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SAMMANFATTNING 

 

Att som barn bli sjuk och behöva sjukhusvård innebär en stor förändring i ett barns liv. 

Förutom sjukdomen som drabbar barnet kan faktorer som medicinska procedurer och 

högteknologisk vårdmiljö upplevas som skrämmande och hotfull samt utlösa oro, rädsla, 

stress och smärta. För att öka trygghetskänslan och minska lidandet i barns vårdsituation är 

föräldrarnas närvaro och sjuksköterskans omvårdnadshandlingar av stor vikt, därutöver kan 

olika former av lekterapi bidra till en barnvänligare vårdmiljö. Att erbjuda leksaker för lek, 

utveckling och rehabilitering är av vikt då leken utgör ett tecken på hälsa. Att använda hund 

som en ytterligare behandling i vården är inget nytt fenomen och internationellt är det inte 

ovanligt att hunden används i barnsjukvård. I Sverige används termen vårdhund för de hundar 

som arbetar inom vården och internationellt kallas vårdhunden för terapihund.  

Syftet var att belysa användning av vårdhund inom barnsjukvård. 

För att besvara uppsatsens syfte användes metoden litteraturöversikt, vilket gav 

förutsättningar att få fram relevanta vetenskapliga artiklar i ämnet och skapa sig bra överblick 

av den befintliga kunskapen inom fältet. Artiklarna söktes i de vetenskapliga databaserna 

CINAHL, PubMed, PsycInfo och Google Scholar. Femton expertgranskade originalartiklar, 

publicerade 2006-2016 och som även hade genomgått etisk granskning inkluderades i 

uppsatsen. 

I resultatet beskrivs vårdhundens betydelse i barnsjukvård och barns vårdmiljö. Vidare 

redovisas vårdhundens påverkan på smärta, oro och rädsla hos barn som vårdas på sjukhus. 

Dessutom redogörs för vårdhundens inverkan på psykiatriska och sociala beteenden. För att 

bedriva behandling med vårdhund finns nationella riktlinjer i flertalet länder, däremot kunde 

inte några internationella riktlinjer identifieras utifrån studierna. För att undvika zoonoser är 

följsamheten till de hygienföreskrifter som anges i de nationella riktlinjerna av vikt. Hänsyn 

måste även tas till förekomst av allergier. Vårdhunden sågs i studierna överlag ha en positiv 

effekt inom barnsjukvård, särskilt beträffande aktivering, lek, distraktion, umgänge, 

socialisering, trivsel, glädje och avslappning. De studier som undersökte vårdhundens effekt 

på oro och rädsla gav något varierande resultat. Effekten föreföll bättre vid oro relaterad till 

primärt psykiska tillstånd jämfört med oro vid somatisk sjukdom eller medicinsk rädsla. 

Studierna visade även blandade resultat gällande vårdhundens inverkan på smärta. Ett 

intressant fynd som framkom var att intervention med vårdhund gav en tidigare återkomst av 

beta-aktivitet på EEG efter anestesi, vilket sattes i förbindelse med snabbare postoperativ 

återhämtning. 

Slutsatsen är att studierna hade varierande resultat när det gällde vårdhundens påverkan på 

smärta, oro och rädsla. Däremot var studiernas resultat liktydigt positiva gällande 

vårdhundens betydelse i barnsjukvård och barns vårdmiljö. Vårdhunden hade även en positiv 

inverkan på psykiatriska och sociala beteenden. De studerade artiklarna visade att behandling 

med vårdhund används världsövergripande och inom flera olika pediatriska specialiteter.     

 

Nyckelord: vårdhund, barn, barnsjukvård, smärta, oro    
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BAKGRUND 

 

I dag bedrivs omvårdnad inom olika barnspecialiteter (exempelvis intensivvård, kirurgi, 

ortopedi, medicin och psykiatri), vilka är inriktade mot hälsofrämjande, preventiva, 

behandlande och palliativa omvårdnadsområden. Vårdteam inom dessa specialområden 

arbetar tvärprofessionellt och har därmed stora möjligheter att ge kvalificerad omvårdnad 

(Edberg et al., 2013). Förutom barnsjukvård på sjukhus erbjuds även avancerad sjukvård i 

hemmet [ASiH]. ASiH stödjer familjer 24 timmar om dygnet. Även ASiH arbetar med 

tvärprofessionella kompetenser för omvårdnad och behandling av barn som drabbats av 

långvarig och/eller svår sjukdom. En fördel med att vårda barn i hemmet är att det minskar 

patientens rädsla och oro. Det har också observerats att barn som behandlas kurativt eller 

palliativt i sitt hem har mindre besvär med illamående (Hallström & Lindberg, 2015). Sedan 

2010 finns nordens enda barnhospice i Sverige (Lilla Erstagården, Nacka) som bedriver 

högspecialiserad omvårdnad för barn med cancersjukdom eller annan allvarlig sjukdom. Lilla 

Erstagården tillhandahåller växelvård samt vård i livets slutskede (Ersta diakoni, u.å). 

Uppsatsens definition av barnsjukvård utgår från svenska förhållanden och avser barn och 

ungdomar upp till arton år (Socialstyrelsen, 2013). 

Redan i mitten på 1800-talet framhöll Nightingale hur vårdmiljöns olika faktorer (fysiska, 

psykiska och sociala) inverkade på patientens hälsa. Nightingale framhöll särskilt den fysiska 

miljön, men även betydelsen av att den psykiska och sociala vårdmiljön var stimulerande, 

tillfredsställande och tröstande (Nightingale, 2011).  

Rindstedt (2013) belyser vikten av att vårdmiljön är anpassad för barn. Exempel som ges är 

att vårdutrymmen färgsätts med ljusa färgskalor, att det finns anpassade leksaker för lek, 

utveckling, rehabilitering och för att terapeutiskt bearbeta barns upplevelser under sin vårdtid. 

Wijk (2014) påtalar att dagliga sensoriska stimuli, oavsett patientens ålder och sjukdom, är 

betydelsefulla för att ge bättre välmående i vårdmiljön. Sinnesintryck från naturen och från 

olika aktiviteter såsom lek och samvaro inverkar positivt på välbefinnandet och kan medföra 

att patienten upplever en högre grad av bibehållen hälsa och livsvilja. I linje med ovanstående 

sammanfattade Norton-Westwood (2012) att en väl utformad vårdmiljö kunde förstärka 

barnens copingstrategier och att det även var av vikt att hänsyn togs till barnens åsikter när 

vårdmiljön skapades. Studien av Birch, Curtis och James (2007) redovisade också att hänsyn 

borde tas till barnens synpunkter i skapandet av deras fysiska vårdmiljö, då åsikterna om vad 

som är viktigt inte alltid stämmer överens med vuxnas uppfattningar. Barnen prioriterade 

exempelvis att de kunde styra ljuset från sängen och att det fanns åldersadekvata allmänna 

ytor. Oljud och framför allt gråt från små barn och bebisar upplevde barnen som mycket 

besvärande. Vuxna prioriterade i stället naturligt ljus, lukt, temperatur och barnens 

utomhusmiljö. 
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Barn på sjukhus 

Att som barn drabbas av en sjukdom som kräver sjukhusvård är en dramatisk förändring i ett 

barns liv. Barn har generellt en lägre grad av autonomi och även mindre möjlighet att 

självständigt navigera i sjukhusmiljön. Saknaden av hemmiljön och vardagliga aktiviteter kan 

även ha betydelse (enligt Battrick & Glasper, 2004; Livesley & Long, 2012; Fletcher et al., 

2011) 

Battrick och Glasper (2004) gjorde en studie för att belysa barns, ungdomars och 

vårdnadshavares upplevelser kring vårdmiljön vid inneliggande vård på en barn- och 

ungdomsavdelning. Alla grupperna gavs möjligheter att ge sina synpunkter utifrån sina egna 

förutsättningar. Det utformades specifika barnfrågor så att även barnen själva kunde besvara 

frågorna. Resultatet visade att vårdnadshavarna överlag var nöjda med den medicinska vården 

men var mindre nöjda med praktiska detaljer, exempelvis övernattningsmöjligheter och andra 

sociala förhållanden. Ungdomsgruppen upplevde att vårdmiljön inte var anpassad till deras 

situation och dåliga möjligheter gavs att få vara privat på vårdavdelningen. Trots att studien 

var upplagd så att de mindre barnen skulle kunna svara självständigt på de barnspecifika 

frågorna så hade vårdnadshavarna överlag besvarat barnens frågor. Barnens röster blev alltså 

inte hörda trots att frågeformuläret var utformat på ett sådant vis att detta hade varit möjligt 

(Battrick & Glasper, 2004). 

Hur barn upplevde sin situation på sjukhus har också undersökts av Livesley och Long 

(2012). I studien ingick 15 barn (5-15 år) på en nefro-urologisk vårdavdelning. Förutom 

tidigare kända negativa upplevelser av sjukhusvård såsom övergivenhet, rädsla, nedstämdhet, 

argsinthet och tristess fann författarna att barnen hade en strävan efter att bli sedda, få sina 

röster hörda och att få känna sig betydelsefulla. I den mån barnen inte kunde göra sina röster 

hörda kunde de använda sig av icke-verbal kommunikation, såsom att vända sig bort, vägra 

eller tiga. Barnen bemödade sig om att visa sig kunniga och dugliga och deras uppfattning om 

sin duglighet varierade och var beroende av deras relation med sjuksköterskorna. Barnen 

ansträngde sig för att upprätthålla sin ställning som egen person. När de inte kunde framföra 

sina åsikter fick de förlita sig på stödjande vuxna. De barn som saknade stöd från en vuxen 

upplevde sig övergivna och fick endast minimal omvårdnad. Författarna konkluderade att på 

den undersökta vårdavdelningen fick barns röster endast litet utrymme. I den mån deras röster 

uppmärksammades uppfattades de ofta som provocerande. Ensamma och tillbakadragna barn 

hade störst risk att inte få sina personliga behov tillgodosedda. Författarna påtalade ett behov 

av att skapa en mer empatisk omvårdnad av dessa barn (Livesley & Long, 2012). 

Fletcher et al. (2011) beskrev i sin studie att barns oro och rädsla inför sin sjukhusvistelse 

berodde på ovissheten för det okända i sjukhusmiljön och funderingar över praktiska frågor 

inklusive skolgång. Barnens oro och funderingar under sjukhusvistelsen kretsade mera kring 

vårdmiljön och barnens sociala och personliga behov. I studien framkom det också att barnen 

efterfrågade förströelse under sjukhusvistelsen. Barnen fick även beskriva de ideala 

egenskaper en sjuksköterska skulle ha utöver sina medicinska kunskaper. Egenskaperna 

inkluderade att vara vänlig, glad, hjälpsam, att berätta vad som kommer att ske, att kunna 

lyssna och förstå, att vara expert, stödjande, tröstande, betryggande och tillgänglig.  
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Barnen tyckte också att det var viktigt att sjuksköterskan såg ut som en sköterska och kunde 

kommunicera utifrån barnens ålder. Dessutom önskade barnen att sjuksköterskan var lugn och 

förstående gällande ungdomars behov inklusive deras egentid samt stärkte dem i deras 

egenvård (Fletcher et al., 2011).  

 

Smärta och oro 

Förutom att sjukhusmiljön kan upplevas som främmande och skrämmande kan även barnen 

uppleva medicinsk rädsla. Vårdmiljön för barn på sjukhus är i många avseenden 

högteknologisk när det gäller undersökningar och behandlingar, vilka kan vara smärtsamma 

och oroande för barnet (Tveiten, Wennick, & Friis-Steen, 2012).  

Procedurer som genererar smärta, exempelvis inläggning av perifer venkateter [PVK], 

blodprovstagning och läkemedelsinjektioner kan öka stresshormonet kortisol, som tydligt kan 

mätas hos spädbarn (Mörelius, 2014). Smärta är en subjektiv, obehaglig känsla som kan 

drabba människor i alla åldrar. Barns smärtminnen och upplevelser av smärta är således 

likartade som hos vuxna. Smärta har ett nära samband med, och förstärks av, oro, ångest och 

rädsla. Av humanitära skäl är det viktigt att förhindra och minimera smärta. Därutöver kan 

obehandlad eller otillräckligt behandlad smärta medföra medicinska konsekvenser och orsaka 

tilltagande problem med ångest och oro i samband med framtida vårdsituationer. Faktorer 

som barnets utvecklingsnivå, föräldrars och sjukvårdspersonals beteende vid medicinska 

procedurer har inverkan på barnets förmåga att uthärda behandlingar. Barn som får ett 

stödjande omhändertagande av sina vårdnadshavare upplever mindre rädsla och stress i 

sjukvårdssituationen (Läkemedelsverket, 2014).  

Som komplement till traditionell farmakologisk smärtbehandling finns även icke-

farmakologiska metoder, så kallade beteendestrategier, som kan vara av vikt för att minska 

smärta och oro hos barn. Dessa beteendestrategier kan utgöras av coping, avslappning eller 

distraherande aktivitet. Vid distraktion fokuseras barnets uppmärksamhet på en trevlig 

aktivitet istället för på den medicinska proceduren (Cohen, 2008). Olika copingstrategier vid 

sjukhusrädsla hos barn (4-6 år) studerades av Salmela, Salanterä och Aronen (2010). En av 

studiens konklusioner var att det är viktigt att identifiera och stödja barnets copingstrategi. 

Barnen behövde dessutom få information och vägledning så att de kunde orientera sig i 

sjukhusmiljön och om möjligt vara medverkande i beslut gällande sin vård. Det mest 

betydelsefulla var dock att barnen fick leka och att de kände glädje under sin sjukhusvistelse. 

Även Olsson och Jylli (2001) beskriver att leken kan bidra till minskad stress och oro hos 

barn som vårdas på sjukhus och hjälpa barn att bearbeta obehagliga, stressande och 

skrämmande händelser. 

Bland icke-farmakologiska metoder finns också fysikaliska metoder som kan minska barns 

smärtupplevelser, till exempel massage, värme, kyla eller hud-mot-hud (Läkemedelsverket, 

2014). Pölkki, Vehviläinen-Jukunen och Pietilä (2001) studerade användningen av icke-

farmakologiska metoder för postoperativ smärtlindring utförda av sjuksköterskor i 

barnsjukvård. I studien sågs att av de icke-farmakologiska metoderna användes 

beteendestrategier och emotionellt stöd i högre utsträckning än de fysikaliska metoderna 

massage, transkutan elektrisk nervstimulering [TENS] och behandling med värme/kyla.  
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Sjuksköterskans roll och ansvar 

Under de senaste 100 åren har sjuksköterskans omvårdnadsutbildning förändrats. I dag är 

utbildning till sjuksköterska en högskoleutbildning och för att få behörighet att arbeta som 

sjuksköterska krävs yrkeslegitimation utfärdad av socialstyrelsen. Dagens sjuksköterskeyrke 

styrs av skyldigheter och rättigheter som är nedskrivna i nationella lagar och förordningar 

(Fagerström, 2011). Kompetenskraven för sjuksköterskor i vården är tydligt beskrivna i 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Sjuksköterskor ska enligt Högskoleförordningen ha 

en helhetssyn på människan och göra sina insatser och bedömningar sett ur ett etiskt, 

medborgerligt och evidensbaserat perspektiv. Vidare ska sjuksköterskor kunna arbeta 

självständigt, ha kompetensen att utveckla, leda, utvärdera och analysera komplexa 

omvårdnadssituationer samt bidra till en samordnad vård genom att samverka med andra 

yrkesgrupper, patienter och deras närstående. Sjuksköterskor ska också besitta kunskap i att 

informera, utbilda och handleda patienter och personalgrupper samt ha kunnande att utveckla 

och kvalitetssäkra metoder och procedurer (SFS 1993:100). 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

I dagens barnsjukvård utgör sjuksköterskans omvårdnad, tillsammans föräldrars och 

anhörigas närvaro, grunden för att tillgodose barns behov av trygghet i deras vårdsituation 

(Tveiten et al., 2012). Även Hallström och Lindberg (2015) belyser vikten av 

familjemedlemmars delaktighet och närvaro i barnsjukvården.  

Familjefokuserad omvårdnad innefattar två inriktningar, familjerelaterad och familjecentrerad 

omvårdnad. Inom den familjefokuserade omvårdnaden sätts fokus på familjens värde och 

inflytande på hur patienten uppfattar sin sjukdom och situation. Familjerelaterad och 

familjecentrerad omvårdnad kompletterar varandra och det är patientens situation som avgör 

vilken orientering som är mest lämplig att praktisera (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015).  

Den familjerelaterade inriktningen är en konventionell form av omvårdnad, där patientens 

omvårdnadsbehov sätts i centrum med respekt för patientens sociala situation. Inom den 

familjecentrerade omvårdnaden utesluts konventionell rangordning mellan professionen och 

delaktiga anhöriga. Omvårdnaden bygger på ett jämställt förhållande mellan sjuksköterska 

och familjemedlemmar kring det sjuka barnet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015).                                                                                                                                          

För att öka vårdkvaliteten inom barnsjukvården är familjecentrerad omvårdnad en viktig 

byggsten. Den orienteringen fokuserar på barnets och dess anhörigas delaktighet och kan även 

öka föräldrarnas belåtenhet av barnets sjukhusvistelse (Rostami, Hassan, Yaghmai, Ismaeil & 

Suandi, 2015). För att barnen ska uppleva sin sjukhusmiljö som mindre främmande bör barnet 

beredas möjlighet att få vara tillsammans med anhöriga samt få tillgång till privat sfär och 

aktiviteter (Ekra & Gjengedal, 2012).  
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Teoretisk utgångspunkt baserad på Erikssons caritativa vårdteori 

Eriksson (2015) säger i sin caritativa vårdteori, att kärleken till din nästa utgör grunden för allt 

vårdande. Karitativ kommer av latinets caritas som kan översättas med bland annat 

hängivenhet och kärlek. I denna vårdteori beskrivs att vårdande i dess mest omfattande 

betydelse syftar till att minska individens lidande och att främja dennes personliga utveckling. 

Vårdandet sker bland annat genom olika typer av lärande och lekande, vilket kan förbättra 

välmående och hälsoutveckling. Särskilt lekande vårdformer beskrivs ha möjlighet att hitta 

nya vägar att minska lidande. Enligt Eriksson (2015) är leken naturligt förekommande hos 

både människor och djur. Att kunna leka utgör därmed ett tecken på hälsa och det är därför av 

vikt att förstå leken som företeelse i vården. För barnet och dess utveckling är leken naturlig 

och viktig, därför blir leken en självklar del i barnsjukvården. För barnet kan leken vara ett 

sätt att hantera händelser och lösa problem. Leken kan också bidra till att behålla 

förhoppningar, vilja och glädje hos barnet. 

 

Vårdhund/Terapihund 

För att öka välbefinnande och motivation hos personer med demenssjukdom används 

behandling med vårdhund som komplement till övriga omvårdnadsåtgärder och aktiviteter 

(Höök, 2010). Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin, och Fagerberg (2015) studerade vårdhundens 

inverkan på personer med Alzheimers sjukdom och kunde konstatera att dessa patienter 

lättare fick kontakt med sina känslor och minnen i hundens närvaro. Konklusionen i studien 

var att vårdhunden hade en positiv inverkan på livskvalitet och välmående i denna 

patientgrupp. 

Internationellt används begreppet terapihund men i Sverige används vanligen termen 

vårdhund gällande de hundar som arbetar inom vården, i huvudsak kommer termen vårdhund 

att användas i detta arbete (enligt Vårdhundskola, u.å). Det finns inga specifika raser som är 

bättre ämnade att arbeta som vårdhund. Det som avgör är hundens lämplighet, vilket 

utvärderas efter att hunden genomgått ett test för blivande vårdhundar. Testen utförs av 

etologer enligt nationell standard utformad av Swedish Standards Institute [SIS]. För att få 

genomgå ett test måste hunden ha uppnått en ålder på ett år (Vårdhundskola, u.å). 

Karaktärsdragen för en lyckad vårdhund är ett gott självförtroende, stort tålamod, nyfikenhet, 

vilja att lära, vara orädd för nya miljöer och känna sig trygg när omgivningen är stökig. 

Hunden ska även känna sig harmonisk med främmande människor och med människor som 

har ett avvikande beteende. Dessutom måste samspelet mellan hundföraren och vårdhunden 

fungera felfritt (Höök, 2010).  

För de hundar som arbetar inom vården internationellt används begreppet animal-facilitated 

therapy som inkluderar animal-assisted activities [AAA] och animal-assisted therapy [AAT]. 

Båda terapiformerna ställer höga krav på hundens och ägarens utbildning och professionalitet 

(Wohlfarth, 2012). Aktiviteten AAA är improviserad, vad som ska ske bestäms i stunden. Den 

fokuserar på trivsel och gemenskap där hunden kan bidra till högre stimulans både fysisk och 

psykisk. Hundföraren och hunden har en specifik utbildning i denna form av aktivering. Vid 

denna typ av terapi behövs ingen detaljerad målsättning eller dokumentation. Aktiviteten 
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AAT är planerad och förberedd. Terapin är individuellt anpassad, målinriktad, och 

koncentrerar sig på patientens individuella tillstånd och förmåga (Fine, 2006). 

Specifika mål dokumenteras, framstegen utvärderas och dokumenteras. Hunden uppfyller 

specifika kriterier och är integrerad i behandlingsprocessen. Hundföraren är sjukvårdsutbildad 

samt har en professionell utbildning inom animal-assisted therapy (Fine, 2006). 

År 2008 startades Svensk vårdhundskola för att utbilda vårdhundteam och under 2013 införde 

SIS ett specificerat standardprogram för en ettårig utbildning av dessa team. I dagsläget finns 

cirka 200 hundvårdsteam i Sverige som har genomgått denna standardiserade utbildning. 

Behörighetskrav till utbildningen är för hundföraren minst vårdutbildning på gymnasienivå. 

Hunden måste ha genomgått ett lämplighetstest med godkänt i samtliga testmoment. Hunden 

bör inte vara yngre än ett år eller äldre än fyra år när den startar sin utbildning till vårdhund. 

Att köpa en färdigutbildad vårdhund kostar mellan 300 000 – 350 000 kronor 

(Vårdhundskola, u.å). 

 

Vårdhund i vårdmiljö 

Smittämnen eller sjukdom som överförs naturligt mellan djur och människa kallas för 

zoonoser. För att minimera spridning av smitta mellan vårdhund och människa är hundföraren 

förpliktad enligt Jordbruksverket (2015) att ha insikt om hur zoonoser kan överföras mellan 

djur och människor och ha kännedom om preventiva hygieniska åtgärder för att stävja detta. 

Patienten och anhöriga samt vårdpersonal ska inför vårdhundens besök på enheten få 

information om de hygienregler som gäller. Informationen kan ges muntligen eller skriftligen 

och bör följa socialstyrelsens riktlinjer om basal hygien (SOSFS, 2015:10). Basal handhygien 

är den viktigaste åtgärden för att minska smittspridning mellan hund och människa respektive 

mellan människa och hund (Vårdhundskolan, 2014).  

Eftersom patienter har olika erfarenheter att umgås med djur och olika möjligheter att ta till 

sig information bör besöksregler vara lämpade för den verksamhet som bedrivs inom 

vårdenheten (Vårdhundskolan, 2014). Likväl som att introducera en vårdhund i vårdmiljön 

måste det tas hänsyn till pälsdjursallergi som eventuellt kan finnas bland patienter och 

personal. Det är därför angeläget att utse vilka vårdenheter som tillåter respektive inte tillåter 

pälsdjur. Detta för att även personer med allergi ska ha rätten till en god vård- och arbetsmiljö 

(Höök, 2010). 

 

Problemformulering 

Inom barnsjukvård är smärta, oro och rädsla hos barnen vanligt förekommande, dels i 

samband med medicinska behandlingar, men även av själva vårdmiljön. För att öka 

trygghetskänslan och minska lidandet används, som tillägg till föräldrarnas närvaro och 

sjuksköterskans omvårdnadshandlingar, olika terapier så som lek-, musik-, skratt- och 

clownterapi. Internationellt används även vårdhund i barns vårdmiljö. För att öka kunskapen 

om tillämpandet av vårdhund inom barnsjukvård är det viktigt att belysa aktuell vetenskaplig 

litteratur avseende området.  
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SYFTE 

Syftet var att belysa användning av vårdhund inom barnsjukvård. 

METOD 

Ansats 

För att besvara uppsatsens syfte användes metoden litteraturöversikt, vilket enligt Forsberg  

och Wengström (2015) är den metod som lämpar sig bäst för att beskriva och systematiskt 

analysera tidigare studier inom det valda ämnet. Enligt Friberg (2012) genomförs en 

litteraturöversikt via sökning av artiklar i vetenskapliga databaser. Genom att det därefter 

gjordes en efterföljande integrerad sammanställning och tolkning av utvalda artiklar kunde en 

bra överblick erhållas av den befintliga kunskapen inom fältet.  

 

Urval 

I litteratursökningen inkluderades endast expertgranskade originalartiklar som hade 

genomgått etisk granskning. Inklusionskriterierna i övrigt var att artiklarna skulle vara 

författade på svenska eller engelska, publicerade mellan år 2006-2016 och beskrev 

tillämpningen av vårdhund i barnsjukvård. Artiklar som inte tydligt besvarade syftet, beskrev 

användningen av djurterapi med andra djur än hund samt översiktsartiklar, exkluderades. 

  

Datainsamling  

Under december 2016 och januari 2017 genomfördes sökningar i databaserna CINAHL 

(omvårdnadsinriktad), PsycINFO (inriktad mot psykologi) respektive PubMed (medicinskt 

inriktad) i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). Fritextsökning genomfördes med 

sökorden canine-assisted therapy, dog-assisted therapy, animal-assisted therapy, animal-

assisted activity, pediatric, children och children’s hospital. För att begränsa sökfältet och på 

så sätt finna adekvata artiklar användes boolesk söklogik, vilket innebar att sökorden 

kopplades samman med booleska operatorn AND (enligt Friberg, 2012), vilket redovisas i 

Tabell 1. Det gjordes även en kombinerad databassökning (Samsök) med söktermerna: 

animal-assisted therapy AND children AND pain, vilket resulterade i ytterligare en potentiellt 

inkluderbar referens, som dock inte var tillgänglig utöver titeln. Denna referens återfanns 

sedan via Google Scholar, och visade sig vara inkluderbar. I första omgången granskades 

artiklarnas rubriker och att de var etik- och expertgranskade originalartiklar.  

De artiklar vars rubriker uppenbart inte stämde överens med syftet exkluderades. I andra 

omgången granskades de kvarvarande artiklarnas abstract. De referenser vars abstract verkade 

relevanta för syftet valdes sedan ut för genomläsning i full-text. I tredje omgången 

exkluderades de artiklar som efter genomläsning i full-text inte besvarade syftet. 

Datainsamlingen renderade totalt 15 inkluderbara artiklar. Av dessa 15 artiklar var 14 stycken 

dubbletter som hittades i flera av de valda databaserna. Dubbletterna har inte redovisats i 

Tabell 1. 
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Tabell 1. Söktabell 

Databas 

Sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa  

abstract 

Lästa 

artiklar i  

fulltext 

Relevanta 

artiklar 

PubMed 

20161210 

Canine- 

assisted 

therapy 

AND 

Pediatric 

13 13 6 6 5 

PubMed 

20161215 

Dog- 

assisted 

therapy 

AND 

Children 

47 47 9 3 1 

PubMed 

20161215 

Animal- 

assisted 

activity 

AND  

Children’s 

hospital 

23 23 1 1 1 

PubMed 

20170110 

Animal- 

assisted 

activity 

AND  

Children’s 

hospital 

AND 

Children 

5 5 0 0 0 

PsycINFO 

20161210 

Animal- 

assisted 

therapy 

And 

Pediatric 

32 32 8 5 4 

CINAHL 

20161210 

Animal- 

assisted 

therapy 

AND 

Pediatric 

9 9 7 5 3 

 

Dataanalys 

 

De slutgiltigt utvalda artiklarna klassificerades enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet gällande kvalitativa och 

kvantitativa studier, som har sitt ursprung i Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga 1. Artiklarna sorterades och redovisades därefter i 

Sophiahemmet Högskolas matris, se bilaga 2.  
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De utvalda 15 artiklarna lästes i sin helhet upprepade gånger enskilt av uppsatsförfattarna. Vid 

artikelgranskningen fästes, i respektive studies resultatdel, särskild uppmärksamhet på 

termerna smärta, oro, rädsla och barns vårdmiljö, då dessa beskrivningar svarade på 

uppsatsens problemformulering och syfte. Artiklarna sorterades enskilt utifrån ovanstående 

termer, därefter fördes en gemensam diskussion om indelningen av artiklarna. Med 

utgångspunkt från uppsatsförfattarnas beslut om artiklarnas indelning och de valda termerna 

skapades rubrikerna till uppsatsens resultatdel. De studiers resultat som berörde mer än en 

term kategoriserades in under flera rubriker. Efter indelningen av artiklarna analyserades, 

bearbetades och sammanfattades studiernas resultat gemensamt (Forsberg & Wengström, 

2015). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Polit och Beck (2017) beskriver vikten av att vid forskning inom vårdområdet förhålla sig 

korrekt till forskningsetiska principer. I denna uppsats användes forskningsmetoden 

litteraturöversikt, vilket innebar studier av andras originalartiklar. För att i möjligaste mån 

säkerställa att forskningsetiska principer tillämpades i litteraturöversikten, inkluderades endast 

originalartiklar som var granskade av etisk kommitté eller innehöll beskrivning av etiska 

överväganden, i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). Några jävsförhållanden eller 

intressekonflikter förelåg inte. För att säkerställa uppsatsens autenticitet vinnlade författarna 

sig om att inte medvetet fabricera, förvränga eller plagiera data.   

 

RESULTAT 

 

Uppsatsens syfte var att belysa användning av vårdhund inom barnsjukvård. Resultaten från 

litteraturöversiktens 15 artiklar har presenterats under tre rubriker: vårdhundens betydelse i 

barnsjukvård och barns vårdmiljö, vårdhundens påverkan på smärta hos barn i barnsjukvård 

samt vårdhundens påverkan på oro, rädsla och psykiska tillstånd hos barn i barnsjukvård. 

Resultatets rubriker valdes utifrån uppsatsens problemformulering. 

 

Vårdhundens betydelse i barnsjukvård och barns vårdmiljö 

 

Av 18 undersökta amerikanska barnsjukhus i studien av Chubak och Hawkes (2016) hade 

samtliga skriftliga riktlinjer för sina AAA-verksamheter. Av de studerade sjukhusen hade 56 

procent drivit AAA-verksamhet längre än tio år, 33 procent hade ett etablerat AAA-program 

sedan sex till tio år. Alla sjukhusen använde sig av hund i sina program. Sjukhusen erbjöd 

AAA i varierande omfattning på intensivvårdsavdelning och akutrum. De barn som var 

inlagda på sjukhuset träffade oftast hunden på sina vårdrum; 56 procent av sjukhusen tillät 

även möte med hund i delat vårdrum. De barn som var infektionskänsliga eller 

infekterade/bärare av multiresistenta bakterier fick i hög grad inte tillgång till AAA.  
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De flesta sjukhusen erbjöd även AAA i öppenvård. Av de 18 sjukhusen erbjöd 11 sjukhus 

AAA till barn med onkologisk diagnos. De två vanligaste aktiviteterna, som erbjöds av alla 

sjukhus, var att klappa hunden och att hunden fick sitta i barnets säng med barriär. Barn med 

onkologisk sjukdom erbjöds ofta även aktiviteter såsom att borsta hunden, att hunden fick 

sitta i barnets knä, att barnet fick mata och leka med hunden. Alla sjukhus hade 

handhygieniska föreskrifter i samband med AAA. Flertalet av de 11 sjukhusen som erbjöd 

AAA till barn med onkologisk sjukdom hade också föreskrifter för hunden. Föreskrifterna 

innebar att vårdhunden måste vara minst ett år, vara vaccinerad och screenad för zoonoser 

samt vara tvättad och borstad inför planerat besök (Chubak & Hawkes, 2016). Caprilli och 

Messeri (2006) redovisade i sin studie att vårdhunden inte ökade antalet infektioner eller 

orsakade överföring av smittsamma sjukdomar. På frågan om vårdpersonalen trodde att 

hundarna kunde överföra smitta svarade 70 procent nej, 16 procent ja, 12 procent vet ej. 

I studierna av Caprilli och Messeri (2006) och Moreira et al. (2016) undersöktes hur 

vårdnadshavare och vårdpersonal upplevde behandling med vårdhund i barnsjukvård. Båda 

studierna konstaterade att vårdhunden hade en positiv effekt på barn. I studien av Caprilli och 

Messeri (2006) var barnen (n=138) till större delen i förskoleålder och nio procent var över 11 

år. Svaren på föräldrarnas (n=46) frågeformulär visade att 100 procent trodde att interaktion 

mellan djur och barn på sjukhus var gynnsamt, 94 procent trodde att AAA var till nytta för 

barnet, 81 procent av föräldrarna trodde inte att AAA utgjorde någon fara för barnet. På 

frågan om föräldrar kände till AAA sedan tidigare, svarade 50 procent ja, 21 procent nej och 

29 procent lite grann. På den öppna frågan gällande vad som uppskattades mest angående 

AAA svarade nio föräldrar att leka med hunden, åtta svarade införandet och idén med hunden, 

sju svarade vårdpersonalens insats, sex svarade förhållandet mellan hundar och barn, fem 

svarade lydnaden och snällheten hos hunden, fyra svarade barnens välmående. Därutöver 

svarade tre glädje och lycka, två stycken den välkomnande omgivningen, två svarade 

möjlighet till interaktion med djuren, två svarade förbättring av sjukhusvård, två svarade 

kontakt med naturen och tre svarade allt. På frågan vad föräldrarna tyckte mindre om gällande 

AAA svarade två den överdrivna närvaron av föräldrar och vuxna, en svarade att det endast 

fanns tillgång till en hund och en tyckte att hunden hölls kopplad. Som föräldraförslag till den 

fortsatta aktiviteten angav nio stycken att initiativet skulle upprepas, fem stycken tyckte att 

andra djur än hund kunde ingå i aktiviteten, en svarade att hunden skulle vara på avdelningen, 

tre stycken önskade fler möten med hunden. Resultaten från vårdpersonalens (n=52) 

frågeformulär visade att 92 procent tyckte att det var gynnsamt för barn att möta djur på 

sjukhus, 96 procent tyckte att AAA var till nytta för barnet, 84 procent trodde att AAA var till 

nytta för föräldrarna, 54 procent trodde att AAA kunde gagna vårdpersonalen. På frågan om 

vårdpersonalen trodde att hunden kunde bitas svarade 64 procent nej, 16 procent ja, 12 

procent vet ej (Caprilli & Messeri, 2006). I studien av Moreira et al. (2016) fick barn och 

ungdomar med cancer träffa och interagera med vårdhund i lekrum inför undersökningar eller 

behandlingar. Resultatet av djupintervjuerna visade att studiens deltagare (vårdnadshavare 

och vårdpersonal) var övervägande positiva till AAT med vårdhund. Vidare konstaterades att 

studiedeltagarna bedömde att barnen blev gladare och lugnare i vårdmiljön och 

vårdpersonalen upplevde dessutom att behandlingarna gick lättare att genomföra. Även Sobo, 

Eng och Kassity-Krich (2006) respektive Stoffel och Braun (2006) såg en positiv effekt av 

behandling med vårdhund hos barn på sjukhus. Bägge studierna beskrev den positiva 

effekten, men på olika sätt. Det fanns dock en gemensam faktor, i det att barnen upplevde 

lugn/avslappning.  
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Vårdhundens påverkan på smärta hos barn i barnsjukvård 

 

Vårdhundens effekt på postoperativ smärta studerades av Calcaterra et al. (2015) och Sobo, 

Eng och Kassity-Krich (2006). I båda studierna sågs en positiv effekt av behandling med 

AAT. Calcaterra et al. (2015) påvisade att barnen postoperativt skattade lägre smärtnivåer 

enligt en sex-gradig skala (FPS) efter 20 minuter AAT jämfört med kontrollgruppen. 

Resultatet visade att i interventionsgruppen (n=20) smärtskattade 18 barn 0/6 och två barn 

2/6. I kontrollgruppen (n=20) smärtskattade nio barn 0/6, sju barn 2/6, tre barn 4/6 och ett 

barn 6/6. Pilotstudien av Sobo, Eng och Kassity-Krich (2006) undersökte behandling med 

vårdhund hos barn (n=28) som genomgått kirurgi och upplevde akut postoperativ smärta. 

Studien hade ingen kontrollgrupp, jämförelsen gjordes enbart före och efter behandling. 

Barnens smärtskattning påvisade en signifikant minskning av fysisk (3,79 vs 1,64, p <0,001) 

respektive emotionell (3,89 vs 1,24, p <0,001) smärta efter interventionen.  

Braun, Stangler, Narveson och Pettingell (2009) och Ichitani och Cunha (2016) studerade 

smärta (ej specifikt postoperativ smärta) hos barn som behandlades med vårdhund. Studierna 

hade olika design men visade bägge att studiedeltagarna smärtskattade sig på lägre nivåer 

efter intervention med vårdhund. Resultatet i studien av Braun et al. (2009) visade att i 

interventionsgruppen (n=18) som fick 15 minuter AAT, minskade smärtskattningen 

signifikant, jämfört med i kontrollgruppen (n=39). Även föräldrarnas skattning av barnens 

smärta påvisade större smärtreduktion i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Angående 

mätningar av vitalparametrar sågs inga skillnader gällande puls och blodtryck mellan 

grupperna. I studien av Ichitani och Cunha (2016) beskrev barnen (n=17) sin smärta med ord 

före intervention med vårdhund. AAA innehöll minst två olika aktiviteter och de två 

vanligaste var att barnen pratade och klappade hunden. Efter interventionen beskrev fem barn 

att smärtan hade försvunnit helt, fyra barn att smärtan hade minskat, sju barn att smärtan var 

oförändrad och ett barn att smärtan hade ökat. Även här rapporterade föräldrarna en 

förbättring, i detta fall gällande motivation och humör hos barnen efter intervention med 

vårdhund.  

Vagnoli et al. (2015) studerade användning av animal-assisted intervention [AAI] med hund i 

samband med blodprovstagning på barn (4-11år). Inga signifikanta skillnader mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp gällande barnens smärtupplevelse under 

blodprovstagning påvisades. Inte heller Barker, Knisely, Schubert, Green och Ameringer 

(2015) kunde i sin studie se att AAI med hund gav någon signifikant inverkan på smärtnivåer 

mellan behandlingsgrupp eller kontrollgrupp hos barn och ungdomar som vårdades på 

sjukhus. 

 

Vårdhundens påverkan på oro, rädsla och psykiska tillstånd hos barn i barnsjukvård 

 

Barker et al. (2015) och Tsai, Friedmann och Thomas (2010) studerade vårdhundens effekt på 

oro och rädsla hos barn som vårdades på sjukhus. Någon signifikant skillnad påvisades dock 

inte vid jämförelse med respektive studies kontrollgrupp. Som uttryck för oro och rädsla 

studerades fysiologiska parametrar och stressmarkörer av Tsai et al. (2010), Krause-Parello 

och Gulick (2015) och Calcaterra et al. (2015). Inte heller i dessa tre studier kunde några 

signifikanta skillnader ses, förutom en sänkning av det systoliska blodtrycket i studien av Tsai 

et al. (2010).  
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Däremot framkom det att intervention med vårdhund gav en ökad förekomst av beta-aktivitet 

på elektroencefalografi [EEG] efter anestesi hos samtliga barn i interventionsgruppen; 

kontrollgruppen uppvisade däremot ingen beta-aktivitet alls på EEG. Beta-aktivitet sattes i 

förbindelse med snabbare postoperativ vakenhet och återhämtning (Calcaterra et al., 2015). 

Tre studier utforskade behandling med AAT på olika psykiska tillstånd. Överlag påvisades 

positiva effekter i interventionsgrupperna även om studiedeltagarnas bakgrund skiljde sig åt. 

Dietz, Davis och Pennings (2012) undersökte inverkan av AAT på traumasymtom hos barn 

och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp. De psykiatriska traumasymtomen, mätt 

med skalan Trauma Symtom Checklist for Children [TSCC] minskade signifikant i 4/6 

variabler i AAT-gruppen och i 6/6 variabler i gruppen som fick AAT med terapeutiska 

berättelser. I kontrollgruppen minskade däremot inte TSCC-värdet i någon av variablerna. När 

de tre grupperna jämfördes inbördes sågs också signifikanta skillnader: AAT-gruppen 

uppvisade förbättring i 5/6 variabler jämfört med kontrollgruppen, och gruppen som fick AAT 

med terapeutiska berättelser förbättrades i 6/6 variabler jämfört med AAT-gruppen. En annan 

artikel studerade inverkan av strukturerad lekterapi med vårdhund på socialt beteende hos 

barn med autism. Inom interventionsgruppen sågs signifikanta förbättringar i socialt beteende, 

verbalt socialt beteende och icke socialt beteende. Vid jämförelse med kontrollgruppen sågs 

också en förbättring, som dock inte var signifikant (Fung & Leung, 2014). Signifikanta 

förbättringar i övergripande sociala funktioner, mätt med Children’s Global Assessment Scale 

[CGAS], sågs även hos barn med akuta psykiatriska sjukdomar, efter behandling med AAT. 

Barnens diagnoser var framförallt ätstörningar men även affektiva sjukdomar, psykotiska 

tillstånd och neuroser. Resultatet bestod i förbättring gällande deltagande, interaktion och 

känslosamhet med djur, socialisering med vuxna och jämnåriga samt tillbakadragenhet 

(Stefanini, Martino, Allori, Galeotti & Tani, 2015). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

I denna uppsats valdes litteraturöversikt som metod för att sammanställa tillgänglig forskning, 

få en bred överblick av det aktuella kunskapsområdet och besvara studiens syfte. En 

litteraturöversikt är en bra metod för att inventera kunskapsläget och de aktuella vetenskapliga 

studierna inom ämnet, enligt Forsberg och Wengström (2015). Som alternativ metod skulle en 

enkätstudie kunnat ha genomförts, men detta förkastades på grund av att antalet vårdenheter 

som tillhandahåller behandling med vårdhund till barn i Sverige var få. För att göra uppsatsen 

sökbar i databaser för studentuppsatser valdes fem nyckelord, utifrån litteraturstudiens kontext 

(Henricson, 2012).   

En sökning genomfördes i DiVA för att efterforska om det tidigare hade skrivits någon 

studentuppsats angående vårdhund. Sökningen resulterade i två publikationer, den ena studien 

gav en allmän beskrivning om vårdhundens effekt i omvårdnaden och den andra studien 

fokuserade på vårdhundens effekt inom demensvård. Initialt i uppsatsarbetet var syftet att 

belysa vårdhundens användning inom avancerad barnsjukvård, men på grund av otillräckligt 

med studier inom fältet breddades syftet till vårdhundens användning i all form av 

barnsjukvård. Här måste även understrykas att det överlag fanns lite beskrivet generellt om 

barns vårdmiljö, vilket förvånade uppsatsförfattarna.  
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Artikelsökning till denna litteraturöversikt gjordes i databaserna PubMed, CINAHL, 

PsycINFO och Google Scholar. Sökorden i fritextsökningen valdes utifrån uppsatsens syfte. 

Därefter provades ett antal sökordskombinationer med booleska operatorn AND (Forsberg & 

Wengström, 2015). Vissa nya sökord återfanns i de primära sökningarna och inkluderades i 

efterföljande sökningar.  

Artiklarna lästes flertalet gånger, både enskilt och tillsammans. Att ha varit två skribenter sågs 

som en styrka då det gav möjlighet att diskutera och analysera artiklarna samt gemensamt 

bearbeta texten. En svaghet var att det var första gången som ett vetenskapligt, analytiskt 

arbete utfördes av bägge uppsatsförfattarna. En lärdom för kommande vetenskapliga arbeten 

är att vara mer omsorgsfull initialt vid artikelsökningar gällande dokumentation över 

databaser, sökord och antal träffar, vilket sparar tid senare i processen. Alla 15 inkluderade 

artiklar var skrivna på engelska vilket kunde medföra en risk att feltolka texten. Till hjälp för 

att förhindra detta användes delvis ett översättningsprogram i Google. Att behöva använda 

översättningsprogram ses av uppsatsförfattarna som en svaghet, men det var en hjälp för att få 

en översiktlig kartläggning av artiklarnas innehåll.   

Flertalet av de valda originalartiklarna var kvantitativa, några artiklar hade en kvalitativ 

ansats. Artiklarna representerade forskning genomförd i USA, Italien, Hongkong, Brasilien 

och Taiwan. Till uppsatsen hittades ingen svensk artikel. Den vetenskapliga kvaliteten på de 

utvalda 15 originalartiklarna bedömdes överlag som medelhög, enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig kvalitet utformad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

En artikel med bedömd låg kvalitet, men som ändå uppfyllde inklusionskriterierna, 

accepterades i urvalet på grund av för få funna artiklar med bedömd medelhög eller hög 

kvalitet. Klassificeringen av artiklarna var mycket tidskrävande, dels för att inte felaktigt tolka 

de primära källorna, men även på grund av att uppsatsförfattarnas tidigare erfarenhet av 

vetenskapligt klassificeringsarbete var ringa (enligt Olsson & Sörensen, 2011). En viss 

svaghet för uppsatsens resultat var att de inkluderade studierna mestadels hade få deltagare i 

sina undersökningsgrupper, endast två studier hade över 100 deltagare. Vidare inkluderades 

endast fyra randomiserade kontrollerade studier [RCT], dock ingen multicenterstudie. 

Generaliserbarheten av uppsatsens resultat bedömdes som låg till medelhög, baserat på 

resultatets art i kombination med bedömd medelhög kvalitet på de bakomliggande artiklarna 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

Ett krav för att artiklarna skulle inkluderas var att de genomgått etisk granskning och att detta 

skulle vara verifierbart i de utvalda studierna (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna till 

uppsatsen ansåg att genomförd etisk granskning var ytterst viktig, eftersom deltagarna i 

studierna överlag var barn. Två artiklar, som i övrigt var relevanta för uppsatsens syfte, 

förkastades på grund av att genomförd etisk granskning inte kunde verifieras. En styrka var att 

uppsatsförfattarna inte hade egna erfarenheter i ämnet utan endast ett allmänt intresse och en 

gemensam fundering om vårdhund kunde ha en funktion i barnsjukvård. Avsaknaden av egen 

kännedom i frågan bidrog till att författarna kunde studera forskningen med öppet synsätt, 

utan egna värderingar eller intressekonflikter.  
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Resultatdiskussion 

Denna uppsats avsåg att belysa om behandling med vårdhund som komplement till övrig 

omvårdnad kunde bidra till minskad oro, rädsla och smärta samt bidra till aktivitet, lek och 

glädje hos barn som vårdas på sjukhus. I uppsatsen beskrevs även den allmänna tillämpningen 

av vårdhunden i barnens vårdmiljö och eventuella begränsningar för vårdhundens närvaro.  

De 15 artiklarna i uppsatsens resultatdel visade att vårdhund används världsövergripande och 

inom flera olika pediatriska specialiteter, så som kirurgi, onkologi, psykiatri, rättsmedicin och 

habilitering samt i flera olika sammanhang inom barnsjukvården. Resultatet påverkades av att 

det fanns få publicerade studier inom fältet. Studierna var även överlag små och av medelhög 

vetenskaplig kvalitet. Ytterligare forskning om vårdhundens plats i barnsjukvård kan därför 

behöva utföras för att öka evidensgraden av denna behandlingsform.  

I de fyra studier som gällde vårdhundens inverkan på barns oro och rädsla i samband med 

sjukhusvård, av Barker et al. (2015), Calcaterra et al. (2015), Tsai et al. (2010) och Krause-

Parello och Gulick (2015) sågs ingen skillnad i interventionsgrupperna jämfört med 

respektive kontrollgrupp. Däremot sågs i de tre studierna som gällde psykiska tillstånd, av 

Dietz et al. (2012), Fung och Leung (2014) och Stefanini et al. (2015) att behandling med 

vårdhund utgjorde en positiv effekt på barnen. Särskilt utmärkande var studien av Dietz et al. 

(2012) gällande AAT hos sexuellt utsatta barn och ungdomar, där goda resultat sågs i 

grupperna som behandlades med vårdhund i samband med gruppterapi. Trots att studierna om 

oro och rädsla endast var sju till antalet, skulle resultaten kunna tolkas som att vårdhunden har 

bättre effekt på beteendestörningar och primärt psykiska tillstånd till skillnad från tillstånd där 

oro är relaterad till somatisk sjukdom och sjukvård. Då leken är ett naturligt fenomen hos barn 

och djur går behandling med vårdhund i barnsjukvård i samklang med den caritativa 

vårdteorin utformad av Eriksson (2015). Denna teori syftar till att minska lidandet och främja 

den personliga utvecklingen genom lek och lärande, vilket är i linje med de tre sistnämnda 

studierna som gäller behandling av sociala beteenden och psykiska tillstånd. Någon bra 

förklaring till varför effekten av vårdhund verkar utebli vid oro och rädsla associerat med 

somatiska tillstånd har inte kunnat ges utifrån studierna i denna uppsats.  

Gällande vårdhundens effekt på smärta hos barn som vårdas på sjukhus påvisade Braun et al. 

(2009), Calcaterra et al. (2015) och Sobo et al. (2006) i sina artiklar att behandling med 

vårdhund medförde smärtreduktion. Resultaten baserades på smärtskattningsinstrument 

anpassade för barn. Även den kvalitativa studien av Ichitani och Cunha (2016) talade för 

minskad smärta hos barn som behandlats med vårdhund. I motsats till ovanstående artiklars 

resultat, kunde det i de två randomiserade kontrollerade studierna av Barker et al. (2015) 

respektive Vagnoli et al. (2015) inte konstateras någon effekt på smärta av behandling med 

vårdhund. Utifrån studiernas upplägg har författarna till denna uppsats inte kunnat identifierat 

några säkra orsaker som skulle kunna förklara skillnaderna i studiernas resultat. Huruvida 

behandling med vårdhund som en icke-farmakologisk metod fungerar som distraktion kan 

inte säkerställas, men fyra av sex studier visade att vårdhunden hade en positiv effekt. Cohen, 

(2008) beskrev att vid distraktion får barnet fokusera och ha sin uppmärksamhet på en trevlig 

aktivitet istället för på den medicinska proceduren. Att använda vårdhunden som 

distraherande beteendestrategi kanske fungerar bättre hos barn som är vana vid djur.  
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En hypotes hos uppsatsförfattarna är därför om förklaringen till resultatskillnaderna står att 

finna i om deltagarna hade husdjur i sitt hem eller ej. Två studier redovisade om deltagarna 

hade husdjur hemma. I den icke-randomiserade studien av Braun et al. (2009) framkom att av 

barnen i interventionsgruppen hade 88,9 procent husdjur hemma jämfört med i 

kontrollgruppen där endast 51,3 procent av barnen hade husdjur i hemmet. I den 

randomiserade studien av Vagnoli et al. (2015), som inte påvisade någon signifikant effekt, 

exkluderades barn som hade hund hemma. Om behandling med vårdhund har olika effekt 

beroende på om barnen har husdjur hemma eller ej uppfattas därför som en intressant och 

viktig fråga för framtida forskning inom fältet. 

Som markörer för stress, oro och smärta mättes i fem av studierna även olika fysiologiska 

parametrar. De studerade parametrarna i samband med intervention med vårdhund var puls, 

blodtryck, kortisolnivåer, andningsfrekvens, syresättning och hjärnaktivitet. Förändringar i 

puls och blodtryck efter interventionen kunde påvisas i studierna av Calcaterra et al. (2015) 

och Tsai et al. (2010). Däremot sågs ingen skillnad gällande puls och blodtryck i studierna av 

Braun et al. (2009) och Krause-Parello och Gulick (2015). I tre studier mättes kortisolnivåer 

vid behandling med vårdhund. Vagnoli et al. (2015) påvisade lägre kortisolnivåer i 

interventionsgruppen, vilket dock inte kunde ses i studierna av Calcaterra et al. (2015) och 

Krause-Parello och Gulick (2015). Vagnoli et al. (2015) var den enda studien som specifikt 

studerade vårdhundens effekt på kortisolnivåer vid procedurrelaterad smärta. Att 

stresshormonet kortisol ökar hos spädbarn vid procedurrelaterad smärta beskrivs av Mörelius 

(2014). Detta kan tala för att vårdhunden har en effekt på stressnivåerna vid procedurrelaterad 

smärta. Eftersom endast en studie undersökt vårdhundens effekt på kortisolnivåer vid 

procedurrelaterad smärta behövs detta fält utforskas mer för att uppnå evidens. Ett intressant 

resultat gällande hjärnaktivitet sågs i artikeln av Calcaterra et al. (2015). De konstaterade i sin 

studie att hos 100 procent i interventionsgruppen uppstod beta-aktivitet på EEG av behandling 

med vårdhund efter anestesi. I motsats till detta uppstod ingen beta-aktivitet alls i 

kontrollgruppen. Beta-aktivitet på EEG kopplas vanligen ihop med återhämtning och 

vakenhet, vilket skulle kunna vara gynnsamt för barn i ett postoperativt skede. Denna effekt 

av vårdhundens besök vore intressant att studera vidare. Beta-aktivitet anges som det 

vanligaste EEG-mönstret hos vakna och utforskande personer (Sahlgrenska akademin, 2016). 

Att barn är vakna och alerta är en nödvändighet för att de ska ha en möjlighet att använda sig 

av copingstrategier och kunna orientera sig i vårdmiljön. Detta går i linje med Salmela, 

Salanterä och Aronen (2010) som beskrev vikten av att som vårdpersonal identifiera och 

stötta barnets copingstrategi. Tillsammans med information och vägledning ges barnet en 

möjlighet att bättre hantera sin vårdsituation. I studien utförd på en pediatrisk onkologisk 

enhet i Québec, Canada gjord av Bouchard, Landry, Belles-Isles och Gagnon (2004) framkom 

att sjuksköterskor vittnade om att vårdhunden hjälpte barnen att anpassa sig till sin 

vårdsituation och att de återhämtade sig fortare efter kirurgi eller cytostatikabehandling. 

Tre artiklar belyste vårdhundens plats och betydelse i barnsjukvården. I studien av Caprilli 

och Messeri (2006) konstaterades att såväl barn som föräldrar och vårdpersonal i mycket hög 

grad bedömde att vårdhunden hade en positiv inverkan på vårdsituationen. Studien gjordes på 

ett av Italiens största barnsjukhus och studien hade dessutom ett högt deltagarantal jämfört 

med övriga studier i denna uppsats. Resultatet är intressant eftersom det belyste effekten av 

behandling med vårdhund generellt, sett utifrån alla inblandades (barn, föräldrar och 

vårdpersonal) synvinklar.  
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Ett likartat resultat som i studien av Caprilli och Messeri (2006) sågs även i studien av 

Moreira et al. (2016), där vårdnadshavare och vårdpersonal i onkologisk barnsjukvård 

bedömde att AAT hade en gynnsam påverkan och hjälpte barnen att hantera och anpassa sig 

till vårdsituationen och vårdmiljön. Även om föräldrars och övriga familjemedlemmars 

närvaro utgör den viktigaste grundstenen för att ge barnet trygghet i vårdmiljön, så spelar 

sjuksköterskans professionella omvårdnadshandlingar inom kärnkompetenserna 

(personcentrerad vård, utföra evidensbaserad och säker vård, samarbeta i lag, kvalitet-och 

förbättringsarbete) en viktig roll för att skapa trygghet kring barnet i dess vårdmiljö. Att 

familjecentrerad omvårdnad ökar vårdkvaliteten inom barnsjukvård konstaterades av Rostami 

et al. (2015). Likaså Tveiten et al. (2012) belyste att föräldrar och anhöriga tillsammans med 

sjuksköterskans omvårdnad är av betydelse för barnets trygghet. Förutom familjefokuserad 

vård visade studierna av Caprilli och Messeri (2006) och Moreira et al. (2016) att vårdhunden 

kan vara ett komplement till övrig omvårdnad i barnsjukvård. Även Stoffel och Braun (2006) 

redovisade positiva beskrivningar av AAT i patientberättelser från barn och vuxna, dock sågs 

en skillnad genom att barnen oftare vittnade om lugn och avslappning efter AAT jämfört med 

vuxna. Behandlingen gick ut på att hunden satt i sängen och följde barnets andning, barnet 

fick även klappa hunden. Att barnen oftare kände sig lugna och avslappnade efter 

vårdhundens besök skulle kunna bero på att barn har ett större behov av närhet och kontakt. 

Wijk (2014) poängterar betydelsen av sensoriska, naturliga sinnesintryck för att öka 

välbefinnandet under vårdtiden. Resultatet av ovanstående tre studier skulle kunna tolkas som 

att behandling med AAT mest har en övergripande betydelse i barnens vårdmiljö. 

Vårdhundens besök hos sjuka barn kan bidra till lek och umgänge som i förlängningen ger 

glädje, men även kan ge ökad motivation och aktivering. Dessutom underlättar leken till att 

barnen kan bearbeta obehagliga och otäcka upplevelser (Olsson & Jylli, 2001). Barns tristess 

och deras önskan om aktivering under sjukhusvistelsen beskrevs även av Fletcher et al. 

(2011). 

Trots en viss rädsla för zoonoser hos personalgruppen i studien av Caprilli och Messeri (2006) 

kunde ingen ökad infektionsförekomst på sjukhuset påvisas efter införandet av vårdhund. 

Detta konstaterades av sjukhusets oberoende infektionskommitté. Det kan tala för att rädslan 

för zoonoser inte är befogad om rådande hygieniska riktlinjer följs, både för människor och 

djur. I studierna framkom att det finns nationella riktlinjer i flertalet länder för att bedriva 

behandling med vårdhund. Några internationella riktlinjer kunde inte identifieras utifrån 

studierna men europeiska riktlinjer finns beskrivna av European Society for Animal Assisted  

Therapy [ESAAT] som bildades 2004 (Wohlfarth, 2012). För att undvika zoonoser är 

följsamheten till de hygienföreskrifter som anges i de nationella riktlinjerna av vikt 

(Jordbruksverket, 2015). Hänsyn måste även tas till förekomst av allergier hos vårdpersonal, 

patienter och deras anhöriga (Höök, 2010). 

Artikeln av Chubak och Hawkes (2016) belyste användningen av och följsamheten till 

riktlinjer gällande AAA på 18 barnsjukhus. Alla enheter använde sig av vårdhund i sina 

AAA-program och hade skrivna rutiner för detta. Tio enheter hade bedrivit sin AAA-

verksamheten i mer än tio år. Gällande AAA och barn med cancersjukdom skiljde sig 

enheterna åt. Endast 11 av 18 enheter tillät att barn med cancer fick träffa vårdhund, de sju 

enheterna som inte tillät AAA angav rädsla för infektioner som skäl till beslutet. Eftersom 

vårdhunden i studierna överlag har visat sig ha en positiv effekt beträffande aktivering, lek, 

distraktion, umgänge, socialisering, trivsel och glädje är det kanske just dessa barn som skulle 

ha störst glädje av vårdhundens besök för att bryta sin ensamhet.  
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Denna grupp av barn är ofta isolerade till följd av behandlingar och därmed associerat nedsatt 

immunförsvar. Höök (2010) påtalar att vårdhunden kan bli en ny kamrat som gör vistelsen 

lättare och lite mer normal för barn som vårdas på sjukhus. Detta kan vara av särskild vikt för 

de barn som genomgår svåra behandlingar eller är infektionskänsliga och inte får träffa andra 

utanför sjukhuset. För att uppnå en säker och naturlig kontakt mellan barnet och hunden kan 

mötet behöva ske tillsammans med en vuxen (Vårdhundskolan, 2014). 

 

Slutsats 

Studiernas resultat var varierande när det gällde vårdhundens påverkan på smärta, oro och 

rädsla. Däremot var studiernas resultat liktydigt positiva gällande vårdhundens betydelse i 

barnsjukvård och barns vårdmiljö. Vårdhunden hade även en positiv inverkan på psykiatriska 

och sociala beteenden. De studerade artiklarna visar att behandling med vårdhund används 

världsövergripande och inom flera olika pediatriska specialiteter.     
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter/deltagre 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

Klart beskriven kontext 

(sammanhang). Motiverat urval. 

 

 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 
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studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån 

de utforskades perspektiv. Avvsikten 

kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  

Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 
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Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Barker, Knisely, 

Schubert, Green, 

Ameringer 

2015 

USA 

The effect of an 

animal-assisted 

intervention on 

anxiety and pain in 

hospitalized children 

Syftet var att belysa 

smärta och oro hos 

sjukhusvårdade barn 

och ungdomar före 

och efter AAI med 

hund. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Deltagarna skulle 

vara 8-18 år, 

engelskspråkiga, icke 

allergiska och inte vara 

rädda för hundar. Smärta 

respektive oro mättes med 

numerisk skala [NRS].  

Deltagarna randomiserades 

till AAI eller kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen blev syssel-

satta med pussel. Ett sjukhus 

ingick i studien  

     n=40  

      (52) 

Studien visade inga signifikanta 

skillnader mellan AAI-grupp och 

kontrollgrupp, således ingen 

effekt av AAI på oro och smärta 

bland barn på sjukhus. 

II 

RCT 

Braun, Stangler,  

Narveson, Pettingell 

2009 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal-assisted 

therapy as a pain 

relief intervention for 

children 

Syftet var att 

undersöka vilka 

effekter AAT med 

hund har på smärta 

och vitalparametrar 

hos sjukhusvårdade 

barn. 

Kvasiexperimentell studie.  

Barnen fick skatta sin smärta 

enligt skalan Wong-Baker 

FACES. Utan att se barnens 

svar fick även föräldrarna 

skatta barnens smärta efter 

samma smärtskala. Där 

utöver mättes puls, blodtryck 

och andningsfrekvens. 

Interventionsgruppen fick 15 

minuters AAT och kontroll-

gruppen fick sitta tysta i 15 

minuter, därefter gjordes 

samma mätningar igen. 

      n=57  

        (0) 

Studien visade att 

smärtskattningen i 

interventionsgruppen minskade 

mer än i kontrollgruppen. 

Mätningarna angående 

vitalparametrar visade inga 

skillnader mellan grupperna 

gällande puls och blodtryck. 

Redovisningen av 

interventionsgruppens 

andningsfrekvens är oklar på 

grund av olika 

resultatredovisningar i text 

respektive tabell. 

II 

CCT 
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Calcaterra, Veggiotti, 

Palestrini, De Giorgis, 

Raschetti, 

Tumminelli, 

Mencherini, Papotti, 

Klersy, Albertini,  

Ostuni, Pelizzo 

2015 

Italien 

Post-operative 

benefits of animal-

assisted therapy in 

pediatric surgery: a 

randomised study 

Syftet var att belysa 

effekten av 

behandling med AAT 

(vårdhund) på barns 

stresspåslag och 

smärta efter kirurgi. 

Fyrtio barn (3-17 år) har 

rekryterats till denna 

randomiserade kontrollerade 

studie. Hälften 

randomiserades till AAT och 

andra hälften till 

kontrollgrupp. 

Behandlingsgruppen fick 20 

minuter AAT inom fyra 

timmar efter avslutad 

operation. Olika fysiologiska 

mätningar gjordes så som 

EEG, smärtskattning enligt 

Faces Pain Scale [FPS], 

cerebral oxymetri, 

hjärtfrekvens, blodtryck, 

saturation, kortisolnivåer i 

saliv. Ett sjukhus ingick i 

studien. 

      n=40  

        (0) 

Behandling med AAT kan främja 

återhämtningen efter anestesi 

genom en ökad beta-aktivitet på 

EEG. AAT-gruppen skattade sin 

smärta lägre än kontrollgruppen. 

 

        II 

  RCT 

Caprilli, Messeri 

2006 

Italien 

Animal-assisted 

activity at A. Meyer 

children’s hospital: a 

pilot study 

Studera reaktionerna 

hos barn, föräldrar 

och vårdpersonal efter 

införandet av AAA på 

ett barnsjukhus. Syftet 

var också att studera 

om vårdhunden 

bidrog till att 

infektionsförekomsten 

ökade på sjukhuset. 

Prospektiv icke- kontrollerad 

studie. Frågeformulär 

delades ut till föräldrar och 

vårdpersonal. Barnen fick 

skatta sig själva och sin egen 

upplevelse med hjälp av en 

åldersanpassad skala. Fyra 

hundar deltog i studien. 

Infektionsförekomsten 

analyserades av en obero-

ende infektionskommitté. 

      n=138  

         (0) 

Förekomst av infektioner ökade 

inte efter införandet av AAA på 

sjukhuset. Vårdhunden hade en 

positiv inverkan på barnens 

upplevelse av vårdmiljön. 

Föräldrar och vårdpersonal 

trodde att AAA kunde vara till 

nytta för barnet. 

       II 

       P 

Chubak, Hawkes 

2016 

USA 

Animal-assisted 

activities: results from 

a survey of top- 

ranked pediatric 

oncology hospitals 

Syftet var att belysa 

praxis och efterlevnad 

av gällande riktlinjer 

vid användning av 

AAA på 20 

onkologiska 

barnsjukhus 

Frågeformulär gällande 

användning av AAA 

skickades till 20 barn-

sjukhus. Frågeformuläret 

innehöll 32 strukturerade 

frågor med flera 

svarsalternativ, vissa frågor 

hade även utrymme för 

fritextsvar. 

       n=18  

         (2) 

 

19 av 20 tillfrågade sjukhus 

svarade. Av de 19 svarande föll 

en bort eftersom de inte kunde 

erbjuda AAA till barn. Det 

föreligger variationer mellan 

sjukhusen gällande praxis, 

organisation och följsamhet till 

riktlinjer. Studien påtalar att 

 I 

        R      
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vidare studier behövs inom 

området 

Dietz, Davis, 

Pennings 

2012 

USA 

Evaluating animal- 

assisted therapy in 

group treatment for 

child sexual abuse 

Studera effekten av 

AAT hos barn och 

ungdomar som utsatts 

för sexuella övergrepp 

Klinisk kontrollerad studie. 

Barn och ungdomar (7-17 

år) inkluderades och 

indelades i tre grupper. 

Grupp 1 (n= 32) 

behandlades enbart med 

gruppterapi. Grupp 2 (n=60) 

behandlades med AAT i 

samband med gruppterapi. 

Grupp 3 (n=61) behandlades 

med AAT med terapeutiska 

berättelser i samband med 

gruppterapi. Vårdhunden 

besökte barnen vid fyra 

terapisessioner.  Graden av 

traumasymtom mättes med 

sex variabler ur Trauma 

Symtom Checklist for 

Children [TSCC]. 

Variablerna var oro, 

nedstämdhet, ilska, 

posttraumatiska stressymtom 

[PTSD], avskärmning och 

sexuell oro. Ett sjukhus 

ingick i studien. 

       n=153 

         (0) 

Grupperna jämfördes var för sig, 

pre-postbehandling: Grupp 1 

blev signifikant förbättrad i 0/6 

variabler. Grupp 2 blev 

signifikant förbättrad i 4/6 

variabler. Grupp 3 blev 

signifikant förbättrad i 6/6 

variabler.  

Grupperna jämfördes även 

inbördes, pre-post behandling:  

Grupp 2 uppvisade signifikant 

förbättring i 5/6 variabler jämfört 

med grupp 1. Grupp 3 uppvisade 

signifikant förbättring i 6/6 

variabler jämfört med grupp 2. 

       I 

    CCT 

Fung, Leung 

2014 

Hongkong 

Pilot study 

investigating the role 

of therapy dogs in 

facilitating social 

interaction among 

children with autism 

Studera om animal-

assisted play therapy 

[AAPT] har effekt på 

socialt beteende hos 

barn med autism 

Kontrollerad studie. 

Deltagarna var barn (7-10 

år). Barnen indelades i en 

interventionsgrupp som fick 

strukturerad lekterapi med 

hund AAPT och en 

kontrollgrupp som fick 

strukturerad lekterapi med 

docka. Grupperna matchades 

med avseende på kön, 

intellektuell och verbal nivå. 

Socialt beteende [SB] och 

       n=10  

         (0) 

Vid en gruppjämförelse sågs inga 

signifikanta skillnader i någon av 

parametrarna. Däremot sågs i 

interventionsgruppen 

signifikanta förbättringar pre-

post gällande SB, NSB och VSB. 

I kontrollgruppen sågs pre-post 

inga signifikanta skillnader i 

någon av parametrarna. 

 

       II 

     CCT 
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icke socialt beteende [NSB] 

analyserades. SB mättes 

även i två undergrupper, 

verbalt socialt beteende 

[VSB] och icke verbalt 

socialt beteende [NVSB] 

Ichitani, Cunha 

2016 

Brasilien 

Effects of animal-

assisted activity on 

self-reported feelings 

of pain in hospitalized 

children and 

adolescents 

Studera effekten av 

behandling med AAA 

hos sjukhusvårdade 

barn och ungdomar 

med smärta. 

Kvalitativ studie med en 

öppen fråga (hur vill du 

beskriva din smärta?) vilken 

ställdes före och efter 

intervention.  Deltagarna 

skulle kunna uttrycka sig 

verbalt och ha en smärta 

orsakad av sjukdom. Två 

vårdhundar och ett sjukhus 

ingick i studien. 

       n=17  

         (0) 

Svaren på den öppna frågan 

sorterades i fyra grupper: känsla, 

kroppsdel, intensitet, övriga 

kommentarer. Efter intervention 

med vårdhund kategoriserades 

svaren oftare i gruppen övriga 

kommentarer, där man såg en 

fler kommentarer vittnande om 

minskad smärta. 

       II 

       K 

Krause-Parello, 

Gulick 

2015 

USA 

Forensic interviews 

for child sexual abuse 

allegations: an 

investigation into the 

effects of animal- 

assisted intervention 

on stress biomarkers 

Studera förändringar 

av stressmarkörer vid 

AAI-intervention i 

samband med 

rättsmedicinsk 

intervju, hos barn som 

misstänkts ha blivit 

utsatta för sexuella 

övergrepp. 

Klinisk kontrollerad studie. 

Barn (5-14 år) inkluderades. 

Interventionsgrupp (n=19), 

AAI- hund var närvarande 

vid rättsmedicinsk intervju. 

Kontrollgrupp (n=23), 

standard rättsmedicinsk 

intervju. Mätningar av puls 

och blodtryck utfördes före 

och efter AAI och 

salivkortisol analyserades. 

Ett center ingick i studien 

       n=42  

         (0) 

Det förelåg inte några 

signifikanta skillnader gällande 

puls och blodtryck för båda 

grupperna. Gällande salivkortisol 

förelåg i interventionsgruppen 

förelåg inga signifikanta 

skillnader före och efter 

intervjun. 

       III   

     CCT  

Moreira, Gubert,  

Sabino, Benevides,  

Tomé, Martins, Brito 

2016 

Brasilien 

Assisted therapy with 

dogs in pediatric 

oncology: relatives´ 

and nurses´ 

perception 

Studera upplevelsen 

av AAT hos vård-

personal, vårdnads-

havare till cancersjuka 

barn och ungdomar. 

Kvalitativ studie som 

baserades på djupintervjuer.  

Ett sjukhus ingick i studien. 

       n=16  

         (0) 
Tolkningarna av intervjuerna i 

studien påvisade en överlag 

positiv inställning till 

användning av AAT med 

vårdhund. 

       II 

       K 

Sobo, Eng, Kassity-

Krich 

2006 

USA 

Canine visitation (pet) 

therapy: pilot data on 

decreases in child 

pain perception 

Att undersöka 

effekten av vårdhund 

i samband med barns 

postoperativa 

smärthantering på 

barnsjukhus. 

Studien använder blandade 

metoder: 1. Prospektiv icke- 

kontrollerad studie. 

Inklusionskriterierna var 

barn ≥ 5 år med post-

operativ smärta dag 1-3. 

       n=28  

         (3) 

Trots att studien var liten förelåg 

en signifikant minskning av 

fysisk och emotionell smärta 

efter intervention av vårdhund 

(P). I de efterföljande 

intervjuerna fann författarna att 

       II 

    P + K 
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V 

 

Barnen fick skatta smärta 

och obehag enligt en skala 

utarbetad för barn, graderad 

1-10, både före och efter 

intervention med vårdhund. 

Ett sjukhus och en hund 

ingick i studien. 

2. Kvalitativ studie i form av 

efterföljande intervjuer av 

barn och föräldrar. 

vårdhunden inverkade på 

följande teman: distraktion, 

glädje, underhållning, 

hemkänsla, trivsel, sällskap, 

lugn, smärtreduktion (K). 

Stefanini, Martino,  

Allori, Galeotti,  

Tani 

2015 

Italien 

The use of animal-

assisted therapy in 

adolescents with acute 

mental disorders: a 

randomized 

controlled study 

Jämföra effekterna av 

AAT med hund hos 

barn och ungdomar 

med akuta 

psykiatriska tillstånd.  

Pre-post experimentell 

design, randomiserad 

kontrollerad studie. Barn och 

ungdomar (11-17 år) 

randomiserades till 

behandling med AAT 

(n=17) eller kontrollgrupp 

(n=17). Förändring i klinisk 

status mättes med Children’s 

Global Assessment Scale 

[CGAS]. CGAS beskriver 

barn/ungdomars 

övergripande sociala 

funktioner. Interventions-

gruppen fick AAT en 

gång/vecka (45min) under 

tre månader. 

Kontrollgruppen fick 

standardbehandling. Ett 

sjukhus ingick studien. 

      n=34 

        (0) 

C-GAS förbättrades signifikant i 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. 

       II 

    RCT 

Stoffel, Braun 

2006 

USA 

Animal-assisted 

therapy: analysis of 

patient testimonials 

Syftet var att 

analysera 

patientberättelser från 

barn och vuxna, 

utifrån deras 

erfarenheter av AAT 

med hund 

Kvalitativ studie. Studien 

hade ostrukturerade 

undersökningsprotokoll.  

Barn (n=40) (eventuellt med 

hjälp av föräldrar) och vuxna 

(n=25) fick svara fritt på hur 

de upplevde behandling med 

AAT. Varje patientberättelse 

analyserades i 

      n=65  

       (18) 

 

Textanalysprogrammet ATLAS 

identifierade 43 återkommande 

nyckelord. 

Nyckelorden kombinerades i 16 

kategorier. De vanligaste 

nyckelorden var relaterade till 

kategorierna avslappning, 

smärtlindring och fysiologiska 

förändringar. Studien kom fram 

      II 

      K 
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VI 

 

textanalyseringsprogrammet 

ATLAS. 

till att behandling med AAT 

fungerade bättre hos barn än 

vuxna när det gällde 

avslappning. Det påvisades dock 

ingen signifikant skillnad mellan 

barn och vuxna gällande 

smärtlindring och fysiologiska 

förändringar. 

Tsai, Friedmann,  

Thomas 

2010 

Taiwan 

The effects of animal 

assisted therapy on 

stress responses in 

hospitalized children 

Att studera effekten 

av AAT med hund på 

kardiovaskulära svar, 

oro och medicinsk 

rädsla hos 

sjukhusvårdade barn 

En kvasiexperimentell studie 

med kontrollgrupp. 

Kardiovaskulära svar 

studerades genom upprepade 

mätningar av puls och 

blodtryck. För mätningar av 

oro och medicinsk rädsla 

användes skalorna STAIC 

respektive CMFS. AAT-

gruppen inkluderade nio 

barn, kontrollgruppen sex 

barn. Tre sjukhus deltog i 

studien. 

       n=15  

         (0) 

Det systoliska blodtrycket sjönk 

av AAT-intervention, men ingen 

signifikant skillnad sågs gällande 

oro och medicinsk rädsla 

       II 

     CCT 

Vagnoli, Caprilli, 

Vernucci, Zagni, 

Mugnai, Messeri 

Italien 

2015 

Can precence of a dog 

reduce pain and 

distress in children 

during venipuncture 

Undersöka effekten 

av AAI med hund 

som distraktion för att 

minska 

procedurrelaterad 

smärta hos barn i 

samband med 

blodprovstagning  

Randomiserad kontrollerad 

studie. Barn 4-11 år gamla, 

som inte hade egen hund och 

inte var hundrädda 

inkluderades. Ingen dermal 

bedövning användes. 

Interventionsgrupp (n=25) 

fick, förutom föräldrars, 

närvaro behandling med 

AAI i samband med 

blodprovtagningen, 

kontrollgrupp (n=25) hade 

enbart föräldrars närvaro. 

Oro mättes med OSBD-A. 

Smärta mättes med 

VAS/Faces Scale. Därutöver 

mättes kortisolnivåer hos 

      n=50 

        (0) 

Mätnivåerna gällande oro och 

kortisol var lägre i 

interventionsgruppen. När det 

gäller smärta respektive 

föräldrars oro förelåg dock inga 

signifikanta skillnader mellan 

grupperna. 

       II 

     RCT 
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barnen. Föräldrars oro 

mättes med STAI-Y1. 

Ett sjukhus och fyra hundar 

deltog i studien. 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


