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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Studier visar att hundar har en positiv effekt på den fysiska hälsan. De kan också 

öka det sociala samspelet, minska depression, öka självförtroende och självbestämmande samt 

reducera ångest genom hundassisterad aktivitet eller hundassisterad intervention. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om hundar inom ramen för omvårdnad på en 

rättspsykiatrisk avdelning kan påverka patienternas välbefinnande. 

Metod: För att undersöka patienternas upplevelser användes en kvalitativ studiedesign. För 

att besvara syfte och frågeställningar gjordes semistukturerade intervjuer som analyserades 

med en kvalitativ innehållsanalys.   

Resultat: Hundar på avdelningen upplevdes både positivt och negativt. De inverkade på 

välbefinnandet genom att de genererade glädje och välmående men också irritation och ilska. 

De gav också en känsla av att bli sedd som människa, ökade den fysiska aktiviteten, 

förbättrade sömnen och påverkade självkänslan och självförtroendet. Vårdmiljön påverkades 

också genom ett förbättrat klimat på avdelningen. De gav en meningsfullhet i vardagen, en 

möjlighet till närhet, en känsla av mindre kontrollerande miljö samt att de hade en inverkan på 

hur patienterna rörde sig på avdelningen. Det identifierades en ståndpunkt för hundar på 

avdelningen, men också en emot att ha hundar på avdelningen. 

Slutsats: Resultaten tyder på att det positiva överväger det negativa då majoriteten av 

resultatet belyser aspekter som ökar välbefinnandet hos patienterna. Hundar inom vården 

anses därför vara en bra komplementär omvårdnadsform för att som sjuksköterska på en 

rättspsykiatrisk avdelning. Detta för att kunna utföra god omvårdnad, främja välbefinnande 

och upprätthålla ett samhällsskydd och samtidigt reducera känslan hos patienten av att vara 

underordnad och kontrollerad. Det är dock viktigt att beakta olika individers åsikter för att 

hitta en form som passar.  

 

 

 

Nyckelord: Omvårdnad, välbefinnande, rättspsykiatrisk vård, hund-assisterad intervention 

(HIA), hund-assisterad aktivering (HAA) 
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ABSTRACT  

Background: Studies have shown that dogs have a positive effect on humans physical health. 

They may also increase social interactions, decrease depression, increase peoples 

selfconfidence and autonomy and reduce anxiety trough animal-assisted interventions.  

Aim: The aim of this studie is to investigate if dogs can effect well-being in patients within 

forensic psychiatric care. 

Method: To investigate the patients experiences a qalitative reserch method were used. Semi-

structured interviews were used to answer to the aim of the studie, and analysed with a 

content analysis. 

Result: The patients had both positive and negative experiences regarding the presence of the 

dogs at the unit. The dogs had an impact on the patients well-being by generating joy as well 

as anger and irritation. They gave a sense of being perceived as an individual, they increased 

physical activity, improved quality of sleep and had an inpact on self-esteem and self-

confidence. The dogs also had an impact on the health facility environment trough an 

inprovement of the atmosphere at the unit. The dogs gave sense of mening in the everday life, 

an opportunity for intimacy, a sense of a less controlling environment and they also had an 

impact on how the patients moved at the unit. Some where proponents and some opponents to 

the impementation of dogs at the unit.  

Conclusion: The results shows that the positive experiences tops the negative because the 

majority of the results shows aspects of improved well-being. Dogs within healthcare 

facilities are therefore concidered to be a good complementary form of care for nurses 

working in forensic psychiatric care. This to perform good nursing care, promote well-being 

and maintain the civil protection and at the same time reduce feelings of being inferior, 

subordinated and controlled. It is however important to pay regards to the different idividual 

opinions and find a resolution that suits best.  

 

 

Keywords: Nursing care, Well-being, Forensic psychiatric care, animal-assisted therapy 

(AAT), animal-assisted activity (AAA) 
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BAKGRUND 

Inledning 

Många studier visar att sällskapsdjur kan ha positiva effekter på människans fysiska hälsa. 

Människor som har sällskapsdjur får en förbättrad fysisk hälsa genom ökad fysisk aktivitet. 

Hundägare promenerar i större utsträckning och under en längre tid än icke-hundägare. De 

rapporterar oftare högre grad av fysisk aktivitet och har ett lägre systoliskt blodtryck 

(Cherniack & Cherniack, 2014). Liknande resultat har visats när patienter får besök av en 

utbildad terapihund, samt att det kan bidra till att förbättra det fysiska tillståndet hos patienten 

vad gäller puls och andningsfrekvens (DeCourcey, Russell, & Keister, 2010).   

 

Studier visar att djur i hemmet har många fördelar utöver de rent fysiska. Exempelvis kan en 

hund vara en katalysator för ökade sociala interaktioner och skapar en mer avslappnad miljö. 

Vidare finns den stora fördelen för många sjuka och äldre personer att djur bryter ensamhet 

och tristess i vardagen (Cherniack & Cherniack, 2014; Stefanini, Martino, Allori, Galeotti & 

Tani, 2015). Denna insikt har på senare tid applicerats allt mer inom vården och används 

under begreppet animal-assisted interventions (AAI). AAI innefattar både animal-assisted 

therapy (AAT) och animal-assisted activity (AAA) och beskrivs som en intervention där djur 

inkluderas som en del av en terapeutiskt eller förbättrande process alternativt miljö. AAT är 

en målinriktad metod där djuret är en del av vården för en specifik patient, medan AAA är en 

aktivitet med utbildad personal i en mängd olika miljöer som ska ge möjlighet till ökad 

motivation, utbildning, terapeutiska fördelar och förbättrad fritid. Både AAT och AAA är 

omvårdnadsmetoder där domesticerade djur, ofta hundar, används som terapi med mål om att 

förbättra en individs livskvalitet (Berget & Braastad, 2011). På svenska likställs de engelska 

begreppen animal-assisted therapy (AAT) och animal-assisted activity (AAA) med 

hundassisterad intervention (HAI) och hundassisterad aktivitet (HAA) (Lundström & Blusi, 

2012). Metoderna har bland annat haft positiv effekt på den psykiska hälsan hos äldre 

patienter samt har även visat effekter som minskad depression och apati hos patienter som 

vårdas under lång tid (Berry, Borgi, Terranova, Chiarotti, Alleva & Cirulli, 2012). AAA/HAA 

har visat sig ha en positiv effekt på självförtroendet, självbestämmandet, känslomässiga 

symtom, samt positiva psykiatriska symtom hos patienter med schizofreni. Man kunde också 

se att den fysiska aktiviteten ökade hos patienterna som medverkade på AAA/HAA, samt att 

det mellanmänskliga samspelet blev mer avslappnat vid närvaron av hundar (Chu, Liu, Sun & 

Lin, 2009). Liknande resultat har också visat att AAT/HAI kan bidra till att patienter 
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interagerar och engagerar sig mer i konversationer med andra och tar mer initiativ till att starta 

längre konversationer. Det visade också att AAT/HAI bidrog till beröring som är en viktig del 

av social stimulering (Bernstein, Friedmann & Malaspina, 2000). AAT/HAI har även i en 

annan studie visat en signifikant reducering av ångest hos patienter med psykossjukdomar och 

affektiva sjukdomar (Barker & Dawson, 1998). Positiva effekter såsom minskad depression 

och apati har också visats hos barn och unga vuxna som lider av affektiva sjukdomar med 

depressioner och ångest. Trots att mycket talar för att AAT/HAI och AAA/HAA är en bra 

omvårdnadsmetod är forskningen otillräcklig och mycket finns kvar att undersöka (Berget & 

Braastad, 2011., Stefanini et al., 2015). 

 

Begreppet hundar i vården 

HAI (hundassisterad intervention) kan utföras på remiss från legitimerad personal och handlar 

om träning för att återfå, träna eller bibehålla funktionsnivån. Hundassisterad intervention kan 

användas vid psykiatriska sjukdomar där syftet är att öka personens hälsa och välbefinnande 

och fungera som komplement till läkemedelsbehandling (Lundström & Blusi, 2012).   

 

Hundassisterad intervention syftar till att träna människors funktioner. Detta kan handla om 

minnesträning, fokus och koncentrationsförmåga då hundar kan hjälpa människor att rikta sin 

uppmärksamhet samt vara lugna. Funktioner som styrka och balans kan också tränas genom 

att personen kommer ut och rör på sig samtidigt som hunden motioneras. Välbefinnande och 

självkänsla tränas också med hjälp av hunden genom att minska ensamhet och ångest. Med 

hjälp av hunden tränas även socialt engagemang och kommunikation då hunden blir den 

gemensamma nämnaren som människor pratar om. På så sätt kan hundar användas för att öka 

den sociala och verbala interaktionen mellan människor. Djurassisterad intervention går också 

ut på att minska oro och nedstämdhet, dämpa agitation och förebygga depression (Lundström 

& Blusi, 2012). 

 

HAA (hundassisterad aktivitet) har inte samma krav på planering, uppsatta mål och 

dokumentation som hundassisterad intervention och är till för att öka välmående, livskvalitet 

och det sociala samspelet mellan människor. Hundassisterad aktivitet kan innebära att en 

djurskötare tar med sitt djur och har spontana möten med patienterna. Eller att det på 

exempelvis ett vårdboende, bor ett djur tillsammans med de som vårdas där. Hunden kan 

inom hundassisterad aktivitet användas för att öka social samvaro och motivera till 

gruppaktivitet (Lundström & Blusi, 2012). 
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Begreppet välbefinnande 

Välbefinnande är ett substantiv som i Nordstedts svenska ordbok definieras som “känsla av att 

må bra” (Wordfinder, 2015). WHO’s definition av hälsa beskriver att “Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och 

handikapp”, samt att välbefinnande är en del av det som definierar vår mentala hälsa genom 

varje människas insikt i sin potential, hur hen handskas med stress, att varje människa med  

goda villkor kan arbeta, samt har möjlighet att tillföra något till sin omgivning (World health 

organisation, 2014). WHO har också utformat det så kallade WHO-fem välbefinnandeindexet. 

Detta index ett av de mest använda verktygen för att bedöma det subjektiva välbefinnandet. 

Parametrarna som indikerar högt välbefinnande är om man känt sig glad och på gott humör, 

lugn och avslappnad, aktiv och kraftfull, pigg och utvilad när man vaknar samt om ens 

vardagsliv varit fyllt av sådant som intresserar en. Välbefinnandeindexet anses ha tillräcklig 

giltighet både för att användas som screeningverktyg och för att mäta resultat i kliniska 

prövningar (Topp, Østergaard, Søndergaard & Bech, 2015). Studier har även visat att 

välbefinnandet påverkas av anpassningsbar coping, frekvens av sociala kontakter, sociala 

aktiviteter, förhållande med vänner, förhållande med familjen, föräldrarnas eller hushållets 

inkomst och högre grad av utbildning (Kinderman, Tai, Pontin, Schwannauer, Jarman & 

Lisboa, 2015). Välbefinnandet delas ibland upp i det subjektiva och det psykologiska 

välbefinnandet men båda avser grunden för det subjektiva anseendet av välbefinnande. Det 

subjektiva välbefinnandet beskrivs som tillfredställelse med livet, samt lycka som en 

återspegling av en balans mellan positiv och negativ inverkan av människans erfarenheter. 

Det psykologiska välbefinnandet formuleras mer av mänsklig utveckling och existentiella 

utmaningar i livet. Det handlar om självacceptans, att må bra men att också vara medveten om 

sina begränsningar, om positiva relationer med andra, en strävan att utveckla och upprätthålla 

mellanmänskliga relationer. Det handlar även om miljön, att forma sin miljö för att få den att 

passa personens önskemål, och om autonomi, människan söker efter en känsla av 

självbestämmande och auktoritet för att upprätthålla individualitet i sociala sammanhang. 

Psykologiskt välbefinnande tar också upp strävan efter att hitta en mening med de utmaningar 

man möter och meningen med livet, samt personlig utveckling och att göra det bästa av sina 

förmågor (Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002). 

 

Välbefinnande beskrivs ofta i samband med begreppen hälsa och ohälsa. Ett sätt att ställa 

dessa i relation till varandra är att det som benämns “ohälsa”, är personens upplevelse av sin 

sjukdom medan “välbefinnande” är personens upplevelse av hälsa. Detta kan dock anses som 
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bristfällande då de inte är motpoler i allas mening. Välbefinnandet kan beskrivas mer 

fristående genom att en person kan ha en sjukdom men ändå högt välbefinnande, likväl som 

en person fri från sjukdom kan ha ett lågt välbefinnande. Välbefinnandet är en mer subjektiv 

beskrivning av individens upplevda hälsa än diagnosen. Hälsa är en del av välbefinnandet, 

välbefinnandet en del av hälsan, hälsa är vägen till välbefinnande eller välbefinnandet är 

vägen till hälsa (Medin & Alexanderson, 2010). Det är grundläggande att inom vården främja 

välbefinnandet, som kan beskrivas som lättnad och lindring eller fullständig fri och ro. I 

sjuksköterskans dokumentationsarbete enligt VIPS-modellen finns välbefinnande som ett 

enskilt sökord. Under detta sökord står beskrivet att sjuksköterskan ska göra en 

sammanfattande bedömning av patientens välbefinnande (Ehnfors, 2007).   

 

Den rättspsykiatriska patienten i vården   

Personer som enligt Brottsbalken (1962:700) kap 31 har begått ett allvarligt brott där 

påföljden inte kan stanna vid böter, där personen samtidigt lider av en allvarlig psykisk 

störning, blir överlämnade till den rättspsykiatriska vården enligt lagen om rättspsykiatrisk 

vård (LRV) (SFS 1991:1129). Begreppet allvarlig psykisk störning är ett juridiskt begrepp 

snarare än ett medicinskt och innefattar psykotiska tillstånd, svåra depressioner med allvarligt 

självmordsbeteende samt vissa neuropsykiatriska funktionsstörningar och 

personlighetsstörningar (Rättsmedicinalverket, 2015). För att avgöra om brottsutövaren döms 

till rättspsykiatrisk vård eller fängelsestraff så görs initialt en så kallad § 7-undersökning. Då 

genomförs ett samtal mellan brottsutövaren och en psykiater som ska visa om en mer 

omfattande utredning krävs. Vid fall där vidare utredning behövs görs en rättspsykiatrisk 

undersökning (RPU), där ett team bestående av en rättspsykiater, en psykolog, socialutredare 

och omvårdnadspersonal tillsammans utreder om det föreligger en allvarlig psykisk störning 

hos den åtalade som kräver rättspsykiatrisk vård. Denna undersökning får ta högst fyra tills 

sex veckor. Årligen utförs ca 1650 § 7-undersökningar som leder till 550 rättspsykiatriska 

undersökningar. Av dessa överlämnas nästan 300 personer till den rättspsykiatriska vården. 

De vanligaste brotten inom den rättspsykiatriska vården är våldsbrott, mordbrand eller 

sexualbrott (Rättsmedicinalverket, 2015). 

 

Den rättspsykiatriska vården är en sluten vårdmiljö som präglas av hög säkerhet (Hörberg, 

2008). Vården utförs på uppdrag av landstingen i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) och har samma krav på kvalitet och innehåll som övrig hälso- och sjukvård. 
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Speciellt för rättspsykiatriska vården är att den bedrivs med tillägg att förebygga återfall i 

brott (Socialstyrelsen, 2015). 

 

I en avhandling av Hörberg (2008) beskriver patienterna att de kan uppleva ett underläge 

genom deras frihetsberövning, vilket kan leda till att många patienter ser det mer som ett 

straff och inte som vård. Vården för den rättspsykiatriska patienten är komplex då den bedrivs 

under tvångslagar. Patienterna lider av en allvarlig psykisk störning samtidigt som de ofta har 

gjort sig skyldiga till brott och är överlämnade till vården via domstol. Vårdarens uppgift är å 

ena sidan att vårda, vakta, försvara och skydda patienten, å andra sidan att upprätthålla ett 

samhällsskydd. 

 

En studie av Olofsson och Norberg (2001) belyser både positiva och negativa upplevelser av 

tvång från patienternas perspektiv. Stort fokus lades på hur man blev bemött och respekterad 

som människa. Faktorer som ledde till att patienterna kände sig mindre respekterade var 

situationer då de inte kände sig delaktiga i sin vård, fick dåligt gensvar från personalen, samt 

bristande information om sin vård och sina rättigheter. Det var svårt för vissa att se meningen 

med den vård de fick, då det kändes mer som förvaring. Det fanns en upplevelse av att 

ingenting hände och att de enbart satt av tiden. Tvångsintagningen kunde kännas mer som ett 

straff än vård. Angående sin egen vård önskade patienterna mer tid med vårdarna, mer tid till 

samtal samt att mer skulle hända under vårdtiden. Att ha valmöjligheter i allt tvång beskrevs 

vara viktigt. Det fanns även en upplevd styrka i att känna till sina rättigheter och i att 

personalen inte var rädda för att komma nära i relationen med patienten. Kontakten och 

längtan till omvärlden var stor, att kunna göra nytta, samt upprätthålla kontakt med sina 

husdjur, vänner och anhöriga. Det fanns viss förståelse för personalen och den plikt de hade 

genom arbetet och att de utförde uppgifter som de trodde var det bästa för patienten. 

 

Teoretisk referensram 

Teoretisk utgångspunkt i detta arbete är Katie Erikssons omsorgsteori. Eriksson (1996) menar 

att människa, hälsa och omsorg är grundpelare i omsorgstänkandet. Människan har ett 

medvetande och ett självmedvetande. Människan kännetecknas i sitt förhållande till andra och 

vårdandet av människan är ett samspel mellan vårdgivare och mottagare som omfattar hela 

människan där det gemensamma målet är att uppnå hälsa. Hälsa är ett samlat tillstånd där 

människan upplever ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande, där sundhet 

motsvarar psykisk hälsa, friskhet den fysiska funktionen och välbefinnande den subjektiva 
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upplevelsen. Att vårda, enligt Ericsson (1987) innebär att ansa, leka och lära som i sin tur 

medför tillit, tillfredställelse, välbehag samt förändring. 

 

Att ansa, kännetecknas enligt Eriksson (1987) av värme, närhet och beröring och är den 

grundläggande omvårdnaden som är kopplad till fysisk omsorg. Ansandet innebär alltså 

omvårdnaden för att tillgodose patientens grundläggande fysiska behov av hygien, skydd och 

föda samt att det resulterar i ett kroppsligt välbehag för mottagaren. Eriksson (1987) menar 

också att ansandet är ett sätt att bekräfta andra människors existens, visa intresse och ge 

närhet. 

 

Lek, beskriver Eriksson (1987) som ett naturlig beteende som är minst lika väsentlig hos 

vuxna som hos barn. Det är en paradox som innehåller övning, lust, skapande, prövning och 

önskande. Leken kan alltså fungera som ett tillfälle att öva, att skapa något eller fungera som 

assimilation för att hjälpa någon att fungera och anpassa sig i nya situationer då leken kan 

främja personers anpassningsförmåga och ge förändrad självbild. 

 

Lärandet är grundläggande för att utvecklas och kan vara på olika nivåer med olika mål, men 

lärandet främjar alltid utveckling av självständighet, mognad och självförverkligande menar 

Eriksson (1987). Hon menar också att lärandet resulterar i nya möjligheter då människan 

stöter på begränsningar och hinder samt att vårdandet hela tiden bör utgå från patientens 

individuella behov. Vården i lärandet handlar om reflektion och produktion. En inåtriktad 

reflektion som ger förståelse av hur vården kan appliceras i konkreta situationer och med 

produktion avses att förmedla vården i dessa situationer. Detta hjälper patienten att växa och 

att bli en mogen människa som visar omsorg för andra människor (Eriksson, 1987). 

 

Genom att kliva utanför ramarna till traditionell vård kan man enligt Eriksson (1987) med 

exempelvis djur inom vården öka ansandet, lekandet och lärandet.   

 

Hundar i pågående projekt på en rättspsykiatrisk enhet   

På en rättspsykiatrisk enhet i en stad i Sverige har hundar introducerats som en del av 

vardagen för patienterna på avdelningarna. Inom ramen för det nationella projektet “Hund för 

alla” har det under tre terminer pågått en studiecirkel med hundar. “Hund för alla” är ett 

nationellt samarbete mellan Studiefrämjandet och lokala hundgrupper runt om i landet. Sedan 
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våren 2013 har även personalen på eget initiativ tagit med sina privata hundar som sällskap på 

avdelningarna. 

På studiecirklarna har patienterna fått möjlighet att umgås med utvalda lämpliga eller 

utbildade hundar. Under samtliga terminer var alla patienter på avdelningarna inbjudna att 

frivilligt delta i hundgruppen. De som önskade vara med, skulle delta vid samtliga nio 

tillfällen, som varade i en timme per gång. Antalet hundar och hundförare som varit med har 

varierat mellan fem till sex stycken. Målet har varit att ha så många hundar närvarande att 

varje deltagare fått varsin hund och hundförare. Hundklubben som var med i studiecirkeln 

valde själva ut hundar och hundförare vars medverkan var helt frivillig. Några av hundarna 

var vårdhunds- eller terapihundutbildade. 

 

Sammanlagt har hundgruppen kommit till avdelningarna under tre terminer med start våren 

2014. Första terminen fanns inte någon direkt struktur vid de olika träffarna utan patienterna 

och gruppen fick själva komma fram till vad de ville få ut av tillfällena. Inför andra terminen 

bestämdes att träffarna skulle bli mer strukturerade med ett fast schema av olika aktiviteter. 

En hundträff startade med presentation av hundar och hundförare samt genomgång av det 

valda temat för dagen. Efter presentationen har de olika deltagarna spridit ut sig i olika rum 

där de fått testat de övningar som var planerade för det tillfället. Övningarna kunde 

exempelvis gå ut på olika aktiveringsspel, doftövningar, lydnad och kommandon. De fick 

även träna på tyst kommunikation med hundarna och att tyda deras signaler. Hundarna är av 

olika ras och karaktär och ofta har någon deltagare fäst sig särskilt vid någon hund som den 

gärna dras till vid varje tillfälle. Förutom hundträffar så har hundgruppen varit på 

avdelningarna och presenterat sina hundar och hundförare, i så kallade hundmingel, så även 

de som inte är med på grupperna fått träffa dem. Samtliga patienter har således kommit i 

kontakt med hundgruppen vid något tillfälle. 

 

Under våren 2015 bedrevs inte träffarna i stora grupper som under 2014. Två patienter och en 

hundförare träffades tillsammans med en hund som skulle tränas att eventuellt bli vårdhund. 

Från hösten 2015 och framåt är det planerat att hundgrupperna genomförs som tidigare. 

 

De hundar som personalen har på avdelningen tillhör dem själva och deras närvaro är därför 

beroende av hur personalen jobbar. Hundarna tas med på eget initiativ och kan vara där vid 

dygnets alla timmar. När de är på plats medverkar de i dagens aktiviteter bäst det går och kan 

exempelvis vara sällskap vid promenader, i samtal eller som avslappningshjälp dag som natt. 



13 
 

Ibland följer hundarna med på utflykter eller så vistas de bara allmänt på avdelningarna. Viss 

uppföljning har gjorts av hur patienterna upplever närvaron av hundar på avdelningen genom 

uppföljningssamtal och utvärderingar efter studiecirklarna. Patienterna har även spontant 

lämnat brev till personalen om deras upplevelser av hundarna på avdelningen. Ingen 

strukturerad uppföljning och studie gjorts för att utvärdera vilken effekt hundarna har på 

patienterna. 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskor som arbetar inom rättspsykiatrisk vård har som jobb att vårda och förbättra 

patienters mentala hälsa, samtidigt som vårdformen innefattar ett frihetsberövande. Detta kan 

medföra utmaningar där patienten riskerar att känna sig underordnad och kontrollerad (Rask 

& Brunt, 2006). Att använda djur i denna vårdform kan vara en möjlighet att ge patienten en 

känsla av kontroll och självbestämmande och djur kan även ge positiva hälsoaspekter inom 

omvårdnaden (Stefani et al., 2015). Därför tycker författarna att det är intressant att undersöka 

hundar i vården som en komplementär omvårdnadsform.                               

                   

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om hundar inom ramen för omvårdnad på en 

rättspsykiatrisk avdelning kan påverka patienters välbefinnande. 

 Vilka känslor och upplevelser beskriver patienter kring närvaron av hundar på en 

rättspsykiatrisk enhet? 

 Hur beskriver patienter på en rättspsykiatrisk enhet att vårdmiljön påverkas av 

närvaron av hundarna? 

 

METOD 

Design 

Upplevelser och erfarenheter undersöks bäst med hjälp av intervjuer för att få en djup 

förståelse. Därför har en kvalitativ studiedesign med en intervjustudie och kvalitativ 

innehållsanalys valts för att besvara studiens syfte (Danielsson, 2012a). 

 

Urval 

Patienter som vårdas på den tidigare beskrivna rättspsykiatriska enheten i en stad i Sverige, 

där hundar finns närvarande, har tillfrågats om medverkan i studien. Urvalsmetoden var 
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således ett bekvämlighetsurval, med en representativ grupp lämplig för den undersökning som 

studien syftar till. I studien inkluderades alla som vill medverka, för att få så stor variation 

som möjlig inom undersökningsgruppen (Henricson & Billhult, 2012). Patienter som vårdats 

lång eller kort tid, män och kvinnor, gamla och unga med olika bakgrund och olika diagnoser. 

Således var inklusionskriteriet att patienten vårdas på en rättspsykiatrisk avdelning där hundar 

finns närvarande. Inga exklusionskriterier sattes upp. Alla patienter på avdelningarna 

tillfrågades och antal deltagare i studien var tio informanter. Att välja få personer (fem till sex 

intervjuer), kan ge begränsad mängd informationen till en innehållsanalys. Som riktlinje för 

intervju med öppna frågor är ca 10-20 informanter tillräckligt för att få ett bra underlag i 

studier (Danielsson, 2012a). Antal patienter som tillfrågats, deras kön, ålder eller hur lång tid 

de vårdats redovisas inte på grund av etiska skäl och för att på något sätt inte röja patienternas 

identiteter.  

 

Datainsamlingsmetod 

För att besvara frågeställningarna studerades en grupp individers egna upplevelser med hjälp 

av semistukturerade intervjuer med en intervjuguide. Öppna frågor ställdes till patienterna av 

specialistsjuksköterskor som arbetar på den rättspsykiatriska enheten där undersökningen 

ägde rum. Frågorna var tre öppna frågor som bjöd in deltagarna till att berätta om sina 

upplevelser av hundarna med egna ord (bilaga 2). Intervjuguiden innehöll även vissa 

nyckelord och motsatsord som en guide för intervjuaren och deltagaren att ta stöd av, om de 

körde fast i frågan eller för att leda intervjun till det väsentliga (Danielsson, 2012b). 

 

Tillvägagångssätt 

Samtliga patienter på den rättspsykiatriska enheten i en stad i Sverige tillfrågades av de två 

specialistsjuksköterskorna att delta i studien. Patienterna informerades om studiens syfte och 

metod samt erhöll ett informationsbrev (bilaga 1) där patienterna informerades om att 

deltagandet var helt frivilligt och anonymt, samt att intervjun när som helst kunde avbrytas. 

Då det var specialistsjuksköterskor från avdelningen som utförde intervjuerna, erhöll 

specialistsjuksköterskorna innan intervjustarten information för att klargöra studiens syfte. 

Specialistsjuksköterskorna fick även ett informationsbrev (bilaga 3) och möjlighet att ställa 

frågor om oklarheter fanns. Intervjuerna ägde rum på avdelningarna i samtalsrum och utfördes 

av de två representativt utvalda specialistsjuksköterskorna under juni, juli och augusti 2015. 

Tidsåtgången var mellan 15-30 minuter för varje intervju. Intervjuerna mellan patient och 
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specialistsjuksköterska spelades ej in på grund av integritetsskäl, relaterat till vårdformen. Ett 

beslut taget av sektionschefen. 

 

Specialistsjuksköterskorna skrev ner stödord under intervjun för att lättare komma ihåg vad 

som sagts. För att ta del av patienternas svar intervjuades sedan de specialistsjuksköterskor 

som i sin tur träffat och intervjuat patienterna. Vid intervjun med specialistsjuksköterskorna 

användes samma frågor som vid specialistsjuksköterskornas intervju med patienterna (bilaga 

2). Intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum på avdelningarna och spelades in på 

mobiltelefoner. Varje intervju tog mellan tre till åtta minuter att genomföra och de 

transkriberades sedan av båda författarna för att kunna analyseras. Under intervjuerna 

presenterade specialistsjuksköterskorna patienternas svar antingen genom att direkt citera 

dem, eller genom att beskriva deras svar.  

 

Intervjufrågorna kunde ej testas innan datainsamlingen började då intervjuerna utfördes av två 

specialistsjuksköterskor från avdelningen samt för att inget möte mellan författare och 

patienter ägde rum då det ansågs olämpligt på grund av vårdformen. För att säkerställa att 

studien var genomförbar granskades och godkändes projektplan och intervjuguide av 

sektionschefen innan datainsamlingen påbörjades. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har på olika sätt övervägt det etiska ställningstagandet. Då författarna ej kommer 

att delta vid intervjuerna med patienterna förblir de deltagande helt anonyma. Syftet med 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är att respektera 

människovärdet vid forskning samt skydda den enskilde människan. Då patienten är anonym 

för författarna, samt att intervju mellan patient och sjuksköterska ej spelas in skyddas 

därigenom den enskilde människan (SFS 2003:460). De inspelade intervjuerna mellan 

författarna och sjuksköterska kan inte spåras till någon specifik patient, samt kommer att 

raderas efter att examensarbetet är godkänt. Patienterna som deltar i studien erhåller 

information om studien i enlighet med de lagar om information som stadgas i 16 § i Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460)(Se Bilaga 1). I 

Personuppgiftslagen (1998:204) stadgas i 1 § att människors integritet inte får kränkas genom 

utlämning av personuppgifter. Detta har författarna i denna studie tagit hänsyn till genom att 

inga personuppgifter förekommer. Vidare styrks detta då författarna aldrig träffar patienterna, 

vilket säkrar att inget kan röja vederbörandes identitet och därigenom sätta dem i en utsatt 
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situation genom deltagande i studien. Patienternas anonymitet anses också bidra till en 

objektivitet hos författarna då ovetskapen om diagnos, vilket brott patienten begått, eller 

annan information om patienten inte kan komma att påverka författarnas tolkning av svar och 

analys av intervjumaterial. Denna studie kommer ej att granskas av etisk kommitté enligt 

praxis för examensarbeten på grundnivå (Kjellström, 2012). Dock godkänns studien av 

sektionschefen på berörd enhet (Se bilaga 4). 

 

Bearbetning och analys 

Materialet från intervjuerna analyserades med en innehållsanalys för att bäst kunna beskrivas 

och tolkas djupgående. Analysen gjordes induktivt genom att utgå från innehållet i 

intervjutexterna, samt med hjälp av en tabell, för att strukturera intervjumaterialet inför 

tolkning i enlighet med Graneheim och Lundman (2003). Innehållsanalysen gjorde det möjligt 

att lyfta fram det mest väsentliga från intervjuerna för att beskriva hur patienter på en 

rättspsykiatrisk avdelning påverkas av hundar på enheten (Danielsson, 2012a). 

 

Vid analysen medverkade båda författarna och det transkriberade materialet lästes flera 

gånger för att få en helhetsförståelse för materialet. Meningsbärande enheter, ord med 

gemensamt budskap som var relevant för studiens syfte och frågeställningar, identifierades 

från intervjutexterna och skrevs ner i tabellen för att strukturera innehållet. Omgivande text 

togs med för att inte ta orden ur sitt sammanhang. De meningsbärande enheterna märktes med 

siffror eller bokstäver beroende på vilken informant som sagt vad, för att underlätta att skriva 

resultatet och lyfta fram citat. Från dessa meningsbärande enheter kunde texten därefter 

kondenseras till de mest väsentliga orden för att enklare kunna hantera och begripa 

informationen. De kondenserade meningarna blev till underlag för kodningen som beskriver 

den kondenserade meningsenheten med några ord. De olika meningsenheterna grupperades 

sedan efter liknande innehåll där koder som hörde samman, eller hade liknande innehåll, 

bildade subkategorier till en övergripande huvudkategori (tabell 1) (Danielsson, 2012a). Vid 

analysen identifierades två huvudkategorier. Det framkom också åsikter i intervjuerna om 

hundar i vården som presenteras separat i sista delen av resultatet. Efter analysen lästes 

transkriberingarna ännu en gång för att säkerställa att inget missats i analysen. 

Huvudkategorierna som framkommit av analysen bildar resultatet i förhållande till 

frågeställningarna i studiens syfte och presenteras i resultatet med text och citat från 

intervjumaterialet. Citaten ser olika ut på grund av att specialistsjuksköterskorna under 
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intervjun växlade mellan att direkt citera patienten och att beskriva vad de sagt utifrån 

personligt pronomen, dock är åsikterna patienternas. 

 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Subkategorier Huvudkategori 

Känna sig lite mer 

som sig själv och 

inte bara som 

patient… (2) 

Känna sig 

mindre som 

“bara patient” 

Självuppfattning. Att bli sedd 

som människa 

Inverkan på 

välbefinnande 

Hundarna inte 

dömde, ehm, 

personen… hade 

inga förutfattade 

meningar om den 

här patienten… 

man kunde möta 

på nån slags 

jämlik grund(1)... 

dom tycker om 

mig som jag är, 

det blev en 

personlig kontakt 

med hundarna.. 

nästan som en 

extra anhörig… 

(2) 

Hundarna dömer 

en inte, har ej 

förutfattade 

meningar, tycker 

om patienten 

som den är. Få 

en personlig 

kontakt. 

En fördomsfri 

kontakt. 
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RESULTAT 

Av de tio personer som medverkade i studien är det nio stycken som någon gång interagerat 

med hundarna på avdelning via personalens hundar eller hundmingel. Åtta av dessa var aktiva 

i hundgruppen. Den tionde personen uppger sig inte direkt kommit i kontakt med hundarna 

utan hållit sig undan. 

 

Från analysen identifierades sammanlagt två huvudkategorier och 10 subkategorier. De två 

huvudkategorierna är: inverkan på välbefinnande och inverkan på vårdmiljö (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Översikt av subkategorier och huvudkategorier. 

Huvudkategori Subkategori 

Inverkan på välbefinnande Positiv eller negativ inverkan 

Att bli sedd som människa 

Fysisk aktivitets- och energinivå 

Förbättrad sömn 

Påverkan på självkänsla och självförtroende 

Inverkan på vårdmiljö Förbättrat klimat på avdelningen 

Meningsfullhet i vardagen 

Möjlighet till närhet 

Hur patienter rör sig på avdelningen 

Känsla av mindre kontrollerande miljö 

 

Inverkan på välbefinnande 

Positiv eller negativ inverkan 

Hundarna hade både positiv och negativ inverkan på patienternas välbefinnande enligt 

analysen, men det framgick också att patienter kunde förbli opåverkade av hundarnas närvaro. 
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Den positiva påverkan som hundarna hade, präglades av känslor av glädje och välmående. 

Patienterna beskrev att de mådde bra när hundarna var där, att det varit en positiv upplevelse, 

mysigt, roligt samt att det ökade välmåendet överlag.  

 

“... tycker att det är enbart positivt, tycker inte att det finns något negativt över huvud 

taget…” 

 

Den negativa påverkan som hundarna gav, beskrevs som en irritation och ilska men också 

som en känsla av osäkerhet och stress. De tyckte att det kunde bli jobbigt när hundarna var 

där och blev då arga och irriterade, samt att stress och nervositet kunde uppstå på grund av 

vetskapen om att alla inte gillade hundarna.  

 

“Tycker hundar är fula, äckliga, borde dö. Men är inte rädd för dom.” 

 

Det visade sig också i resultatet att det fanns en likgiltighet inför hundarnas närvaro, där 

patienterna varken ogillade eller gillade att de var där. De uttryckte även att det inte 

påverkade deras välmående nämnvärt. Det framkom vidare att vilken inverkan hundarna hade, 

kunde bero på vilken typ av hund det var, vilken ras, att en del bara gillade vissa hundar eller 

hade favorithundar. 

 

“... vet att det finns folk som inte tycker om dom och blir då nervös… vi lever ju här 

tillsammans och hjälper varandra å, därför så är det viktigt att hitta en form som passar 

alla.” 

 

Att bli sedd som människa 

Känslan hundarna förmedlade var att de fick vissa patienter att känna sig mer som sig själva. 

Hundarna kunde ge utrymme för patienterna att vara sig själv på ett annat sätt än med 

medpatienter och personal då de har en annan roll. Grunden till detta sades vara att hundarna 

inte har förutfattade meningar, inte dömde patienten och tycker om den som den är. 

Patienterna beskrev också en känsla av att en personlig kontakt uppstod mellan dem och 

hunden. Det framkom också att vissa kanske inte haft så många vänner eller att de inte får 

besök speciellt ofta och att det då var fint att hunden blev som en vän till patienterna. 
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“… dom tycker om mig som jag är, det blev en personlig kontakt med hundarna... nästan som 

en extra anhörig…” 

 

Fysisk aktivitets- och energinivå 

Närvaron av hundarna gav en ökad aktivitet hos patienter, med både en höjd och sänkt 

energinivå. Det gav en ökad aktivitetsnivå genom att de kunde leka av sig, kasta bollar till 

hundarna och gå ut och promenera med hundarna. De gav positiv energi genom att de blev 

piggare av hundarna, samt en anledning att gå ut och röra på sig. Det framkom också att det 

upplevdes positivt att få komma ut och röra på sig med hundarna samt att rastlösheten 

minskade.  

 

“Det är en anledning att gå ut och gå på frigång för då kan man ta med sig hundarna…” 

 

Aktiviteterna med hundarna kunde också leda till en minskad energinivå sekundärt, då 

resultatet av ökad aktivitet även tog energi genom lek och promenad med hundarna. Det 

framkom också att hundgruppen kunde leda till en trötthet genom att de upplevde en känsla av 

psykisk påfrestning om det inte gått bra på hundgruppen eller om det varit stressande. 

 

“... men, dom tar också fysisk energi genom att man leker med dom mycket, eh, och hundar 

behöver mycket uppmärksamhet och kärlek…” 

 

Förbättrad sömn 

Den ökade aktivitet som hundarna genererade gav positiv trötthet vilket resulterade i en bättre 

nattsömn. Sömnen gynnades även av en känsla av ökad trygghet hos de patienter där 

hundarna kunde sova vissa nätter. 

 

“... sov bättre... särskilt när, eeh, hen fick ha hundar sovande hos sig, i sängen, det blev 

mycket tryggare…”   

 

Påverkan på självkänsla och självförtroende 

Det visade sig att hundarna kunde ge mer självsäkerhet genom att patienter fått göra många 

övningar med hundarna, bland annat tränat på tricks och lydnad. Detta lyfte och boostade 

självförtroende hos patienterna när de klarade av att lära hundarna övningar och på så vis inse 

sin egen kapacitet. Genom att patienter fått lära sig hur man beter sig gentemot hundarna samt 
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lära sig att och hur man säger åt hundarna har det givit en känsla av ansvar hos patienterna. 

Det kunde dock variera hur hunden påverkade självförtroendet och självkänslan. Om det hänt 

något på hundgruppen eller om det inte gått så bra på en övning kunde det ta väldigt hårt på 

självförtroendet och självkänslan. Det kunde också upplevas som ett avvisande om hunden 

inte var lika pigg på att leka eller göra övningarna vilket kunde upplevas som ett 

misslyckande. Däremot framkom det att detta kan bero på patienters egna stresstålighet och 

självförtroende, som även kan genomsyra andra delar av vården. 

 

“... jag klarar av att få hunden att göra som jag, som en riktig matte eller husse…” 

 

Inverkan på vårdmiljö 

Förbättrat klimat på avdelningen 

Patienter beskriver att hundarna har påverkat många delar av känslan att vara på avdelningen. 

Det blev tydligt att de gav en hemkänsla och att det har blivit lättare att komma bort från 

tankarna av att vara på sjukhuset och inom den rättspsykiatriska vården. De upplevde också 

en känsla av att det har blivit en bättre stämning på avdelningen genom att det har blivit ett 

mysigare och varmare klimat. Det kom också fram att det upplevdes som positivt att 

stämningen på avdelningen blivit lite lättare och mindre strängt och styrande klimat. 

Hundarna skapade även en trygghet för patienter på avdelningen. Det kunde dock bero på 

vilken slags hund det var, men en ökad trygghet upplevdes genom närvaron av hundarna samt 

av att ha hunden sovandes hos sig. 

 

“... men just asså att det såhär speciellt just för att på avdelningen har det blivit en mer så 

här hemkänsla, eeh, och blivit mer, eh, känsla av att vara hemma än att vara på sjukhus…” 

 

Meningsfullhet i vardagen 

Genom att ha hundarna på avdelningen har det skapats tillfällen för en del patienter att göra 

saker och få möjlighet att sysselsätta sig. De fick se något annat än de vanligtvis ser på 

avdelningen och det kunde upplevas positivt med en ny aktivitet för att tiden skulle gå fortare 

och en chans att bryta tristess. Överlag var det uppskattat att se något som man inte vanligtvis 

gör eller ser på avdelningen. Det upplevdes också öka variationen i vardagen samt att det varit 

ett positivt inslag i vården att ha hundarna på avdelningen som bidrog till en känsla av att vara 

mer närvarande. 
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“Det är kul att se annat också. Så som djur. Det är ett tidsfördriv” 

 

Möjlighet till närhet 

Hundarna har gjort det möjligt för patienterna att uppleva en fysisk beröring. Genom att 

kunna klappa hundarna, mysa och sova med hundarna eller att hundarna kan komma och sätta 

sig vid och i knät på patienterna har de fått en kontakt och en fysisk beröring som bidragit till 

ett upplevt välbefinnande. Då fysisk beröring inte är något som annars förekommer på 

avdelningen mellan patienter eller mellan personal och patient har det upplevts som positivt 

med denna typ av närhet. Framförallt om man inte får så mycket besök. 

 

“… och att det givit en slags fysik beröring, asså, kunnat klappa hundarna och vara med 

hunden har bidragit till ett välbefinnande…” 

 

Hur patienter rör sig på avdelningen 

Hundarnas närvaro på avdelningen ses ha en inverkan på hur patienterna rör sig på 

avdelningen. Det har visat sig kunna leda till att patienter oftare vistas i de gemensamma 

lokalerna genom att de kommer ut från rummet oftare när hundarna är där än i vanliga fall. 

Det kan dock även ha en motsatt effekt på så sätt att det leder till en isolering genom att 

patienter håller sig undan när hundarna är på avdelningen och istället stannar på rummet på 

grund av ett ogillande när hundarna är där. 

 

“... hen kom ut mer från rummet när hundarna var här också, eeh, än i vanliga fall, såå asså, 

sådär, när vi inte har grupper och så så, så, är det ju många patienter som är på rummet och 

så men den här personen kom ut mer än vad hen brukar göra... det blev lite ja, social 

träning…” 

 

Känsla av mindre kontrollerande miljö 

En känsla av en slags ökad frihet kunde identifieras i intervjuerna, genom uttalanden om en 

mindre kontrollerande miljö och möjlighet att koppla av lite. Det blev också tydligt att 

hundarna och hundgruppen kunde leda till att det var enklare att koppla bort tankarna från att 

vara inlåst och att vara fast inom vården. 

 

“... det har varit enkelt att glömma bort, eehm, ja, att man är på sjukhus eller att man är i 

vården inom rättspsykiatrin…” 
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Tankar om hundar i vården 

Förutom de huvudkategorierna som hittats i analysen identifierades generella åsikter om 

hundar i vården. Detta har valts att presenteras som en del utöver resultatet trots att det inte 

svarar till studiens syfte.  

 

Emot hundar i vården 

Vissa uttryckte en ståndpunkt emot hundar inom vården och tyckte inte att hundar hörde 

hemma på avdelningen. Det uttrycktes också att hundarna ibland var där av fel anledning, och 

inte för att gynna patienterna. Det identifierades att det trots en negativ inställning till hundar 

inom vården, finns en positiv inställning till vård med djur närvarande. Patienterna uttryckte 

en önskan att ha andra typer av djur förutom hundar på avdelningen, samt en möjlighet att få 

ha sina egna djur på avdelningen om det ska finnas djur där överhuvudtaget.   

 

“...Tycker ej att hundar ska vara här. En del i personalen utnyttjar jobbet som hunddagis... 

Tycker att det är dåligt. Att de kommer hit…” 

 

För hundar i vården 

Inom de generella tankarna kring hundar inom vården kunde också positiva tankar om 

konceptet lyftas fram där det identifierades en rekommendation om att ha hundar inom 

vården. Åsikter framkom om att patienter tyckte att det var bra att ha hundar inom vården och 

att de vill uppmuntra personalen att ta med sina hundar till jobbet. Det identifierades också en 

önskan om att hundarna skulle vara på avdelningen oftare. Någon hade åsikten att det kunde 

vara för många hundar på avdelningen samtidigt, framförallt vid hundgruppen.   

 

“... hen rekommenderar att ha hundar i vården, tycker att det är nånting som ska, som att 

man ska fortsätta med, både ha hundgrupper och att, att det uppmuntras att personalen tar 

hit sina hundar då…” 

 

DISKUSSION 

Hundar på avdelningen upplevdes både positivt och negativt. De inverkade på välbefinnandet 

genom att de genererade glädje och välmående men också irritation och ilska. De gav även en 

känsla av att bli sedd som människa, ökade den fysiska aktiviteten, förbättrade sömnen och 

påverkade självkänslan och självförtroendet. Vårdmiljön påverkades också genom ett 
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förbättrat klimat på avdelningen. De gav en meningsfullhet i vardagen, en möjlighet till 

närhet, en känsla av mindre kontrollerande miljö och de hade en inverkan på hur patienterna 

rörde sig på avdelningen. Det identifierades en ståndpunkt för hundar på avdelningen, men 

också emot att ha hundar på avdelningen. 

 

Resultatdiskussion 

Inverkan på välbefinnande 

Det fanns en bred variation på hur hundarna påverkade patienterna där åsikterna sträckte sig 

från likgiltighet, enbart positiva upplevelser och glädje, till en känsla av irritation och ilska 

relaterat till deras närvaro. Det kan finnas en naturlig förklaring till detta då alla personer inte 

tycker om hundar och att man har rätt till den åsikten. En önskan om andra djur på 

avdelningen än hundar fanns även. Ur intervjun framkom att patienterna hade olika 

erfarenheter av hundar sedan tidigare i livet, vilket också kan påverka deras inställning till 

hundarna från början. Vissa av de som tyckte att hundarnas närvaro enbart var en positiv 

upplevelse hade ofta haft hundar som liten eller hade erfarenhet av hundar sedan tidigare. De 

positiva begrepp som framkom från intervjuerna var pigg, glad samt att känna sig på gott 

humör, vilka i enlighet med de parametrar i WHO-fem välbefinnandeindex indikerar högt 

välbefinnande. För dessa patienter gav hundarna alltså ett ökat välbefinnande. Däremot 

begrepp som irritation och ilska, samt osäkerhet och stress skattas lågt på WHO-fem 

välbefinnandeindex (Topp et al., 2015). Hundarna hade således en negativ inverkan på de 

patienter, och deras välbefinnande, som uttryckte dessa känslor under intervjuerna. Påverkan 

på välbefinnandet kunde inte identifieras hos de patienter som varken upplevde hundarna 

positivt eller negativt. 

 

Att blir sedd som människa och inte enbart som patient, och att få känna sig som sig själv var 

en känsla som hundarna förmedlade hos patienterna. Studier av Cherniack & Cherniack 

(2014) samt Stefanini et al (2015) visade liknande resultat där djur skapar en mer avslappnad 

miljö och hemmakänsla. Känslan av att bli bemött och respekterad som människa är något 

som visat sig vara viktigt för patienter vårdade under tvång (Olofsson & Norberg, 2001). 

Detta är även viktigt i vården av patienten vilket enligt Eriksson (1987) innebär bland annat 

att öka ansandet. De känslor som bidrog till att patienterna kände sig mer som sig själv var att 

de upplevde att hundarna inte dömde, inte hade några förutfattade meningar samt tyckte om 

patienten som den var. Det var också viktigt med den personliga kontakten som uppstod 

mellan hunden och patienten. Dessa känslor kan bidra till en ökad autonomi och att 
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upprätthålla sin individualitet vilket spelar en stor roll för känslan av välbefinnande vilket gör 

att patienternas välbefinnande påverkas positivt av att bli sedd som människa och att få känna 

sig som sig själv (Keyes et al., 2002).  

 

Angående fysisk aktivitet så ökade hundarnas närvaro nivån av aktivitet hos patienterna. De 

fick en anledning att ut och gå, samt leka med hundarna, något de inte gjorde annars. Enligt 

Cherniack & Cherniack (2014) promenerar och rör sig hundägare i större utsträckning, vilket 

även denna studies resultat visat då patienterna rör på sig mer när hundarna är på enheten. De 

positiva effekter som hundarna indirekt har på den fysiska hälsan (DeCoursey, Russel & 

Keister, 2010) leder till ett ökat välbefinnande hos patienterna då hälsa är starkt kopplat till 

välbefinnande (Medin & Alexanderson, 2010). De beskrev att de blev piggare och att det 

upplevdes som positivt att få komma ut, vilket är begrepp som rankas högt i WHO-fem 

välbefinnandeindex (Topp et al., 2015). Energinivån var något som både kunde öka eller 

minska på grund av hundarna. Dels upplevde de en minskad rastlöshet och att energin ökade 

vid lek och promenaden, dels att energinivån sjönk efter dessa aktiviteter. Vidare visar 

resultaten att den trötthet som hundarna gav ökade sömnkvalitén. Dock är detta något som 

måste tas i åtanke då tröttheten och den sjunkande energinivån inte nödvändigtvis enbart är 

positivt.   

 

Patienterna uttryckte att sömnen blev förbättrad efter att de aktiverats med hundarna. Detta 

samband styrks av Chennaoui, Arnal, Sauvet & Legér (2015) som i en review visar att träning 

gynnar sömnen och att det kan användas som en icke-farmakologisk behandling mot 

sömnbesvär. Genom att patienterna varit fysiskt aktiva med hundarna och fått förbättrad 

nattsömn ökar förutsättningar för att vakna pigg och utvilad vilket ger ett ökat välbefinnande 

enligt WHO-fem välbefinnandeindex (Topp et al., 2015). Hundarna gav även en förbättrad 

sömn hos patienterna genom att de gav en känsla av trygghet. Det faktum att patienterna 

upplevde en förbättrad sömnkvalitet enligt Jean-Louis, Kripke och Ancoli-Israel (2000) är 

associerat med ett ökat välbefinnande. 

 

Patienternas upplevelse av hur hundarna påverkade deras självkänsla och självförtroende 

speglades av hur interaktionerna med hundarna gått under hundgrupperna. Hundarna kunde 

således både sänka och höja patienternas självkänsla och självförtroende. Det psykologiska 

välbefinnande styrs till viss del av människans utveckling och utmaningar i livet, samt av 

självacceptans (Keyes et al., 2002). Att lära sig tackla de utmaningar som hundarna ger under 
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hundgrupperna är därför något som i längden kan gynna patienterna, trots att det för stunden 

kan verka utmanande. Lärandet menar Erikson (1987) är grundläggande i vården för 

utveckling av självständighet och hjälper patienten att växa och visa omsorg för andra 

människor. Det psykologiska välbefinnandet handlar vidare om personlig utveckling och om 

att göra det bästa av sina förmågor (Keyes et al., 2002). Så även om den direkta effekten av 

hundarna ibland kan sänka patienternas självkänsla, så kan det övervägas av de fördelar på 

välbefinnandet som ges långsiktigt.  

 

Inverkan på vårdmiljö 

I likhet med resultat från tidigare studier visar denna studie att patienterna upplevde att 

hundarna skapat en bättre miljö på avdelningen (Cherniack & Cherniack, 2014; Stefanini et 

al., 2015). Det bidrog till en hemkänsla som enligt Keyes et al (2002) beskrivs öka 

välbefinnandet genom en mer tilltalande miljö. Detta styrks också genom att patienterna 

beskrivit att hundarna bidragit till en varmare och mysigare miljö på avdelningen. Hundarna 

skapade också en trygghet som kan ge patienterna en mer lugn och avslappad känsla vilket 

enligt Topp et al (2015) indikerar ett högre välbefinnande. Patienterna beskrev att det var 

positivt att det blivit en mer tillåtande och inte lika stel stämning på avdelningen när hundarna 

är där vilket annars är något som patienter som vårdas på en rättspsykiatrisk avdelning 

beskriver som en negativ upplevelse av tvångsvård (Olofsson et al., 2001). Vidare beskriver 

Olofsson och Norberg (2001) att patienter som vårdas under tvång tycker att det är negativt att 

det inte händer något samt att det känns som att de bara sitter av tiden och att de hade en 

önskan om att mer skulle hända under vårdtiden. I likhet med aktuell forskning visar resultatet 

av denna studie att hundar inom vården kan skapa en bättre miljö med förutsättningar att 

sysselsätta sig, att se något annat samt att få tiden att gå vilket minskar tristessen och enligt 

WHO-fem välbefinnande index indikerar en högre grad av välbefinnande (Topp et al., 2015; 

Cherniack & Cherniack, 2014; Stefanini et al., 2015). 

 

Då fysisk närhet inte är något som vanligtvis förekommer på avdelningen mellan patienter 

eller mellan patienter och personal är det något som många patienter som vårdas på en 

rättspsykiatrisk avdelning saknar under den långa vårdtiden (Olofsson & Norberg, 2001). 

Genom att hundarna har varit på avdelningen och genom hundgruppen har resultatet i likhet 

med tidigare studier visat att hundarna bidragit till en möjlighet till fysisk beröring för 

patienterna. Detta genom att klappa hundarna eller att hundarna kommer och sätter sig hos 

dem vilket är viktigt för social stimulering (Bernstein et al., 2000). Det har upplevts vara 
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positivt, framförallt om man inte får så mycket besök, vilket också Olofsson och Norberg 

(2001) beskriver vara en längtan hos patienter som vårdas under tvång. Denna fysiska 

beröring och sociala stimulering påverkar enligt Kinderman et al (2015) välbefinnandet 

positivt. Beröringen kan också generera i en slags tillfredställelse som också är en viktigt del 

för människans välbefinnande (Keyes et al., 2002). Enligt Eriksson (1987) är beröring en 

viktig del i vårdandet av patienten för att öka ansandet och leder till bland annat 

tillfredställelse och välbehag som ökar hälsan.  

 

Hundarna kunde dels ha den inverkan på patienten att de kom ut mer från sina rum och 

således vistades oftare i de gemensamma utrymmena än vad de gjorde i vanliga fall. Detta 

grundar för en mer social miljö då flera patienter vistas oftare i samma lokal. Då det i tidigare 

studier visats att hundarna kan vara en katalysator för ökade sociala interaktioner skulle detta 

kunna indikera att patienterna interagerar i större utsträckning när hundarna är på avdelningen 

(Cherniack & Cherniack, 2014; Stefanini et al., 2015). Enligt Bernstein et al (2000) kan 

hundar också bidra till att patienterna engagerar sig mer i konversationer med andra och i 

större utsträckning tar initiativ till att starta längre konversationer. Detta kan tyda på att om 

patienterna oftare vistas i samma lokaler tillsammans med hundarna kan det indikera att 

patienterna samtalade mer med varandra på avdelningarna. Vidare menar Chu et al (2009) att 

det mellanmänskliga samspelet blir mer avslappnat vid närvaron av hundar vilket också kan 

appliceras på resultatet från denna studie. Eftersom välbefinnandet enligt Kinderman et al 

(2015) påverkas positivt av frekvensen av sociala kontakter och sociala aktiviteter skulle 

denna indikation på ett ökat socialt samspel på så vis leda till ett ökat välbefinnande hos 

patienterna. Detta menar även Keyes et al (2002) som beskriver att positiva relationer med 

andra och ett upprätthållande av de mellanmänskliga kontakterna ger ett högre välbefinnande. 

En strävan efter att upprätthålla kontakten med andra människor beskriver Olofsson och 

Norberg (2001) var en längtan hos många patienter som vårdas under tvång tillsammans med 

en önskan att få mer tid till att samtala, vilket hundarna enligt resultaten skapade möjlighet 

till. Dock kunde hundarna även ha motsatta effekten på patienterna genom att de stannade på 

rummet och isolerade sig i större utsträckning. Detta ger en minskad möjlighet till sociala 

kontakter och mellanmänsklig relationer vilket enligt Kinderman et al (2015) kan ha en 

negativ inverkan på välbefinnandet. 

 

Enligt Hörberg (2008) beskriver patienter som vårdas inom rättspsykiatrin att de kan uppleva 

sig vara i underläge genom frihetsberövning och att de enligt Rask och Brunt (2006) kunde 
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känna sig underordnade och kontrollerade. Enligt Olofsson och Norberg (2001) är känslan av 

att ha valmöjligheter viktigt för patienter som vårdas på en rättspsykiatrisk avdelning. 

Patienterna i den här studien beskrev en känsla av att miljön på avdelningen blivit mindre 

kontrollerande samt att hundarna bidragit till att kunna koppla bort tankarna från att vara 

inlåst. Detta faktum skulle kunna öka patienternas tillfredställelse med livet, vilket indikerar 

en högre grad av välbefinnande. Vidare talar en förbättrad miljö som den enskilde människan 

trivs i, samt en känsla av självbestämmande, också för ett högre välbefinnande vilket 

resultatet i studien indikerar att patienterna upplevde (Keyes et al., 2002). 

 

Koppling till teoretisk referensram  

Genom Erikssons (1987) omsorgstänk är vårdandet av människan ett samspel mellan 

vårdgivare och mottagare för att tillsammans jobba mot det gemensamma målet, att uppnå 

hälsa. Eriksson (1987) menar att genom att kliva utanför ramarna till traditionell vård kan man 

med hjälp av hundar på avdelningen öka ansandet, lekandet och lärandet som medför 

förbättrad hälsa. Genom att hundarna varit på avdelningen har man kunnat öka ansandet som 

kännetecknas av värme, närhet och beröring då patienterna beskrev att hundarna bidrog till en 

positiv ökning av beröring. Att ansa innebär också att bekräfta andra människors existens och 

visa intresse, vilket är en viktig del att förmedla i vårdandet av patienter för att uppnå hälsa. 

Då patienterna beskrivit att hundarna bidragit till en ökad känsla av att vara sig själv samt att 

de blev sedda som människor, har ansandet ökat vilket medför bland annat tillit och 

tillfredställelse. Leken, som Eriksson (1987) uttryckte det, är ett verktyg för att lära sig 

anpassa sig i nya situationer och förändra personers självbild. Genom att hundarna aktiverar 

patienterna på enheten via hundgrupperna, har de fått en möjlighet öva sig på nya situationer 

samt förmågan till anpassning. Detta har lett till en förändrad självbild hos de som påverkades 

positivt av deras närvaro, då de beskrev en förbättrad självkänsla och självförtroende. Vidare 

menar Eriksson (1987) att lärandet är grundläggande för utveckling av självständighet, 

mognad och självförverkligande samt för att utvecklas som person och uppnå hälsa. 

Patienterna beskrev att de genom hundgruppen kunde uppleva en känsla av de klarade av att 

till exempel lära hundarna trix samt att de har givit en känsla av att få ta ansvar. Vården kan 

genom hundarnas närvaro öka patienternas lärande och kan ge nya möjligheter när patienterna 

stöter på utmaningar i hundgrupperna och lär sig att tackla dessa. Genom att vårda i enlighet 

med Erikssons (1987) omvårdnadsteori som innebär att ansa, leka och lära, vilket i sin tur 

medför tillit, tillfredställelse, välbehag samt förändring, kan patienternas samlade 

hälsotillstånd öka.  
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Tankar om hundar i vården 

Enligt resultatet uttryckte vissa patienter en ståndpunkt emot hundar i vården vilket grundade 

sig i tanken att hundar inte hörde hemma på avdelningen. Vissa uttryckte dock att andra djur 

än hundar borde introduceras eller att patienterna också borde få ha sina egna husdjur på 

avdelningen. Denna längtan efter sina husdjur beskriver Olofsson och Norberg (2001) något 

som många patienter som vårdas inom rättspsykiatrin har. De som var för hundar i vården 

ville uppmuntra personalen att ta sina hundar till jobbet och rekommenderade konceptet 

hundar i vården. De tyckte att det var bra och önskade att hundarna var där oftare. Vid en 

intervention där hundar introduceras på avdelningen kan det vara svårt att göra alla nöjda. 

Vissa gillade inte hundar, medan vissa menade att det enbart var positivt. Det är därför bra att 

hundgrupperna är valbara så att ingen måste delta i något de inte vill. Vidare kan diskuteras 

om de positiva effekter hundarna genererar överväger de negativa, vilket är uppfattningen av 

resultatet då det på många plan indikerar ett ökat välbefinnande hos patienterna. 

 

Klinisk relevans 

Det är en utmaning för sjuksköterskan inom den rättspsykiatriska vården att vårda patienten 

och samtidigt upprätthålla samhällsskydd genom frihetsberövning utan att patienten ska känna 

sig underordnad och kontrollerad (Rask & Brunt, 2006). Att sjuksköterskor tagit initiativet 

och introducerat hundar på avdelningen som en komplementär omvårdnadsform har bidragit 

till ett ökat välbefinnande hos många patienter samt resulterat i en ökad autonomi och känsla 

av kontroll. Detta tillsammans med resultat från tidigare studier talar för att AAT/HAI och 

AAA/HAA är bra omvårdnadsmetoder som har en klinisk relevans för patienten (Berry et al., 

2012; Chu et al., 2009; Bernstein et al., 2000; Barker & Dawson, 1998; Berget & Braastad, 

2011 & Stefanini et al., 2015). Med resultaten från studien kan enheten få ett bredare 

perspektiv på patienternas upplevelser. Studien syftar till att lyfta rättspsykiatriska patienters 

välbefinnande och hur det kan påverkas. Genom att belysa en grupp människor som har låg 

status i samhället, och deras åsikter, blir studien betydelsefull både etiskt och ur ett 

samhällsperspektiv. Vidare kan resultatet hjälpa enheten vid planering av både hundgruppen i 

framtiden och det projekt enheten startat med att ha hundar närvarande på avdelningarna. Det 

kan också vara betydelsefullt för andra som vill ta del av resultatet eller överväger att 

implementera hundar i vården som komplementär omvårdnadsform.  
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Metoddiskussion 

Förförståelsen för ämnet var sparsam innan studiens start. Men under studiens gång har en 

djupdykning gjorts inom området för att få en ökad kunskap inom det valda ämnet. 

Författarna fick också under arbetets gång ta del av personalens uppfattningar om hur 

patienterna upplevde fenomenet hundar på avdelningen. De fick även ta del av en kort 

utvärdering som avdelningen själva gjort, vilket låg som grund för att enheten ville undersöka 

fenomenet närmare. Dessa faktorer kan ha påverkat tolkningar vid analysen (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Innan intervjuerna startade gjordes ingen testintervju. Detta kan ses som en svaghet i studien 

då man vid en intervjustudie bör göra en testintervju för att säkerställa att intervjufrågorna 

svarar till studiens syfte (Danielsson, 2012b). Dock granskades och godkändes 

intervjufrågorna av sektionschefen där studien gjorts för att kontrollera att studien var 

genomförbar. Då informanterna var helt anonyma för författarna kunde detta fördelaktigt 

bidra till objektivitet samt att inga värderingar lades in i det patienterna sa utifrån diagnos, 

brottet de begått eller författarnas eventuella fördomar. Detta styrks också i enlighet med 

Personuppgiftslagen (1998:204) 1 § som säger att människors integritet inte får kränkas 

genom utlämning av personuppgifter samt att anonymiteten ger ett säkerställande av att inget 

kan röja vederbörandes identiteter. Detta bidrar också till att människovärdet respekteras samt 

att den enskilde människan skyddas i enlighet med Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460).  

 

Underlaget för resultatet kan ha påverkats av att det var två olika specialistsjuksköterskor som 

genomförde intervjuerna med patienterna. Två personer innebär vissa olikheter i och 

förutsättningar för genomförandet av intervjuerna vilket minskar tillförlitligheten. Under 

intervjun med specialistsjuksköterskorna var det dock samma person som utförde alla 

intervjuer vilket bidrog till att dessa utfördes på samma sätt. Det anses ge högre tillförlitlighet 

i studien då båda författarna deltagit vid transkribering och analys av intervjumaterialet. 

Författarna har i analysen genomgående reflekterat över och diskuterat olika 

tolkningsmöjligheter vilket gjort kategoriseringen konsekvent vilket också påverkar 

tillförlitligheten positivt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Studien anses ha en relativt hög giltighet då resultatet lyfter fram de kännetecken som är 

representativt för det som var avsett att undersökas. Avdelningschef och handledare som är 
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insatta i ämnet har även granskat grunden för intervjuerna. Handledare har granskat 

innehållsanalysen för att validera att den stämmer överens med textens innehåll samt att 

tolkningen är trovärdig. Detta ger en positiv inverkan på studiens giltighet och trovärdighet 

samt att resultatens giltighet också styrks med citat från intervjuerna (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). Dock är denna typ av studiedesign inte en erkänd metod för datainsamling 

vilket kan minska trovärdigheten (Danielsson, 2012b). 

 

Tio informanter, antalet i denna studie, anses vara ett rimligt antal för att få tillräckligt stort 

underlag till studien (Danielsson, 2012a). Det kan vara så att de som valde att delta i studien 

främst är de som gillar hundarna och tycker att det är bra att ha hundarna på avdelningen. 

Detta kan leda till mindre variation inom undersökningsgruppen vilket har en negativ 

inverkan på studiens giltighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Stora delar av 

resultaten visade på en positiv inverkan av hundar inom den rättspsykiatriska vården. Detta 

kan minska överförbarheten genom att de som deltog  kan ha varit angelägna om att 

marknadsföra hundar på avdelningen och att de som bortföll från studien kan ha varit 

missnöjda, men valt att inte delta i studien. Överförbarheten anses dock vara ganska hög, då 

samtliga åsikter presenterats i resultatet (Polit & Beck, 2013). 

 

En fördel med studien är att undersökningsgruppen består uteslutande av patienter eftersom 

viljan var att enbart lyfta patienternas upplevelser. Dock analyserades andrahandsinformation 

då datainsamlingen var intervjuer där specialistsjuksköterskorna återberättade patienternas 

svar på intervjufrågorna. Detta kan vara en risk då det kan leda till att information förvrängs 

eller feltolkas och påverkar således studiens giltighet negativt (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). Då intervjuerna med patienterna tog mellan 15-20 minuter och 

intervjuerna med specialistsjuksköterskorna tog mellan 3 - 8 minuter skulle detta kunna tyda 

på att information gått förlorad. Specialistsjuksköterskornas kännedom om patienterna, deras 

tillstånd samt att de känner patienterna, kan ha lett till att specialistsjuksköterskornas egna 

uppfattning om patienters känslor och upplevelser av hundarna på avdelningar, färgat 

resultatet. Det ökar också risken att informationen som specialistsjuksköterskorna delgav inte 

återspeglar patienternas röst utan är specialistsjuksköterskans egna tolkning av patientens 

upplevelser och känslor. Det går således inte att säkerställa en objektivitet. Det ger inte heller 

författarna möjlighet att registrera kroppsspråk, tonläge och andra nyanser i berättelsen, som 

visar känslor inför det patienten beskriver när de inte medverkar vid intervjuerna (Danielsson, 

2012b). Det kan dock anses som en fördel att studien genomförs med denna metod då studien 
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annars inte varit möjlig att genomföra på grund av integritetsskäl och etiska överväganden. 

Man kan då i enlighet med Hansson (2011) poängtera att alternativet att inte utföra studien 

inte är att föredra. Hanson (2011) menar vidare att etikprövningsnämnder, lagstiftare och 

myndigheter bör komma ihåg att utebliven forskning kan leda till sämre och färre 

behandlingsalternativ samt att evidensen för behandlingsmetoder förblir svagare vilket styrker 

fördelarna med studien. 

 

Då intervjuerna mellan patient och sjuksköterska pågick under juni, juli och augusti blev tiden 

mellan specialistsjuksköterska-patient intervju och specialistsjuksköterska-författare intervju 

varierande. Detta kan leda till att de glömt bort väsentliga delar från intervjuerna eller blandat 

ihop intervjuer trots att de skrivit upp stödord och eventuellt ringat in nyckelord i 

intervjuguiden. Vissa ord från intervjuguiden blev överrepresenterade i analysen, vilket skulle 

kunna tyda på detta. Det kan även bero på att det kan vara lättare för patienten eller 

sjuksköterskan att i intervjun välja bland orden i intervjuguiden för att besvara 

intervjufrågorna istället för att beskriva det med egna ord. Detta kan ha utgjort en risk för att 

författarna i intervjuguiden lagt orden i munnen på patienter och sjuksköterskor. 

Intervjuguiden innehöll dock många ord att välja mellan, och de flesta fanns som motsatser 

för att inte bara presentera en positiv eller negativ sida av hundar på avdelningen (Bilaga 2). 

Dessa kan då hjälpa specialistsjuksköterskorna att svara på frågorna om de kört fast i 

intervjun eller inte själva hittar orden för att svara på intervjufrågorna. En styrka kan vara att 

intervjuguiden innehåller två öppna frågor som öppnar upp för informanten att berätta om sina 

upplevelser med egna ord (Danielsson, 2012b).  

 

Då det i denna studie finns brister gällande tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet blir 

trovärdigheten för studien relativt låg. Dock ökar trovärdigheter av att författarna beskrivit 

kontakten med informanterna under studien, att författarna synat sig själva och tagit hänsyn 

till eventuella fördomar och perspektiv samt att de diskuterat och analyserat studiens 

svagheter (Polit & Beck, 2013).  

 

Studien visar att det finns både fördelar och nackdelar samt både en positiv och en negativ 

inställning till hundar inom ramen för den rättspsykiatriska vården. Det bör därför göras 

studier med en kvantitativ ansats för att undersöka närmare hur utbredda åsikterna är, för att 

kunna dra fördelaktigare slutsatser samt för att erhålla ett generaliserbart resultat (Polit & 

Beck, 2013). 
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Slutsats 

Resultaten visar att det finns både positiva och negativa upplevelser av hundarna på enheten. 

Resultaten tyder dock på att det positiva överväger det negativa då resultatet belyser ett flertal 

aspekter som ökar välbefinnandet hos patienterna. Hundar inom vården anses därför vara en 

bra komplementär omvårdnadsform för att som sjuksköterska på en rättspsykiatrisk 

avdelning. Detta för att kunna utföra god omvårdnad, främja välbefinnande och upprätthålla 

ett samhällsskydd och samtidigt reducera känslan hos patienten av att vara underordnad och 

kontrollerad. Det är dock viktigt att beakta olika individers åsikter för att hitta en form som 

passar. Med resultaten från studien kan enheten få ett bredare perspektiv på patienternas 

upplevelser.  
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BILAGA 1 

Informationsbrev till Dig som blir intervjuad 

 

Hej, 

Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar vid Uppsala Universitet i termin 5. Vi ska som 

examensarbete för vår utbildning utföra en studie. I vår studie vill vi undersöka hur hundars 

närvaro i vården kan upplevas. 

 

Då ni på Er avdelning ofta har hundar närvarande har vi valt att göra vår undersökning hos Er. 

Studien är utformad så att sjuksköterskor som arbetar på avdelningen ställer öppna 

intervjufrågor för att Du som medverkar ska kunna berätta med egna ord om Dina känslor och 

upplevelser när hundarna är på avdelningen. Intervjuerna kommer sedan att analyseras och 

användas för att presentera vårt resultat av denna studie. Resultatet som presenteras kan ej 

kopplas till någon specifik person, avdelning eller stad och vi hoppas att resultatet kan bidra 

till ökad förståelse om hundars inverkan på människan som vårdas på en avdelning. 

 

Vi vill därför fråga Dig, som vårdas på Rättspsykiatrisk avdelning om du vill medverka i 

denna studie genom att svara på våra intervjufrågor. Det du säger under intervjun är anonymt 

och kommer att behandlas helt konfidentiellt. Du svarar på de frågor som du själv vill svara 

på och du kan när som helst under intervjun välja att avbryta om något inte känns bra eller om 

du ej vill fortsätta. 

 

Om Du har frågor efter intervjun kan du vända dig till Matilda, Ida eller 

specialistsjuksköterskorna som intervjuade Dig så kommer de att kontakta oss så ni får svar 

på eventuella frågor. 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

1. På vilket sätt har du kommit i kontakt med hundarna på avdelningen? 

2. Hur känns det för dig/hur mår du när hundarna är på avdelningen? 

3. Hur känner du att hundarna påverkar dig? 

Bra                                                                                                                                Dåligt    

                                                                                                       

Känner mig trygg                                                                                                Blir rädd 

                                                                                                                     

Önskar att hundarna var här oftare                                         Gillar inte när hundarna är här 

 

Roligt                                                                                                                          Tråkigt  

                                    

Kommer ut mer från rummet                                                                      Stannar på rummet  

 

Jag gillar när hundarna är här                                                 Jag gillar inte när hundarna är här 

 

Sover bättre                                                                                                             Sover dåligt 

 

Rör mig mer                                                                                                        Rör mig mindre 

 

Blir piggare                                                                                                             Blir tröttare 

 

Lättare att interagera                                                                              Svårare att interagera 

 

Känner mig mindre rastlös                                                                           Blir mer rastlös 

                                                                                    

Känner mig nyttig och hjälpsam                                         Jag engagerar mig inte så mycket 
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BILAGA 3 

Information till Dig som ska intervjua patienten 

Hej, 

Tack för att Ni deltar i vår studie genom att intervjua patienterna. Vill vi här presentera lite 

information till Dig som ska utföra intervjun. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om hundar inom ramen för omvårdnad på en 

rättspsykiatrisk avdelning kan påverka patienters välbefinnande. 

 Vilka känslor och upplevelser beskriver patienter kring närvaron av hundar på en 

rättspsykiatrisk enhet? 

 Hur beskriver patienterna på en rättspsykiatrisk enhet att vårdmiljön påverkas av 

närvaron av hundarna? 

 

Intervjun består av två öppna frågor, samt en typ av intervjuguide med olika motsatsord som 

kan fungera som hjälp/stöd om ni kör fast i intervjun. Dessa kan då gärna användas av 

patienten för att hitta ord på det hen känner/upplever. Patienten har även möjlighet att fylla på 

med egna ord för att beskriva sina känslor så bra som möjligt. Vi ber dig också att gärna 

skriva ner så mycket ni kan om vad som sagts under intervjun för att lättare komma ihåg allt 

så vi kan ta del av detta efter intervjun ägt rum. Dokumentera gärna också hur lång tid 

intervjuerna varade samt var de genomfördes. 

 

Vi ber Dig också att gärna använda följdfrågor så som “kan du utveckla detta?”, “kan du 

berätta mer?”, “hur menar du nu?” osv. 

 

Ibland får man de bästa svaren genom att sitta tyst en stund. 

 

 

Tack igen för att ni hjälper oss och deltar i vår studie. 

/Louise Malmberg och Malin Qvarfordt. 

 

 

 

 


