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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Djurassisterad terapi, vårddjur, kompletteringsbehandling. 

Bakgrund: Ett grundläggande emotionellt behov hos människan är fysisk beröring, som vid 

vissa sjukdomstillstånd kan vara svåra att tillfredsställa inom vården. Effekten av beröringen 

gör att människan blir mer avslappnad, samma effekt kan en person få från fysisk beröring av 

sällskapsdjur. Djurassisterad terapi kan användas som en kompletteringsbehandling inom 

sjukvården. 

Syfte: Att beskriva vilka djurarter som används i djurassisterad terapi och på vilket sätt de kan 

användas i vården för rehabilitering och habilitering av patienter. Syftet var vidare att 

beskriva om det har effekt på hälsan och i så fall vilken effekt det har. 

Metod: Litteraturstudie med 11 utvalda artiklar från databaserna CINAHL, PubMed och 

Google scholar. Artiklarnas kvalitet granskades, resultaten analyserades och presenteras efter 

studiens frågeställningar. 

Huvudresultat: Flertalet djurarter kan användas för djurassisterad terapi vid både psykisk och 

fysisk ohälsa. Terapin, oavsett djurart och utformning hade en stressreducerande och 

avslappnande effekt på studiedeltagarna. Detta antas bidrar till den reducerade 

symtomproblematiken som de upplevde. Den positiva effekten varade framförallt under tiden 

för terapins genomförande. Även personalen upplevde en minskad stress och en ökad känsla 

av tillfredställelse med sitt arbete, vilket kan ha bidragit till terapins effekt på deltagarna. 

Slutsats: Individanpassad djurassisterad terapi kan ha god effekt som en kompletterande 

behandling på patienters upplevda hälsa i de fall där patienten är öppen för att delta i denna 

form av terapi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Key words: Animal assisted therapy, pet therapy, nursing animal, complementary treatment. 

Background: A basic emotional need of humans is physical touch, which in certain disease 

states may be difficult to satisfy in healthcare. The effect of physical touch reduces stress and 

enables humans to become more relaxed, the same effect may be attained by a physical 

encounter with an animal. Animal-assisted therapy, also referred to as pet therapy can be used 

as a complementary treatment in healthcare. 

Aim: To describe the species used in animal assisted therapy, in which way they can be used 

in the care of rehabilitation and habilitation of patients. A further aim was also to describe if it 

has an effect on human health, if so, what effect it has. 

Methods: A literature review, with 11 articles from the databases CINAHL, PubMed and 

Google Scholar.   

Main results: Most animal species can be used for animal assisted therapy in both mental and 

physical health. The therapy, regardless of species and design had a stress-reducing and 

relaxing effect on study participants. This is believed to contribute to the reduction of 

symptoms they experienced. The positive effect lasted especially during the time of the 

therapy's intervention. The staff experienced a reduced stress and increased feelings of 

satisfaction with their work, which may have contributed to the therapy's effect on 

participants. 

Conclusion: Personalised animal assisted therapy may be effective as an adjunctive treatment 

in patients' perceived health in cases where the patient is open to participate in this form of 

therapy. 
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1.0 BAKGRUND 

Enligt Pellmer och Wramner (2007, s.10) är världshälsoorganisationens (WHO) definition av 

hälsa denna: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp”. Vidare beskriver WHO även hälsa som ett 

adekvat förhållande mellan individens mål eller intentioner och kapacitet, som gör det möjligt 

för individen att eftersträva och uppnå de mål som denne har för avsikt att realisera, att 

förverkliga sina önskningar (WHO, 2014). 

För att kunna ge en tillfredsställande vård krävs inte bara medicinskt teoretiskt och tekniskt 

kunnig personal utan även personal som har en god förmåga att kunna förmedla lugn, trygghet 

och bibehållen integritet. De basala och specifika omvårdnadsbehoven bör i första hand 

tillgodoses hos patienten, detta innebär inte bara de fysiska behoven utan inkluderar även att 

kunna tillgodose patientens psykiska och psykosociala behov. När patienten själv inte kan 

förmedla dessa behov vid till exempel demens och dylika sjukdomar så ligger det extra stor 

vikt på personalen att kunna avgöra vad patienten behöver för att uppleva att denne har en god 

hälsa och ett gott välbefinnande (Hofseth & Norvoll, 2003).  

Ett grundläggande emotionellt behov hos människan är fysisk beröring (Skovdahl, Kihlgren 

& Kihlgren, 2003). Den fysiska beröringen kan fungera som en stärkande faktor i människans 

sätt att kommunicera och uttrycka sig (Beck-Friis, Beck-Friis & Strang, 2007). Hos personer 

med kognitivsvikt, till exempel de som lider av Alzheimers sjukdom eller demenssjukdom, är 

ofta de emotionella funktionerna bevarade. Detta gör att de vid en fysisk beröring, till 

exempel en kram, kan känna glädje långt in i sjukdomsförloppet även om de kognitivt inte 

riktigt kan förstå sig på varför de känner dessa känslor (Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren, 

2003). Det har även påvisats att barn med koncentrationssvårigheter, människor som drabbas 

av sjukdom och nyfödda barn blir lugnare, mer avslappnade och mår bättre om de får fysisk 

beröring. Effekten av beröring mellan människor, både att ge och få, minskar oftast halten av 

stresshormonet kortisol och frisätter hormonet oxytocin som gör att människor blir mer 

avslappnade. Samma effekt kan en person få utav att ge och få fysisk beröring från ett 

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

De flesta människor har även ett behov av att känna att de gör nytta och är betydelsefulla för 

någon och att de har en känslomässig relation till någon. En relation som består utav 

gemenskap, ärlighet och psykisk- och fysisk närhet. Vid sjukdom kan en människa uppleva en 

stor känsla av ensamhet och meningslöshet. Det kan upplevas vara mindre komplicerat att 
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skapa en relation till ett sällskapsdjur och på så vis kan behovet av en relation tillfredsställas 

genom att inkludera ett vårddjur som en kompletterande behandling, en djurassisterad terapi 

(Beck-Friis, Beck-Friis & Strang, 2007). Florence Nightingale skrev i sina anteckningar om 

sjukvård år 1859:  

”Ett litet favoritdjur är ofta utmärkt sällskap åt en sjuk i synnerhet för långvariga kroniska 

fall” (Nightingale, 1954, s.117). 

Relationen till ett djur kan då i vissa fall komplettera eller till viss del ersätta frånvaron av 

relation till familj och närstående (Beck-Friis, Beck-Friis & Strang, 2007). Kristoffersen 

(2006) hänvisar till att Travelbee påpekar vikten av den mellanmänskliga relationen och att 

inkludera familj och närstående för att kunna ge en patient den helhetsorienterade 

omvårdnaden som behövs för att leva upp till ett gott utförande av omvårdnaden. 

”Du älskar din hund nästan lika mycket som dina barn. Hunden är så otroligt viktig för oss 

som har hund. Att inte få se sin hund när du vill det, på grund utav att du ligger på sjukhuset 

en längre tid, det är verkligen grymt. För hunden är ju som ett barn för dig” (Beck-Friis, 

Beck-Friis & Strang, 2007, s.32). 

En patient kan få ansvar för att ta hand om ett sällskapsdjur till exempel att ge en hund eller 

katt mat, ta på promenader, leka eller kela med dem en stund. Detta ansvar kan ge en 

patienten, som annars kanske upplever sig själv som en börda för omgivningen, en känsla av 

att djuret behöver dem och att de själva har en uppgift att utföra. De kan uppleva känslor av 

glädje, vänskap, kärlek, få en känsla av tillit och trofasthet. Dessa känslor kan förbättra 

patientens motivation till rehabilitering och då även förbättra dennes välbefinnande (Höök, 

2010; McNicholas et al., 2005; Servan-Schreiber, 2003).  

Djurassisterad terapi ibland även kallat djurterapi är en kompletteringsbehandling som kan 

erbjudas till eventuella ordinarie behandlingar som en patient genomgår. Ett vårddjur är ett 

djur som arbetar med detta och har oftast en förare (person som ansvarar för djuret). Djuret är 

antingen specifikt knutna till att hjälpa sin förare med dennes fysiska och/eller psykiska 

funktionsnedsättningar i vardagen. I andra fall så kan djuret exempelvis arbeta som vårddjur 

på ett äldreboende eller gruppboende med sin förare, som då oftast inte lider av några 

funktionsnedsättningar, och hjälpa flertalet patienter med de tidigare nämnda 

funktionsnedsättningarna. Djuret och föraren genomgår en kurs och blir certifierade innan de 

får börja arbeta med djurassisterad terapi (Anger & Akins, 2014).  
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Djurassisterad terapi har visats ha god effekt på framför allt den psykiska men även den 

fysiska hälsan. Odendaal (2000) har visat på att endast mellan 5-24 minuter av interaktion 

med en vårdhund kan ge ett signifikant lägre blodtryck hos patienter. Ett sällskapsdjur kan 

även få cancersjuka patienter, med svåra smärtor till att uppleva en något minskad smärta om 

de har någon att dela sitt lidande med, de upplever också att det kan vara lättare att avleda 

tankarna från smärtan (Beck-Friis, Beck-Friis & Strang, 2007).  I Centurion och Anderssons 

(2013) studie med single case design visades att rehabiliteringsträning med vårdhund gav ett 

ökat välbefinnande hos de två inkluderade patienterna. En hund kan öka dess ägares 

aktivering och motivation till aktivering och deltagande i rehabiliteringsträning vid sjukdom 

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

Redan på 1960-talet användes djurassisterad terapi i form av hundar vid behandling av 

autistiska barn. Användandet av sällskapsdjur i rehabiliteringssyfte har ökat inom vården i 

Sverige på senare tid, och då framför allt användandet av vårdhund, dock så går etableringen 

av djurassisterad terapi långsamt (Beck-Friis et al., 2007; Vårdhundskolan, 2014). Hundar 

inom vården har funnits under en längre tid, dock har inte någon strukturerad arbetsplan över 

hur de ska integreras och arbeta inom vården funnits. Det har inte heller funnits någon 

strukturerad beskrivning över hur eventuella problem, så som allergier och/eller rädslor för 

hundar, ska hanteras på en avdelning eller ett boende. Detta försinkar etableringen av framför 

allt vårdhund men även annan djurassisterad terapi (Höök, 2010; McNicholas et al., 2005). 

1.1 Teoretiskt ramverk 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori används som teoretiskt ramverk i denna studie. Enligt 

Kristoffersen (2006) menar Travelbee att omvårdnad är en mellanmänsklig process, 

interaktion är en förutsättning för att hela patientens omvårdnadsbehov ska kunna tillgodoses. 

Relationen mellan sjuksköterska och patient ska vara likvärdig och ömsesidig, för att detta ska 

kunna ske så bör rollerna frångås. Sjuksköterskan ska se varje patient som en unik och 

oersättlig individ där dennes allmänna och specifika omvårdnadsbehov ska tillgodoses som en 

helhet och inte bara behandling av en eventuell specifik sjukdomsdiagnos. Sjuksköterskan bör 

inneha viljan, kunskapen och förmågan att kunna genomföra den process som 

omvårdnadsbehoven kräver. Travelbee har ingen klar definition av begreppet hälsa men 

menar att den subjektiva upplevelsen av den egna hälsan är av stor vikt och att det utgår från 

individens fysiska och psykiska tillstånd. Hon poängterar att en inkludering av patientens 

familj och anhöriga är av stor vikt för att kunna ge den goda omvårdnaden som behövs med 
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en helhetssyn av patienten (Kristoffersen, 2006). Den känslomässiga relationen som oftast 

finns inom familjer och mellan anhöriga kan liknas vid den som kan skapas mellan människa 

och sällskapsdjur då djuret ofta ses som en familjemedlem (Servan-Schreiber, 2003). 

 

1.2 Problemformulering 

För att kunna förbättra och ge en god möjlighet till habilitering och rehabilitering och att 

patienter upplever sig ha ett gott välbefinnande kan sällskapsdjur användas i vården.  

Hunden är det vanligaste djuret att använda vid djurassisterad terapi, men problem med till 

exempel allergier och/eller rädslor för hundar hindrar ibland denna möjlighet. När dessa 

problem uppstår med vårdhund så är det angeläget att kunna erbjuda andra djurarter som kan 

användas för ändamålet. Då det upplevs att utbudet av sammanställningar av forskning med 

denna inriktning är liten känns det ytterst relevant att göra en sådan sammanställning. En 

sammanställning av forskning kan identifiera effekter av djurassisterad terapi med olika typer 

av djurarter. Att belysa dessa faktorer kan även uppmuntra till att det ska drivas mer forskning 

inom området och, om positiva effekter påvisas, öka användandet av ett varierat utbud av 

djurarter inom djurassisterad terapi. 

1.3 Syfte 

Att beskriva vilka djurarter som används i djurassisterad terapi och på vilket sätt de kan 

användas i vården för rehabilitering och habilitering av patienter. Syftet var vidare även att 

beskriva om användningen av olika djur inom vården har effekt på hälsan och i så fall vilken 

effekt de har. 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka djurarter kan användas för djurassisterad terapi och på vilket sätt används de? 

2. Vilken effekt eller bieffekt har djurassisterad terapi på patienters hälsa? 
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2.0 METOD 

  

2.1 Design  

Designen för denna studie är deskriptiv systematiskt litteraturstudie. En litteraturstudie kan ge 

en bred bild av kunskapsläget inom ett område menar Forsberg och Wengström (2008). 

Tidigare studier i det valda ämnet har granskats och deras resultat har sammanställts i tabell 

och löpande text. 

2.2 Sökstrategi 

Upplägget till sökstrategin har utgått ifrån Forsberg och Wengström (2008). Vetenskapliga 

original artiklar söktes i PubMed, Google Scholar och CINAHL. Databaserna innehåller bland 

annat forskning inom områden som medicin, omvårdnad och psykologi. Artiklarna skulle vara 

tillgängliga med ”abstract”, ”full text” och skrivna på svenska eller engelska via Uppsala 

Universitets sökmotor. Litteratursökning skedde vid tre olika tillfällen under november månad 

2014. För att komma fram till de valda sökorden gjordes först en sökning på ordet ”pet 

therapy” och därifrån valdes de resterande sökorden utifrån de funna artiklarna under detta 

sökord: ”animal assisted therapy”, “Therapeutic horseback riding”, ”animal facilitated 

therapy”. Även sökorden ”animal”, ”assisted” och ”therapy” kombinerade med AND 

användes vid sökningen. Sökorden var valda och formulerade för att kunna finna artiklar som 

skulle kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Första urvalet av artiklar gjordes 

genom att läsa och bedöma om artiklarnas titlar var relevanta för denna studies syfte och 

frågeställningar. Ytterligare urval gjordes genom att läsa abstrakten till de artiklarna vars titlar 

verkade relevanta och de första elva artiklarna som bedömdes relevanta till studiens syfte 

inkluderades sedan i denna studie. Se tabell 1 för presentation av urvalsprocessen. 

Inklusionskriterier 

Sökning gjordes för att hitta vetenskapliga kvantitativa och kvalitativa artiklar skrivna på 

engelska eller svenska och publicerade de senaste 10 åren, mellan 2004-2014.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte kunde besvara studiens syfte, publicerade före 2004 och som vid 

kvalitetsgranskningen bedömdes vara av låg kvalitet exkluderades. 
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Tabell 1: Litteratursökning 

Databas Datum för 

sökning 

Sökord Inklusions-

kriterier 

Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

CINAHL 141117 “Animal” and 

“assisted” and 

“therapy” 

Publicerade 2004-

2014, Abstract 

avaliable 

168 1 

CINAHL 141117 “Animal 

assisted 

therapy” 

Publicerade 2004-

2014, Abstract 

avaliable 

55 5 

CINAHL 141118 “Therapeutic 

horseback 

riding” 

Publicerade 2004-

2014, Abstract 

avaliable 

25 1 

PubMed 141118 “Animal 

assisted 

therapy” 

Publicerade 2004-

2014, abstract 

avaliable 

137 1 

PubMed 141118 “Pet therapy”  Publicerade 2004-

2014, abstract 

avaliable 

31 2 

Google 

scholar 

141121 “Animal 

facilitated 

therapy” 

Publicerad 2004-

2014 

267 1 
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2.3 Bearbetning och analys 

En kvalitet- och resultatanalys har gjorts på de 11 utvalda artiklarna och beskrivs nedan under 

respektive rubrik. Även en sammanställning av artiklarna har gjorts och presenteras i tabell 2, 

bilaga 1. I tabellen beskrivs respektive artikels författare, publikationsår, land, titel, syfte, 

metod, antal deltagare samt bortfall, resultat samt kvalitetsbedömning (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

Kvalitetsanalys 

Sammanlagt 11 artiklar valdes ut, nio stycken kvantitativa artiklar, en kvalitativ och en med 

både kvantitativ och kvalitativ ansats.  För att kontrollera de 11 utvalda studiernas kvalitet 

innan sammanställningen granskades artiklarna av författaren efter Forsberg och Wengströms 

(2008) checklista för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. Dessa checklistor användes 

för att bedöma huruvida varje utvald artikel hade låg, medel eller hög kvalitet.   

De kvalitativa artiklarna bedömdes efter om designen av studien var relevant för att kunna 

besvara frågeställningen, om inklusions- och exklusionskriterierna för undersökningsgruppen 

var tydligt beskrivna, var undersökningen var gjord, vilken metod som använts för 

datainsamling, metodens brister, hur dataanalysen hade utförts samt värdering av resultatet, 

beskrivning av resultatet och resultatets kliniska relevans. Den kvalitativa studien som ingår i 

resultatet har ett bekvämlighetsurval och ett litet antal deltagare men bedöms ändå som 

medelkvalitet då den har ett tydligt syfte och interventionen pågick under en längre tid. 

För de kvantitativa artiklarna var granskningen densamma i att studiens syfte och 

undersökningsgruppen granskats men skiljer sig i att de helst skulle ha en intervention, vilken 

eller vilka typer av mätmetoder som använts, analys av bortfall och huvudresultat. Finns det 

en utvärdering av resultatet och möjlighet att generalisera. Kvantitativa studier med relativt 

stort antal deltagare med randomiserat urval av deltagare, inkluderat en kontrollgrupp 

och/eller ett före och efter test bedömdes som hög kvalitet. Icke randomiserade kvantitativa 

studier med lågt bortfall bedömdes ha medel kvalitet. För att bedömas ha låg kvalitet skulle 

studierna saknat de ovanstående och haft ett litet urval och ett stort bortfall.  

Studien med både kvalitativ och kvantitativ ansats bedömdes efter både den kvalitativa och 

den kvantitativa checklistan. Syftet och urvalet var väl beskrivet för kvalitativ studie med hög 

kvalitet men urvalet för studien var ett bekvämlighetsurval, vilket gjorde att studien bedömdes 

ha en medelkvalitet. Detta kan påverka generaliserbarheten i resultatet och därmed också 
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studiens reabilitet som kvantitativ studie. Sammanlagt hade nio artiklar medel kvalitet och två 

stycken var av hög kvalitet. Ingen av artiklarna bedömdes vara av låg kvalitet, se tabell 1 i 

Bilaga 1. 

Resultatanalys 

Resultatet i artiklarna lästes igenom och fokus lades på den text som besvarade studiens syfte 

och frågeställningar. En analys gjordes av de 11 artiklarnas resultat (tabell 2), utifrån Forsberg 

och Wengströms (2008) beskrivning av systematiska litteraturstudier. För varje frågeställning 

identifierades och sammanställdes likheter och skillnader i studiernas resultat. För 

frågeställning 2 resulterade ansalysen i fem teman. I tabell 2 redovisas artiklarnas författare, 

årtal, land, titel, syfte, metod, antal deltagare/bortfall, huvudresultat och kvalitetsbedömning. 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Ett etiskt övervägande har gjorts utifrån om artiklarna som valdes ut för att ingå i denna studie 

hade ett etiskt resonemang inkluderat i sina studier. Resultatet från artiklarna presenteras så 

sakligt som möjligt och egna åsikter angående ämnet påverkade inte valet av artiklar eller 

resultatpresentationen (Forsberg & Wengström, 2008; Helsingforsdeklarationen, 2003).  

 

3.0 RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturstudie grundar sig på 11 vetenskapliga artiklar och presenteras i 

tabell 2, bilaga 1 och i löpande text. I den löpande texten är resultatet indelat i två 

underrubriker: Djurarter som kan användas för djurassisterad terapi och på vilket sätt de 

används, Djurassisterad terapis effekt och/eller bieffekt på patienters hälsa. Resultatet 

inkluderar studier som är utförda i USA, Norge, Honduras, Italien och Australien. Nio av 

artiklarna är kvantitativa, en är kvalitativ och en av artiklarna har både en kvalitativ och 

kvantitativ ansats.  

3.1 Djurarter som kan användas för djurassisterad terapi och på vilket sätt de används 

De flesta inkluderade artiklarna i denna studie innefattar vårdhund med ett eller flera 

vårdhundbesök till barn och vuxna inlagda på sjukhus. Antal besök berodde på hur länge 

patienterna var inneliggande under perioden som den djurassisterade terapi-interventionen 

pågick. De utbildade och certifierade vårdhundarna och dess förare besökte en patient i taget. 
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Föraren började med att presentera hunden, sedan var det upp till patienten och hunden att 

integrera med varandra fritt. Föraren stod i bakgrunden som åskådare, deltog inte i 

interaktionen om inte patienten specifikt gjorde denne delaktig genom att inbjuda till 

konversation med till exempel frågor. Besöken hos patienterna varade från ca 10 till 20 

minuter (Braun, Stangler, Narveson & Pettingell, 2009; Cole, Gawlinski, Steers & Kotlerman, 

2007; Coakley & Mahoney, 2009; Engelman, 2013). 

I studien av Antonioli och Reveley (2005) användes delfiner för den djurassisterade terapin, 

designad för vuxna med mild till måttlig depression. Deltagarna fick information om delfiners 

beteenden och säkerhet i vattnet innan de fick interagera under övervakade former med 

delfinerna. Interventionen pågick under två veckor med en timmes session varje dag. 

Sessionerna var uppdelade i först en halvtimmes strukturerad interaktion, delfinernas tränare 

var med i vattnet och instruerade delfinerna till att göra olika trick. Den andra halvtimmen 

uppmanades deltagarna att simma fritt, snorkla, leka och i närheten av delfintränaren så fick 

de även ta på delfinerna. 

Det fanns två studier om djurassisterad terapis effekter på barn med autism, i den ena 

användes marsvin (O’Haire, McKenzie, McCune & Slaughter, 2014) och i den andra hästar 

(Ward, Whalon, Rusnak, Wendell & Paschall, 2013). Två marsvin introducerades i 

klassrummen och deltagarna i grupper om tre stycken hade sessioner som varade 20 minuter, 

två gånger i veckan under åtta veckors tid, där de vårdade och interagerade med marsvinen 

(O’Haire et al., 2014). Ward och medarbetares (2013) intervention pågick med terapeutiska 

ridlektioner först i 10 veckor, sedan ett planerat uppehåll under 6 veckor och sedan ytterligare 

8 veckor med terapeutiska ridlektioner. Hästarnas karaktärsdrag anpassades efter de 

individuella barnens karaktärer för att uppnå bästa möjliga effekt. Varje ridlektion började 

med att barnen fick mata, klappa och borsta hästarna. Under de terapeutiska ridlektionerna var 

det en person som lede hästen och två personer som gick på varsin sida om hästen med deras 

ryttare/barnen för att upprätthålla säkerheten för både barn och hästar. 

I studien av Colombo, Dello Buono, Smania, Raviola och De Leo (2005) gavs en kanariefågel 

till deltagarna under tre månader. Deltagarna var boende på några utvalda äldreboenden. 

Information och instruktioner om hur fågeln skulle skötas, matas och hållas ren gavs till 

deltagarna som sedan var kapabla att själva ta hand om fågeln. 

Edwards, Beck och Lim (2014) introducerade ett special anpassat akvarium på tre olika 

demensboenden. Akvariet hade en stor insynsyta med belysning och färgglada fiskar i, så att 
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de tydligt skulle kunna ses även av de boende med dålig syn. Placeringen av akvariet var i den 

gemensamma matsalen där alla de boende skulle kunna ha tillgång till att se på fiskarna. 

Lantbruksdjur så som till exempel får, kor, getter, kor, grisar, höns används för den 

djurassisterade terapin i studierna av Berget, Skarsaune, Ekeberg och Braastad (2008) och 

Berget, Ekeberg, Pedersen och Braastad (2011). Båda interventionerna utfördes genom att 

deltagarna under tre timmar, två gånger i vecka under 12 veckors tid besökte en bondgård och 

där hjälpte till med de vanliga sysslorna gällande djuren. Till exempel matning, rengöring av 

djuret och rengöring av djurens utrymmen. Skillnaderna i de båda studierna var att Berget och 

medarbetare (2011) studerade effekten av djurassisterad terapi på ångest och 

depressionsproblematik, Berget och medarbetare (2008) undersökte effekten på arbetsförmåga 

bland personer diagnostiserade med psykisk störning. 

3.2 Djurassisterad terapis effekt och/eller bieffekt på patienters hälsa 

Studierna visade på att den djurassisterade terapin hade flera effekter. En uppdelning av dessa 

effekter gjordes för att tydliggöra de återkommande teman som återfanns i studiernas resultat: 

Psykologiska effekter, Fysiologiska effekter, Smärta, Beteende och Kommunikation och 

sociala förmågor hos barn med autism.  

Psykologiska effekter 

Syftet med sju av studierna var att undersöka patienter med psykologisk problematik så som 

ångest, depression, negativ sinnesstämning och låg självupplevd livskvalitet. Dessa studier 

visade entydigt att djurassisterad terapi har positiva psykologiskaeffekter. Deltagarna i de 

olika studierna upplevde minskade besvär av de aktuella symtom som de led av till följd av 

sina respektive diagnoser. De uppgav att de upplevde lägre nivåer av stress, ångest och en 

ökad förmåga vid utförande av arbete och ökad självupplevd livskvalitet antingen under 

interventionen eller vid uppföljningen av den (Berget et al., 2008; Berget et al., 2011; 

Colombo et al., 2005; Cole et al., 2007; Engelman, 2013; Coakley & Mahoney, 2009; 

Antonioli & Reveley, 2005).  

Ingen av ovanstående studier redovisade om interventionen hade några negativa bieffekter. 

Två av studierna visade däremot på positiva bieffekter på vårdpersonalen. I studien av 

Engelman (2013) uppgav vårdpersonalen att de upplevde mindre stress och i studien av 

Edwards och medarbetare (2014) upplevde de en större tillfredställelse med sitt arbete av att 

ha djurassisterad terapi som ett inslag i patienternas behandling och omvårdnad. 
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Fysiologiska effekter 

Studien av Cole och medarbetare (2007) undersökte effekten av vårdhund på patienter med 

hjärtsvikt på sjukhus. Resultatet visade på en signifikant sänkning av det systoliskta 

blodtrycket och nivåer av stresshormon under besöket och fyra minuter efter besöket 

avslutats. Även Coakley och Mahoney (2009) använde besök av vårdhund på sjukhus i sin 

studie som utfördes på hemodynamiskt stabila patienter på tre olika avdelningar. Deltagarna i 

deras undersökning upplevde att de hade fått en ökad energinivå och en lägre 

andningsfrekvens dokumenterades. Inte heller dessa studier rapporterade om några negativa 

bieffekter (Coakley & Mahoney, 2009; Cole et al., 2007). 

Smärta 

Tre av artiklarna undersökte djurassisterad terapis effekter på smärta (Braun et al., 2009; 

Coakley & Mahoney, 2009; Engelman, 2013). Deltagarna i dessa studier uppmätte signifikant 

lägre smärtnivåer under och en kortare period efter interventionen. Braun och medarbetare 

(2009) undersökte de smärtlindrande effekterna av djurassisterad terapi med hund hos barn, 

mellan 3-17 år, på en akut barnavdelning på ett sjukhus. Interventionen ledde till signifikant 

lägre upplevd smärta hos barnen. En av deltagarna uppgav att smärtan gick från att ha varit en 

åtta på en skala mellan 1 och 10, där tio är värsta tänkbara smärta, till att vara en etta som 

innebar smärtfri. En bieffekt som uppmättes var dock en något ökad andningsfrekvens (Braun 

et al., 2009). Engelman (2013) undersökte under ett års tid effekten av djurassisterad terapi 

med vårdhund hos palliativa patienter i livets slutskede. Deltagarna uppgav att de kände sig 

mer avslappnade vilket gjorde att de upplevde mindre obehag och smärta. De upplevde det 

smärtlindrande att bli distraherad genom att klappa på och umgås med hunden. Vid fem olika 

tillfällen uppgav patienterna upplevelse om att smärtan lindrades på grund utav att hunden 

medvetet sökte sig till området på kroppen för den fysiska smärtan. När hunden gjorde detta 

upplevde patienterna det som att hunden övertog smärtan (Engelman, 2013). Inga bieffekter 

rapporterades i dessa studier. 

Beteende 

I studien av Edwards och medarbetare (2014) undersöktes effekten av ett akvarium med 

färggranna fiskar som djurassisterad terapi. Patienterna på de tre olika demensboendena som 

ingick i studien beskrevs av ansvarig sjuksköterska på respektive vårdboende som mer 
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medgörliga, att de sov bättre, var mindre irrationella och hade ett minskat opassande beteende 

efter akvariets installation.  

Kommunikation och sociala förmågor hos barn med autism 

Två av artiklarna granskade djurassisterad terapis effekter på barn med autism, den ena med 

marsvin (O’Haire et al., 2014) och den andra med häst (Ward et al., 2013). Barn med autism 

kan ha svårigheter med kommunikation både vad gäller talet på grund av underutvecklat språk 

och hanteringen av sociala situationer då de kan ha problem med att hantera olika 

sinnesintryck och reaktioner. Situationer som kräver en god uppmärksamhet kan vara särskilt 

problematiska för barn med autism. Både undersökningen av O’Haire och medarbetare (2014) 

och även Ward och medarbetare (2013) rapporterade om positiva effekter där barnen visade 

på en ökad social förmåga, kommunikation, uppmärksamhet och sensoriska reaktioner. 

Barnens föräldrar rapporterade även om en bieffekt med ökat intresse för att gå i skolan 

(O’Haire et al., 2014). De positiva effekterna kvarstod dock inte efter att interventionen med 

djurassisterad terapi hade avslutats. Inga negativa effekter rapporterades från någon av de 

ovanstående studierna. 

 

4.0 DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka vilka djurarter som kan användas och på vilket sätt de 

används i djurassisterad terapi. Utifrån denna studie framgår det att de djurarter som kan 

användas är bland annat hundar, katter, fåglar, hästar, delfiner, marsvin, fiskar i akvarium och 

lantbruksdjur (Antonioli & Reveley, 2005; Berget et al., 2008; Berget et al., 2011; Braun et 

al., 2009; Coakley & Mahoney, 2009; Cole et al., 2007; Colombo et al., 2005; Edwards et al., 

2014; Engelman, 2013; O’Haire et al., 2014; Ward et al., 2013). Djurassisterad terapi har en 

positiv och lindrande effekt på framförallt patienter med psykologisk problematik men även 

barn med autism, patienter med smärtproblematik och en positiv fysiologisk effekt på 

patienter med hjärtsvikt. Den positiva effekten varade framförallt under tiden för terapins 

genomförande. Sammanfattningsvis bedöms djurassisterad terapi ha en stressreducerande och 

avslappnande effekt. Detta antas bidra till den reducerade symtomproblematiken som 

deltagarna upplevde. Även personalen upplevde minskad stress och en ökad känsla av 

tillfredställelse med sitt arbete, vilket möjligen kan ha bidragit till terapins effekt på 

deltagarna.   
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4.1 Resultatdiskussion  

Djurarter som kan användas för djurassisterad terapi och på vilket sätt de används 

Denna undersökning visar på att flertalet olika djurarter kan användas för djurassisterad 

terapi, vilket också stöds av Akins & Anger (2014) som poängterar att det djur som används 

för detta ändamål bör ha ett stabilt temperament och ett förutsägbart beteende. I vilken form 

terapin kan utföras beror på patienternas förmågor och vilken typ av vårddjur som finns 

tillgängliga. Joyce Travelbee understrycker att varje patient skall ses som en unik individ och 

vården skall anpassas efter denna unika individ (Kristoffersen, 2006). När det gäller 

djurassisterad terapi så gäller det att försöka anpassa djurarten och utförandet av behandlingen 

till den specifika patienten för att uppnå bästa möjliga resultat efter dennes förmågor. 

Problematik som kan uppstå är till exempel allergi, rädsla för en eller flera arter av djur eller 

rädsla för smittspridning från djuret, zoonos (Banks & Banks, 2002). Vid allergi kan djurarten 

försöka anpassas, till exempel ett djur utan päls. Vid rädsla anpassas terapin till en djurart som 

patienten inte är rädd för om möjligheter finns annars måste tyvärr patienten avstå denna form 

av terapi. Olika djur som kan användas som inte redan tagits upp här i studien skulle kunna 

vara miniatyrhästar, ödlor, sköldpaddor och olika typer av gnagare. Angående eventuell 

zoonos så rapporterar Banks och Banks (2002) om att sedan införandet av djurassisterad 

terapi med hund på ett sjukhus i USA, har det inte anmälts ett enda fall av smittspridning via 

vårdhund under en femårsperiod med 3282 utförda vårdhundbesök till 1690 olika patienter.   

Djurassisterad terapis effekt och/eller bieffekt på patienters hälsa  

Att djurassisterad terapi har en positiv effekt för patienter gällande habilitering och 

rehabilitering kan entydigt utläsas från de inkluderade artiklarna i denna studie (Antonioli & 

Reveley, 2005; Berget et al., 2008; Berget et al., 2011; Braun et al., 2009; Coakley & 

Mahoney, 2009; Cole et al., 2007; Colombo et al., 2005; Edwards et al., 2014; Engelman, 

2013; O’Haire et al., 2014; Ward et al., 2013). Detta stöds även av studier publicerade innan 

år 2004 (Biley & Brodie, 1998; Odendaal, 2000). Zilcha-Mano, Mikulincer och Shaver (2011) 

poängterar att den psykologiska effekten med bland annat stressreducering, lägre ångest- och 

depressionsnivåer grundar sig i den relation som skapas mellan vårddjuret och människan 

som kan liknas vid relationen mellan människa och människa/familjerelationer. Denna 

relation kan eventuellt fylla det emotionella behovet och ge patienter en känsla av trygghet 

och meningsfullhet som kan leda till en ökad vilja att delta i rehabiliterings och habiliterings 

åtgärder (Odendaal, 2000; Zilcha-Mano, Mikulincer & Shaver, 2011). Utifrån Travelbees 
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omvårdnadsteori där hon poängterar vikten av att inkludera familjen i vården av en patient för 

att kunna vårda patienten som en helhet kan effekten av denna relation styrkas (Kristoffersen, 

2006).   

Vårddjuret kan fungera som vårdprofessionens förlängda arm om interaktionen mellan 

individer och följsamhet till behandlingar för habilitering och rehabilitering från patienter 

sviktar. Då kan eventuellt en djurassisterad terapi ses som ett komplement till omvårdnaden 

och bidra till ett gott resultat av den givna behandlingen och vården. Det kan upplevas lättare 

för en patient att skapa en relation till ett djur än till en annan människa då det kan upplevas 

mer villkorslöst (Brodie & Biley, 1998). En djurassisterad terapi kan hjälpa till att behandla 

patienten som en helhet och därmed få patienten att uppleva en högre livskvalitet trots 

diagnostiserad sjukdom. En bieffekt som uppmättes var i Brauns och medarbetares (2009) 

studie, där dokumenterades en något ökad andningsfrekvens hos barnen som deltog i studien. 

En orsak till detta skulle kunna vara att barnen blev exalterade och där av började andas lite 

fortare när vårdhunden kom på besök.  

Bidragande orsaker till de positiva resultaten i studierna kan vara att det även visat på att 

personalen som arbetar med patienter som deltar i djurassisterad terapi själva kan uppleva att 

de blir mindre stressade och därmed mår bättre. Detta kan eventuellt medföra att patienterna 

känner av denna effekt och även de blir därmed mer avslappnade av detta (Edwards et al., 

2014; Engelman, 2013). En annan eventuell bidragande orsak kan vara att de deltagare som 

valde att vara med i de inkluderade studierna troligtvis hade en positiv inställning till djur 

redan innan och har därmed eventuellt även en förutfattad mening om att det skulle bli ett 

positivt resultat av interventionen.  

4.2 Metoddiskussion  

Valet att göra en litteraturstudie gjorde att en bred bild av rådande kunskapsläge inom det 

valda forskningsområdet kunde göras. Utvalda artiklar söktes i databaserna PubMed och 

CINAHL, som innehåller artiklar inom medicin och omvårdnad, vetenskapliga artiklar söktes 

även i Google scholar. Den årtalsbegränsningen som gjordes, att enbart inkludera studier 

publicerade  2004-2014, kan ha påverkat studiens kvalitet då relevant forskning som 

publicerats innan 2004 inte tagits med. De valda sökorden skulle eventuellt ha kunnat bytas ut 

och/eller formulerats om för att kunna hitta mer specifika artiklar, till exempel skulle en 

specificering av andra djurarter kunna gjorts.  
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Att både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes ut kan ha bidragit till en mer 

generaliserbar studie. Då kvalitativa studier kan ge en mer fördjupad förståelse i ämnet och 

kvantitativa studier kan ge en starkare evidens i forskningsområdet. För att kontrollera de 

utvalda artiklarnas kvalitet innan sammanställningen granskades artiklarna efter Forsberg och 

Wengströms (2008) checklista för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. Dessa 

checklistor användes för att bedöma huruvida varje utvald artikel hade medel eller hög 

kvalitet. Artiklar icke relevant till syfte och frågeställningar och artiklar med låg kvalitet 

valdes bort för att ge denna studie en högre kvalitet. Då tidigare nämnda checklistor (Forsberg 

& Wengström, 2008) och kvalitetsbedömingen av de inkluderade artiklarna endast har tolkats 

av en individ så kan denna bedömning eventuellt har misstolkats och därmed kan det också 

ses som en svaghet i denna studie. Inklusionskriterier var även att artiklarna skulle ha ett 

etiskt övervägande eller en etisk diskussion inkluderad för att få ingå i denna studie (Forsberg 

& Wengström, 2008; Helsingforsdeklarationen, 2003). Valet att endast inkludera artiklar med 

detta gör i sig att denna artikel får en större styrka som etiskt korrekt studie än om den inte 

hade haft det. 

Fast studierna gjorts i olika länder och på olika patientgrupper så visar resultaten på samma 

positiva effekt. Detta gör resultatet mer generaliserbart, än om resultatet hade varit väldigt 

splittrat och därmed kan detta ses som en styrka i studien. Då det upplevdes att det var svårt 

att hitta studier som undersökte fysiologiska effekter av djurassisterad terapi och studier som 

undersökte effekterna av djurassisterad terapi med andra djur än hund, så uppmuntras det till 

större sökningar efter publicerade studier och att fler studier utförs inom dessa områden. Fyra 

av de inkluderade artiklarna behandlade djurassisterad terapi med hund, två behandlade 

lantbruksdjur och resterande fem artiklar behandlade vardera olika djurarter (Antonioli & 

Reveley, 2005; Berget et al., 2008; Berget et al., 2011; Braun et al., 2009; Coakley & 

Mahoney, 2009; Cole et al., 2007; Colombo et al., 2005; Edwards et al., 2014; Engelman, 

2013; O’Haire et al., 2014; Ward et al., 2013). Vilket också kan vara en svaghet då det inte 

finns flera studier i denna undersökning som kan styrka resultaten om att olika specifika 

djurarter kan ha en positiv effekt. En annan svaghet kan vara att författaren har utfört denna 

studie individuellt, vilket medfört att antalet artiklar som hunnits med att granskas är färre än 

om den utförts tillsammans med en medarbetare. Detta kan även ha påverkat kvaliteten på 

studien då avsaknaden av reflektion med en medarbetare eventuellt kan ha påverkat vissa 

delar av innehållet i studien, både metodens upplägg och resultatets presentation och 

diskussion. 
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4.3 Kliniska implikationer 

Då vårdpersonalens uppgift är att individanpassa rehabilitering och habiliteringen för sina 

patienter i största möjliga mån så kan det vara av stor vikt att belysa möjligheterna av att 

kunna använda djurassisterad terapi som en kompletterande behandling. Detta då det i denna 

studie visat sig kunna ha en god symtomlindrande effekt genom den relationen som skapas 

mellan patienten och vårddjuret. En relation som ger en stressreducerande och avslappnad 

känsla hos patienten. Detta kan påverka patientens självupplevda livskvalitet till det bättre och 

öka viljan och förmågan till att delta i rehabilitering och habilitering.  

 

5.0 SLUTSATS  

Djurassisterad terapi kan ha en god effekt på patienters upplevda hälsa. Terapiutformningen 

och vårddjuret bör anpassas individuellt efter patientens möjligheter, vilja och behov. 

Begränsningen av djurarter som kan ingå i denna form av terapi verkar ligga i vilket djur 

patienten är mottaglig för och om det specifika djuret har ett stabilt temperament och 

förutsägbart beteende. Djurassisterad terapi kan även ge gynnsamma effekter på personalen, 

med minskad upplevd stress och en ökad känsla av tillfredställelse med sitt arbete, vilket 

möjligen kan bidra och/eller öka terapins effekt på deltagarna.   
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7:0 Bilaga 1 

Tabell 2: Resultattabell. 

Författare, Land, 

År 

 

Titel Syfte Metod Antal 

deltagare/Bortfall 

Resultat Kvalitets-

bedömning 

Antonioli & 

Reveley. USA & 

Honduras, 2005 

Randomised 

controlled trial 

of animal 

facilitated 

therapy with 

dolphins in the 

treatment of 

depression. 

Att utvärdera hur 

effektiv 

djurassisterad terapi 

med delfiner, är hos 

patienter med mild 

till måttlig 

depressionsdiagnos. 

Singel blind, 

kontrollstudie 

 

Kvantitativ 

 

Randomiserat urval av 

öppenvårdspatienter med 

mild till måttlig 

depressionsdiagnos, 18-

65 år. 

Patienterna fick avsluta 

eventuell antidepressiv 

och psykiatrisk 

läkemedels behandling 4 

veckor innan 

interventionens start och 

ej ta några antidepressiva 

eller ångestdämpande 

läkemedel under 

interventionens gång. 

 

Kontrollgruppen fick 

genomgå ett 

behandlingsprogram som 

inkluderade 

utomhusaktivitet. 

Totalt antal deltagare: 

30 

 

Totalt antal deltagare 

inräknade i resultatet: 

25 

 

Bortfall: 5 

 

Deltagare i 

interventionsgruppen: 

13 

 

Deltagare i 

kontrollgruppen: 12 

 

Efter interventionen 

var de depressiva 

symtomen mindre 

framträdande hos 

interventionsgruppen 

än i kontrollgruppen. 

Ångest nivån var 

signifikant sänkt hos 

båda grupperna men 

ingen signifikant 

skillnad emellan 

grupperna kunde 

urskiljas 
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Berget, Ekeberg, 

Pedersen & 

Braastad. Norge, 

2011 

Animal- 

assisted therapy 

with farm 

animals for 

persons with 

psychiatric 

disorders: 

effects on 

anxiety and 

depression, a 

randomized 

controlled trial 

Att studera effekten 

av djurassisterad 

terapi med 

lantbruksdjur hos 

patienter med 

ångest och 

depressions 

problematik. 

Randomiserad 

kontrollstudie. 

 

Kvantitativ  

 

Randomiserat urval av 

vuxna (över 18år) 

patienter med ångest och 

depressions problematik. 

Som ej led av mentalt 

handikapp, 

psykossjukdom, 

drogberoende eller hade 

haft arbete de senaste 6 

månaderna innan 

interventionen.  

 

Interventionen skedde 

under 12 veckor med tre 

timmars arbete med 

djuren två gånger i 

veckan och en 

uppföljning sex månader 

efter avslutad 

intervention. 

 

Två olika mätinstrument 

utveckade för ångest och 

depressions gradering 

användes för att mäta 

effekten av 

interventionen. 

Totalt antal 

deltagande: 90 

 

Totalt antal deltagare 

inkluderade i 

resultatet: 69 

 

Interventionsgrupp: 

41 

 

Kontrollgrupp: 28 

 

Bortfall: 21 

Ingen signifikant 

sänkning av ångest 

nivå kunde utläsas 

under 

interventionen. Vi 

uppföljningen kunde 

en signifikant 

sänkning av ångest 

nivån utläsas hos 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

Depressions nivå 

visade en signifikant 

sänkning vid 

uppföljningen men 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. 

Hög       
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Berget, 

Skarsaune, 

Ekeberg & 

Braastad. 

Norge, 2008 

 

 

 

Humans with 

mental 

disorders 

working with 

fram animals. 

Utvärdera 

effekterna på 

arbetsförmågan och 

fysiskt avstånd till 

lantbruksdjur i 

djurassisterad terapi 

som 

kompletterande 

behandling hos 

personer med 

psykiska 

störningar.  

Kvantitativ 

 

Randomiserat utvalda 

deltagare med 

psykiskastörningsdiagnos, 

över 18 år. 

 

Videoinspelningar vid två 

tillfällen under en 12 

veckorsperiod. 

Deltagarna utförde 

vanliga sysslor med 

lantbruksdjuren (bl.a. kor, 

hästar, får), under tre 

timmar, två gånger i 

veckan. 

Videoinspelningarna 

gjordes en gång i början 

av interventionen och en 

gång i slutet. 

Frågeformulär ang. 

deltagarnas självupplevda 

mentala hälsotillstånd 

besvarades både före och 

efter interventionen. 

 

Totalt antal utvalda 

deltagare: 60 

 

Totalt antal 

inkluderade deltagare 

i studiens resultat: 35 

 

Bortfall: 19 (största 

anledningen var pga. 

av litet intresse för 

djur) 

Deltagarna visade en 

signifikant högre 

intensitet i 

arbetsförmågan 

under 

videoinspelning två. 

Ingen signifikant 

skillnad av avståndet 

till djuren bedömdes 

mellan video ett och 

två.  

Samband fanns 

mellan en ökad 

intensitet i 

arbetsförmåga, högre 

själupplevd förmåga 

och lägre upplevd 

ångest. 

 

Medel 
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Braun, Stangler, 

Narveson & 

Pettingell. USA, 

2009 

Animal-assisted 

therapy as a 

pain relief 

intervention for 

children 

Att undersöka om 

djurassisterad 

terapi, i form av 

vårdhund, har 

smärtlindrande 

effekt på barn. 

Quasi-experimental 

intervention 

 

Kvantitativ 

 

Bekvämlighetsurval av 

barn med 

smärtproblematik, mellan 

3-17 år (medelålder 12,1 

år) och om de kunde 

förstå hur FACES pain 

skalan fungerade. 

 

Totalt antal deltagare: 

57  

Testgruppen 

uppmätte en 

signifikant lägre nivå 

av smärta än 

kontrollgruppen 

efter interventionen. 

 

En signifikant 

ökning i 

andningsfrekvens 

uppmättes. 

Medel 

Coakley & 

Mahoney. USA, 

2009. 

Creating a 

therapeutic and 

healing 

enviroment 

with a pet 

therapy 

program. 

Fastställa om 

interventioner med 

djurassisterad terapi 

förbättrar 

fysiologiska, 

beteende- och 

sinnestillstånd och 

erfarenheter hos 

inneliggande 

patienter. 

Singel quasi-experimental 

Kvalitativ och kvantitativ 

 

Bekvämlighets urval utav 

inneliggande 

hemodynamiskt stabila 

patienter på tre olika 

avdelningar. 18 år eller 

äldre, engelsktalande. 

 

Interventionen bestod av 

ca 10 minuters långa 

vårdhundbesök till 

inneliggande patienter. 

 

 

 

Totalt antal utvalda 

deltagare: 61 

 

Totalt antal deltagare 

inkluderade i studiens 

resultat: 59 

 

Bortfall: 2 

Signifikant lägre 

nivå av smärta, 

andningsfrekvens, 

negativ 

sinnesstämning, 

ångest och fatigue. 

En ökad energinivå 

och en generellt 

bättre sinnestämning 

rapporterades.  

Patienterna uppgav 

bland annat att det 

var avslappnande, 

ångestdämpande, 

uppiggande och 

underbart.  
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Cole, Gawlinski, 

Steers & 

Kotlerman. USA, 

2007 

Animal-assisted 

therapy in 

patients 

hospitalized 

with heart 

failuer 

Att fastställa om ett 

12 minuters besök 

av en vårdhund hos 

patienter på en 

sjukhusavdelning 

förbättrar kroppens 

hemodynamik, 

sänker 

neurohormon 

nivåer och nivån av 

ångest hos patienter 

med hjärtsvikt. 

Kvantitativ 

 

Randomiserade 

parallellgrupper. 

Hjärtsviktspatienter, 

mellan 18-80 år, mentalt 

orienterade, 

engelsktalande. 

 

Testgrupp med vårdhund 

och dess ledare och 

kontrollgrupp med endast 

volontär och en 

kontrollgrupp som endast 

genomgick den ordinarie 

behandlingen på 

avelningen.  

 

Bland annat 

blodtryckskontroller och 

blodprov togs före, under 

och efter besöket. 

 

Totalt antal 

deltagande: 76 

 

 

 

En signifikant 

skillnad i sänkning 

av det systoliska 

blodtrycket 

rapporterades under 

och efter besöket i 

testgruppen med 

vårdhund jämfört 

med 

kontrollgruppen. I 

jämförelse med 

kontrollgruppen med 

volontär så visade 

testgruppen även en 

signifikant sänkning 

av adrenalin och 

neurohormon nivåer 

under och efter 

besöket. Även nivån 

av ångest var efter 

besöket lägre än i 

kontrollgrupperna.  

Hög 

Colombo, Dello 

Buono, Smania, 

Raviola & De 

Leo. Italien, 

2005. 

Pet therapy and 

institutionalized 

elderly: A study 

on 144 

cognitivley 

unimpared 

subjects. 

Bedöma om 

djurassisterad terapi 

har en positiv effekt 

på psykiska 

sjukdomstillstånd 

och uppfattning av 

den egna 

livskvaliteten hos 

äldre som bor på 

Kvantitativ 

 

Bekvämlighets urval av 

individer från 7 olika 

boenden som inte led av 

kognitivsvikt, förstod 

instruktioner och fysiskt 

kunde utföra dessa, 

angående om hur de 

Totalt antal deltagare: 

144 

 

48 deltagare blev 

tilldelade in 

kanariefågel. 

 

43 deltagare blev 

tilldelade en växt. 

En signifikant högre 

nivå av självupplevd 

livskvalitet 

uppmättes. Och en 

signifikant minskad 

nivå av de negativa 

psykologiska 

symtomen, 

framförallt de 

Medel 
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boende och inte har 

kognitivsvikt. 

skulle ta hand om fågeln 

eller plantan som de blev 

tilldelade. Interventionen 

pågick i tre månader. 

 

53 deltagare ingick i 

kontrollgruppen. 

depressiva 

symtomen. Även de 

somatiska symtomen 

upplevdes mindre 

besvärande. 

 

Edwards, Beck & 

Lim. USA, 2014 

Influence of 

aquariums on 

resident 

behavior and 

staff 

satisfactionin 

dementia units 

Att bedöma om 

introducerandet av 

djurassisterad terapi 

i form av ett 

akvarium med 

färggranna fiskar i 

har någon effekt på 

individer boende på 

demensavdelningar. 

Kvantitativ 

 

Bekvämlighetsurval av 

äldre boende på tre olika 

demensavdelningar. 

Före och efter test. 

Ansvarig sjuksköterska 

på respektive vårdboende 

beskrev patienternas 

medgörlighet, sömn, 

irrationella och opassande 

beteende innan akvariet 

introducerades och sedan 

efter att det introducerats. 

Totalt antal deltagare: 

72 

 

Totalt antal deltagare 

inkluderade i studiens 

resultat: 71  

 

Bortfall: 1 

Patienternas 

medgörlighet, sömn, 

irrationella och 

opassande beteende 

förbättrades 

signifikant efter att 

ett akvarium hade 

introducerats på 

boendet. 

 

Även personalen 

upplevde en positiv 

effekt där de uppgav 

att de kände mer 

tillfredställelse med 

sitt arbete. 

 

Medel 
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Engelman. USA, 

2013 

Palliative care 

and use of 

animal-assisted 

therapy 

Att undersöka 

effekterna av 

djurassisterad terapi 

i form av vårdhund, 

i palliativa 

vårdsituationer. 

Effekter gällande 

smärta och 

livskvalitet. 

Kvalitativ 

 

Bekvämlighetsurval av 

patienter i ett palliativt 

stadie som hade blivit 

hänvisade till psykolog 

för smärtlindring. 

 

Studien pågick under ett 

års tid. Data samlades in 

från patienterna om den 

egna upplevelsen och 

även personalens 

observationer av 

eventuella förändringar 

hos patienten efter ett 

vårdhundbesök. 

  

Totalt antal deltagare: 

19 

Patienterna uppgav 

att de upplevde 

mindre obehag, 

mindre smärta och 

var mer 

avslappnade. 

 

Även personalen 

upplevdes vara mer 

avslappnade. 

Medel 

 

O’Haire, 

McKenzie, 

McCune & 

Slaughter. 

Australien, 2014 

Effects of 

classroom 

animal-assisted 

activities on 

social 

functioning in 

children with 

autism 

spectrum 

disorder 

Att i klassrummet 

införa och 

utvärdera 

djurassisterad 

aktivitet, i form av 

marsvin och dess 

effekt på sociala 

funktioner hos barn 

med diagnosen 

autism. 

Kvantitativ 

Kontroll-till-åtgärd 

 

Barn mellan 5-12 år 

diagnostiserade med 

autism, från 41 klassrum 

och 15 olika skolor. 

 

Under 8 veckor ingick 

djurassisterad aktivitet 

där barnen matade och 

tog hand om två stycken 

marsvin i klassrummet. 

Utöver detta så ingick 

Totalt antal deltagare: 

64 

Signifikanta 

förbättringar 

rapporterades 

angående barnens 

sociala funktioner, -

förmågor, -

förhållningssätt och -

beteenden.  

Barnen 

rapporterades vara 

mindre 

tillbakadragna i 

sociala situationer 

under perioden med 

Medel 
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även ca 20 minuters 

sessioner med 

djurinteraktion varje 

vecka. 

 

Data angående barnets 

beteende och sociala 

funktioner samlades in 

vid tre tillfällen, före, 

under och efter 

interventionen. 

 

den djurassisterade 

aktiviteten och de 

visade ett ökat 

intresse för att gå i 

skolan. 

Ward, Whalon, 

Rusnak,Wendell 

& Paschall.  

USA, 2013 

The association 

between 

therapeutic 

horseback 

riding and the 

social 

communication 

and sensory 

reactions of 

children with 

autism 

Utvärdera 

effekterna av 

djurassisterad terapi 

i form av 

hästridning hos 

barn (medelålder 

8,1 år) med 

diagnosen autism.  

 

 

Singel quasi-experimental 

Kvantitativ 

 

Bekvämlighets urval av 

deltagare med diagnosen 

autism. 

 

Utvärdering gjordes av de 

deltagande barnens lärare, 

där de bedömde barnens 

förmåga till social 

kommunikation och 

sensoriska reaktioner 

under lektionstid. Även 

om eventuella effekter 

kvarstod under en period 

med uppehåll från den 

djurassisterade terapin 

undersöktes. 

 

Total antal deltagare: 

21 

 

En positiv 

signifikant skillnad i 

deltagarnas sociala 

kommunikation, 

uppmärksamhet, 

tålamod och 

sensoriska reaktioner 

påvisades. Effekten 

kvarstod dock inte 

under perioden då 

den djurassisterade 

terapin hade 

uppehåll, men 

påvisades igen då 

terapin återigen 

infördes. 

Medel 
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Information samlades in 

under flera tillfällen under 

30 veckor.  

 


