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SAMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige började organiserade djurassisterade aktiviteter användas på 1950-talet. 

Det används idag inom flertalet områden och fler behandlingsmetoder som involverar djur är 

under utveckling. I dagsläget saknas det nationella riktlinjer och rekommendationer kring 

applikationsområden. Detta gör att djurassisterade aktiviteter förmodligen har potential till 

fler och bredare användningsområden inom omvårdnad. 

Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka inom vilka 

omvårdnadsområden djurassisterade aktiviteter har psykologiska samt fysiologiska effekter. 

Metod: Detta arbete är utformat som en systematisk litteraturstudie. De 13 studier som 

inkluderats har haft en kvantitativ ansats och har publicerats mellan 2009–2019. Samtliga 

studier har identifierats via PubMeds databas. Studierna har sedan analyserats utifrån en steg 

för steg metod i fem steg. 

Resultat: Effekter har setts inom ett flertal olika områden och med olika resultat. De mest 

omfattande effekterna har funnits inom vård av demenssjuka och inom äldreomsorg. Effekter 

som generellt förekommer är minskade depressionssymtom, förbättrad kognition, sänkta 

kortisolnivåer, upplevd förbättrad livskvalitet och minskad oro.  

Slutsats: Djurassisterade aktiviteter bör ses som ett komplement till sedvanlig vård och 

generell behandling. Inom vården av demenssjuka skulle många patienter gynnas av utökade 

djurassisterade aktiviteter. I områden som psykiatri, pediatrik och smärttillstånd kan patienter 

gynnas av djurassisterade aktiviteter, men fler studier med större, mer heterogena 

undersökningsgrupper behövs för att fastställa evidensunderlag. 

Nyckelord: Djurassisterade aktiviteter, litteraturöversikt, omvårdnad 



   
 

   
 

ABSTRACT 

Background: Animals have in Sweden been used in caregiving since the 1950´s. Today it is 

used in several areas and more treatments including animals are under development. 

Guidelines and recommendations about applications and usage have not been developed in 

Sweden. There are good possibilities that animal-assisted activity has the potential for more 

and wider usage in nursing. 

Aim: The aim of this literature review was to examine in which nursing areas animal assisted 

activities had physiological and psychological effects.  

Method: This bachelor thesis was designed as a systematic literature review based on 13 

studies published from 2009 to 2019. All studies were acquired from the PubMed database 

and had a quantitative approach. The studies were later analysed thru a step by step method.  

Results: Effects have been showed in several areas. The most significant results have been 

found in care of patients diagnosed with dementia and in geriatric care. Effects that generally 

occur are decreased symptoms of depression, improved cognition, lower cortisol levels, 

perceived improved quality of life and decreased anxiety. 

Conclusion: Animal assisted activities could be used as a promoting addition to ordinary 

care but should not be used as a detached treatment. The most studied area within healthcare 

is different kinds of cognitive impairment, mostly patients diagnosed with dementia. Other 

areas of healthcare where animal assisted activities appear to have good effects both on 

physiological and psychological factors are different kind of psychiatric diagnoses, pain-

management and paediatrics, but in these areas more research with a larger, more heterogenic 

population needs to be done to fully evaluate the effects.  

Keywords: animal assisted therapy, litterature review, nursing 
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BAKGRUND    

Människan har länge haft kännedom om att djur kan ha en positiv inverkan på vår allmänna 

hälsa. Det finns teorier om att medicinfilosofen Hippokrates redan i det antika Grekland 

implementerade hästar och hundar i omvårdnaden av sina patienter (Lerner & Silfverberg, 

2014). I Sverige har ridning använts till att habilitera personer med funktionsnedsättningar 

sedan 1950-talet (Socialstyrelsen, 2019). Det finns i dagsläget djur som agerar ledare för 

blinda personer, händer för personer med rörelsenedsättningar och till och med djur vars 

sensoriska system kan uppfatta hypoglykemi, cancercellstillväxt och identifiera vissa 

bakterier (Lerner & Silvferberg, 2014).  

Tidigare forskning 

Sällskap av djur har visat sig ha flertalet positiva psykosociala effekter i en generell 

population. Dokumenterade psykosociala effekter av umgänge med djur är exempelvis ökade 

interaktioner med andra människor, förstärkt koncentrationsförmåga i sociala sammanhang, 

minskade ångest och orosnivåer samt ökad upplevd glädje (Beetz, Uvnas-moberg, Julius & 

Kotrschal, 2012). Djurassisterade aktiviteter har också visat sig minska stress och 

fysiologiska effekter av stress, så som stabilisering av puls, sänkning av blodtryck hos 

individer med hypertoni, samt även minska symtom av andra hjärt- och kärlsjukdomar.  En 

effekt som återkommer i flertalet studier är att djurassisterade interventioner har en förmåga 

att sänka serumkoncentrationen av kortisol (Barker et al. 2005, Beetz et al. 2011, Odendaal 

and Meintjes, 2003, Viau et al. 2010). Höga kortisolnivåer kan leda till en hämmad protein- 

och DNA-syntes vilket kan skapa tillväxthämning och minskad celldelning.  Förhöjda 

kortisolnivåer hämmar även immunsystemet. Sänkning av förhöjda kortisolnivåer bidrar till 

normaliserat blodglukos (Sand, 2007). Interaktioner med hundar har visat sig ge ökade 

serumkoncentrationer av endorfiner, oxytocin och dopamin (Odendaal, 2000). Endorfiner, 

oxytocin och dopamin är multifunktionella signalsubstanser och hormoner som är associerade 

med ökat välmående (Sand, 2007). Inga effekter av djurassisterade aktiviteter på 

serumkoncentrationer av adrenalin och noradrenalin (Barker et al. 2005, Julius & Kotrschal, 

2012).   

DeSchriver och Riddick (1990) genomförde en studie där de jämförde effekterna av en 

inspelning av fiskar i akvarium mot fiskar i ett riktigt akvarium. Då deltagarna tittar på det 

verkliga akvariet stabiliseras hjärtfrekvensen och muskler slappnar av. När deltagarna tittar 
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på inspelningen uteblir dessa effekter och inga andra tillkommer. Edwards och Beck (2002) 

studerade effekten av ett akvarium i matsalen på en avdelning för patienter med Alzheimers 

sjukdom. De ser att deltagarna får en bättre nutritionsstatus, att malnutritionen samt behovet 

av att använda kosttillskott minskar. Barker et al. (2003) ser att ett akvarium i väntrummet på 

en psykiatrisk klinik där ECT genomförs minskar patienternas ångest och oro inför ECT-

behandlingen.  

Hergovich, Monshi, Semmler och Zieglmayer (2002) samt Kotrschal och Ortbauer (2003) 

beskriver att närvaro av djur i skolan minskar aggressivt beteende hos elever. Husdjursägare 

beskriver en generellt bättre upplevd hälsa och besöker läkare färre gånger än populationen 

som inte har husdjur (Headey et al.,2008). Personer som drabbas av en hjärtinfarkt har visat 

sig ha större procentuell överlevnad ett år efter infarkten om de äger en hund (Friedmann & 

Thomas, 1998). Headey (1999) ser att personer som äger en katt eller en hund har ett lägre 

intag av läkemedel som behandlar kardiovaskulära sjukdomar än den övriga befolkningen. 

Pithecoff, McLauhlin och de Mederios (2016) visar i en kvalitativ observationsstudie att äldre 

patienter som har tillbringat tid med kaniner känner ett lugn och får lättare att slappna av. De 

äldre upplever även en känsla av samhörighet och får ett samtalsämne att dela med varandra 

när kaninerna kommer till boendet (Pitheckoff, McLaughlin & de Mederios, 2016). 

Kamioka et al. (2014) redovisar i en litteraturstudie begränsad evidens för djurassisterad 

aktivitet, baserat på att forskningen som fanns höll för låg kvalitet för att genomföra en 

metaanalys, samt att undersökningsgrupperna var alltför homogena. Med dagens utökade 

utbud av studier finns det möjlighet att resultatet kan visa sig vara annorlunda. 

Defenition av djurunderstödda aktiviteter 

European Society of Animal-Assisted Therapy, ESAAT, (2011), definierar djurassisterade 

aktiviteter som åtgärder med avsikt att förstärka hälsa, minska beroendeproblematik, 

rehabilitera samt stärka sociala interaktioner. Det kan också användas för att träna motorik, 

behandla kognitiva störningar, förbättra problemlösningsförmåga och ångeststörningar. 

Djurassisterad aktivitet bör övervakas av personal med utbildning inom hälso- och sjukvård, 

samt utföras planerat och med pedagogisk grund. Dessa aktiviteter kan bestå av att patienten 

interagerar, kommunicerar och utför aktiviteter med djur eller utför skötsel av djur. 

Sjuksköterskans roll 
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Allmänsjuksköterskan har som arbetsledare i vårdlagen ansvar för att teamarbete och kontakt 

med andra instanser används till patientens gagn. För att utföra detta gäller det att 

allmänsjuksköterskan vet när det är dags att kontakta vilken yrkesgrupp (Berlin, 2013). I 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskan (2017) går det att läsa att “Sjuksköterskan verkar för 

jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelningen av resurser, tillgång till hälso- och 

sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster.” Detta innebär att sjuksköterskan behöver ha 

kunskap om när djurassisterade aktiviteter kan implementeras i omvårdnaden, så att det 

används vid rätt tillfälle till rätt patient. 

Enligt ICN är ett av sjuksköterskans grundläggande område att lindra lidande och 

djurassisterade aktiviteter har enligt tidigare forskning visat sig minska lidande för vissa 

patientgrupper (Beetz et.al 2012). För sjuksköterskan är det också viktigt att kommunicera 

kring de djurunderstödda aktiviteterna med patienten innan hon ser till att dessa genomförs, 

då de kan finnas kulturella och religiösa aspekter som påverkar patientens villighet till 

djurunderstödda aktiviteter. Inom islam finns det till exempel en del som anser att hundar 

medför en religiös orenhet (Lerner & Silfverberg, 2014). 

Samhällets perspektiv 

En färdigutbildad vårdhund kostar 250 000 kronor. År 2012 fanns det 100 diplomerade 

vårdhundsteam i 50 olika kommuner i Sverige. Alla hundar som påbörjar utbildning till 

vårdhund genomgår ett antal lämplighetstester innan utbildningsstart ( vårdhundsskolan i.d) 

Hundarna som rekryteras till ett vårdhundsteam går igenom ett flertal lämplighetstester innan 

de får påbörja utbildning till vårdhund, bland annat i en simulerad vårdmiljö, och 90 % av 

alla hundar går inte vidare till utbildningsprocessen efter utförda lämplighetstester. På så vis 

garanteras att endast hundar som har de förmågor som krävs kommer att utbildas till 

vårdhundar (Läkartidningen, 2012), vilket leder till en minimerad kostnad på hundar som ej 

visar sig vara lämpliga som vårdhundar. En viktigt fråga som måste belysas är 

hygienaspekten av djur inom vården. Vårdhundsteamen jobbar mycket för att deras arbete 

ska vara hygieniskt. Hundar som används i vården går på regelbundna veterinärkontroller och 

det ställs höga krav på hundar och ägare som utbildas till vårdhundsteam (Vårdhundskolan, 

i.d.).”Om alla hade lika noggrann handhygien som vårdhundsteamen, skulle smittspridningen 

minska inom vården.” - Smittskyddsöverläkare Staffan Sylwen, Akademiska sjukhuset 

Uppsala. 
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Djurassisterad aktivitet har fått en ökad omfattning de senaste åren och allt fler 

behandlingsmetoder där djur är delaktiga utvecklas (Charry-Sánchez, Pradilla, Talero-

Gutiérrez, 2018). I dagsläget saknas det nationella riktlinjer och rekommendationer kring 

användning och applikationsområden. Det finns i Sverige inget utvecklat samarbete mellan 

forskare, praktiker och beslutsfattare. Detta gör att djurassisterad aktivitet förmodligen har 

potential till fler och bredare användningsområden inom omvårdnad (Lerner & Silfverberg, 

2014). 

Teoretisk referensram  

I kommande systematiska litteraturstudie kommer Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang, KASAM, att användas. Teorin bygger på att människan genom livet utsätts för 

olika stressorer som sätter kroppen och psyket på prov, alla människor reagerar olika i 

liknande situationer beroende på hur stark KASAM hen har. De tre grundpelarna för teorin är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, personer med stark KASAM har höga värden 

inom alla tre grundpelare. Begriplighet utgör den väldefinierade, uttalade kärnan i den 

ursprungliga definitionen och syftar på i vilken utsträckning människan förstår yttre och inre 

stimuli (Antonovsky, 1987). Den andra grundpelaren har Antonovsky (1987) valt att kalla 

hanterbarhet och med det menar han det resurser personen har runt omkring sig för att 

hantera de stimuli och stressorer personen möter i livet. Den tredje pelaren är meningsfullhet 

och handlar om att personen upplever det meningsfullt att möta de utmaningar och krav som 

personen ställs inför (Antonovsky, 1987). 

Antonovsky (1987) grundade begreppet salutogenes. Det salutogena förhållningssättet 

innebär att fokus ska ligga på människans friskfaktorer. Motsatsen beskrivs i begreppet 

patogenes, vilket innebär sjukdom (Antonovsky, 1987). Människan är multidimensionell och 

behöver ses med både ett salutogent och ett patogent perspektiv. Sjuksköterskans 

omvårdnadsperspektiv bör utgå från det salutogena synsättet, läkare kompletterar 

sjuksköterskan med sin patogena syn (Langius- Eklöf, 2009). Det salutogena förhållningsättet 

strävar efter att främja det friska och ska hindra patienten från att gräva ner sig i sin sjukdom. 

För att bryta patientens tankar på det sjuka krävs stimuli från till exempel vårdpersonal 

(Langius- Eklöf, 2009). Hästar och hundar har i vården visat sig kunna bidra till friskfaktorer, 

minska fokus på det sjuka och utgöra positiva stimuli (Lerner & Silfverberg, 2014). 

Sjuksköterskans grundpelare är de fyra metaparadigmen; hälsa, människa, miljö och 

omvårdnad (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Dessa fyra grundpelare hänger ihop med 
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varandra likt grundpelarna i KASAM, de kan härröras till varandra genom att applicera 

sjuksköterskans grundpelare i teorin om KASAM. Människan är den centrala delen och 

dennes hälsa påverkas av yttre samt inre stimuli vilket kan kopplas till miljö. Hur människan 

hanterar dessa stimuli samt hur hälsan påverkas beror på vad personen har i sin närhet, 

exempelvis en sjuksköterska som utför omvårdnadsåtgärder (Langius-Eklöf, 2009). 

Sjuksköterskan ska ha ett salutogent perspektiv, vilket betyder att sjuksköterskan ska främja 

hälsa hos patienten genom att främja friskfaktorer. Avgränsningarna av friskfaktorer kan vara 

väldigt fin, stress är en faktor som både kan vara en friskfaktor och en riskfaktor beroende på 

personlighet och stresstålighet. Det som var positiv stress för en person när denne var frisk 

kan när personen är nedsatt bidra till att personen blir sjuk eller inte tillfrisknar som hen ska 

(Antonovsky,1987). När personen blir en patient och har kontakt med vården så blir det 

sjuksköterskans uppgift att främja friskfaktorer, minimera riskfaktorer och se till att patienten 

kan tillfriskna så fort som möjligt.  

Problemformulering 

Kunskapen kring huruvida djurassisterad aktivitet används och har effekt är idag begränsad, 

vilket kan leda till att stora patientgrupper riskerar att gå miste om en fungerande 

hälsofrämjande behandling. En bredare kunskap hos sjuksköterskan om hur djurassisterad 

aktivitet fungerar torde leda till ett mer frekvent och korrekt användande av dessa resurser. 

Syfte 

Syftet är att undersöka inom vilka omvårdnadsområden djurassisterad aktivitet har 

psykologiska samt fysiologiska effekter. 

Frågeställningar: 

Inom vilka områden har djurassisterad aktivitet visat sig ha effekt? 

Vilka fysiologiska och psykologiska effekter av djurassisterade aktiviteter har redovisats? 
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METOD 

Design  

Detta examensarbete innefattar en systematisk litteraturstudie av originalartiklar med 

kvantitativ ansats.  

Sökstrategi 

Inklusionskriterierna var studier som innehåller en intervention. Artiklarna skulle vara 

publicerade i akademiska vårdvetenskapliga tidskrifter mellan åren 2009 och 2019. De skulle 

vara skrivna och publicerade på engelska. 

Exklusionskriterier var artiklar som inte redovisade statistiska mätmetoder eller etiskt 

godkännande respektive etiskt resonemang. Studier som endast använde mekaniska djur har 

exkluderats. 

Preliminärsökning genomfördes 19-09-13. Första sökningen i PubMed genererade 13 studier, 

där tre uteslöts för att de ej uppfyllde inklusions- och exklusionkriterierna. Andra sökningen i 

PubMed gav 15 träffar. Majoriteten av dessa var redan granskade i tidigare sökning, vilket 

gjorde att denna sökning endast genererade sex nya studier.  I databasen CINAHL 

genomfördes en sökning som gav tre utfall. Samtliga abstrakt granskades, men ingen av 

studierna inkluderades då de ej var tillgängliga i fulltext. En ytterligare sökning genomfördes 

i CINHAL där avgränsningen RCT´s avlägsnades. Den gav 20 träffar där 17 abstract 

granskades. Tre av dessa 17 artiklar uteslöts då de även fanns på PubMed. Av resterande 14 

artiklar var ingen tillgänglig i fulltext via Uppsala universitetsbibliotek. I databasen Cochrane 

gjordes en sökning som gav 25 träffar. Ingen av dessa studier kom dock att ingå i 

litteraturstudien då 9 träffar var systematiska översikter och 10 artiklar redan inkluderats i 

utfallet från tidigare databaser. Resterande fem artiklar uteslöts då de ej uppfyllde inklusions- 

och exklusionkriterier.  
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Tabell 1. Redovisning av Databassökning. 

Databas Avgränsni

ngar  

Sökord Utfall Lästa 

abstract 

Lästa 

studier  

Ingår i 

litteraturst

udien 

PubMed År 2009-

2019. 

Clinical 

trial 

Animal 

assisted 

therapy, 

nursing, 

effects 

13 10 10 7 

PubMed År 2009-

2019, 

Clinical 

trial 

 

Animal 

Assisted 

therapy, 

nursing 

15 6 6 6 

CINAHL År 2009-

2019 

RCT 

Animal 

assisted 

therapy, 

nursing, 

effects 

3 3 0 0 

CINAHL År 2009-

2019 

Animal 

assisted 

therapy, 

nursing, 

effects 

20 17 1 0 

Cochrane År 2009-

2019 

Animal 

assisted 

therapy, 

nursing 

25 8 0 0 
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Bearbetning och analys  

 

Kvalitetsanalys 

 

Med hjälp av en kvalitetsanalysmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (Bilaga 1) 

som granskar studiernas olika delar och bedömer kvaliteten, har en kvalitetsanalys 

genomförts. Studierna bedömdes enligt antalet ja-poäng, vilket motsvarar positiva 

vetenskapliga egenskaper i studien. Alla studier som har över 30 deltagare får ett “ja” poäng, 

då detta ses som ett minsta antal i kvantitativa studier för att kunna applicera statistiska mått 

(Eljertsson, 2012). Enligt rekommendation från Willman, Stoltz och Bahtesevani (2006) 

skattades studiernas kvalitet utifrån procentsatser av “ja” poängen.  Studier skattades till hög 

kvalitet om de uppnådde över 75% “ja” svar, medelkvalitet om de uppnådde över 50 % “ja” 

svar. Studier som hade under 50 % “ja” svar skattas vara av låg kvalitet. Studier som bedöms 

till hög eller medelkvalitet inkluderades i denna systematiska litteraturstudie. En studie 

bedömdes ha låg kvalitet och redovisades därför inte i urvalet i resultatet med övriga studier.  

Resultatanalys 

 

Resultatanalysen har genomförts enligt Fribergs (2017) steg för steg metod. Studierna har 

först lästs igenom i sin helhet flertalet gånger med fokus på resultatet, därefter har 

nyckelfynden identifierats i samtliga studier. Resultaten har sammanfattats överskådligt i en 

tabell som återfinns som bilaga 2. En analys och jämförelse med fokus på likheter och 

skillnader av resultaten i studierna har genomförts och redovisats i resultatet.  

Forskningsetiska överväganden 

 

Inga djur eller patienter får ha utsatts för onödigt lidande under genomförandet av studierna 

som låg till grund för denna litteraturstudie. Studierna som inkluderats i litteraturöversikten 

har alla redovisat ett etiskt godkännande, alternativt redogjort samt beaktat etiska problem 

som har förekommit (Forsberg & Wengström, 2016). Alla studier som uppfyllde inklusions- 

och exklusionkriterier har granskats utan särskiljning. De resultat som analyserats har 

presenterats så objektivt som möjligt utan avsikt att väga in egna värderingar i slutresultatet.  



   
 

 12 

Författare till studier samt andra källor har refererats till ordentligt så att läsaren ska förstå 

vem som är källa till informationen (Forsberg & Wengström, 2016).  

RESULTAT 

Studierna som ligger till grund för denna litteraturstudie har undersökt olika 

användningsområden samt olika typer av djurassisterade aktiviteter. Majoriteten av studierna, 

(n=10) inkluderade hundar (Branson, Boss, Padhye, Trötscher & Ward, 2017; Calvo et al. 

2016; Friedmann et al., 2014; Harper et al. 2014; Krause-Parello & Kolassa, 2016; Majic, 

Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013; Menna, Santaniello, Gerardi, Di Maggio & Milan, 

2015; Moretti et al., 2010; Olsen et al., 2016; Thoudberg et al. 2015). Andra djur som 

användes var hästar (Johnson et al., 2018; Lucena-Antón, Rosety-Rodriguez & Moral-

Munoz, 2018; Nurenberg et al., 2015). Aktiviteterna har utförts med olika frekvens och 

duration. Deltagarna i Branson och medarbetares (2017) studie genomförde djurassisterade 

aktiviteter en gång under 10 minuter, medan deltagarna i Menna och medarbetares (2017) 

studier genomförde djurassisterade aktiviteter 45 minuter i veckan i sex månader, totalt 18 

timmar.  Demensvård, psykiatrisk vård, vård av barn och unga samt smärtvård är 

omvårdnadsområden undersökts i inkluderade studier. I bilaga 2 finns information om 

deltagarantal, kontrollgrupper, intervention samt aktuella effektmått och resultat av dessa. 

Demenssjukdomar 

 

Fyra av studierna undersökte personer men demenssjukdom samt äldre med andra kognitiva 

nedsättningar (Majic et al., 2013,Menna et al., 2015; Moretti et al., 2010; Olsen et al., 2016) 

Samtliga av dessa studier redovisade resultat av djurassisterade aktiviteter inom ett eller flera 

områden. Menna och medarbetare (2015) och Moretti och medarbetare (2010) såg att 

djurassisterade aktiviteter bidrog till en förbättrad kognition hos patienter med 

demenssjukdom. Moretti et al. (2010) och Olsen et al. (2016) beskriver att patienter med en 

någon form av demensdiagnos samt äldre med kognitiva nedsättningar som fick genomföra 

djurassisterade aktiviteter upplevde en ökad livskvalitet. Vidare har även Majic et al. (2013) 

studerat djurassisterade aktiviteter hos personer med demenssjukdom, de redovisar inga 

förbättringar över tid, utan ser istället att de demenssjuka som fick delta i djurassisterade 

aktiviteter hade en fördröjning i utvecklingen av de neuropsykiatriska symtom som utvecklas 

med demenssjukdomar. Majic et al. (2013), Moretti et al. (2010), Menna et al. (2015) och 

Olsen et al. (2016) har alla framfört att patienter med demenssjukdom uppvisar färre 
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depressionssymtom efter genomförda djurassisterade aktiviteter.  Majic et al. (2013) har 

undersökt användningen av läkemedel i grupperna antipsykotika, antikoagulantia, 

antidepressiva och benzodiazepiner hos patienter med demenssjukdom och har sett att 

läkemedelsintagen inte förändrades i omfattning hos deltagare som fick genomgå 

intervention. Inga skillnader observerades i vikt, BMI samt sömnkvalitet hos äldre och 

demenssjuka som deltog i djurassisterade aktiviteter (Thodberg et al., 2015). Olsen och 

medarbetare (2016) har i sitt resultat beskrivit att förekomsten av agitation hos deltagarna inte 

har minskat efter djurassisterade aktiviteter. 

Psykisk ohälsa 

 

Calvo et al. (2016) har redovisat att patienter med schizofreni upplevde en förbättrad hälsa 

efter att ha genomgått interventionssessioner med hund i sex månader, det såg också en 

signifikant minskning av de negativa symtom som förekommer vid schizofreni, de positiva 

symtomen kvarstår dock hos patienterna i ungefär samma utsträckning. Calvo och 

medarbetare (2016) redovisar även en signifikant sänkning av kortisolnivåerna i saliven hos 

patienter som diagnostiserats med schizofreni efter genomförda djurassisterade aktiviteter. En 

minskning av våldsamt beteende hos patienter inom psykiatri som tidigare utövat våld vid 

upprepade tillfällen kunde ses i studien som undersökte djurassisterade aktiviteter inom 

psykiatrisk slutenvård. En större effekt på antalet våldsamma tillfällen kunde ses i gruppen 

som fick umgås med hästar, antalet tillfällen minskade från 1,33 tillfällen per månad innan 

interventionen till 0,77 tillfällen per månad efter interventionen (Nurenberg et al., 2015). En 

studie som innefattade äldre med psykossjukdomar uppger att 90% av deltagarna har känt sig 

lugnare efter djurterapi, såväl kortsiktigt som långsiktigt, och att hälften av deltagarna 

upplevde en förbättrad livskvalitet (Moretti et al., 2013). Krigsveteraner som diagnostiserats 

med PTSD har setts genomgå en klinisk och symtomatisk förbättring efter genomförda 

aktiviteter med hästar, deltagarna i studien skattade minskade depressionssymtom, en bättre 

känsloregleringsförmåga och en ökad förmåga att använda coping-strategier (Johnsson et al., 

2018).  

Fem studier har undersökt depressionssymtom och upplevd livskvalitet hos deltagarna ( 

Majic et al. 2013, Menna et al. 2015, Moretti et al. 2010, Olsen et al. 2016, Thoudberg et al. 

2015). Samtliga har redovisat att deltagarna visar färre depressionssymtom samt färre 

konsekvenser av depressionen i vardagen efter djurassisterade aktiviteter. Vidare redovisar 

tre av dessa studier även att deltagarna upplevde att de fick en högre livskvalitet efter 
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genomförda aktiviteter med djuren (Menna et al.,2015; Moretti et al.,2010; Olsen et al., 

2016). Menna och medarbetare (2015) beskriver utöver detta att deltagarna upplever mer 

glädje efter interventionerna. Däremot minskade inte intag och doser av antidepressiva 

läkemedel (Majic et al.,2013). Friedmann et al. (2014) beskriver att patientgruppen som 

deltog i de djurassisterade aktiviteterna blev mindre apatiska efter interventionen, och att 

förekomsten av apati samtidigt ökade i kontrollgruppen. 

Pediatrik 

 

Resultatet av en studie som undersökte barn som vårdas på en somatisk vårdavdelning visade 

att barnen uppvisade somatiska förbättringar i form av sänkta koncentrationer av C-reaktivt 

protein samt kortisol i saliven (Branson et al. 2017). Denna studie såg även en minskad 

ångestnivå hos barnen efter genomförda djurassisterade aktiviteter. Branson et al. (2017) såg 

även att barnen som deltog i de djurassisterade aktiviteterna upplevde en minskning av 

känslor som sorg, uppgivenhet och oro samt en ökning av positiva känslor som glädje, hopp 

och mod. Förändringar i känslotillstånd var inte signifikanta. Några av barnen tillfrågades om 

generella upplevelser av djuret. Samtliga beskrev att de uppskattade tillfället med 

djurassisterade aktiviteter, och hälften beskrev att de hade fått en stark anknytning till djuret. 

Lucena-Antón et al. (2018) redogör att barn med cerebral pares som deltagit i hästassisterade 

aktiviteter får en minskad spasticitet och minskad muskeltonus, framförallt i muskler i 

adduktor-grupperna.  

Övriga effekter 

 

Krause-Parello och Kolassa (2016) redovisar i sitt resultat en signifikant förbättring av det 

systoliska blodtrycket och en icke-signifikant sänkning av pulsen hos interventionsgruppen, 

som bestod av ett urval av äldre invånare. Patienter som har fått djurassisterade aktiviteter i 

samband med postoperativ fysioterapi anger en signifikant lägre smärtskattning via VAS än 

kontrollgruppen, de var även generellt mer nöjda med den postoperativa vården och upplevde 

sig ha lättare att kommunicera med omvårdnadspersonal (Harper et al., 2014).  

Inga förändringar i läkemedelsintag sågs hos individer med funktionsnedsättning som fick 

genomföra djurassisterade aktiviteter. Läkemedelsgrupperna som undersöktes var 

antidepressiva, antipsykotiska, sedativa läkemedel och anxiolytika. Det kunde ses en ökning 
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av fysisk aktivitet hos deltagare som får genomföra djurassisterade aktiviteter, samtidigt som 

den fysiska aktiviteten hos deltagarna i kontrollgruppen minskade (Friedmann et al., 2014)  

 

DISKUSSION  

Denna litteraturstudies resultat indikerar att djurassisterade aktiviteter kan användas som 

komplement till sedvanlig vård, att det är mer utforskat och implementerat inom vissa 

områden samtidigt som andra fortfarande är tidigt i utvecklingsfasen. Effekter av 

djurassisterade aktiviteter har studerats inom olika typer av demenssjukdomar och där visat 

sig ha resultat på kognition och depressionssymtom. Inom psykisk ohälsa har djurassisterade 

aktiviteter visat effekt hos patienter med depression, schizofreni och övriga psykossjukdomar. 

Djurassisterade aktiviteter har även visat sig minska våldsamma beteenden. Oväntade 

effekter av djurassisterade aktiviteter var en minskad muskelspasticitet, minskad uppskattad 

smärta samt en sänkning av det systoliska blodtrycket.  

Resultatdiskussion  

 

Enligt de nationella riktlinjer som finns utformade av Socialstyrelsen (i.d.) kan 

djurassisterade aktiviteter erbjudas inom vården av personer med  demenssjukdom. 

Föreliggande resultat tyder på att en population med demenssjukdom uppvisar goda effekter 

av interventionen, främst i form av förbättring av den kognitiva förmågan och 

depressionssymtom. En teori finns om att det var mänskligt sällskap, personcentrerade 

aktiviteter och fasta rutiner som bidrog till förbättringarna, och inte de djurassisterade 

aktiviteterna i sig. Detta är något som bör tas i beaktning och kan ha stor betydelse, men i 

förhållande till resten av resultaten går det inte att utesluta att djuren i sig har effekt. 

I resultatet redovisas en minskad kortisolproduktion efter genomförda djurassisterade 

aktiviteter, detta har tidigare beskrivits av Beetz et al. (2012). Sänkning av 

kortisolkoncentrationer har uppmätts i serum samt saliv. Studierna som har undersökt 

kortisolnivåer har utgått ifrån helt olika populationer, barn kontra patienter med schizofreni, 

medan Beetz et al. (2012) har gjort en litteraturstudie. Detta indikerar att sänkningen av 

kortisolnivåer är en effekt av djurassisterade aktiviteter som kan generaliseras. Inga skillnader 

i noradrenalin och adrenalin redovisades i resultatet i likhet med vad som finns beskrivet av 

Barker och medarbetare (2005) samt Julius och Kotrschal (2012), vilket tyder på att 
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djurassisterade aktiviteter inte har någon effekt på dessa signalsubstanser. Det beskrevs en 

minskning av det systoliska blodtrycket, men det är således orelaterat till nivån av adrenalin. I 

likhet med DeShiver och Riddick (1990) beskrivs i resultatet att närvaro av djur stabiliserar 

hjärtfrekvensen. I redovisat resultat beskrevs ingen signifikant förändring i läkemedelsintag, 

men en viss effekt av djurassisterade aktiviteter har funnits i en del av de områden där 

läkemedelsintag undersökts. Med tanke på denna del av resultatet finns funderingar att 

läkemedelsintag kanske kan minskas på längre sikt. Detta styrks av att resultaten av 

läkemedelsbehandling vid djurassisterade aktiviteter har redovisats i som mest 10 veckor, 

som är en mycket kort tid för att utvärdera och justera de läkemedelsgrupper som undersökts.  

 I redovisat resultat ses en minskning av förekomsten av våld och agitation hos patienter inom 

psykiatrin detta stämmer överens med Hergovich et al. (2002) samt Kotrschal och Ortbauer 

(2003) som tidigare beskrivit att närvaro av djur i skolan minskar aggressivt beteende hos 

elever. Förekomsten av agitation hos personer med demensjukdom verkar dock inte minska 

av interventionen. Hos patienter med schizofreni sågs i resultatet en förbättring av de 

negativa symtomen medan de positiva symtomen påverkades lika mycket i både 

interventionsgruppen och kontrollgruppen, detta kan tänkas bero på att de positiva symtomen 

är lättare att behandla med läkemedel (Allgulander, 2008) och därför blir resultatet likvärdigt 

i båda grupperna. De negativa symtomen är mycket svårare att behandla med läkemedel 

(Allgulander, 2008) och där kan djuren tänkas ha en positiv inverkan på patienterna som 

möjligtvis känner sig mer behövda och känner en större känsla av sammanhang. 

Kvaliteten på aktiviteterna verkar spela mer roll än kvantiteten, då även en session på endast 

10 minuter har gett signifikanta resultat. För att djurassisterade aktiviteter ska kunna 

implementeras med kvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet i svensk sjukvård 

behöver fler djur och mer personal tränas på att utföra dessa aktiviteter. Detta skulle medföra 

en större engångskostnad som med stor sannolikhet skulle vägas upp efter en tid. Som 

redovisat i bakgrunden kostar en färdigutbildad vårdhund 250 000 kronor, men 

vårdhundskolan uppskattar att kostnaden återges i form av goda effekter redan inom en 

månad (Läkartidningen, 2012). Djurassisterade aktiviteter kan gynna stora patientgrupper, 

framförallt inom äldreomsorg och psykiatri, men det krävs att aktiviteterna utförs enligt 

ESAATs (2011) riktlinjer för att de djurassisterade aktiviteterna ska uppfylla sitt syfte. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara en utveckling av de nationella riktlinjer som finns. 

Ingenting nämns om att implementera djurassisterade aktiviteter i de riktlinjer som finns för 
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att behandla depression och ångesttillstånd (Socialstyrelsen, 2017). Socialstyrelsen (2019) 

poängterar dock att en uppdatering av de nationella riktlinjerna för behandling av depression 

och ångestsyndrom kommer att genomföras under den senare delen av 2019 och 

förhoppningar finns om att socialstyrelsen kommer att beakta det uppdaterade evidensläget 

för djurassisterade aktiviteter vid psykisk ohälsa och därmed involvera dessa i de nya 

riktlinjerna. Då hela 19% av Sveriges befolkning har eller har haft en diagnostiserad 

depression (Folkhälsomyndigheten, 2017) skulle lidande kunna minskas för ytterligare en 

stor patientgrupp med hjälp av djurassisterade aktiviteter. Personer med PTSD har också 

gynnats utav djurassisterade aktiviteter, då främst med hästar (Johonson et al. 2018) PTSD 

ingår i gruppen ångestsyndrom i Socialstyrelsens (2017) riktlinjer, och således saknas i 

nuläget även riktlinjer om djurassisterade aktiviteter vid behandling av PTSD.  Psykisk 

ohälsa är något som markant ökar år för år, hos unga har förekomsten av psykisk ohälsa 

fördubblats sedan 1980 (Folkhälsomyndigheten, 2018) och de behandlingsresurser som finns 

är inte tillräckliga. Djurassisterade aktiviteter skulle kunna användas som alternativ till 

exempel hos patienter som kommer att få vänta länge på psykiatriska insatser. 

Sjuksköterskan skulle uppfylla sina etiska plikter enligt ICN om att “verka för jämlikhet och 

social rättvisa när det gäller fördelningen av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och 

andra vård- och omsorgstjänster” samt lindra lidande om de i större omfattning gav patienter 

möjlighet till djurassisterade aktiviteter. Det är självklart viktigt att djurassisterade aktiviteter 

används personcentrerat, då det finns många aspekter som kan spela roll för hur effektivt 

djurassisterade aktiviteter blir för en patient. Thoudberg och medarbetare (2015) beskriver att 

de patientcentrerade delarna av de djurassisterade aktiviteterna också har effekt, som 

tillexempel rutinen de skapar och att patienter får odelad uppmärksamhet av djur och ledare. 

Till exempel finns det inom islam en del personer som anser att hundar medför orenhet. Det 

är viktigt att sjuksköterskan diskuterar insatsen med patienten innan hon initierar den, då 

religiösa och kulturella aspekter kan spela stor roll, som i exemplet nämnt ovan.  

Med tanke på resultatet som presenteras i denna litteraturstudie kan Antonovskys (1987) teori 

“känsla av sammanhang” appliceras då djurassisterade aktiviteter har visat på en förbättrad 

livskvalitet och att deltagarna känner en större meningsfullhet när det får ta hand om eller 

tillbringa tid med djur. I Pitheckoff och medarbetares (2016) studie uttrycker deltagarna ett 

välbefinnande och en ökad meningsfullhet när de får tillbringa tid med djuren, vilket även 

kan ses i resultatet. Detta bidrar till konstaterandet att Antonovskys grundpelare 
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meningsfullhet förstärks i samband med djurassisterade aktiviteter. Grundpelaren 

hanterbarhet kan också växa utav djurassisterade aktiviteter, då patienterna finner sin 

situation mer kontrollerbar i samband med aktiviteterna. Djurassisterade aktiviteter utfördes 

ofta i miljöer där ett patogent förhållningsätt dominerar. De djurassisterade aktiviteterna 

hjälper patienter och omvårdnadspersonal att främja friskfaktorer och stärka det salutogena 

förhållningssättet. Headey och medarbetare (2008) presenterar i sitt resultat att husdjursägare 

överlever en hjärtinfarkt bättre än icke husdjursägare, vilket kan kopplas till det salutogena 

förhållningsättet, där djuren blir en friskfaktor i patientens liv. Det salutogena 

förhållningssättet och friskfaktorer behöver stimuleras för att en individ ska kunna förstärka 

sin känsla av sammanhang (Antonovsky, 1987). Djurassisterade aktiviteter har i resultatet 

visat sig minska negativa känslor och depressionssymtom, vilket minskar patogena faktorer 

hos patienten och underlättar utifrån patientens eget perspektiv och utifrån sjuksköterskans 

perspektiv. Den redovisade sänkningen av kortisol kan vara ett tecken på minskad stress, och 

en minskad stressnivå kan förstärka patientens förhållande till de tre grundpelarna och 

därmed öka patientens KASAM. I resultatet redovisas att deltagare som får utföra 

djurassisterade aktiviteter får en bättre känsloregleringsförmåga, vilket stärker patientens tro 

på sig själv och därmed patientens KASAM.  

 

Metoddiskussion 

En snabb sökning på kvalitativa studier visade att urvalet av dessa var väldigt litet, och 

knappt några studier fanns som matchade inklusions och exklusionkriterier, därför är denna 

litteraturstudie endast baserad på kvantitativa studier. Kvalitetsskattning av studierna har 

skett med hjälp av en kvalitetsanalysmall utförd av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Av de studier som inkluderats i förgående resultat skattades fem studier ha hög kvalitet och 

åtta studier ha medelkvalitet. En studie skattades till låg kvalitet och har därför inte 

inkluderats i resultatet. Denna studie skattades som låg främst på grund av ett bortfall på över 

50%, litet urval samt att det var en pilotstudie.  

Mallen samt poängsättning har modifierats utifrån denna litteraturstudies syfte och 

frågeställningar, vilket gör att kvalitetsanalysen ej överensstämmer helt med den som 

redovisats i dokumentet (Bilaga 1). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) förespråkar att 

granskningsmallen ska modifieras utifrån varje litteraturstudies syfte, men hur detta ska ske 
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är något som är upp till varje granskare att avgöra. Gränser och modifieringar satta av 

författarna till denna litteraturstudie kan således ha påverkat hur studierna analyserades.  

På grund av begränsad tid och ekonomi har artiklar som inte funnits publicerade i fulltext i 

tillgängliga databaser ej ingått i detta resultat. Alla artiklar som uppfyllde exklusions-samt 

inklusionskriterier i CINAHL och Cochrane uteslöts av ovanstående skäl ur resultatet vilket 

kan ha påverkat resultatet som redovisats i denna litteraturstudie. 

Alla studier i resultatet i denna litteraturstudie är relevanta ur ett nutidsperspektiv, då de är 

publicerade efter år 2010. Tio av studierna som har inkluderats i resultatet var randomiserade 

kontrollerade studier, vilket starkt bidrar till en ökad validitet för resultatet. Alla studier som 

inkluderats har använt minst två mätinstrument som har en hög validitet. Validitetstestade 

instrument har använts i skattningar av bland annat kognition, depressionssymtom, upplevd 

hälsa, förmåga att utföra ADL, grad av utvecklad demenssjukdom, känsloreglering och grad 

av muskeltonus. Detta gör att resultaten av studierna är valida inom dessa faktorer. En studie 

(Moretti et al., 2010) har använt ett eget mätinstrument för att skatta livskvalitet, vilket gör att 

det finns svårigheter att bedöma resultat från denna studie som valida och reliabla.  

Majoriteten av studierna som ingått i resultatet har övervägande del kvinnor som deltagare. 

En studie som undersökte deltagare med demenssjukdom hade hela 95 % kvinnor, vilket inte 

stämmer överens med den generella populationen med demenssjukdomar (von Strauss, 

Fratiglioni & Agüero Torres, 2008). Endast en studie redovisade en urvalsgrupp där män och 

kvinnor var precis lika många. Detta sammanslaget gör att resultatet i denna litteraturstudie 

har en större generaliserbarhet på kvinnor än på män. Studier som inkluderats från Europa, 

Nordamerika, Sydamerika och Australien redovisar liknande resultat. Inga studier från Asien 

eller Afrika har inkluderats i resultatet, vilket gör att generaliserbarheten trots flertalet olika 

nationaliteter ändå inte blir så omfattande. Den studien som innefattade störst antal deltagare 

analyserade 100 deltagare, vilket är en relativt liten undersökningsgrupp i kvantitativa studier 

(Eljertsson, 2014). Kamioka et al. (2014) redovisade i en systematisk litteraturstudie att 

evidensen för djurassisterad terapi var begränsad, då undersökningsgrupperna var homogena 

och hade få deltagare. Även i detta resultat har alltså undersökningsgrupperna varit 

homogena i kön och nationalitet, samt haft relativt få antal deltagare.  

Studierna har alla redovisat etiska överväganden och resonemang. Samtliga studier har fått ett 

etiskt godkännande från aktuell institution, och fyra utav studierna har arbetat utifrån 
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Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen utgör etiska riktlinjer för att utföra 

medicinsk humanforskning utvecklade av The World Medical Association (2013). Flertalet 

av studierna har vidtagit egna åtgärder för att inte skapa lidande för deltagarna. Deltagare har 

exkluderats om de uppvisar rädsla för djur, har nedsatt immunologi eller konstaterade 

allergier mot pälsdjur. Den studie som har undersökt kortisol och CRP nivåer har valt att 

utföra analyserna på saliv för att inte behöva utföra stick som utgör smärta, infektionsrisk och 

obehag för deltagarna. Alla studier har exkluderat individer med allergier och rädslor för djur, 

vilket gör att resultatet ej kan generaliseras på de delar av populationen som har rädslor och 

allergier mot djur.  Att just hundar är de djur som används mest inom vården har delvis med 

allergiaspekten att göra, då allergiska individer ofta endast reagerar på allergenen vid 

direktkontakt (Vårdhundskolan, i.d.). 

 

Slutsats 

 

 Resultatet av denna litteraturöversikt har visat att djurassisterade aktiviteter bör ses som ett 

komplement till sedvanlig vård och generell behandling. Inom vården av personer med 

demenssjukdom skulle troligen många patienter gynnas av utökade djurassisterade aktiviteter. 

Andra patientgrupper som resultatet visat gynnas av djurassisterade aktiviteter är psykiatri, 

pediatrik och smärttillstånd, men fler studier med större, mer heterogena 

undersökningsgrupper behövs för att konstatera evidensunderlag.   
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitetsanalys 

Titel:  

Författare, Land:  

Tidskrift:  

Årtal: 

Datum granskningen genomförs: 

Databas:  

Forskningsmetod     RCT                    CCT (ej randomiserat) 

                                multicenter, antal center ................. 

                                Kontrollgrupp/er 

Patientkaraktäristika Antal................................................... 

                                  Ålder................................................... 

                                  Man/Kvinna......................................... 

Kriterier för exkludering: 

Adekvata exklusioner   Ja   Nej 

Intervention:  
Vad avsåg studien studera? 

Dvs.. vad var dess primära resp. sekundära effektmått:   

Urvalsförfarande beskrivet?  Ja  Nej 

Representativt urval?  Ja  Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja  Nej  Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till?  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patient?  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av vårdare?  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av forskare?  Ja  Nej  Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej 

Adekvat statistisk metod?  Ja  Nej    

Etiskt resonemang?  Ja  Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  Ja  Nej 

Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja  Nej  

Huvudfynd:  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Hög  Medel   Låg 

Kommentar: 
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Bilaga 2. Översikt över granskade artiklar  

IG- interventonsgrupp, KG- kontrollgrupp. Första siffran redovisar pre-aktivitet, andra siffran redovisar post-aktivitet. Signifikans nivån har i studierna 

angetts till 0.05. 

Författare, 

land, år 

Syfte Metod  

 

Deltagare, 

bortfall 

Resultat 

 

Kvalitet 

Branson et 

al. 

(2017) 

USA. 

 

Att bedöma effektiviteten av 

djurassisterade aktiviteter på 

biomedicinsk samt psykologisk 

stressrespons hos barn inom 

somatisk slutenvård. 

RCT. 

IG fick besök på 

rummet av en hund 

10 minuter. 

n=52 

Bortfall=4 

IG= 24 

KG= 24 

-IG: Kortisol samt CRP nivåerna minskade hos barnen 

efter interventionen, inte signifikanta. (kortisol p=0,47, 

CRP p=0,18) 

-Ångestnivån hos barnen minskade signifikant (p=0,16) 

Medel 

 Calvo et al.  

(2016) 

Spanien 

 

Att bedöma effekten av 

djurassisterad aktivitet som ett 

komplement till konventionell 

psykosocial rehabilitering för 

personer med schizofreni 

RCT 

IG fick i par en hund 

tilldelad att ta hand 

om enligt 

instruktioner för 

passen, 1 timme. 

Studien höll på i 6 

månader. 

n=24 

Bortfall= 2 

IG= 14 

KG= 8 

-IG; generellt bättre upplevd hälsa (EQ-5D), inga 

signifikanta skillnader.  
-Signifikant minskning av kortisol i saliven. 
-Ingen skillnad i utsöndringen av alfaamylas. 
IG: PANSS positiva symtom Pre:18,9 Post:13,6 
     PANSS negativa symtom Pre: 25,3 Post:19,6 
KG: PANSS positiva symtom Pre: 20,7 Post: 12,9 
      PANSS negativa symtom Pre: 21,7 Post: 19,9 

Medel 

Friedmann 

et al. 

(2014) 

USA 

 

Att utvärdera effekten av 

djurassisterade interventioner 

på psykiska, beteendemässiga 

och känslomässiga parametrar 

hos personer med kognitiv 

nedsättning, som bor i bostad 

för vuxna med särskild service.  

RCT.  

IG 60 - 90 min 

x2/vecka, 10 veckor, 

aktiviteter med hund, 

tex promenader, 

skötsel och lek. KG 

prata om sin 

levnadshistoria. 

n=41 

Bortfall=1 

IG=22 

KG=18 

-Ingen skillnad i läkemedelsintag, antal diagnoser.  

IG Depression (CSDD) Pre: 8,91 Post: 5,21, signifikant 

förbättring 

    Apati (AES) Pre:17,05 Post: 17,53, icke signifikant 

förbättring 

     ADL ökad förmåga, Pre: 62,82 Post:76,48, ej 

signifikant förbättring 

-KG: AES Pre:17,17 Post:15,72 signifikant försämring  

Hög 

 

Harper et al. 

(2014) 

USA 

 

Att undersöka om 

djurassisterade interventioner 

kan minska smärta och förbättra 

patientupplevelsen efter en total 

höft/knäledsplastik.  

RCT. IG fick 

genomföra DAA med 

hund 15 min dag 1 

och 2 post op. KG 

fick fysioterapi enligt 

sjukhusets standard.  

n=84 

Bortfall=1

2IG=36 

KG=36 

-Patienterna i IG skattar 2,4 lägre på VAS än 

kontrollgruppen efter genomförd fysioterapi. (KG VAS 4,1, 

IG VAS 1,7) 

- IG: generellt mer nöjda med sjukhusvistelsen (HCAHPS). 

Signifikanta skillnader kommunikation med 

omvårdnadspersonal, smärtreduktion och generell 

upplevelse av post-op tiden. 

Hög 
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Johnson et 

al. 

(2018) 

USA 

 

Att undersöka effekter av 

hästassisterad terapi vid post-

traumatisk stress hos 

krigsveteraner. 

RCT, multicenter.  

IG fick utbildning, 

genomföra vård av 

hästar samt rida 

x1/vecka i 6 veckor. 

KG fick sedvanlig 

vård. 

n=38 

Bortfall= 9 

IG=15 

KG=14 

 

IG: PTSD symtom (PCL-m) Pre: 57,7 Post: 47,00. 

Signifikanta skillnader. 

         DERS Pre: 106,0 Post: 99,42; förbättring inte 

signifikant 

KG: PTSD symtom (PCL-m) Pre: 58,36 Post: 59,23; 

symtomen har ökat. 

Medel 

Krause-

Parello & 

Kolassa 

(2016) 

USA 

Att undersöka förändringar i 

puls och blodtryck i samband 

med djurassisterad aktivitet hos 

den äldre befolkningen.  

Kvasiexperimentell. 

Deltagarna hembesök 

x2 av volontär, en 

gång med och en 

gång utan hund.  

n=28 

Bortfall=2 

 

Signifikant samband mellan socialisering med hund och 

sänkning av det systoliska BT (BT systoliskt p= 0.035) 

 samt sänkning av pulsen (Puls p= 0.043) 

Diastoliska BT oförändrat. 

Medel 

Lucena-

Antón et al.  

(2018) 

Spanien 

Att utvärdera effekterna av 

hästterapi på muskelspacticitet 

hos barn med cerebral pares. 

RCT.  

Ridning 45 min 

x1/vecka i 12 veckor. 

n=48 

Bortfall=8 

IG= 20 

KG= 20 

IG: Signifikant minskning av MAS; framförallt adductor 

grupperna. 

     MAS Höger Pre:2,22 Post: 1,77 

     MAS Vänster Pre: 2,77 Post: 2,50 

KG: MAS Höger Pre: 2,40 Post: 2,31 

       MAS Vänster Pre 2,59 Post 2,54 

Medel 

Majic et al. 

(2013) 

Tyskland 

Att utvärdera effekten av 

djurassisterad aktivitet på 

agitation och depression hos 

patienter på särskilt boende med 

demens. 

RCT 

IG 45min x1/vecka i 

tio veckor socialisera 

och aktiveras med 

hund och dess ledare.  

n=75 

Bortfall=2

1IG=27 

KG=27 

-IG Agitation (CMAI) Pre: 46,78 Post:45,96 

Humör (DMAS) Pre:26,85 Post: 21,59 

-KG Agitation (CMAI) Pre: 46,89 Post: 56,44 signifikant 

försämring 

Humör (DMAS) Pre: 17,19 Post: 30,33 signifikant 

försämring 

Medel 

Menna et al.  

(2015) 

Italien 

Att utvärdera effekten av 

djurassisteradterapi hos 

patienter med Alzheimers 

sjukdom.  

Pilotstudie. 

DAA 45min/vecka, 

sex månader.  

ROT. 

KG inga 

interventioner. 

n=50 

Bortfall=0 

DAA= 20 

ROT= 20 

KG= 10 

-Förbättring vid DAA : Depression, GDS Pre:11,5  Post: 

9,5 

-Förbättring vid DAA: Kognition, MMSE Pre: 20,2 Post: 

21,5 

-ROT inga signifikanta skillnader 

-KG inga skillnader alls 

Hög 
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Moretti et 

al. 

(2010) 

Italien 

 

Att utvärdera effekterna av 

djurassisterad aktivitet på 

kognitiv funktion, livskvalitet 

och humör hos äldre patienter 

diagnostiserade med demens, 

depression samt psykossjukdom 

Fallstudie 

IG 90 min x1/vecka i 

6 veckor sessioner 

med hund/hundar 

utomhus och 

inomhus. 

n=22 

Bortfall= 1 

IG= 9 

KG= 11 

IG: 50% upplevde bättre livskvalitet efter interventionen, 

90% uppgav att djuren hade gjort dem lugnare. 
IG GDS Pre: 5,9 Post: 2,7 signifikant förbättring 
MMSE Pre: 15,3 Post: 19,8 signifikant förbättring 
 

Medel 

Nurenberg 

et al.  

(2015) 

USA 

Att jämföra djurassisterad 

aktivitet med konventionella 

behandlingsmetoder vid 

våldsamt beteende hos 

psykiatripatienter inom 

slutenvård.  

RCT. 

IG:40-60 minuter 

patient och häst/ 

hund/sociala 

färdighetsövningar 

KG: vanlig vård 

n=90 

Bortfall=7 

EAP= 24 

CAP= 25 
SFÖ= 23 

KG= 18 

-EAP större effekt på våldsamma patienter än vanlig 

vård, CAP och SFÖ.  

-Vid EAP minskade de våldsamma incidenterna från 

1,33-0,77 per månad.  

-Ökat antal våldsincidenter i CAP och SFÖ grupperna. 

 

Hög 

Olsen et al. 

(2016) 

 Norge 

 

Att undersöka effekten av 

interventioner med djur på 

depression, agitation och 

livskvalitet hos patienter med 

demens eller annan kognitiv 

funktionsnedsättning.  

RCT. 

DAA 30 min 

x2/vecka,12 veckor. 

 n=58 

Bortfall= 

10 

IG= 28 

KG= 30 

IG: Depression (CSDD)Pre: 8,35, Post: 7,41  

  Livskvalite (QUALID) Pre: 23,92, Post: 24,57 

KG: Depression (CSDD) Pre: 6,88 Post: 9,58 

        Livsklvalitet (QUALID) Pre: 22,92 Post: 26,48 

Hög 

Thodberg et 

al. 

(2015) 

Danmark 

Att undersöka effekter av besök 

av hundar i vårdhem för äldre. 

RCT. 

3 grupper. 

IG1 aktiviteter med 

hund, 

IG2 en mekanisk säl 

och IG3 mjukiskatt. 

Intervention 10 min 

x2/vecka, 6 veckor 

 n=124, 

Bortfall 

=24 

IG1= 35 

IG2=35 

IG3= 30 

-Inga signifikanta skillnader sågs på sömnkvalitet, BMI 

eller GBS.  

-MMSE visade på icke-signifikanta kognitiva 

försämringar i alla grupper.  

- Signifikanta förbättringar IG1 GDS (p=<0,05) 

 

Medel 

Ordlista över förkortningar 

AES – Apathy Evaluation scale, BARS – Brief agitation scale,  BPSD – beteendemässiga och psykiska symtom vid demens CMAI – Cohen Manfield 

Agitation Inventory,  CSDD – Cornell Scale for Depression in Dementia,  CSES – The core self-eveluation scale  DAA – djurassisterade aktiviteter DERS – 

The coping self efficacy scale, DMAS – Dementia Mood Assesment Scale GBS – Gottfries-Bråne-steen scale, GDS – Geriartic depression scale, HCAHPS – 

Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems, MAS – Modified ashworth scale,  MMSE – Mini-Mental State Examination, PANSS – 

Positive and Negative Syndrom Scale PCL-m - PTSD-checklist,military version, QoL – Quality of Life, QUALID – Quality of Life in Late-Stage Dementai 

scale, ROT – Reality orientation therapy SELSA – The Social and Emotional Loneliness Scale for Adults-short version, SFÖ – Sociala Färdighetsövningar 
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