktion efter tre veckors vårdhundsintervention med AAA gruppaktivitet tre gånger 

i veckan. Även denna studie har använt sig av MMSE som mätmetod (Mossello et al., 2011).  

En studie gjord av Miller et al. (2003) har undersökt en vårdhunds effekt på 

koncentrationsförmågan. Studiens hypotes var att vårdhund skulle underlätta 

informationsintag vid hemgång efter hjärtoperation, gav istället ett resultat mot den ställda 

hypotesen, det vill säga resultatet visade på försämrad koncentrationsförmåga. En annan 

studie, som även den har kunnat uppvisa en försämrad koncentration vid närvaro av vårdhund, 

är en studie av Sobo et al. (2006). Denna studie, som även ingår i temat smärta under rubriken 

fysiska/fysiologiska effekter, är en studie gjord på barn med postoperativ smärta. Här 

fungerade hunden som en distraktion mot smärtan, med andra ord en försämrad koncentration 

på själva smärtan, vilket i det fallet var i linje med hypotesen.  

Flera studier har undersökt en vårdhunds effekt på motivation. I en studie av Nathans-Barel et 

al. (2005) har ökad motivation kunnat uppmätas hos patienter med schizofreni i samband med 

AAT under tio veckor, jämfört med en grupp som fick vanlig terapi. Motivationsgraden 

mättes genom en subjektiv skala av upplevd livskvalité (SQLS) innan AAT, efter fem veckor 
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respektive tio veckor, motivationen förbättrades successivt. Studien ingår i resultatet framöver 

under temana psykiatriska sjukdomar samt livsfunktioner/livskvalité. I en studie av hjärtsjuka 

gjord av Abate et al. (2011), som nämnts tidigare under temat rehabilitering, har en ökad 

motivation också uppmätts. I detta fall med hund som hjälpmedel till att mobilisera sig. 13 av 

64 patienter nekade till mobilisering till en början, efter erbjuden träning med hund nekade 

noll av 64 patienter. Den sjuåriga pensionerade kapplöpningshunden Gypsy var tydligt 

motivationshöjande. En annan studie inom temat motivation, gjord av LaFrance et al. (2006), 

berör även en annan aspekt av människans kognitiva funktioner, nämligen språk och tal. I 

denna studie har en person med afasi gått promenader med en terapihund under elva veckor 

och förbättrat både sitt socialt verbala och ickeverbala beteende. Hunden fungerade här som 

något motivationshöjande som annars inte fanns närvarande. Studie återkommer framöver 

under socialt beteende. Kognitiva funktioner, som de som studerats här, spelar även en central 

roll i hur vi mår.  

 

Mående 

Hur vi mår kan ha många orsaker, fysiska såväl som psykiska. I arbete med vårdhund har 

studier kunnat uppvisa flertalet resultat där måendet har påverkats i antingen ökat positivt 

mående, som till exempel ökad glädje, eller minskat negativt, till exempel minskad 

aggressivitet.  

En studie har undersökt ensamhetskänsla hos äldre personer på ett vårdboende (Banks et al., 

2008). Resultatet visade på en signifikant minskad ensamhetskänsla hos de personer som fick 

AAT jämfört med de som fick terapi utan hund. Studien pågick under åtta veckor och 

deltagarna delades i tre grupper där två av grupperna fick AAT i en av två former, med en 

hund eller med en robothund. Både hundgruppen och robothundgruppen visade på signifikant 

minskad ensamhetskänsla jämfört med kontrollgruppen och jämfört med innan AAT.   

Två studier har undersökt cancerpatienters mående (Orlandi et al., 2007; Johnson et al., 2008) 

och har fått resultatet minskad nedstämdhet/depression respektive ett förbättrat humör. 

Studien av Orlandi et al. (2007), som även ingick tidigare i resultatet under vitala värden, 

undersökte cancerpatienter som i samband med cellgiftsbehandling fick umgås med vårdhund. 

En signifikant minskad nedstämdhet/depression uppmättes i jämförelse med en kontrollgrupp. 

Samma studie visar också på signifikant minskad oro och aggressivitet, i både 
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vårdhundsgruppen och kontrollgruppen, jämfört med innan. Det senare, att alla deltagare i 

studien uppmätte förbättring, är ett resultat som även visades studien av Johnson et al. (2008) 

som undersökt mående hos cancerpatienter under behandling, i detta fall strålbehandling. I 

studien förbättrades humöret hos alla som deltog, jämfört med innan studien, oavsett 

deltagande i experimentgrupp med AAT eller i kontrollgrupp med bland annat läsning. 

Minskad nedstämdhet har även uppmätts i en studie av Marcus et al. (2012). En studie gjord 

bland smärtpatienter under ett rutinbesök på en smärtklinik. Deltagarna fick på plats umgås 

fritt med en hund och därefter jämfördes mätresultat med en kontrollgrupp. Alla deltagare fick 

innan och efter interventionen fylla i ett formulär med faktorer relaterade till mående. 

Förutom nedstämdhet undersöktes även utmattning, stress, aggression, oro/ångest, upplevt 

lugn och glädje. Alla dessa visade signifikanta förbättringar hos patienterna i samband med 

hundinterventionen. I studien gjordes även mätningar på familj och personal på plats, som 

även de fick förbättrade värden i framförallt minskad stress och ökad glädje. Studien ingick 

tidigare under rubriken fysiska/fysiologiska effekter på temat smärta. 

Två studier (Bulette-Coakley & Mahoney, 2009; Cole et al., 2007) har undersökt oro och 

ångestnivå hos sjukhusbundna patienter i samband med AAT. Båda studierna har nämnts 

tidigare i samband med fysiska/fysiologiska effekter, båda under vitala värden och den 

förstnämnda även under temat smärta. I detta sammanhang uppnådde båda studierna resultatet 

minskad oro och ångest hos deltagarna. Studien av Bulette-Coakley och Mahoney (2009) 

undersökte patienter med skilda diagnoser som fick AAT upp till två gånger per vecka 

beroende på hur länge de var kvar på sjuhuset. Jämförelse gjordes med värden före och efter 

AAT. Studien av Cole et al. (2007) undersökte sjukhusbundna hjärtsjuka patienter som fick 

AAT under tolv minuter respektive vanlig terapi i tolv minuter och vanlig vård i tolv minuter, 

vid tre olika tillfällen. De undersökta studierna på temat mående har främst undersökt 

patienter med någon form av fysisk sjukdom. Att må dåligt i samband med fysisk sjukdom 

kan jämföras med att må dåligt i samband med psykisk sjukdom.  

 

Psykiska sjukdomar 

Att använda vårdhund i sammanhang där patienterna har psykiatriska diagnoser är något som 

gjorts och även studerats relativt flitigt, med grund i hur djur påverkar vårt mående. I en 

studie, av Nathans-Barel et al. (2005), har patienter med schizofreni fått AAT under tio 
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veckor och jämförts med en kontrollgrupp. Resultatet visade på signifikant ökad glädje och 

meningsfullhet, dock ingen signifikant skillnad i sjukdomsbild. Förbättrat mående, utefter en 

depressionsskala (GDS), har även uppmätts hos äldre personer med olika psykiatriska 

diagnoser, boende på ett vårdhem, efter en sex veckor lång vårdhundsintervention (Moretti et 

al., 2011). Båda dessa studier (Nathans-Barel et al., 2005; Moretti et al., 2011) har nämnts 

tidigare i samband med kognitiva funktioner och kommer att ingå framöver under 

livsfunktioner/livskvalité. 

Tre studier (Mossello et al., 2011; Richeson, 2003; Sellers, 2005) har undersökt effekter av 

AAT/AAA hos personer med demenssjukdomar. Mosello et al. (2011) har studerat om AAA 

har någon effekt på den emotionella statusen hos personer med Alzheimers sjukdom. 

Resultatet visade på signifikant minskad ångest och nedstämdhet samt ökad glädje och 

vakenhet. Studien ingår även under temana rehabilitering och kognitiva funktioner. De två 

andra studierna (Richeson, 2003; Sellers, 2005) har studerat personer med demenssjukdomar 

på långtidsboenden. De har undersökt om AAT har någon effekt på bland annat agiterat 

beteende, vilket innebär oro, irritabilitet och aggressivitet, som är vanliga beteenden 

associerade till demenssjukdom. Studien av Richeson (2003) gjordes på 15 patienter under tre 

veckor, och studien av Sellers (2005) genomfördes på fyra personer i en multiple single case 

studie under en månad. Båda fick resultatet signifikant minskat agitativt beteende. Förutom 

agitation undersöktes även effekter av AAT på det sociala beteendet hos personer med 

demens. Detta återkommer framöver i resultatet under socialt beteende. 

Även studier kring personer med affektiva sjukdomar har studerats. En studie av Aoki et al. 

(2012) undersökte effekten på cerebral aktivitet hos personer med affektiva sjukdomar vid 

AAT genom metoden near-infrared spectroscopy (NIRS). En metod som mäter det cerebrala 

blodflödet som ett mått på cerebral aktivitet, ett värde som vanligen är sänkt hos personer med 

depressiva diagnoser. Studien kunde visa på ett ökat cerebralt blodflöde under AAT jämfört 

med kontrollgrupp och jämfört med före intervention. Studien ingick tidigare under temat 

vitala värden. En annan studie som undersökt effekter av AAT på personer med affektiva 

sjukdomar är en studie gjord på 35 patienter före electroconvulsive therapy (ECT) gjord av 

Barker et al. (2003). Resultatet visar signifikant minskad rädsla och oro i samband med AAT, 

jämfört med att läsa tidning, under 15 minuter. Interventionen ägde rum enskilt på plats i 

väntan på ECT, en tid som vanligen är stressande för dessa patienter. 
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Slutligen, inom temat psykiatriska diagnoser, har en single case studie undersökt effekten av 

att ha med en vårdhund under terapi med en pojke med autism (Silva et al., 2011). Resultatet 

visar på signifikant minskat aggressivt beteende, både mot terapeut, objekt och verbalt, ett 

ökat kontakttagande, samt mindre självcentrerat beteende. Studien ingår även längre fram 

under temat socialt beteende. 

 

Sociala effekter 

Livsfunktioner/Livskvalité 

Förbättringar i livsfunktioner, att klara av fler delar av sin vardag samt att uppleva 

meningsfullhet i sitt liv, är viktiga delar i att klara av en social samvaro. Vårdhund har visats 

kunna ge effekter på dessa områden. Till exempel visar en studie av Kovács et al. (2004), som 

gjorts bland patienter med schizofreni, ett resultat på förbättringar i livsfunktionsområdena 

äta, hygien, hushållsarbete, hantering av pengar, fritid/arbete, och transport, efter nio 

månaders AAT. Studien ingick även under rubriken fysiska/fysiologiska effekter under temat 

rehabilitering. En förbättrad livskvalité, där livsfunktioner ingår, uppmättes i en studie av 

Moretti et al. (2011) där äldre personer med psykisk sjukdom undersökts efter en sex veckor 

lång period med AAT. 

Nathans-Barel et al. (2005) har undersökt om AAT hjälper mot glädjelöshetskänsla hos 

personer med schizofreni. Resultatet visar signifikant förbättrad känsla av glädje och 

meningsfullhet efter fem respektive tio veckors intervention. En annan studie (Mossello et al., 

2011) som undersökt bland annat glädje, visar på minskad agitation och ökad glädje hos 

personer med Alzheimers sjukdom. AAA jämfördes med vanlig aktivitet samt med tid med 

mjukdjur. Resultatet är en indirekt faktor till ökat socialt beteende.  

De tre senast nämnda studierna ingår alla under rubriken psykiska/psykologiska effekter, 

under temana kognitiva funktioner och psykiska sjukdomar. Studien av Mossello et al. (2011) 

ingår även under fysiska effekter under temat rehabilitering. 
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Socialt beteende 

Socialt beteende innebär mestadels interaktion med andra människor. Detta kan ske på flera 

sätt och i de undersökta studierna med vårdhund, som ingår i den här litteraturstudien, har det 

påvisats som verbalt, visuellt, och fysiskt. Bland annat i form av kontakttagande, både fysiskt 

och verbalt. 

 I en studie av LaFrance et al. (2006) har effekten av en terapihund, på det socialt verbala och 

ickeverbala beteendet, undersökts hos en person med afasi under promenad en gång i veckan 

under elva veckor. Studien har nämnts tidigare under temat rehabilitering samt kognitiva 

funktioner. Resultatet, utifrån temat socialt beteende, visade på både ökat socialt verbalt och 

ickeverbalt beteende då hunden var med på promenaden jämfört med då den inte var med. 

Dessutom visade resultatet även ett visst ökat verbalt beteende då endast hundföraren var 

med. Socialt ickeverbalt beteende är i detta fall leenden, nickningar, gestikuleringar, 

ögonkontakt och riktad uppmärksamhet. Det ökade verbala beteendet med terapihund sjönk 

hos personen de två sista veckorna utan hund. 

 Två studier (Richeson, 2003; Sellers, 2005) har undersökt om AAT har någon effekt på det 

sociala beteende hos personer med demenssjukdomar på långtidsboenden. Studien av 

Richeson (2003) visar på signifikant förbättrad social interaktion, bland annat genom ökat 

kontakttagande och visat intresse för både hunden och hundföraren. Studien av Sellers (2005) 

visar på signifikant förbättrat socialt beteende i form av fler leenden, skratt, blickar, fysisk 

kontakt, och ett ökat verbalt beteende. Båda nyss nämnda studier ingick tidigare i resultatet 

under temat psykiska sjukdomar. Slutligen har Silva et al. (2011) i sin studie av en pojke med 

autism kunnat uppvisa ett ökat visuellt och fysiskt kontaktbeteende vid närvaro av hund. Även 

denna studie ingår under det tidigare temat psykiska sjukdomar. 

 

DISKUSSION 

Syftet med den här litteraturstudien var att granska hur arbete med vårdhund har märkts av 

fysiskt, psykiskt och socialt i olika vårdsammanhang. Diskussionen utgår från dessa tre 

faktorer och huvudresultaten diskuteras under respektive faktor (huvudrubriker från 

resultatet); fysiska/fysiologiska, psykiska/psykologiska, samt sociala effekter. 

Huvudresultaten på fysiska/fysiologiska effekter är minskad smärta, skilda resultat på vitala 
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värden, och aktivitetsökning. På psykiska/psykologiska effekter är de viktigaste resultaten 

hunden som distraktion (som kan kopplas till fysiska effekter i form av minskad smärta), 

motivationshöjande (som kan kopplas till den fysiska effekten ökad aktivitet), samt minskad 

nedstämdhet, ensamhet, och oro/ångest. Under sociala effekter diskuteras resultaten ökad 

förmåga att klara sig själv (som ett sätt till upplevd livskvalité), ökad glädje/meningsfullhet 

och minskad agitation/motsträvighet (som även det kan kopplas till en ökad livskvalité samt 

en ökad vilja till socialt beteende), samt direkt ökat socialt beteende i form av mer fysisk, 

visuell och verbal kontakt. Slutligen diskuteras resultatet i denna litteraturstudie i förhållande 

till relaterade forskningsresultat och sammanställningar. 

 

Resultatdiskussion 

Fysiska/fysiologiska effekter 

Minskad smärta  

Smärtlindring tycks vara något som uppkommer relativt snabbt, efter endast ett besök av 

vårdhund under tio till tjugo minuter i flertalet olika vårdsituationer. Dessutom tycks 

smärtlindring uppstå oavsett ålder då smärtlindring syns hos både barn och vuxna. Det är ett 

viktigt resultat som tyder på att vårdhund passar bra i sammanhang som rör smärta inom olika 

områden. Det visar att oavsett orsak till smärta så fungerar vårdhund som en smärtlindrande 

faktor . Att vårdhund fungerar som en smärtlindrande faktor bekräftas i en kombinerad 

forskningssammanställning och beskrivande studie av Miller och Ingram (2000) rörande pre- 

och postoperativa patienter. Resultat visar på minskning i användning av smärtlindrande 

läkemedel, något som till viss del är oklart varför, men som tros ha att göra med hundens 

förmåga att få patienterna lugna och avslappnade (Miller & Ingram, 2000).  

Något annat som troligen påverkar patienters upplevelse av smärta är hundens förmåga att 

distrahera. En distraktion som kan fungera mot flertalet olika situationer, något som 

diskuteras framöver tillsammans med motivation, där smärta kan vara en sådan situation. 

Troligen är det dock inte hela förklaringen då smärta är svår att distraheras mot, hur många 

hundar som än är närvarade. Den upplevda smärtlindringen hos patienterna skulle även kunna 

uppstå genom hormonella förändringar som rent fysiologiskt minskar smärtan. Sammantaget 

ses ändå en tydlig koppling mellan minskad smärta och arbete med vårdhund. Det finns 

säkerligen alternativ till vårdhunden som också det fungerar avslappnande, distraherande, 
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eller hormonellt på smärta. Men om det alternativet är smärtlindrande läkemedel så borde 

vårdhund istället övervägas. 

 

Skilda förändringar på vitala värden  

Skilda resultat kring vårdhund och vitala värden tyder på att omständigheterna runt omkring 

vårdhunden är av större betydelse inom fysiologiskt uppmätta värden än vad det är till 

exempel inom smärta.  Här spelar vårdsituation, tid med hunden, och ålder in på resultatet. 

Blodtryck och puls skiftar visserligen men kan inte kopplas direkt till vårdhund. Däremot är 

förändringar i andningsfrekvens en faktor som kan kopplas till vårdhund, dock motstridigt då 

resultat visat på både höjda respektive sänkta värden. Utifrån den vetskapen kan diskuteras att 

en vårdhund i situation med barn kan verka upphetsande och andningsfrekvensen höjs, medan 

i en situation med vuxna verkar hunden istället lugnande och andningsfrekvensen sänks. 

Dessa skillnader understryker just att det är av vikt att ta hänsyn till omständigheter kring 

olika vårdsammanhang vid införande av vårdhund. I sammanhang med barn måste ett i 

situationen negativt resultat, i form av höjd andningsfrekvens, vägas mot ett positivt resultat 

av vårdhund i form av till exempel minskad smärta.  

Om vissa problem att koppla en vårdhund direkt till påverkan på blodtryck och puls 

föreligger, så kan dock en förbättrad syresättning kopplas direkt till vårdhund. Däremot är det 

svårt att veta om resultatet är direkt kopplat till vårdsituationen, till exempel cancerpatienter 

under cellgiftsbehandling (Orlandi et al., 2007), eller om det går att generalisera till andra 

vårdsituationer och patientgrupper. Detsamma gäller även resultat av andra specifika 

situationer och patientgrupper som då blir svåra att dra generella slutsatser ifrån. Däremot kan 

sådana resultat vara viktiga, till exempel signifikant sänkta adrenalin- och noradrenalinvärden 

hos hjärtsjuka (Cole et al., 2007), samt ökat cerebralt blodflöde till prefrontalcortex hos 

personer med affektiva sjukdomar (Aoki et al., 2012). Båda är specifika och går inte att 

generalisera brett, men viktiga för förbättrad behandling av just de patientgrupperna och 

därmed av stor betydelse i sammanhanget. 

Att fysiologiska förändringar varierar i olika studier bekräftas av litteratursammanställningen 

av Barkerud (2012) som tittat på forskning kring människa och djurinteraktion 25 år tillbaka i 

tiden, bland annat kring fysiologiska mätvärden. I studien nämns även att den fysiska 

kontakten mellan människa och djur, som tycks vara den som påverkar fysiologin, är 
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hälsofrämjande för både människa och djur (Barkerud, 2012). Att resultaten ändå är så pass 

skilda kan innebära att djur, i detta fall hund, inte har någon specifik påverkan på nämnda 

mätvärden, att den påverkan som uppmätts beror på situation och andra omständigheter. Det 

kan också betyda att en eventuell effekt är specifik till just specifika situationer och 

omständigheter som faktiskt har nytta av närvaro av vårdhund. Det kan också bero på det för 

stunden unika mötet mellan just en individ och just en hund. Och om så är fallet kan 

diskuteras huruvida vårdhund verkligen går att vetenskapligt fastställa som evidensbaserad 

vård. Dock kan ett möte, mellan människa och hund eller människa och människa, ändå 

påverka. 

 

Aktivitetsökning  

Resultat av ökad mobilisering, aktivering, och rehabilitering har uppmätts på skilda områden. 

Det tyder på att vårdhundens positiva effekt på aktivitet är något som kan generaliseras till att 

åtminstone gälla en ökning av en aktivitet som av någon anledning är sänkt. Eftersom typen 

av aktivitet som studerats skiljer sig åt går det inte att dra generella slutsatser inom till 

exempel rehabilitering efter stroke. Men däremot går det att generalisera att vårdhund har 

positiva effekter på flera typer av aktivitet, inklusive verbal aktivitet, i situationer där 

aktiviteten är sänkt. Detta är något som bekräftas i en litteraturstudie av Zilcha-Mano et al. 

(2011) där självkänsla och självförtroende uppmärksammas som en stor del i förmågan till 

aktivitet. Då ett djur befann sig fysiskt eller kognitivt närvarande hos en djurägare uttalade 

personen mer längtan efter och förmåga till att nå personliga mål än då djuret inte var 

närvarande (Zilcha-Mano et al., 2011).  

Ökad aktivitet kan kopplas till ett annat tema, inom psykiska/psykologiska effekter, nämligen 

motivation. Motivation tycks vara en avgörande faktor för ökad aktivering. Detta är ingenting 

nytt, men att vårdhund i sammanhanget kan vara en sådan motivationshöjande faktor är 

kanske något som oftare borde has i åtanke då det relativt enkelt kan tas till. I sammanhanget 

bör nämnas att för att en vårdhund ska fungera som motivationshöjande måste personen i 

fråga uppskatta hund. Det är en viktig faktor som måste tas hänsyn till vid införande av 

vårdhund. 
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Psykiska/psykologiska effekter 

Hunden som distraktion och motivationshöjare 

Under temat kognitiva funktioner var de viktigaste resultaten de som rörde koncentration, och 

i relation till det distraktion, samt motivation. Till motivation kan även i detta fall språk och 

tal kopplas, som också hör till kognitiva funktioner. Där skilda resultat uppmätts på samlade 

kognitiva funktioner, trots liknande patientgrupper och samma mätmetod (Mini mental state 

examination), bör skillnaderna lyftas fram för att finna vad som skapar skillnaden i resultaten 

av studierna (Moretti et al., 2011; Mossello et al., 2011). Skillnader kan vara längd, mängd 

och intensitet av vårdhundsinterventioner, det kan också ligga i studiens design. En annan 

viktig skillnad är hur själva vårdhundsinterventionen går till, troligen är det den viktigaste 

faktorn för resultatet. Det är något som visar på hur viktigt det är att planera införandet av 

vårdhund noga med uppsatta mål. För att det ska vara möjligt behövs det tydliga riktlinjer 

som i sin tur baseras på dokumenterade resultat av forskning. 

Försämrad koncentration kan kopplas till vårdhundens förmåga att fungera som distraktion 

mot olika saker, bland annat känslor. Tydligt är dock att en hund i sammanhang av att ta emot 

information inte är en lyckad kombination. Distraktionen fungerar som icke diskriminerande, 

det vill säga inte bara negativa känslor/tankar filtreras bort, funktionen gör ingen skillnad i sak 

eller person. Detta är också något som visar på vikten av att planera vårdhundsinterventionen 

för att utgången ska bli den förväntade. Till exempel fungerar en hund som distraktion mot 

smärta, bland annat hos barn med postoperativ smärta. En vårdhund kan i olika 

vårdsituationer fungera som ett alternativt fokus för patienten, istället för att fokusera på den 

egna kroppen och den egna situationen. Visserligen är denna fokusförflyttning endast 

kortvarig under tiden en vårdhund är närvarande, men regelbundna besök av vårdhund kan 

göra att denna funktion förskjuts till att gälla även de stunder då patienten väntar på besöket, 

eller till en viss tid efter besöket. Det kan kopplas samman med en ökad självinsikt, något som 

beskrivs i en fallstudie kring personer med kemiskt beroendeabstinens av Campbell-Begg 

(2000). I studien beskrivs hur deltagarna upplevde att de fick en distans till och en större 

förståelse kring sin situation i närvaron av en schäfer (Campbell-Begg, 2000). Det kan 

upplevas som enklare att se sig själv utifrån då någonting skapar distans mellan den egna 

kroppen och situationen. Det kan vara tid eller en annan människa, men det kan också, som i 

fallet ovan, vara en schäfer.  
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Att förflytta fokus från den egna kroppen och den egna situationen med hjälp av vårdhund är 

även något som tycks ske i samband med rehabilitering och aktivering.  Att flytta fokus i 

dessa sammanhang hör även samman med motivation. Vårdhunden ökar intresse till 

mobilisering samt ger en omedvetet utökad aktivering, som båda är exempel på hur en 

vårdhund fungerar fokusförflyttande samt motivationshöjande.  Detta är något som också syns 

där språket och talet är i fokus hos en person med afasi (LaFrance et al., 2006). Fokus 

flyttades från den egna personen till hunden och personen fick ökad motivation till att vilja 

prata om och med hunden. Distraktion skapar i rätt förhållanden motivation och motivationen 

i sin tur vidmakthåller den distraherande funktionen. En positiv spiral. Rätt förhållanden är 

dock viktigt, distraktion i fel förhållanden kan istället ge mer fokus på de egna problemen, 

vilket i dessa sammanhang inte är avsikten. 

Att motivation är en viktig faktor för aktivitet ses även i en kvalitativ examensstudie av 

Andersson och Hoff (2009). Här poängteras att aktivitet utan motivation automatiskt inte blir 

en betydelsefull aktivitet, samt att hundens närvaro gör aktiviteten kravlös och att fokus 

istället hamnar på hunden. Aktiviteten blir roligare och patienterna glömmer för stunden sin 

situation och tidsperiod som de utfört aktiviteten (Andersson & Hoff, 2009). Sammantaget 

tyder flertalet resultat på att distraktion och motivation påverkas på ett positivt sätt genom 

arbete med vårdhund. Att funktionerna nämns så pass ofta tillsammans tyder också på att det 

ena i stor utsträckning mår bra utav det andra, åtminstone i vårdande sammanhang. 

 

Förbättrat mående: minskad nedstämdhet, ensamhet, oro/ångest 

Effekterna på mående är i de sammanställda studierna genomgående mer eller mindre 

positiva. Sammanfattningsvis ses minskad ensamhetskänsla, minskad nedstämdhet, och 

minskad oro och ångest. En viktig del i detta resultat är att dessa förbättringar har skett inom 

olika typer av vård, vilket tyder på att vårdhundens effekt inte är specifik till en viss typ av 

vård eller patientgrupp. Generaliseringar är ändå svåra att göra då måendebegreppet är brett. 

Till exempel kan minskad ensamhetskänsla, som uppmättes i en studie av Banks et al. (2008) 

hos äldre personer på ett vårdboende i samband med AAT, inte generaliseras till något annat 

än till just äldre personer på ett vårdboende. Även om detta är ett resultat som tyder på att det 

kanske fungerar även för andra patientgrupper, eller för den delen andra grupper i samhället, 

som på något sätt känner sig fysiskt eller mentalt ensamma.  
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Minskad nedstämdhet, eller ökad glädje, är något som syns hos olika patientgrupper och i 

skilda vårdsituationer.  Därför borde minskad nedstämdhet och ökad glädje gå att 

sammanfatta till en generell effekt av arbete med vårdhund. Studier som sammanställts i 

denna litteraturstudie har uppmätt dessa förbättringar bland cancerpatienter under behandling, 

hos smärtpatienter, hos personer med Alzheimers sjukdom, personer med Schizofreni, samt 

hos äldre patienter med olika psykiatriska diagnoser boende på ett vårdboende. Det som 

skiljer dessa patientgrupper åt i sjukdom, tillstånd, och ålder gör sammantaget att den faktor 

som bilder dem samman; vårdhund, kan kopplas till effekten minskad nedstämdhet och ökad 

glädje. 

En annan effekt som uppmätts i samband med vårdhundsinterventioner är minskad oro och 

ångest. En effekt som även den ses i skilda vårdsammanhang och bland skilda patientgrupper, 

varför även denna effekt borde gå att generalisera. Oro och ångest är en vanlig känsla i 

samband med sjukdom och vård, om än i olika grad, det är därför inte konstigt att flera studier 

undersökt en vårdhunds effekt på just det faktorn, och det är just också därför en viktig faktor 

att studera. Att de studier som sammanställts i den här litteraturstudien på det här temat 

sammantaget visar på positiva resultat, i form av en minskad upplevd oro och ångest, tyder på 

att den effekten av vårdhund fungerar i skilda sammanhang.  

Dessa effekter (minskad ensamhetskänsla, minskad nedstämdhet, minskad oro/ångest) är 

effekter av djurterapi som även ses i en litteratursammanställning av Muños Lasa et al. (2011) 

kring intermedicin och rehabilitering. Även en minskad stressnivå och ökad socialisering var 

två faktorer som uppmärksammades (Muños Lasa et al., 2011). Minskad stress och ökad 

socialisering kan båda påverka ovan nämnda måendefaktorer, troligtvis även flera. Det tycks 

vara så att en positiv känsla följer på en annan. 

 Om en vårdhund har en positiv inverkan på en känsla tyder också det på att den troligen har 

samma verkan på alla möjliga sammanhang och personer så länge känslan som undersöks är 

densamma och personen ifråga uppskattar hund. Detta visas till exempel i studien av Marcus 

et al. (2012) där inte bara patientgruppen upplevde ett förbättrat mående, utan även familj och 

personal på plats upplevde en minskad stress och ökad glädje. Att måendebegreppet är så brett 

att det är svårt att generalisera gör det ändå inte fel att påstå att vårdhund i sammanhanget 

förbättrat mående har visats ge effekt på flera olika plan. 
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Psykiska sjukdomar: ingen skillnad i sjukdomsbild hos personer med schizofreni, samt ett 

ökat cerebralt blodflöde till prefrontalkortex hos personer med affektiva sjukdomar 

En vårdhunds eventuella effekter på psykiatriska diagnoser har ofta koncentrerats till 

sjukdomssymptom, inte till själva sjukdomen. I de fall där effekter av vårdhund på en mer 

direkt sjukdomsbild undersökts har inget generellt resultat kunnat ses. Även då ökad glädje, 

känsla av meningsfullhet, och motivation uppmättes i en studie av personer med schizofreni 

(Nathans-Barel et al., 2005) uppmättes ingen direkt skillnad i sjukdomsbildens typiska 

symptom, varken de positiva (tillkommande) eller negativa (minskade). Det går att diskutera 

huruvida ökad glädje, meningsfullhet och motivation är förbättringar i sjukdomsbild, men i 

denna studie räknas dessa inte till de typiska symptomen för sjukdomen schizofreni. Ökad 

glädje och meningsfullhet är känslor som finns i olika grad hos alla. Motivation är en kognitiv 

funktion som kan kopplas till ett bättre eller sämre fungerande av olika livsfunktioner. Också 

motivation finns hos alla, även om en försämring av vissa kognitiva funktioner mer generellt 

kan kopplas till psykiska sjukdomar, om än kanske inte specifikt till schizofreni.  

I en studie av Barak et al. (2001) undersöktes typiska symptombilder hos patienter med 

schizofreni. Här bekräftas den förbättring i symptombild som även ses i den här 

litteraturstudien. Även här är det dock oklart om symptomen förbättrad impulskontroll, social 

funktion, samt förbättrad förmåga att ta hand om sig själv, är förbättringar i själva 

sjukdomsbilden eller i typiska symptom kring sjukdomen.  

En mer direkt påverkan på sjukdomsbilden ses däremot hos personer med affektiva sjukdomar 

genom ett ökat cerebralt blodflöde till prefrontalkortex. AAT tycks kunna skapa psykologiska 

och biologiska förändringar i prefrontalkortex och därmed öka aktiviteten i denna del av 

hjärnan. En direkt effekt på sjukdomsbild genom vårdhundsintervention, även om det 

poängteras att även andra typer av social aktivitet troligen skulle uppmäta liknande resultat 

(Aoki et al., 2012). Att andra metoder kan nå samma eller liknande resultat är dock inget 

hinder från att dra slutsatsen att just denna metod verkar vara en fungerande sådan. Det krävs 

mycket forskning kring sjukdomsbilder för att hitta och kunna säkerställa resultat. Det är 

också viktigt att i dessa sammanhang skilja på vad som är symptom respektive syndrom för 

att veta vad ett resultat verkligen säger. 
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Sociala effekter 

Hunden som katalysator till att klara sig själv 

Vårdhundens effekt på livsfunktioner och livskvalité kan kopplas till vårdhundens förmåga att 

öka motivation samt till ett förbättrat mående (resultat som diskuterats tidigare). Till exempel 

visar förbättringar i flera livsfunktioner bland patienter med schizofreni på att motivation kan 

ses som en bakomliggande faktor (Kovács et al., 2004). En motivation som i sig har en 

vårdhund som bakomliggande faktor. Dessa förbättrade livsfunktioner, bland annat förmågan 

att hantera pengar, sin hygien, ätande och hushållsarbete, är mått på att klara sig själv och att 

hantera sin vardag. Det är funktioner som är viktiga för att uppleva livskvalité och ett 

förbättrat mående. Detta bekräftas även av Barak et al. (2001) i sin studie kring just personer 

med schizofreni och hur en vårdhundsintervention resulterat i förbättrade funktioner i det 

dagliga livet. Här ses även förbättringar i patienternas förmåga att hantera sin egen sjukdom 

och vård, det vill säga en ökad sjukdomsinsikt, något som ger kunskap och indirekt 

underlättar för patienterna att klara sig själv.   

 Ett förbättrat mående kan också vara en faktor som föreligger förbättrade livsfunktioner och 

livskvalité. Och ett förbättrat mående kan, enligt forskning som diskuterats tidigare, uppnås 

med hjälp av en vårdhund. I forskningsrapporten av Norling (2001) kring rekreation och 

psykisk hälsa, sammanfattas bland annat djurs förmåga att påverka människans funktioner. 

Till exempel ett förbättrat självförtroende, minskad rädsla, ett ökat socialt stöd genom en ökad 

integration, ett ökat intresse och motivation, samt förbättrad kroppskontroll/kroppskännedom 

(Norling, 2001). Sammantaget ger förbättringar som nämnts ovan direkt eller indirekt ett 

förbättrat mående som påverkar eller påverkas av känslan att klara sig själv, inte vara 

beroende av någon annan. 

 

Ökad glädje/meningsfullhet samt minskad agitation - ger vilja till ökad socialisering 

Även en ökad känsla av meningsfullhet och glädje, samt minskad agitation som inkluderar 

oro, irritabilitet och aggressivitet, är faktorer som indirekt ger sociala effekter i form av 

förbättrade livsfunktioner och ökad livskvalité. Till exempel kan en ökad känsla av 

meningsfullhet ge en ökad vilja till socialisering, något som också kan kopplas till motivation. 

Och en faktor som minskad agitation kan minska klyftan till omgivningen, som därmed ökar 

personens sociala tillvaro och med den oftast en ökad livskvalité. En förbättrad livskvalité 
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sammanfaller ofta med ett minskat depressivt mående. Studien av Moretti et al. (2011) 

diskuterar kring en vårdhunds betydelse för en människas känsla av att känna sig behövd, att 

genom det, mer eller mindre medvetet, ta bättre hand om sig själv för att kunna ta hand om 

någon annan, i detta fall en hund. De diskuterar även kring hundens emotionella koppling till 

människan och hundens förmåga att lugna ner och påverka människans hormonella nivåer 

som kan ge effekter på blodtryck, puls och andning. Att känna sig behövd är en nyckelfaktor 

till mycket enligt de sammanställda forskningsrapporterna av Norling (2001; 2002) kring djur 

och äldre samt rekreation och psykisk hälsa. Att vara viktig för någon annan eller för ett 

sammanhang har bland annat del i psykiskt mående, socialt kontakttagande, distraktion från 

den egna kroppen, och för ökad livskvalité (Norling, 2001; 2002). Sammantaget är 

meningsfullhet med tillvaron något som både kan läka och skydda en individ från ohälsa. 

Meningsfullhet innebär olika för olika individer, och är även något som varierar för individen 

själv olika timmar på dygnet. Det kan vara så att någon inte finner tillvaron meningsfull utan 

ständiga utmaningar och kickar. Men det kan också vara så att någon finner tillvaron 

meningsfull endast genom blickar, ord, och beröring. (Eller då någon fyrbent sitter och väntar 

med ett koppel i munnen.) 

 

Ökat socialt beteende: mer fysiskt, visuellt, och verbalt kontakttagande  

Upplevd livskvalité kan ses som en etikett på att livsfunktioner fungerar, åtminstone till stor 

del. Att ha ett socialt beteende är en mer eller mindre viktig livsfunktion, men troligen en 

viktigare funktion vid sjukdom. I studien av Richeson (2003) diskuterar författaren kring en 

teori som innebär att agitativt beteende hos demenssjuka inte är symptom på demenssjukdom 

utan ett resultat av brist på meningsfull aktivitet. En sådan meningsfull aktivitet, menar 

författaren, skulle kunna vara att arbeta/umgås med en vårdhund. I studien framkommer att 

det agitativa beteendet återkom då aktiviteten tog slut (Richeson, 2003). I detta fall säger inte 

forskningen att det behöver vara just en vårdhund som ska ingå i den meningsfulla aktiviteten. 

Dock visar resultatet att en vårdhund kan vara en sådan faktor, ett resultat som kanske säger 

mer om vad som saknas i vården av demenssjuka än specifikt om vad en vårdhund kan göra.  

Resultat av ett ökat socialt beteende tyder på att arbete med vårdhund fungerar positivt på det 

sociala beteendet, bland annat hos personer med demenssjukdomar. Ett socialt beteende som 

kan ge en ökad livskvalité, likaväl som ett ökat självförtroende kan ge ett ökat socialt 

beteende och en på det följande ökad livskvalité. En meningsfull aktivitet, som diskuterats 
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tidigare, kan vara en början. En vårdhund kan vara en sådan meningsfull aktivitet. 

Självförtroende är även något som påverkar andra delar av en persons liv än specifikt ett ökat 

socialt beteende. Faktorer som ökad rehabilitering, förbättrat mående, ökad energi, samt 

förmåga att klara sig själv, påverkas alla positivt av ett förbättrat självförtroende. I Norlings 

forskningsrapporter (2001; 2002) visas resultat kring hur djur kan påverka personers (äldre, 

samt personer med psykisk sjukdom) självförtroende. I stort påverkar ett förbättrat 

självförtroende, och självkänsla, direkt eller indirekt det sociala beteendet. 

Mer specifika sociala effekter, som ett ökat socialt verbalt respektive ickeverbalt beteende hos 

en person med afasi (LaFrance et al., 2006), samt ökat visuellt och fysiskt socialt beteende 

hos en pojke med autism (Silva et al., 2011), ses också av arbete med vårdhund. Som 

diskuterats tidigare så fungerar hunden som en motiverande faktor till ökat kontakttagande, 

men här även som en länk mellan människa och människa. Detta syns tydligt i just studien av 

Silva et al. (2011) där hunden fungerade som någon som minskade avståndet mellan pojken 

och terapeuten. Hunden litade på terapeuten, pojken litade på hunden. Det är något som också 

ses i resultatet av en kombinerad teoretisk- och fallstudie av Parish-Plass (2008). I studien 

beskrivs hur barn som utsatts för övergrepp av vuxna underlättas i terapin med hjälp av 

närvaron av vårdhund. Vårdhunden ger en trygghet till barnen som av naturliga skäl har svårt 

att knyta an till och slappna av i närheten av vuxna (Parish-Plass, 2008). Begränsningar i det 

sociala beteendet kan som sagt vara mer eller mindre viktiga att arbeta med. Det är viktigare 

då begränsningarna upplevs som begränsande för individen. I fall med barn upplevs dock inte 

alltid socialt avståndstagande som något begränsande för barnet självt, däremot kan det i 

situationer leda till besvärligheter, till exempel oro/ångest, rädsla, och aggression. Dessa 

känslor i sig är troligen obehagliga för barnet och kan på så sätt indirekt tala om för barnet 

och för omgivningen att det sociala beteendet är av vikt att arbeta med. 

Att flertalet resultat kommer ur enskilda möten är inget som gör dem mindre viktiga. Det är 

ofta i enskilda sammanhang som effekterna syns som tydligast. Även om det krävs många 

sådana sammanhang för att skapa vetenskapliga grunder så är grunden till det, och det 

viktigaste, alltid det enskilda mötet. Fungerar inte det enskilda så fungerar inte heller det stora 

sammanhanget. En generalisering behövs dock för att veta vart någonting ska ta sin början, 

och för att kunna generalisera behövs mycket forskning kring många situationer och 

människor. Men en viktig del i arbetat med vårdhund är ändå att aldrig generalisera för 

mycket. Det är en viktig del för vårdhundens professionalism; att ingå i planeringen av vården 

för den enskilda människan.  
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Välmående, anknytning, hundar och människor  

- Diskussion kring relaterad forskning 

Att vårdhund har en effekt på människans emotionella välmående uppmärksammades redan 

av Boris Levinson i hans artikel om hur djurterapi kan användas (1984). Levinson 

konstaterade att djurterapins två huvuddelar, beröring och anknytning, är viktiga faktorer som 

i slutänden leder fram till upplevd välmående hos människan. Detta ses även i resultatet av 

den här studien på flera plan. Ett ökat välmående kan kopplas till alla tre studerade områden, 

fysiska, psykiska och sociala, där studieresultat uppvisar positiva effekter som bidrar till ett 

ökat välmående. Till exempel innebär minskad smärta (fysisk effekt), minskad 

ensamhetskänsla (psykologisk effekt), och ett ökat socialt beteende (social effekt) alla ett ökat 

välbefinnande för individen. Beröring och anknytning, som är något Levinson ser som 

nyckelfaktorer till en lyckad djurterapi och välmående, ses i resultat som kanske framförallt 

studerat psykiska och sociala effekter. Hunden fungerar som en länk mellan människa och 

människa, samt som någonting lugnande och distraherande från en annars stressande och 

ibland smärtsam situation. Anknytning mellan människa och hund är även något som ses i 

studier kring rehabilitering där ett kontaktskapande kan bidra till en ökad motivation att röra 

sig, något som både i stunden och i förlängningen leder till ett ökat välmående.  

Anknytning är även något som diskuterats i litteratursammanställningen av Zilcha-Mano et al. 

(2011), där Bowlbys anknytningsteori kring anpassning, psykopatologi och 

förändringsprocesser ligger som grund. Människan har ett behov av att känna anknytning till 

andra för att må bra. En brist på anknytning, eller osäker anknytning, kan därmed göra en 

läkningsprocess eller ett hanterande av en livssituation betydligt svårare. Zilcha-Mano et al. 

(2011) placerar en vårdhund i denna teori, både som någon att knyta an till för patient och 

terapeut, samt även som en länk till anknytning mellan patient och terapeut. I den här 

litteraturstudien stämmer flertalet studerade resultat in på denna teori. Dels barn som har svårt 

att knyta an till vuxna där en hund mittemellan kan underlätta i situationen. Samt även för en 

persons självkänsla att klara mer än vad han/hon trott, till exempel förbättrad talförmåga, ökat 

kontakttagande, och som nämnts tidigare ökad motivation till rehabilitering. 

I Norlings forskningsrapporter om djur i vården och äldres hälsa (2002) respektive rekreation 

och psykisk hälsa (2001) där djur ingår som en del, sammanfattas tidigare forskning inom 

ämnet djur i vården. Sammanslaget visar dessa två rapporter på hundens förmåga att öka 

människors känsla av att känna sig behövda, känna ett ökat socialt stöd, samt minskad rädsla 
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och med det ett ökat självförtroende. Faktorer som även om de framkommit inom begränsade 

områden, äldrevård och psykiatrisk vård, ändå kan kopplas till andra vårdformer enligt 

resultat i den här litteraturstudien.  Att känna sig behövd ökar känsla av livskvalité, en mening 

med tillvaron eller åtminstone för stunden. Ett ökat socialt stöd innefattas i hundens förmåga 

att öka människors vilja till social kontakt. Minskad rädsla och ökat självförtroende kan ses i 

hundens deltagande i rehabiliteringsvård, att tro och att våga, (rehabilitering påverkas även av 

faktorn att känna sig behövd) samt på sociala effekter. Men kanske framförallt på psykiska 

effekter där ett lågt självförtroende ofta är en del av sjukdomen och där rädsla följer som 

något begränsande i olika livsfunktioner, bland annat inom social samvaro. Detta visar ganska 

tydligt på att dessa faktorer, och andra, hänger samman med olika typer av vårdsituationer, 

något som inte är speciellt konstigt då det hela tiden handlar om människor som var och en 

just består av alla nämnda. 

I en mer övergripande litteratursammanställning har Barkerud (2012) i ett examensarbete på 

etologi och djurskyddsprogrammet sammanfattat 50 vetenskapliga artiklar rörande fysiska 

och psykologiska effekter av kontakt mellan människa och hund. I sammanställningen ingår 

även fokus på hundens perspektiv, något som den här litteraturstudien inte har berört men som 

naturligtvis är viktigt. Barkerud kan genom sina studier konstatera att även hunden har utbyte 

av interaktionen. På fysiska effekter finner Barkerud att positiva hälsoeffekter som minskat 

blodtryck, minskat kortisolvärde och hjärtfrekvens (de två senare även hos hunden) kan ha ett 

samband med utsöndringen av hormonet oxytocin. Oxytocin har kallats ”lugn-och-ro”- 

hormonet då det frisätts vid fysisk kontakt och har en minskande effekt på stresshormoner 

(Beck-Friis, 2007 s.56). Även psykologiska effekter som främjande av sociala relationer och 

ökat välmående är resultat som i sammanställningen kopplas till oxytocin. I den här 

litteraturstudien har oxytocinets inverkan inte diskuterats, mest på grund av att det inte setts 

som någon huvuddel i resultaten av de studerade studierna. Däremot har liknande effekter 

uppmätts i form av förändrade vitala värden och hundens inverkan på sociala relationer och 

ökat välmående. Huruvida det är oxytocinets inverkan som påverkar eller något annat kan 

diskuteras, men det gemensamma är ändå, hur det än fungerar; hunden. 
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Metoddiskussion 

Studiens styrkor och svagheter 

Studiens styrka är bredden. Effekter av vårdhund har sammanställts från studier som 

undersökt fysiska, psykiska, och sociala faktorer utan att fokusera på något specifikt. Detta 

gjorde att ingen studie som mötte inklusionskriterierna valdes bort och att en vårdhunds alla 

effekter sammanställdes. Studiens svagheter är att flera studier var pilotstudier och därför inte 

så omfattande, samt att få studier var genomförda inom liknande områden varför 

generaliseringar var svåra att dra. Generaliseringar är inte alltid bra, men de är ofta 

nödvändiga i praktiken. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier av valda artiklar och kvalitetsbedömning 

Inklusionskriterierna valdes för att så lite som möjligt skulle förbises. Genom att sökorden 

skulle finnas med i titel/abstract så ökade sökmöjligheterna till att huvudtemat i studierna var 

hund i vården eller vårdhund. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanfatta den 

senaste tidens forskning, varför studier som var äldre än tio år valdes bort. Genom att välja 

bort äldre studier fångas den mest aktuella forskningen vilket är positivt. Detta kan dock 

begränsa generaliserbarheten då tidigare studier som eventuellt studerat liknande områden, till 

exempel inom behandling, sjukdomar, rehabilitering, inte finns tillgängliga att jämföra med. 

Även andra områden som inte studerats under senare år, kanske på grund av att de studerats så 

pass flitigt tidigare, missas. De artiklar som inte stämde in på inklusionskriterierna 

exkluderades. Utefter dessa kriterier var det många artiklar som ändå inte passade in på valt 

syfte, även dessa studier exkluderades. Till exempel dök flertalet studier upp som handlade 

om AAT men där ingen hund ingick, eller så berörde de frågor kring allergier eller 

smittorisker med att använda hund i vårdsammanhang.  

Även studier med för låg kvalité enligt Forsberg och Wengströms (2008) kriterier för 

kvalitetsvärdering exkluderades. Kvalitén av studierna graderades på en tregradig skala där de 

med hög och medelkvalité inkluderades medan de artiklar som fick låg kvalité exkluderades. 

Låg kvalité fick studier som hade brister på tre av sex punkter alternativt helt missat två 

punkter. Punkterna rörde typ av studie, väldefinierad frågeställning, relevant antal deltagare, 

adekvata statistiska metoder, samt reliabilitets- och validitetstestade instrument. Två artiklar 
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exkluderades efter kvalitetsvärderingen, 15 fick medel, fyra fick hög, och två fick någonstans 

mittemellan hög och medel. Totalt inkluderades 21 artiklar. 

 

Klinisk betydelse 

Som diskuterats utefter resultatet i den här litteraturstudien har arbetet med vårdhund gett 

resultat på flera nivåer och inom olika typer av vård. Vårdhundens effekter har uppmätts 

fysiskt och fysiologiskt på bred front då bland annat minskad smärta och ökad aktivitet synts i 

skilda sammanhang, och även på vitala värden om än med skilda resultat. Skilda resultat tyder 

på att planeringen kring vårdhund är viktig för att interventionen ska bli rätt för patienten. Det 

är en tydlig indikation på att mer forskning och tydlighet kring arbete med vårdhund behövs 

och är viktigt.  

På psykiska och psykologiska, samt sociala, nivåer syns även här resultat på bred front, i form 

av hunden som distraktion, motivationshöjande, förbättrat mående, ökad upplevd livskvalité, 

samt ett ökat socialt beteende. Resultat som mer eller mindre går att generalisera till att gälla 

olika situationer och olika patientgrupper, och om en generalisering inte är möjlig på grund av 

för tunt underlag så tyder ändå mycket på att en sådan skulle nås om mer forskning bedrevs. 

Även här är det dock viktigt att understryka planeringens vikt för det enskilda mötet; att ett 

tydligt mål med arbetet finns.  

Hundens förmåga att distrahera är ett exempel där situationen spelar roll, där ett resultat av 

distraktion kan bli både positivt och negativt beroende på om distraktionen sker åt rätt håll. 

Att bli distraherad så att viktig information inte står i fokus, utan istället en mjuk päls och en 

kall nos, är ett exempel där distraktionen mer är i vägen än behjälplig (Miller et al., 2003). 

Sammantaget är introduktionen av vårdhund i vården någonting som kan bli väldigt positivt 

men också väldigt fel om underlag, planering, utbildning, forskning, och tydliga riktlinjer inte 

finns. Något som också måste tas hänsyn till är allergi och rädsla för hund. Två viktiga 

faktorer som dock med planering och riktlinjer inte är ett hinder för arbete med vårdhund. 

 

Slutsats 

För att vårdhundens positiva effekter inom omvårdnad ska nå evidens behövs fler studier 

inom alla områden där vårdhunden finns idag. Det räcker inte med enstaka studier inom 
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respektive vårdområde för att vårdhunden ska kunna ta plats i vården. Befintlig forskning 

pekar på att positiva effekter har uppmätts inom flertalet vårdområden och, som 

sammanställts i den här litteraturstudien, på fysiska, psykiska och sociala nivåer. Mer 

forskning inom dessa vårdområden på alla nivåer behövs för att vårdhund ska kunna spridas 

inom befintliga områden och till nya. Dessutom behövs mer forskning, samt riktlinjer, för att 

underlätta för inblandade på den enskilda vårdinrättningen, och för varje enskild människa 

och hund, för att försäkra att arbetet med vårdhund bedrivs på ett framgångsrikt sätt.  
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Epilog  

Utbildningen till vårdhund baseras från början på fyra grunder: passivitetsträning, 

miljöträning, stresshantering, och social träning.  Det är faktorer som är viktiga från början 

och hela vägen för att hunden ska känna sig trygg och för att olika situationer och möten ska 

fungera även om de inte liknar de förra. Ronja var redan från början jättebra på den sociala 

delen och även på att vara passiv. Hunden måste kunna slappna av för att orka med att 

arbeta. Ronja vet hur man slappnar av. Miljöträning innebär att hunden ska lära sig att 

känna sig trygg i olika miljöer. Ronja och Ronjas matte har tränat på detta genom att gå ett 

par varv runt och kors och tvärs genom Uppsala. I varje ny miljö har Ronja tagit in olika 

intryck och vant sig vid dem. Detta innebär att hon på ett ganska snabbt sätt kan förlika sig 

med alla nya miljöer hon ställs inför och koncentrera sig på patienten istället för att nosa 

igenom respektive kvadratmeter innan patienten står i fokus. I Ronjas fall kommer en 

människa i fokus först, dock kan hon efter att ha hälsat ta sig tid att hälsa på rummet också. 

Den fjärde faktorn; stresshantering, är träning för hundens skull. Hundföraren måste känna 

till vad som lugnar ned hunden så att den inte stressar upp sig. Ronja blir till exempel lugn av 

att bli klappad, men också av att veta vad hon ska göra.  

Förutom dessa fyra grunder så tillkommer specifik träning för olika ändamål. Hunden ska 

vara lydig och följa hundförarens signaler, men inte för bunden till föraren så att hunden hela 

tiden söker förarens godkännande. Hunden ska vara så pass självsäker att den klarar egna 

initiativ och kan fokusera på patienten istället för på föraren, det är ju patienten som står i 

fokus. Hunden ska gärna kunna glömma att föraren finns i rummet och agera på patientens 

initiativ utan att fråga föraren om det är ett godkänt beteende. Ronja är bra på egna initiativ. 

Ronjas problem är nog mer att hon är så pass självsäker att hon klarar av att ignorera alla 

möjliga signaler och bara fokusera på det hon i stunden anser som det viktigaste. Till exempel 

en spännande lukt. Att klara av att bortse från spännande lukter ingår i miljöträningen, om 

lukten är bekant sedan tidigare är den inte längre lika intressant. 

Att vara vårdhund innebär minst ett års träning och därefter inskolning. Att vara vårdhund 

innebär noggrannhet, tydlighet och säkerhet. Att vara vårdhund innebär återkommande och 

nya möten i bekanta eller främmande miljöer och situationer. Att vara vårdhund innebär att 

kunna gå förbi en katt på promenaden med Elsie 86. Att vara vårdhund innebär att bli 

klappad åt fel håll, kramad, borstad, skickad att hämta en boll eller en plastkrokodil för 

nittonde gången, krypa under eller hoppa över, bli tittad i öronen och gå ett trappsteg i taget. 

Att vara vårdhund innebär att gå fram till en människa och lägga hakan i dennes knä. Det 

behövs egentligen inte mycket mer än så. En haka i ett knä. Eller en dragkamp med ett flätat 

rep med en boll i ena änden. (Ronja kan båda.) 

 

Tack till: Barbro för hjälpen, Kristina för språket, och Katarina för att du tror på mig.
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Resultat av databassökning i PubMed 

Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

2012-09-29 Animal-assisted 
therapy (OR) 

Animal-assisted 

activity 

2003-2012, 
English,  

title/abstract 

66 15 14 

2012-09-29 Therapy-dog 2003-2012, 

English,  

title/abstract 

14 6 2 

2012-09-29 Pet-therapy 2003-2012, 

English, 

title/abstract 

32 4 3 

 

 

Resultat av databassökning i Cinahl 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

2012-10-06 Animal-assisted  

therapy (OR) 

Animal-assisted  

activity 

2003-2012, 

English, 

abstract 

51 10 1 

2012-10-06 Therapy-dog 2003-2012, 

English,  

abstract 

9 4 1 

2012-10-06 Pet-therapy 2003-2012, 

English, 

abstract 

12 1 0 

 

Bilaga 2 visar resultatet av databassökningen och artikelurvalets gång från första sökresultatet till 

slutresultatet på 21 utvalda studier. 

Motiv till exkluderade artiklar: Svarade inte mot syftet, för låg kvalitet (Forsberg & Wengström 2008; 

kriterier för kvalitetsvärdering), alternativt redan inkluderade genom annan sökning. 
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Författare Titel Land Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Abate, Zucconi, 

Boxer, (2011) 

Impact of canine-

assisted ambulation 

on hospitalized 

chronic heart failure 

patients’ ambulation 

outcomes and 

satisfaction: A pilot 

study 

USA Att undersöka effekten av 

att använda Canine-

assisted ambulation 

(CAA), dvs djur som 

hjälpmedel vid 

mobilisering, hos 

hjärtsjuka pat. Effekter 

som undersöks är 

motivation, hur långt pat 

klarar att gå, samt pat 

belåtenhet med metoden. 

(Pilotstudie) Kvasiexperimentell 

prospektiv studie, mellangrupps- ABC-

design. 

69 pat med hjärtfel inlagda på sjukhus 

erbjöds att börja gåträna för att 

mobilisera sig. Oavsett respons erbjöds 

pat därefter att gå tillsammans med en 

terapihund. Antalet steg pat tog 

jämfördes med ett urval från tidigare 

studier. Efter gåträningen fick deltagarna 

fylla i en fem frågor lång enkät angående 
hur nöjda de var med upplevelsen. Även 

inledande respons jmf med hur många 

som ändrade sig noterades också. 

CAA visade signifikant minskning i 

antal pat som inledningsvis nekade 

mobilisering (från 13 av 64 till 0 av 

64). Exp.gr gick sign fler steg än 

kontrollgr (235,7 steg jmf med 120,2 

steg). Alla pat i exp upplevde CAA 

som ngt pos, och flertalet uppgav att 

de dels inte märkt hur långt de 

faktiskt hade gått, dels endast deltog 

för att hunden var med. 

2 

Aoki, Iwahashi, 

Ishigooka, 

Fukamauchi, 

Numajiri, 

Ohtani, Ohta, 

(2012) 

Evaluation of cerebral 

activity in the 

prefrontal cortex in 

mood (affective) 

disorders during 

animal-assisted 
therapy (AAT) by 

near-infrared 

spectroscopy (NIRS): 

a pilot study 

Japan Att mäta effekten av 

interaction med hund på 

cerebral aktivitet hos 

personer med affektiva 

sjukdomar genom 

metoden NIRS. Samt om 
NIRS kan användas som 

mätmetod vid AAT. 

(Pilotstudie) Kvasiexperimentell 

mellangrupps- blockdesign (ABA).  

Två försökspersoner med affektiva 

sjukdomar och en kontrollperson 

undersöktes med NIRS medan de 

genomförde två uppgifter: AAT resp 
VFT (Verbal fluency task). Det som 

mättes var oxy-Hb som ett mått på 

cerebralt blodflöde (bla syrets 

metabolism och blodvolym). 

Hundinteraktionen gick till så att 

personen fick umgås fritt med en hund i 

ett rum tillsammans med en 

vårdhundförare. VFT innebar 

uppräknande av ord med en viss vokal. 

Under pre- och post fick deltagarna sitta 

på en stol med ögonen stängda. 

NIRS-signalen under AAT visade på 

stor ökning i Oxy-Hb under AAT i 

största delen av prefrontalkortex 

(PFC) hos de båda pat jmf med innan 

och efter. Jmf med VFT så var 

skillnaden i Oxy-Hb större eller 
mindre hos alla deltagarna vilket 

tyder på att effekten som AAT har på 

PFC skiljer sig från den effekt som 

VFT har. AAT tycks kunna skapa 

biologiska och fysiologiska 

förändringar i PFC och därmed öka 

aktiviteten i PFC som hos 

deprimerade vanligen är låg. I jmf 

med VFT ska dock påpekas att 

interaktion med en levande varelse 

påverkar personen både socialt och 
psykologiskt, ngt som en VFT inte 

gör. Det är möjligt att NIRS kan 

användas som ett mätinstrument för 

AAT fysiologiskt och objektivt. 

2 
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Författare Titel Land Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Banks M, 

Willoughby, 

Banks W, 

(2008) 

Animal-assisted 

therapy and 

loneliness in 

nursing homes: use 

of robotic versus 

living dogs 

USA Att undersöka om en 

robothund kan minska 

ensamhet hos äldre patienter 

på ett vårdboende och jämföra 

resultatet med en levande 

hund. 

Kvasiexperimentell, mellangrupps-, 

pre/post-design. 

Patienterna delades in i tre grupper: 

AAT med robothund, AAT med 

levande hund samt terapi utan hund. 

Terapin utgjordes av 30 min/gång 

under åtta veckor. Test gjordes av 
ensamhetskänsla innan start samt vecka 

sju. 

Signifikant minskad 

ensamhetsupplevelse hos patienterna 

som fick AAT i båda formerna 

jämfört med kontrollgruppen. En 

ökad tillgivenhet till den levande 

hunden jämfört med robothunden. 

1(2) 

Barker, 

Pandurangi, 

Best (2003) 

Effects of animal-

assisted therapy on 

patients’ anxiety, 

fear, and 

depression before 
ECT 

USA Att undersöka om AAT kan 

minska rädsla, oro och 

depression hos psykiatriska 

patienter före ECT. 

Kvasiexperimentell, inomgrupps-, 

pre/post-design.  

Test i form av VAS (visual analogue 

scale). 35 patienter fick en session med 

15 min AAT och vid ett annat tillfälle 
15 min att läsa tidningar. 

Signifikant minskad rädsla och oro 

(rädsla minskade med 37 % och oro 

med 18 %). Ingen signifikant skillnad 

i depression. 

1(2) 

Braun,  

Stangler, 

Narveson,  

Pettingell, 

(2009) 

Animal-assisted 

therapy as a pain 

relief intervention 

for children 

USA Att mäta eventuella skillnader 

i smärta samt vitala värden 

hos barn mellan 3-17 år på en 

akutvårdsavdelning för barn 

som får umgås med en 

vårdhund. 

Kvasiexperimentell, mellangrupps-, 

pre/post-design.  

Undersökningsgruppen fick umgås med 

vårdhunden i 15-20 minuter. Tester 

gjordes på smärta, blodtryck, puls och 

andning. 

Signifikant minskad smärtupplevelse 

hos undersökningsgruppen. Ingen 

skillnad i blodtryck och puls. Dock 

signifikant ökad andningsfrekvens. 

2 

Bulette- 

Coakley, 

Mahoney, 

(2009) 

Creating a 

therapeutic and 

healing 

environment with 

a pet therapy 

program 

USA Att undersöka hur 

sjukhusbundna patienter mår 

efter besök av vårdhund. 

Kvasiexperimentell, inomgrupps-, 

mixed methods-, pre/post-design. 

Studie med en undersökningsgrupp på 

61 patienter från tre avdelningar. 

Mätningar gjordes av vitala värden, 

smärta, energinivå och humör, samt den 

totala upplevelsen av 

vårdhundsbesöket. 

Minskad smärta, minskad 

andningsfrekvens, ökad energi och 

humör. Minskad spänning/orolighet 

samt upplevd som meningsfull 

upplevelse hos patienterna. 

1 



BILAGA 2 - ARTIKELÖVERSIKT 
 

 
 

 

 

Författare Titel Land Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Cole, 

Gawlinski, 

Steers, 

Kotlerman 

(2007) 

Animal-assisted therapy 

in patients hospitalized 

with heart failure 

USA Att undersöka om ett besök 

av en terapihund i tolv min 

kan förbättra värden och 

minska ångest hos 

hjärtpatienter. 

Experimentell, inomgrupps-, ABC-

design.  

Tre tillfällen (terapihund, terapi, 

vanlig vård) under tolv min. Data 

kontrollerades före besök, samt efter 

8 respektive 16 min. 

Jämfört med kontrolltillfällena 

(med och utan terapi) hade tillfället 

med terapihund signifikant minskat 

systoliskt blodtryckt, 

lungkapillärtryck, minskade 

adrenalin- och noradrenalin nivåer, 
hos hjärtsjuka vid AAT. Samt 

minskad ångest. 

1 

Johnson, 

Meadows, 

Haubner, 

Sevedge, 

(2008) 

Animal-assisted activity 

among patients with 

cancer: effects on mood, 

fatigue, self-perceived 

health, and sense of 

coherence 

USA Att undersöka vad besök av 

en hund (AAA) gör med 

humöret, upplevd hälsa och 

känsla av sammanhang 

bland strålningspatienter.  

Experimentell mellan-, och 

inomgrupps-, pre/post-design. 

Tre grupper (hund, människa, 

läsning) av vuxna cancerpatienter 

med pågående strålningsbehandling 

15 min/gång tre ggr/v under fyra v.  

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. Alla tre grupperna 

upplevde dock interventionen som 

positiv och alla förbättrade humöret 

jmf med pre-test. 

1 

Kovács, 

Kis, Rósza S, 

Rósza L 
(2004) 

Animal-assisted therapy 

for middle-aged 

schizophrenic patients 
living in a social 

institution 

Ungern 

 

 
 

Att bestämma om AAT är ett 

effektivt sätt för 

schizofrenipatienter att 
förbättra sina livsfunktioner. 

(Pilotstudie) Kvasiexperimentell 

inomgrupps-, pre/post-design. 

Sju patienter med schizofreni deltog 
i grupp- AAT en g/v under nio mån. 

Tester gjordes på åtta olika 

livsfunktionsområden (äta, hygien, 

hushållssysslor, hälsa, att handtera 

pengar, transport, fritid, arbete). 

Signifikant förbättring på områdena 

hälsa och hushållssysslor. Övriga 

områden förbättrades alla, dock ej 
signifikant. 

2 

LaFrance, 

Garcia, 

Labreche 

(2006) 

The effects of a therapy 

dog on the 

communication skills of 

an adult with aphasia 

Canada Att undersöka vilken 

inverkan en terapihund har 

på det socialt verbala och 

ickeverbala hos en person 

med afasi. 

Kvasiexperimentell, single-case, 

ABCA-design. 

ABCA: utan hund, med hundförare, 

med både hund och hundförare samt 

utan hund igen. Undersökningen 

skedde under promenad och pågick 

en g/v under elva v. 

Både det socialt verbala och icke-

verbala hos patienten ökade från 0 

till i genomsnitt 3.34 resp. 1.13 

beteende/min då hunden var med. 

Även hundföraren hade viss positiv 

inverkan. Under de två sista 

veckorna utan hund sjönk 
beteendet. 

2 
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Författare Titel Land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Marcus, 

Bernstein, 

Constantin, 

Kunkel, 

Breuer, 

Hanlon, (2012) 

Animal-

assisted 

therapy at an 

outpatient pain 

management 

clinic 

USA Att utvärdera effekten 

med att inkludera en 

terapihund en kort stund 

vid ett rutinbesök på en 

smärtklinik. Både för 

patienter, anhöriga och 

personal. 

Kvasiexperimentell, open-lable-, mellangrupps-, 

pre/post- design.  

En mottagning för smärtbehandling under två 

mån. Deltagarna fick på plats välja om de ville 

delta i studien och fick därefter antingen vänta i 

ett väntrum (kontroll) eller i ett rum intill 

tillsammans med en terapihund (experiment). 

Innan kontroll/exp- interventionen fick 
deltagarna fylla i en hälsoenkät 

(ångest/depression) samt ett formulär med tio 

faktorer som de fick ranka från 0-10. Detta 

formulär fick deltagarna fylla i på nytt efter 

interventionen. Terapihundinterventionen gick 

till så att pat fick sitta bredvid hunden, umgås 

fritt, och prata om hunden/hundrelaterade ämnen, 

men undvika att prata om allt hälsorelaterat kring 

pat. 

Signifikant skillnad på alla mätfaktorer 

hos deltagarna i terapihundinterventionen 

jmf med innan, ingen sign skillnad hos 

kontrollgr. De individer som efter ifyllt 

hälsoformulär bedömts vara antingen 

deprimerade eller ha ångest skilde sig inte 

från övriga deltagares resultat.  Kliniskt 

meningsfull smärtlindring (minskning av 
minst 2 steg på 0-10-stegs skalan) 

uppmättes hos 23% av pat. Även sign 

förbättringar kunde uppmätas hos 

anhöriga och personal. De tio faktorer 

som mättes var: smärta, utmattning, 

stress, aggression, oro/ångest, 

nedstämdhet, irritation, lugn, nöjd, 

upprymdhet 

2 

Miller, 

Connor, Deal, 

Weber Duke, 

Stanley-
Hermanns, 

Varnell, 

Hartman, 

McLarty 

(2003) 

How animal-

assisted 

therapy affects 

discharge 
teaching: A 

pilot study 

USA Att svara på frågan: 

Underlättar det för 

patientinlärningen att ha 

en terapihund 
närvarande vid 

information inför 

hemgång efter 

hjärtoperation? 

(Pilotstudie)Kvasiexperimentell,  

Mellangrupps-, pre/post-design. 

Två grupper jämfördes där den ena gruppen hade 

en terapihund närvarande samtidigt som 
patienten tittade på en tio min lång 

informationsfilm. Totalt 60 patienter deltog. 

 

 

Undersökningsgruppens resultat på 

inlärning var lägre än kontrollgruppens. 

(Trolig förklaring kan vara distraktion på 

grund av hunden.) 

2 

Moretti, De 

Ronchi, 

Bernabei, 

Marchetti, 

Ferrari, 

Forlani, 

Negretti, 
Sacchetti, Atti, 

(2011) 

Pet therapy in 

elderly patients 

with mental 

illness 

Italien Att utvärdera effekterna 

av ett djurterapiprogram 

i mående, kognition och 

livskvalité hos äldre 

personer med psykisk 

sjukdom boende på ett 

vårdhem . 

Kvasiexperimentell, mellangrupps-, pre/post-

design. 

MMSE (kognition), GDS (depression), samt ett 

livskvalitéformulär fylls i före och efter en sex v 

lång intervention där patienterna får träffa hund 

en g/v under 90min. Exp.gr. består av tio pers, 

kontrollgr av elva. 

Förbättrat mående (GDS) i båda 

grupperna men högst i exp.gr. Även en 

viss förbättring i kognitiva funktioner 

med störst skillnad i exp.gr, dock inte stat 

sign resultat. Livskvalitén upplevdes hos 

exp.gr som förbättrad och 80% ville 

fortsätta interventionen. 

2 
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Författare Titel Land Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Mossello, 

Ridolfi, Mello, 

Lorenzini, 

Mugnai, 

Piccini, 

Barone, 

Peruzzi, 

Masotti, 

Marchionni, 

(2011) 

Animal-assisted 

activity and 

emotional status 

of patients with 

Alzheimer’s 

disease in day 

care 

Italien Att undersöka effekten av 

AAA med hund hos 

patienter med Alzheimers 

jmf med vanliga aktiviteter 

på ett dagcenter samt jmf 

med en mjukhund. 

Effekterna som undersöks 

är kognition, humör, 

aggression, samt BPSD 

(Beteendemässiga och 

Psykiska Symptom vid 
Demens). 

Kvasiexperimentell, inomgrupps-

ABC-design. 

Tio pat med Alzheimers 

sjukdom. Studien var uppdelad i 

tre perioder: Två v vanlig 

aktivitet, tre v kontroll med 

mjukdjur, och tre v AAA. Tester 

(kognitiva, beteende, 

psykologiska) gjordes innan, 

efter kontroll och efter AAA. 

Kontroll och AAA innefattade 
vardera 100min tre ggr/v 

gruppaktivitet där vardera pat 

fick tio min egen interaktion 

(tala, klappa, leka, mata, borsta, 

promenera) med 

hunden/mjukhunden. 

Ingen skillnad i kognitiva- eller 

neuropsykiatriska tillstånd, med undantag för 

NPI (ångest) som var signifikant lägre efter 

hundterapin jmf med kontroll. Minskning av 

CMAI (agitation) och CSDD (depression) var 

icke-sign jmf kontroll. OERS (nedstämdhet) 

minskade sign (förblev lägre under tre tim 

efter) samt OERS (glädje, vakenhet) ökade sign 

jmf kontroll. Den motoriska aktiviteten ökade 

sign under AAA jmf med kontrollaktivitet. 

2 

Nathans-Barel, 

Feldman, 

Berger, Modai, 

Silver 

(2005) 

Animal-assisted 

therapy 

ameliorates 

anhedonia in 

schizofrenia 

patients 

Israel Att undersöka om AAT 

hjälper mot glädjelöshet hos 

patienter med schizofreni. 

(Pilotstudie) Kvasiexperimentell, 

mellangrupps-, pre/post-design. 

Jämförande studie med två 

grupper där den ena gruppen 

patienter fick tio veckors AAT-

terapi, en g/v á en tim. medan den 
andra gruppen fick vanlig terapi. 

Tester gjordes innan, efter fem v 

och efter tio v. 

AAT-gruppen visade signifikant förbättring av 

glädjefullhet/meningsfullhetskänsla samt ökad 

motivation jmf med kontrollgruppen. Ingen 

signifikant skillnad i sjukdomsbild 

(positiva/negativa symptom). 

1 

Orlandi, 

Trangeled, 

Mambrini, 

Tagliani, 

Ferrarini, 

Zanetti, 

Tartarini, 

Pacetti, 

Cantore (2007) 

Pet therapy 

effects on 

oncological day 

hospital patients 

undergoing 

chemotherapy 

treatment 

Italien Att undersöka effekten av 

AAA på cancerpatienter 

under cellgiftsbehandling. 

Effekt på mående och vitala 

värden. 

Kvasiexperimentell 

mellangrupps- pre/post-, samt 

ABC-design.  

Två grupper under 

cellgiftsbehandling jämfördes, 

med eller utan AAA. Innan och 

efter behandling fick deltagarna 

fylla i ett formulär (oro, 

depression, somatiska symptom, 

fientlighet), samt kontroll av 
vitala värden innan, under och 

efter 

Signifikant förbättring i depression i 

experimentgruppen (AAA) jämfört med 

kontrollgruppen, liksom i syresättning. Både 

oro och aggressivitet minskade signifikant i 

båda grupperna, liksom blodtryck och puls. 

2 
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Författare Titel Land Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Richeson 

(2003) 

Effects of animal-

assisted therapy on 

agitated behaviors 

and social 

interactions of older 

adults with dementia 

USA Att undersöka om AAT 

har någon effekt på 

agitativt beteende hos 

personer med demens, 

samt deras sociala 

interaktioner, och PRN 

(vid behovs) 

medicinering. 

(Pilotstudie) Kvasiexperimentell, 

inomgrupps-, ABC-design. 

Test före, efter och uppföljning. 

15 patienter med demens från två 

olika demensboenden deltog 

gruppvis i studien dagligen under 

tre veckor. 

Signifikant förbättrad social interaktion och 

signifikant minskat agitativt beteende.  

Ingen skillnad i PRN medicinering. 

1 

Rondeau, 

Corriveau, 

Bier, Camden, 

Champange, 
Dion, (2010) 

Effectiveness of a 

rehabilitation dog in 

foster gait retraining 

for adults with a 
recent stroke: A 

multiple single-case 

study 

Canada Att dokumentera 

effekten med att 

använda en hund i 

rehabilitering/ gåträning 
(motiverande och 

stödjande). 

Experimentell, multiple single-

case, ABA-design. 

 Fyra deltagare med hemipares 

efter stroke (mellan 24-144 dagar 
efter stroke). Tester gjordes på 

gånghastighet samt gångmönster 

med hund resp med käpp. Tre v, 

fyra ggr/v. 

Gånghastigheten ökade sign för tre av fyra 

med hund, och nära sign för den fjärde jmf 

med innan, och starkt sign jmf med käpp. 

Gångmönstren förbättrades sign på två 
mätpunkter (mindre resp större avvikelser) 

hos alla deltagare jmf med innan, dock ej 

sign, jmf med käpp. Förbättringen med 

hund fortskred under hela perioden. 

2 

Sellers 

(2005) 

The evaluation of 

animal assisted 

therapy intervention 

for elders with 

dementia in long-

term care 

USA Att undersöka effekten 

av AAT på socialt och 

agitativt beteende hos 

äldre personer med 

demens. 

Experimentell, multiple single-

case, ABAB-design. 

Fyra deltagare filmades 15 

min/dag, både under baseline och 

under AAT. Mätningar gjordes 

med speciella 

kodningsinstrument. 

Signifikant ökat socialt beteende och 

signifikant minskad agitation hos alla fyra 

deltagare.  

2 

Silva, Correia, 

Lima, 
Magalhaes, de 

Sousa, (2011) 

Can dogs prime 

autistic children for 
therapy? Evidence 

from a single case 

study 

Portugal Att utforska vilken 

effekt närvaron av en 
terapihund har på en 

pojke med autism under 

samtal med en terapeut. 

Experimentell, single-case, ABA-

design.  
Pojken fick terapi under två 

behandlingsformer: med hund 

resp utan hund. Vardera 

terapiform ägde rum varje vecka 

under 45 min. Dessa filmades, 

analyserades och kodades till två 

variabler: neg respektive pos 

beteende. 

Vid närvaro av hund visade pojken 

signifikant minskat aggressivt beteende 
både verbalt och mot objekt, ”grabbing 

behavior”(att rycka till sig saker från 

terapeuten), samt minskat självupptaget 

beteende (att gå in i sig själv), jmf med utan 

närvaro av hund. Visuell kontakt, leenden, 

samt mottagande/givande av fysisk kontakt 

var sign högre med hund jmf med utan. 

2 
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Författare Titel Land Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Sobo, Eng, 

Kassity-

Krich 

(2006) 

Canine visitation 

(Pet) therapy: 

pilot data on 

decreases in child 
pain perception 

USA Att undersöka om, och I så fall 

hur, CVT (canine visitation 

therapy) påverkar den fysiska 

och/ emotionella postoperativa 
smärtupplevelsen hos barn. 

Kvasiexperimentell, inomgrupps-, 

pre/post-design. 

En smärtskala och en emotionell skala 

från 1-10 i form av en linjal användes. 25 
barn deltog en till tre dagar efter 

operation, varje barn fick ett besök av en 

hund. Efter besöket gjordes även en 

kortare intervju. 

Signifikant minskad 

smärtupplevelse. Den kvalitativa 

delen, intervjun, tydde på att bla 

distraktionen som hunden skapade 
hjälpte i smärtreduceringen.  

2 



BILAGA 3 – ARTIKELINDELNING I RESULTATET 
 

 
 

      

     

Bilaga 3 visar vart i resultatet respektive artikel ingår (fysiska effekter, psykiska effekter, 

och/eller sociala effekter), och på så vis även översiktligt respektive artikels 

undersökningsområde. 

Artikel Fysiska/fysiologiska  

effekter 

Psykiska/psykologiska  

effekter 

Sociala effekter 

Abate m.fl. (2011) X X  

Aoki m.fl. (2012) X X  

Banks m.fl. (2008)  X  

Barker m.fl. (2003)  X  

Braun m.fl. (2009) X   

Bulette-Coakley m.fl. (2009) X X  

Cole m.fl. (2007) X X  

Johnson m.fl. (2008)  X  

Kovács m.fl. (2004) X  X 

LaFrance m.fl. (2006) X X X 

Marcus m.fl. (2012) X X  

Miller m.fl. (2003)  X  

Moretti m.fl. (2011)  X X 

Mossello m.fl. (2011) X X X 

Nathans-Barel (2005)  X X 

Orlandi m.fl. (2007)  X  

Richeson (2003)  X X 

Rondeau m.fl. (2010) X   

Sellers (2005)  X X 

Silva m.fl. (2011)  X X 

Sobo m.fl. (2006) X X  


