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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och 
hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en 
utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. Syftet: Var att 
kartlägga effekter av att använda vårdhund som omvårdnadsåtgärd för patienter inom 
hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt med systematisk ansats av 
vetenskapliga artiklar med kvantitativ metod. Artiklar som inkluderades var 
randomiserade kontrollerade studier där olika mätverktyg användes för att mäta om 
vårdhund hade någon effekt på olika tillstånd. Resultat: Tre beskrivningskategorier 
skapades; kognitiv nedsättning, psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk diagnos.  Nio 
artiklar inkluderades i resultatet varpå 19 mätverktyg valdes ut. Av dessa mätverktyg 
var det nio som påvisade att vårdhund som omvårdnadsåtgärd hade positiv effekt, tio    
påvisade att vårdhunden inte hade någon signifikant effekt som omvårdnadsåtgärd 
jämfört med kontrollgruppen. Områden där vårdhunden påvisade effekt var bland 
annat på livskvalité och ångest. Slutsatser: Resultaten för effekterna av vårdhund 
som omvårdnadsåtgärd är varierande och evidensen för användandet låg. Trots att 
evidensen är låg används vårdhund idag framförallt på flera äldreboenden då den 
beprövade erfarenheten anses vara tillräcklig för användandet. Mer forskning inom 
området krävs för att evidensbestämma åtgärden. Även inom ämnet säkerhet specifikt 
zoonos krävs mer forskning. 
 

Nyckelord: Vårdhund, evidens, sjuksköterska, omvårdnad 
  



 

 

The effects of therapy dog 
as care action 
 
Summary 
 
Background: Dogs helps humans by working alongside the police, firedepartment 
and healthcare. Thearpy dog is the term that is used within healthcare, where a 
educated dog works together with its handler to promote health. Aim: The aim of this 
study was to detect the effects of using therapy dogs as an intervention on patients in 
healthcare settings. Methods: A literary review with a systematic stirring. Only 
randomized controlled studies were included, all with different assessment tests to 
measure the effect of the therapy dog on various conditions. Results: Three categories 
of description were created; cognitive impairment, mental illness and neuropsychiatric 
disorder. Nine articles were included, and 19 different assessment tests were chosen. 
Nine of the assessment tests showed that the therapy dog has a positive effect on 
patients, but ten showed no significant difference from the control. Some of the areas 
where therapy dogs showed a positive effect was on quality of life and anxiety. 
Conclusions: The results from the study’s varies, and the evidence for the use of 
therapy dog is low. Even though the evidence is low, therapy dogs are used for elderly 
in long term care facility based on proven experience. Further studies are needed to 
evaluate the evidence and effects of therapy dogs in healthcare settings.  Furthermore, 
studies within the subject security specifically within zoonosis needs to be done. 
 
Keywords: therapy dog, evidence, nurse, nursing 
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Bakgrund 

Hunden - Ett sällskapsdjur som har hjälpt människan att arbeta och arbetande hundar 
finns i flera varianter som tjänstehund för polis (Jezierski et al., 2014) och militär 
(Vogelsang, 2007), räddningshund (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
2019) och vårdhund (VH) inom hälso- och sjukvården (Höök, 2010). 
 
Redan på 1800-talet påpekade Florence Nightingale vikten av att använda djur som 
sällskap och att djur kunde göra sjuka människor gott.  “A small pet animal is often an 
excellent companion for the sick, for long chronic cases especially. “(Nightingale, 1860, 
s. 103). 
 
Det debatteras huruvida VH faktiskt har någon effekt på patienters olika tillstånd (Dahl 
Gundersen & Johannessen, 2018; O'Haire, 2010), och om VH kan ses som ett 
komplement för omvårdnadsåtgärder. Som legitimerad sjuksköterska finns ett stort 
ansvar gentemot patienten, att se till dess intresse och förhålla sig till lagar som skall 
skydda patienten. Sjuksköterskor skall bedriva trygg och säker vård, som baseras på 
vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659).  
 

Bandet mellan människa och hund 
Att människan haft en relation till hundar är inte något nytt fenomen. Bevis på detta 
har hittats i en 12’000 år gammal grav i Israel där en människa påträffades med 
armarna om en hundvalp. Detta kan tyda på att en relation existerade tidigt mellan 
människa och hund (Davis, & Valla, 1978).  
 
Idag lever hundar som familjemedlemmar och kan minska känslan av ensamhet vid 
tillfällen då fysisk ensamhet är påtaglig för ägarna. Hundägare beskriver att hunden 
ökar känslan av trygghet och att hunden kan fungera som en tröstande vän. Jämfört 
med att bli tröstad av en människa upplever hundägare att hundar kan trösta utan att 
påtvinga egna känslor (Philips Cohen, 2002). Bandet mellan människa-hund har 
studerats i mätbara studier och enligt en rikstäckande kohortstudie verkar hundägare 
ha minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, framförallt ägare till jakthundsraser, 
samt minskad mortalitet (Mubanga et al., 2017).  
 
Hundar har implementerats i olika områden med syfte att vara människan behjälplig. 
Ett exempel är inom militären, där hundar lär sig identifiera olika sprängmedel och på 
så sätt kan hitta dolda sprängladdningar (Lazarowski & Dorman, 2014). Ett annat är 
hundar som kan påvisa prostatacancer på nydiagnostiserade patienter. Hundar fick 
lukta sig till prostatacancer genom att doftmarkera urin från patienter där biopsi redan 
tagits vid misstanke om sjukdom, och hundar hade en 91% tillförlitlighet (Cornu, 
Cancel-Tassin, Ondet, Girardet & Cussenot, 2011). 
 
I dagsläget syns hundar på äldreboende, behandlingshem och sjukhus där hundar fått 
en behandlande roll och benämns som VH. Patienter på en vårdavdelning upplever att 
VH sprider glädje, är bästa medicinen och att mötet med VH är något patienterna 
längtar efter (Abrahamson, Cai, Richards, Cline & O’Haire, 2016).  
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Vårdhund 

Vad är en vårdhund? 
I Sverige definieras VH som “Social tjänstehund som arbetar i team med sin förare med 
att främja funktionsnedsättning och att stimulera till träning av fysiska, psykiska, 
emotionella och kognitiva funktioner.” enligt Swedish standards institute (SIS 2013, 
s.6). VH kan användas vid individuella insatser eller i grupp men det ska alltid finnas 
specifikt utsatta mål för alla spontana lekar som patienten genomför tillsammans med 
VH. 
 
Insatser med VH kan till exempel vara att bara sitta och klappa, klia och tala till hunden 
(Beck-Friis, Strang & Beck-friis, 2007). En annan kan vara att träna minnet genom att 
titta tillbaka på bilder tagna i samband med tidigare insatser med VH. Att träna på 
finmotorik genom att stoppa godis i en hundleksak som sedan ges till hunden, men det 
kan också vara att borsta hunden efter tillexempel stroke och på så sätt tränas 
patientens fysiska förmåga (Höök, 2010). 
 
Idag finns endast en standardiserad utbildning för VH och deras hundförare som är 
framtagen av SIS (2013). I Sverige utbildas VH och förare (vårdhundsteam) enligt 
nationella riktlinjer och certifieras (Kårefjärd & Nordgren, 2018). Det är därför inte 
alla hundar kan gå in och arbeta, utan alla vårdhundsteam som arbetar inom vården 
är godkända och certifierade.  
 
Forskning om VH har ökat senaste åren och arbetande hundar har implementerats på 
äldreboenden där VH arbetar med att öka välbefinnandet och minska känslan av 
ensamhet för patienter som bor där (Berry et al., 2012; Kårefjärd & Nordgren, 2018). 
En VH förskrivs till patienten för ett särskilt behov av en profession, till exempel av 
psykoterapeut eller legitimerad sjuksköterska, och allt som genomförs tillsammans 
med VH dokumenteras på varje avdelning i patientens journal (Kårefjärd & Nordgren, 
2018). 

Regler och säkerhet 
International association of human-animal interaction organization (IAHAIO, 2014) 
har tagit fram internationella riktlinjer gällande människor och djurs välmående när 
djur används i vården. Där beskrivs dels att vårdpersonalen behöver minimera risker 
för patienter som medverkar i dessa insatser, och riktlinjer gällande vad för typ av djur 
som får och inte får användas vid djurassisterad terapi. 
 
I Sverige är det verksamhetsansvarig som bär det yttersta ansvaret för att arbetet med 
VH följer kvalitets- och säkerhetsfrågorna både för individen, personalen men även för 
VH och dess förare. Under mötet mellan patient och VH belyser hundföraren vikten av 
hundens säkerhet. VH skall aldrig känna sig trängd, illa till mods eller hotad. Om VH 
upplever obehag tas hunden omedelbart ur situationen och mötet avslutas. Det är 
alltså hundförarens ansvar att VH inte far illa, och övrig vårdpersonal ansvarar för 
patientens säkerhet vid mötet (Dahl Gundersen & Johannessen, 2018). Socialstyrelsen 
har tagit fram ett guidande regelverk för hur VH ska användas på ett säkert sätt inom 
hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2014). 
 
Det är viktigt att kvalitetssäkra arbetet genom att följa upp och utvärdera resultatet av 
alla olika insatser med hunden. Socialtjänsten har tagit fram “föreskrifter och allmänna 
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) som ett 
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förtydligande till patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) där det anges krav på att 
hälso- och sjukvården ska bedrivas på ett för patienten säkert sätt genom systematiskt 
kvalitetsarbete.   
  
I det arbetet ingår att analysera alla risker som medförs vid arbetet med VH och vilka 
rutiner som ska användas för att förebygga riskerna. Det ingår även att bedöma 
hundens mående. Likt människans arbetsmiljö ska även hundens arbetsmiljö tas i 
beaktande för att hunden inte ska bli överansträngd, och ges nödvändig vård i from av 
veterinärbesök vid tecken på sjukdom med tanke på hundens speciella 
arbetsförhållanden (SOSFS 2011:9). 

Hundförare & sjuksköterskors upplevelse 
Att arbeta på ett äldreboende där VH används som omvårdnadsåtgärd kan spegla en 
del känslor. Det händer att patienter delar minnen och känslor med huden och indirekt 
med hundförare som då behöver vara en god lyssnare. Hundförare påtalar vikten av 
att vara emotionellt öppen och lyhörd inför patienterna då samtal om patientens 
tidigare liv presenteras (Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin och Fagerberg, 2016). 
Hundförare understryker att det är viktigt för patienten att få fysisk kontakt med VH 
då den fysiska kontakten är en chans att uppleva känslan av närhet och trivsel (Dahl 
Gundersen & Johannessen, 2018). 
 
Patienter som inte talat eller varit agiterad kan i mötet med VH öppna upp sinnet, bli 
glad och vältalig igen, vilket uppskattas av sjuksköterskor, då en märkbar skillnad syns 
på patienterna. En patient med sviktande minne, kan minnas VH namn mellan 
gångerna vilket får sjuksöterskor att värdesätta mötet och önska fler besök av VH (Dahl 
Gundersen & Johannessen, 2018).  
 
VH är ett uppskattat tillskott för patienter på äldreboende. Hunden sprider glädje, 
både vid gruppmöten då patienter interagerar mer med varandra än vid hundens 
frånvaro, och vid enskilda mötena med hunden, då patienter kan dela både sin glädje 
och sorg med VH (Swall et. al., 2016; Dahl Gundersen & Johannessen, 2018). 
 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 
Alla legitimerade sjuksköterskor skall självständigt kunna diagnostisera och sätta in 
omvårdnadsinsatser som behövs. Det ingår även att se varje enskild patient som en 
unik individ, med särskilda behov och önskemål. Sjuksköterskor skall ha förmågan att 
arbeta tillsammans med andra professioner, söka senaste evidens och arbeta på ett för 
patienten, säkert sätt för att minska risken för skador. Allt detta är till för att främja 
patientens integritet, autonomi, empowerment, säkerhet och goda hälsa 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EC). 

Kärnkompetenser 
Kärnkompetenserna är en del av sjuksköterskors profession och utgör grunden för 
arbetet. Det innefattar att arbeta med teamsamverkan, säker vård, att vården skall vara 
personcentrerad, arbeta evidensbaserat, att arbeta aktivt med förbättringskunskap och 
informatik. Syftet med kärnkompetenserna är att skapa säker vård för patienterna 
(Cronenwett, et al, 2007). 
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Säker vård 
Mellan åren 2013–2016 drabbades 7,9–9,6 % av patienterna av en vårdskada inom 
slutenvården, vilket hade kunnat undvikas. Dessa fall drabbades bland annat av 
vårdrelaterade infektioner (mest förekommande), fel läkemedelsadministrering eller 
exempelvis kirurgiska skador. Detta medför onödigt lidande för patient och anhöriga. 
Den ungefärliga kostnaden för vårdskador denna period låg på 9 miljarder kronor/år 
(Sveriges kommuner och landsting, 2017).  
 
Säker vård utgör basen för kärnkompetenserna och innebär att sjuksköterskor behöver 
vara medveten om och reducera riskerna för att patienten kan drabbas av vårdskada. 
Om en vårdskada skulle drabba en patient skall fallet utredas, detta för att undvika att 
det händer igen (SFS, 2010:659; Cronenwett, et al, 2007). Att arbeta med säker vård 
är en ständigt pågående process som aldrig avstannar. Sjuksköterskor behöver 
kontinuerligt arbeta mot att uppnå fullständig patientsäkerhet. Några exempel på det 
arbetet kan vara att sjuksköterskor värderar sin egna roll till att förhindra att fel begås, 
att använda felrapporteringssystem, att diskutera potentiella och faktiska effekter av 
nationell patientsäkerhet eller genom att påvisa goda tekniska färdigheter kan 
vårdskador undvikas (Cronenwett, et al, 2007). 
 
Sjuksköterskor är skyldiga att upprätta vårdplaner, följa upp och se till att vidta 
åtgärder som krävs för att undvika vårdskador (SFS, 2010:659). När arbetet inleds med 
VH så skall en plan för insatsen ligga till grund och det är viktigt att väga effekter mot 
riskerna i mötet, kopplat till patientens säkerhet för att undvika vårdskador. Risker 
som bör beaktas är bland annat zoonos, infektionsspridning via VH. Spridning kan ske 
vid bristande hygien i mötet, tvätta och sprita händer är av stor vikt. Att VH inte heller 
biter eller river patienter är viktigt då hel hud anses vara ett bra skydd (Guay, 2002). 
Detta bör varje ansvarig sjuksköterska vara medveten om och upprätta rutiner för hur 
mötet skall gå till för att minska risken för smittspridning via VH (SFS, 2010:659). 
 

Evidensbaserad omvårdnad 
Med ett förhållningssätt som är evidensbaserad omvårdnad skall evidensen för 
användandet av VH och dess effekter undersökas. Förhållningssättet handlar om att 
tillhandahålla den senaste och bästa kunskapen inom området omvårdnad, för att 
erbjuda patienter bästa möjliga vård. Det krävs också att hela tiden sträva efter ny 
kunskap på ett systematiskt sätt och att kvalitetssäkra arbetet som utförs, då kallas 
evidensbaserad omvårdnad för en process istället för förhållningssätt (Willman, 
Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016). 
 
Begreppet evidensbaserad omvårdnad definieras därför både som ett förhållningssätt 
och en process. Det innebär att varje vårdgivare är ansvarig att ta fram faktaunderlag 
och ge bästa, senaste vård och behöver viljan att ta fram ny forskning. I processen ingår 
att ta fram faktaunderlaget, se till att det är granskat, tolkat och tydligt står hur 
forskningen kan implementeras inom vården (Willman et al., 2016).  
 
Sjuksköterskor upplever att det finns ett stort intresse inom hälso- och sjukvården att 
få den senaste kunskapen och arbeta evidensbaserat, men upplevs ibland svårt att 
översätta studier till praktiken. Sjuksköterskor nämner att det borde vara specifika 
sjuksköterskor som letar efter ny relevant forskning medans samma sjuksköterska i 
nästa stund påtalar vikten av att alla sjuksköterskor söker efter senast evidens 
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(Bennasar-Veny, Gonzalez-Torrente, Pedro-Gomes, Morales-Asencio & Pericas-
Beltran, 2016).  
 
Det är viktigt att hälso- och sjukvården har detta förhållningssätt i tanken under 
arbetet. När nya insatser presenteras för patienter behövs utvärdering via denna 
systematiska process, samt att sjuksköterskor är skyldiga att utvärdera för att arbeta 
säkert gentemot patienten (Willman et al., 2016; SFS, 2010:659).  
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Syfte 

Syftet var att kartlägga effekter av att använda vårdhund som omvårdnadsåtgärd för 
patienter inom hälso- och sjukvården.  
 

Material och metod 

Design 
Detta var en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar med kvantitativ metod. 
Relevanta artiklar granskades på ett strukturerat sätt, kopplade till syftet, och till 
förhållningssättet evidensbaserad omvårdnad för att undersöka evidens. Då syftet var 
att studera effekter av en åtgärd för patienter valdes kvantitativ metod (Billhult, 
2017a). 

Urval och datainsamling 
För att strukturera och avgränsa urvalet användes PICO-systemet. PICO står för 
participants, interventions, comparsion och outcomes. Det skall finnas en struktur 
över vilken population som studeras, vilken interventionen som utvärderas, hur ser 
jämförelsen ut och vilket utfallsmått som väljs (Hesser, & Andersson, 2015; Boudin, 
Nie, Bartlett, Grad, Pluye & Dawes, 2010). Populationen som valdes var vuxna 
personer (över 18 år) med psykisk ohälsa/sjukdomar. Den intervention som 
utvärderades var VH som omvårdnadsåtgärd och utvärderades i randomiserade 
kontrollerade studier. Som jämförelseintervention valdes kontrollgrupp med sedvanlig 
behandling för respektive tillstånd eller ingen intervention. Lämpligt utfallsmått för att 
bedöma effekt inom berört område. Ytterligare inklusionskriterie för uppsatsen var 
studier publicerade från år 2007. Exklusionskriterier var studier där hunden inte var 
utbildad VH. Begränsning var publikationstyp; RCT. Sökningar gjordes i databaserna 
Cinahl, Medline, Psychinfo och Pubmed, med specifika sökord kopplade till syftet (Se 
tabell I.) (Rosén, 2017). 
 
Det totala antalet träffar var 145 artiklar. Innehållet skall spegla syftet, därför söktes 
effekter av VH arbete i artiklarna. Därefter selekterades artiklar utefter inklusion- och 
exklusionskriterier (Rosén, 2017). Antal artiklar som valdes efter läst titel var 49 
stycken, efter läst abstract 32 artiklar, efter läst helhet 24 artiklar. Mellan databasern  
uppkom 14 stycken dubbletter. Därav var det tio artiklar som gick vidare till 
kvalitetsgranskning. Nästa steg var att göra kvalitetsbedömning av artiklarna varav nio 
artiklar blev inkluderade efter granskning och utgjorde resultatet. 
Kvalitetsbedömningen utfördes med Statens beredning för medicinsk och social 
utvärderings (SBU) mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier (se bilaga 
1). Dokumentet innehöll sex olika kategorier med olika antal påståenden. För 
kvalitetsgranskningen användes fem av kategorierna. Kategorin A5 - rapporteringsbias 
uteslöts från granskning (SBU, 2017).  
 
Studierna fick hög/medel/låg kvalité och för att få hög kvalité behövdes över 75% av 
alla påståenden få Ja. För att få medel behövdes 50–75% besvaras med ja och under 
50% ansågs vara av låg kvalité. Svarsalternativ ej tillämpligt klassades som en ickefråga 
om rutan fylldes i och togs inte med vid beräkningen. Artiklar med låg kvalité 
exkluderades. Det slutliga antalet artiklar som användes var nio och redovisas i 
resultatet. För att följa sökväg fram till resultatartiklar se bilaga 2. 
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Tabell 1. Visar sökord som användes och dess kombinationer. 
Sökord databasen Medline: Sökord databaserna Cinahl, Psychinfo och 

Pubmed: 
  

Dog OR canine Dog OR canine 

AND 
animal assist* OR dog assist*  
OR canine assist* OR animal-therap*  
OR dog-therap* OR canine-therap*  
OR "animal visitation" OR "dog visitation" 
OR "pet visitation" OR "canine visitation" 
OR therapy-dog  
OR visiting-dog  

AND 
animal-assist* OR dog-assist*  
OR canine-assist* OR animal-therap*  
OR dog-therap* OR canine-therap*  
OR "animal visitation" OR "dog visitation"  
OR "pet visitation" OR "canine visitation" 
OR therapy-dog  
OR visiting-dog 

AND 
Effects OR effectiveness OR benefit  
OR quality of life OR ethics OR outcome 

AND 
randomized controlled trials OR rct  
OR randomised control trials 
  

NOT 
Veterinary medicine 

 
  

Begränsning var: 
Publication type: Randomized controlled 
trial 

  

 

Dataanalys 
Vid dataanalysen användes Fribergs (2017) trestegsanalys. När artiklar valts ut och 
lästes i sin helhet skapades sammanfattningar för varje enskild artikel för att förstå 
sammanhang i respektive artikel. Av sammanfattningarna skapades överskådlig 
artikelöversikt del 1 över de olika områdena titel, syfte, vårdenhet, tillstånd, 
mätverktyg och kvalité (se bilaga 3).  
 
Därefter markerades variabler som hade betydelse för syftet med överstrykningspenna 
i vardera artikel och sammanställdes i artikelöversikt del 2 (se bilaga 4). Artikelöversikt 
del 2 användes sedan för att jämföra studierna, finna likheter/skillnader på ett 
strukturerat sätt.  
 
Majoriteten av studierna är genomförda i olika länder inom Europa två från Norge, två 
från Italien, två från Spanien, en från Nederländerna och en från Storbritannien. Från 
övriga världen finns en studie från Australien och två från USA. 
 
Efter tabell med översikt av studierna skapades en resultatöversikt av variabler 
kopplade till inkluderade studiers resultat (se bilaga 5). I resultatöversikten 
kategoriserades artiklarna utefter likheter inom tillstånd och de effekter som 
studerades.  Ett samband mellan studiernas målgrupper och utfallsmått upptäcks och 
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skapade fyra beskrivningskategorier som sedan användes under resultat för att 
presentera fynd i studier. Majoriteten av studier bildade kategorin; Vårdhundens 
effekter hos patienter med kognitiv nedsättning, därefter bildades kategorierna 
vårdhundens effekter hos patienter psykisk ohälsa och vårdhundens effekter hos 
patienter neuropsykiatrisk diagnos med innehållande två respektive tre artiklar. 
 
Inkluderade studier innehöll generellt fler mätverktyg än två och mätverktygen valdes 
ut efter vad som bäst passade huvudämnet omvårdnad, eller frågeställningen för 
uppsatsen. Totalt valdes 19 stycken mätverktyg ut. Det resultat som valdes att 
presenteras var resultat mellan intervention 1 och kontrollgrupp/intervention 2. 
Resultat med signifikanta skillnader inom intervention eller kontrollgruppen, före och 
efter intervention uteslöts från analysen. 
 

Etiska överväganden 
Under litteraturstudien har Helsingforsdeklarationen som är skriven av World medical 
association (WMA,1964) funnits i åtanke vid hantering av valda artiklar. Inkluderade 
resultatartiklar har ett etiskt godkännande utifrån en etisk kommitté eller för ett etiskt 
resonemang. Några av studierna nämner även helsingforsdeklarationen som underlag 
för ett etiskt förhållningssätt. Belmontrapportens tre principer om skyldigheten att 
göra gott, att bli rättvist behandlad och respekt för individen är även viktiga delar inom 
forskningsetiken. Principerna är till för att skydda deltagare i studier och när forskning 
genomförs bör principerna ligga till grund för utförandet (Department of Health, 
Education, and Welfare, 1979). Dessa principer var ett stöd vid examensarbetets 
genomförande vid bearbetning av resultat. Det var viktigt att redovisa resultatet 
korrekt för att respektera deltagare i studierna. 
 
I Sverige styrs forskningsetiken av olika lagar, bland annat lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) men också utav personuppgiftslagen 
(SFS1998:204). Avsikten med dessa lagar är att skydda individen och bibehålla 
respekten för det mänskliga värdet vid forskning. Enligt etikprövningslagen måste viss 
typ av forskning ställas inför en av de sex etikprövningsnämnderna som finns i Sverige 
(Kjellström, 2017). Enligt Kristensson (2016) så behövs det inget etiskt godkännande 
för att göra en litteraturöversikt men Kjellström (2017) menar att det kan väcka etiska 
frågor även vid litteraturöversikt då de flesta vetenskapliga artiklar idag skrivs på en 
hög språklig engelsk nivå. Om studenterna inte besitter tillräckligt goda 
engelskakunskaper kan feltolkning uppstå och resultatet riskerar att bli felaktigt. Detta 
fanns i åtanke vid genomförandet av litteraturstudien. Ett etiskt övervägande gällande 
kvantitativ metod och dess begrepp diskuterades. Enbart inkludera delar av artiklar 
som det fanns förståelse för. 
 
Vetenskapliga arbeten syftar till att kunna utveckla samhället och individers liv. Det är 
av vikt att balansera mellan fördelarna för samhället men även för individen som deltar 
i forskningsstudien. Forskare utformar ofta studier så det samhälleliga värdet lyfts, 
dock är utgångspunkten att designen i arbetet skall gagna individerna som deltar. 
Helsingforsdeklarationen betonar att patientens intresse skall komma före de 
samhälleliga vinsterna (Kjellström, 2017). 
 
Vid genomförande av studier inom detta område krävs en medvetenhet kring att 
hundrädsla kan förekomma bland patienter och personal. Allergier mot hund skall 
respekteras som ett skäl till att inte behöva delta i studie med VH som intervention. 
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Även etiska aspekter gentemot VH bör beaktas då VH aldrig skall behöva fara illa i 
arbetet. Dessa etiska aspekter fanns i åtanke vid hanteringen av resultatartiklarna.   
 
Förförståelse finns genom tidigare arbete inom hälso- och sjukvård där djur används i 
behandlande syfte. Även privata erfarenheter av att leva med hund och hur det 
känns/upplevs finns. Examensarbetet granskades av utomstående löpande under hela 
processen vilket hjälpte till med att hålla förförståelsen neutral. 
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Resultat 

Efter sammanställning av resultatartiklar framkom att VH verkar ha god effekt för 
patienter inom vissa patientgrupper och på vissa tillstånd, bland annat förbättrad 
livskvalité för patientgruppen med kognitiv nedsättning och minskad ångest för 
patienter med svår hjärtsvikt. Av 19 mätinstrument som inkluderades var det nio 
stycken som kunde påvisa att VH hade en god effekt på patienter, och nästan lika 
många som inte kunde påvisa någon effekt. Artiklarnas demografi med mera finns 
presenterat i bilaga 4, och i bilaga 5 presenteras resultatöversikt. Nedan delades 
artiklar in i tre olika kategorier med respektive patientgrupp som namn där fynd för 
vårdhundens effekt hos patienter med respektive tillstånd/sjukdom presenteras. 

Vårdhundens effekter hos respektive tillstånd/sjukdom 

Kognitiv nedsättning 
Majoriteten av studierna, till antalet 4, fokuserade på att utvärdera effekten av VH som 
omvårdnadsåtgärd för patienter med symtom kopplade till kognitiv nedsättning. 
Studierna titta på om VH som åtgärd kunde öka livskvalitén, stärka balans och minska 
depressiva symtom. Studierna tittade på samma åldersgrupp, med en medelålder 
mellan 78–85 år. Gemensamt för alla fyra studier var även att kontrollgruppen hade 
vanlig vård/terapi.  
 
Två studier mäter livskvalité i sent skede av demens (Olsen, Pedersen, Bergland, 
Enders-Slegers & Ihlebæk, 2016a; Olsen et al., 2016b). Detta för att se om VH som 
omvårdnadsåtgärd kunde öka livskvalitén för deltagarna. I Olsen et al. (2016a) studie 
kunde inte någon signifikant skillnad mellan intervention och kontrollgrupp påvisas. 
Deltagarna som träffade VH skattade inte sin livskvalité bättre än kontrollgruppen. 
 
I den andra studien av Olsen et al. (2016b) grupperades deltagarna i studien i två 
grupper vid dataanalysen, mild/måttlig demens och svår demens inom respektive 
grupp (intervention/kontroll). I gruppen svår demens fanns det en signifikant 
förbättring (P=0,003) på hur deltagarna självskattade sin livskvalité efter 
interventionen jämfört med kontrollgruppen. Det fanns en effekt av VH som åtgärd för 
deltagarna. För gruppen mild/måttlig demens sågs ingen signifikant skillnad. I studien 
mättes effekten av VH som omvårdnadsåtgärd på depressiva symtom för personer med 
demens. Det sågs en förbättring för gruppen med svår demens, en positiv effekt av VH 
(P=0,001), men ingen signifikant förbättring för gruppen mild/måttlig demens, 
jämfört med kontrollgruppen på depressiva symtom.  
 
En av studierna har även mätt effekten av VH som omvårdnadsåtgärd för att förbättra 
patientens balans, och där fanns en signifikant förbättring på balansen (P=0,003) för 
patienterna som träffade VH (Olsen et al., 2016a).  
 
Travers, Perkins, Rand, Bartlett och Morton (2013) valde även att mäta livskvalité och 
det fanns en signifikant förbättring (P= 0,02) mellan intervention och kontrollgrupp. 
Deltagare som träffat VH hade förbättrat livskvalitén. Däremot var det ett av 
äldreboendena som hade fått en försämring i sin livskvalité under interventionen. 
Travers et al. (2013) såg ingen effekt på livskvalitéperspektiv av VH som åtgärd jämfört 
med kontrollgruppens utfall.  
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Bono et al. (2015) mätte förmåga i aktivt dagligt liv och skattade även symtom vid 
Ahlzimers. Det fanns en signifikant förbättring  för deltagarna som träffade VH jämfört 
med kontrollgruppen. Deltagarna förbättrades i det aktiva dagliga livet och skattade 
färre symtom. 
 

Psykisk ohälsa 
Två av studierna ville utvärdera effekten av VH som åtgärd för patienter med 
depressiva symtom, stress och ångest (Ambrosi, Zaiontz, Peragine, Sarchi & Bona, 
2019; Cole, Gawlinski, Steers & Kotlerman, 2007). I den ena studien mättes ångest 
symtom och det gick inte att påvisa någon signifikant skillnad mellan intervention med 
VH och kontrollgrupp. Deltagarna som träffade VH skattade inte ångestsymtomen 
lägre än kontrollgruppen och därför kunde ingen effekt av VH som omvårdnadsåtgärd 
mot ångest konstateras (Ambrosi et al., 2019).  
 
Cole et al. (2007) påvisade däremot en signifikant förbättring (P=0,001) för gruppen 
som träffade VH, jämfört med kontrollgruppen gällande ångestsymtom. Patienter som 
deltog i interventionen skattade ångestsymtom mycket lägre efter mötet med VH, 
kontra kontrollgruppen. Även mellan interventionen med VH och interventionen utan 
hund sågs en signifikant förbättring för interventionen med VH. För att påvisa graden 
av fysiologisk stress hos patienterna i studien mättes även nivåer av adrenalin och 
noradrenalin i blodet innan, under och efter besök. Där uppmättes ingen skillnad i 
effekt för VH som åtgärd jämfört med kontrollgruppens vanliga vård. Däremot sågs 
VH ha en effekt på adrenalin och noradrenalin jämfört med interventionen utan hund.  
 
Ambrosi et al. (2019) mätte om depressiva symtom kunde förbättras av interventionen 
med VH. Där fanns en signifikant förbättring för intervention jämfört med 
kontrollgrupp vid post-mätning. Patienter som träffade VH skattade sina depressiva 
symtom mycket lägre (P= 0,0011) än kontrollgruppen, vilket tyder på en god effekt av 
VH som omvårdnadsåtgärd för att minska depressiva symtom.  
 

Neuropsykiatrisk diagnos 
Det var tre av studierna som hade deltagare med neuropsykiatrisk diagnos som vald 
målgrupp där det tittades på om VH som omvårdnadsåtgärd hade någon effekt på 
symtomlindring och sociala förmågor. Två av studierna riktade sig mot patientgruppen 
Schizofreni (Calvo et al., 2016; Villalta-Gil et al., 2009). Den sista studien vänder sig 
till patientgruppen Autism spectrum disorder (ASD) (Wijker, Leontjevas, Spek & 
Enders-Slegers, 2019).  
 
I två av studierna mättes om  symtom för personer med schizofreni blev fler eller färre. 
Ingen av studierna kunde påvisa någon signifikant skillnad mellan intervention och 
kontrollgrupp efter att deltagarna fått träffa VH. Deltagarna som fick träffa VH 
skattade inte sina symtom som färre jämfört med kontrollgruppen som fick vanlig vård 
(Calvo et al., 2016; Villalta-Gil et al., 2009). Calvo et al. (2016) mätte även 
hälsorelaterad livskvalité hos patienterna med schizofreni för att se om VH som 
omvårdnadsåtgärd kunde öka livskvalitén för patientgruppen. Detta utfallsmått 
påvisade inte någon signifikant skillnad, interventionsgruppen skattade inte 
livskvalitén högre efter att ha träffat VH jämfört med kontrollgruppen som fick vanlig 
vård. I studien av Villalta-Gil et al. (2009) mättes om VH kunde ha någon effekt på 
social kompetens. Detta påvisade inte någon signifikant skillnad, 
interventionsgruppen fick inte någon ökning i social kompetens efter att fått träffa VH. 
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Wijker et al., (2019) mätte om VH som omvårdnadsåtgärd kunde ha effekt på 
deltagarnas upplevda stress, detta påvisade signifikant skillnad mellan intervention 
och kontrollgrupp (P=0,020). Efter att ha träffat VH sågs att interventionsgruppen 
skattade sin upplevda stress lägre, jämfört med kontrollgruppen. Forskarna mätte 
även försämringar i social mottaglighet, detta påvisade också signifikant skillnad 
(P=0,010), interventionsgruppen hade förbättrat den sociala mottagligheten medans 
kontrollgruppen som inte träffade VH hade försämrat sin sociala mottaglighet. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoden för examensarbetet var kvantitativ, och eftersom syftet var att studera 
effekter av en åtgärd var det en passande metod. Däremot, med tanke på hur få studier 
som hittades där effekter mättes på ett korrekt sätt så hade det varit mer givande för 
vidare forskning att titta på hur patienter upplever mötet med VH. Evidensbaserad 
omvårdnad valdes som begrepp och teoretisk utgångspunkt för att svara på 
frågeställningen om det finns evidens för användandet av VH. Här fanns brister i 
examensarbetets tidsperiod. För att kunna värdera evidensen och effekten av en åtgärd 
krävs ett större engagemang och mer tid för att få fram all tillgänglig forskning inom 
området. Detta var inte möjligt inom ramen för denna uppsats (Rosén, 2017). 
 
PICO användes för att bryta ner syfte och enklare se vad som bör fokuseras på vid 
sökning av artiklar. För att få fram så många artiklar som möjligt (med VH) vid 
sökningen användes flera olika ord för begreppet VH, eftersom att ordet VH inte har 
någon direkt översättning till engelska. Genom att använda flera kombinationer så 
ökar specificiteten och möjligheterna att fånga upp så många relevanta artiklar som 
möjligt. Med specificitet kunde artiklar fångas upp som var mest relevanta i relation 
till syfte, men färre. Dock fick sökningen en låg sensitivitet när sökorden var så 
specifika, vilket innebär att det fanns möjlighet att missa artiklar som kunde vara 
relevanta. Att sökningen genomfördes i flera databaser med olika inriktningar ökar 
däremot sensitiviteten vilket stärker examensarbetet (Henricson, 2017; Rosén, 2017; 
Greenhalgh, 2012). 
 
Det som kunde gjorts annorlunda för att öppna sökningen var att inte söka efter 
randomized controlled study (RCT) då kunde studier kommit med där 
forskarna/tidskrifterna själva inte benämner studien som RCT (eller titeln inte 
innehåller orden RCT), men som vid noga granskning ändå räknats som RCT studie. 
Ett misstag som gjordes var att i Medline-sökningen föll bindestreck bort mellan 
sökorden och detta upptäcktes långt in i genomförandet och då fanns inte tiden till att 
göra sökningen på nytt. (Henricson, 2017). 
 
Kopplat till examensarbetets teori valdes enbart randomiserade kontrollerade studier. 
Detta ökar trovärdigheten för examensarbetet då studierna har samma studiedesign 
(Henricson, 2017).  
 
I kvalitetsgranskningsprotokollet valdes att utesluta kategorin rapporteringsbias då 
det inte framgick i mer än en av resultatartiklarna huruvida ett tidigare publicerat 
studieprotokoll fanns. Detta gjorde att nivån på kvalitetsgranskningen sänktes något. 
Vid granskningen så delades artiklarna upp och enbart en granskning genomfördes, av 
en person. Detta kunde gjorts annorlunda för att höja reliabiliteten på examensarbetets 
kvalité genom att samtliga läst varje artikel och gjort varsin kvalitetsgranskning som 
därefter jämförts med varandra (Henricson, 2017).   
 
Det som sänker validiteten i examensarbetets resultat något är att en artikel med låg 
kvalité inkluderades (Rosén, 2017). Artiklen fick låg kvalité relaterat till otydlighet i 
randomiseringsmetod, högt bortfall (25%) samt oklar intressekonflikt. Artikeln 
inkluderades därför av bra presenterad metod, resultat och diskussions del. Något som 
sänker kvalitén för examensarbetet är att inom kvantitativ metod används många 
begrepp för att beskriva statistik som kan vara svåra att förstå i sin helhet och sätta i 
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sitt sammanhang. För att höja kvalitén krävs det en bredare kunskap inom den 
kvantitativa metoden.  
 
De flesta av studierna använde självskattningsenkäter som mätinstrument. Detta är ett 
bra sätt för att se hur en individ skattar sina egna symtom/hälsa men reliabiliteten 
ifrågasätts när flera individer skall ställas mot varandra i en mätning. Hur individen 
upplever tillexempel stress är subjektivt och kan skattas olika från individ till individ. 
Det kan göra att mätverktyget används på olika sätt (Billhult, 2017b). Studierna har 
även ett varierande bortfall. Var bortfallet medel till stort (>10%) påverkas 
pålitligheten i resultatet negativt. Eftersom sökningen gav få artiklar blev det ej möjligt 
att göra en selektering utefter det höga bortfallet i vissa av studierna. Resultatet i 
examensarbetet påverkades negativt av detta (Henricson, 2017).  
 
Det bör även diskuteras att examensarbetets artiklar innehöll flera olika 
mätinstrument, vilket gör det svårt att dra slutsatser om studiens resultat. Det blir 
svårt eftersom få mätverktyg studerade samma sak och går då ej att jämföra resultaten 
(Henricson, 2017). Mätverktygen som valdes ur artiklarna, utsågs genom förförståelse 
och koppling till omvårdnad. Mätverktyg som inte togs med i resultatet ansågs 
antingen vara sekundära till syfte eller kopplas till högre nivå än grundutbildning inom 
omvårdnad. 
 
Analysen genomfördes genom att dela upp artiklarna inledningsvis och 
sammanstrålade sedan när tabeller skulle skapas. Genom att dela upp arbetet finns 
risken för att missa viktig information från artiklarna och detta sänker 
validiteten.  Detta gör även att reliabiliteten kan sänkas på grund av att individer kan 
värdera information olika, vad som är viktigt i artiklar. Det som bör tilläggas är att en 
genomgående dialog har förts under hela analysprocessen (Henricson, 2017).   
 
Validiteten i examensarbetets resultat styrktes inte av handledargruppen, då resultatet 
aldrig granskades av gruppmedlemmarna vid handledningstillfällena för att se om 
resultatet var rimligt och svarar på syftet. Däremot granskade handledaren resultatet 
och var till stor hjälp för att öka validiteten (Henricson, 2017). 
 
Då ingen av valda resultatartiklar var gjorda i Sverige går resultatet inte att 
generalisera rakt av till Sverige. För att kunna generalisera resultatet behöver varje 
lands sjukvårdssystem och utbildningen för VH studeras mer noggrant. Säkerheten för 
VH kan skiljas åt i studierna utifrån vilket land som studien är genomförd i. Alla länder 
har olika djurhållningsregler och även vilken syn på djur länderna har, kan skilja sig.  
 
Något som kan diskuteras var valet att inte exkludera artiklar som studerade patienter 
med svår kognitiv nedsättning då individen själv inte kunde godkänna deltagandet av 
studien.  Om forskare konsekvent exkluderar sårbara eller utsatta grupper från 
forskningen så försvagas deras möjligheter till en förbättrad hälsa och levnadsvillkor 
(Kjellström, 2017). Genom att inte exkludera artiklarna bidrog resultatet med att ge 
grupperna en chans till förbättrad hälsa och levnadsvillkor. 
 
VH används idag på exempelvis äldreboenden och därför finns en etisk motivering 
kring valet av examensarbetets forskningsfråga och syfte. Att undersöka vilka effekter 
VH som omvårdnadsåtgärd har och om det faktiskt finns någon evidens är viktigt när 
patienter exponeras för denna åtgärd utifrån etiska aspekter (Kjellström, 2017). 
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Den egna förförståelsen om att arbeta inom vården där djur används mot patient i 
behandlande syfte var i början av processen något som hindrade examensarbetets 
utveckling. När artiklar söktes fanns en vilja att först hitta artiklar med ett positivt 
resultat för användandet av VH, men snabbt i processen kom förståelsen att resultatet 
faktiskt skulle spegla befintliga forskningen inom området. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att kartlägga effekter av att använda VH som omvårdnadsåtgärd 
för patienter inom hälso- och sjukvården. En forskarfråga som fanns genom hela 
processen var om det finns evidens för användandet av VH som omvårdnadsåtgärd för 
patienter. Fynd i studien påvisar både positiva effekter av VH som åtgärd för patienter 
inom hälso- och sjukvården, men även studier där effekten uteblev. Nedan diskuteras 
några av huvud fynden i examensarbetet.  
 
Resultatet påvisar positiva effekter av att använda VH som omvårdnadsåtgärd för att 
förbättra livskvalitén för patienter med demens. Resultatet överensstämmer med 
Nordgren & Engströms (2014) som också kunde påvisa en förbättring i livskvalité för 
patienter med demens efter mötet med VH. Det som påverkar livskvalitén negativt hos 
personer med demens verkar vara depressiva symtom och personlighetsstörning, 
framförallt agitation. Även nedsättning i kognitionen har en negativ inverkan på hur 
personer med demens skattar sin livskvalitet (Beerens, Zwakhalen, Verbeek, Ruwaard 
& Hamers, 2013). Att personer med demens får möta en VH kan ge patienten tillgång 
till ett tidigare jag som fanns innan den kognitiva nedsättningen. Personen med 
demens kan då få möjlighet att vara personen som kunde fatta beslut och ta ansvar för 
VH. När patienten får tänka på hundens bästa i mötet kan det göra att patienten tar 
avstånd från sin sjukdom för en stund och kan öka känslan av autonomi genom att på 
egen hand välja att mata, klappa eller låta hunden vara ifred (Swall, Ebbeskog, Lundh 
Hagelin & Fagerberg, 2017).  
 
Att personer med demens fick en ökad livskvalité i resultat kan tyda på en förbättring 
i kognition, och depressiva symtom kopplat till mötet med VH. Att patienterna 
upplever en tillfredsställelse av att kunna leka med och ta hand om hunden för en 
stund. Att det däremot fanns få studier med samma utfallsmått gör det svårt att 
bedöma effekten av VH, men även evidensen för åtgärden. Enligt en meta-analys av 
Hu, Zhang, Leng, Li och Chen (2018) krävs fortsatt forskning om VH och dess effekt 
på självskattad livskvalité innan evidensen för användandet kan säkerställas. 
 
VH har börjat implementeras inom hälso- och sjukvården i Sverige och socialstyrelsens 
gällande regelverk som finns upprättat skall hjälpa vårdpersonal att använda åtgärden 
på rätt sätt. Som sjuksköterska kan VH med fördel användas mot patient om patienten 
själv vill och tycker om hundar. Om patienten inte tycker om hundar kan åtgärden få 
motsatt effekt om målsättningen är att öka livskvalitén.  
 
Ett annat av fynden från resultatet var att VH hade en god effekt på patienter 
inneliggande på sjukhus med svår hjärtsvikt. Patienterna skattade sina ångestsymtom 
lägre efter mötet med VH. Detta stämmer överens med en studie som utfördes på 
patienter som var inneliggande på sjukhus och skattade sitt känslotillstånd under 
sjukhusvistelsen med mätverktyget POMS (där bland annat ångestsymtom ingick) 
innan och efter mötet med VH. Där skattade patienterna sina ångestsymtom lägre efter 
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mötet med VH och ansågs vara en bra åtgärd för patienter som upplever en ökad ångest 
under sjukhusvistelsen (Bulette Coakley & Mahoney, 2009).  
 
Att ha en kronisk sjukdom och vara inneliggande på sjukhus mer än en vecka ökar 
risken att drabbas av ångestsymtom. Har patienten ångestsymtom ökar även risken för 
att drabbas av stress och få depressiva symtom (Fattouh et al., 2019). Då ny forskning 
påtalar risken att drabbas av ångest, stress och depression är det viktigt att 
sjuksköterskor har metoder att tillgå för att minska eller förebygga ångest, stress och 
depression för patienter inneliggande på sjukhus. VH kan vara den åtgärden om 
patienten har en positiv inställning till hundar. Resultatet i examensarbetet pekar på 
att det kan finnas en ångest och stressdämpande effekt av VH men mer forskning inom 
området krävs för att säkerställa effekten. Om patienter med svår hjärtsvikt är 
inneliggande på sjukhus och får ångest kan det innebära en stress och fysisk 
påfrestning för patientens hjärta. Det kan innebära att patientens sjukhusvistelse kan 
förlängas. Samhällsnyttan med VH som omvårdnadsåtgärd kan då vara kortare 
sjukhusvistelse och minskad kostnad. 
 
 
Evidensen för att VH har faktiska effekter som åtgärd vid olika tillstånd hos patienter 
inom hälso- och sjukvården är låg. Forskningen som finns inom området är spretig och 
använder olika utfallsmått, även när samma område studerats. Sessionerna har varit 
korta och deltagandet lågt. Detta gör det svårt att göra en sammanfattande bedömning 
gällande evidens. Vid fortsatt implementering av VH som omvårdnadsåtgärd för att 
öka patienters hälsa krävs vidare forskning. (Lundqvist, Carlsson, Sjödahl & 
Theodorsson, 2016). 
 
Bara för att mätbara värden är bristande skall även frågor ställas gällande önskad effekt 
av åtgärden, om patienten och dess närstående är nöjda med åtgärden. Evidens 
handlar inte enbart om den signifikanta skillnaden på mätvärden utan också hur 
patienten upplever åtgärden och hur sjuksköterskor utvärderat effekten under lång tid. 
Även hur säker åtgärden är för patienten skall övervägas när nya åtgärder används 
(Cullen & Adams, 2010).  
 

Slutsatser 

Den konklusion som kan dras utifrån detta resultat är att effekterna av VH varierar. 
Den faktiska evidens för VH effekter är låg, men patienter uppskattar fortfarande 
sällskapet av hunden och människan har sedan länge ett band till hunden. Bristen på 
evidens behöver inte hindra användandet av VH.  
 
VH skulle kunna användas som omvårdnadsåtgärd i praktiken men viktigt att tänka på 
för sjuksköterskor är att patienter som möter VH faktiskt vill träffa hunden. Nyttan ses 
med att VH kan sprida glädje bland patienter som tycker om hundar, men om patienter 
exponeras som inte tycker om hundar kan åtgärden ge motsatt effekt. Detta skulle 
kunna medföra risker både för patienten i fråga men även för hunden. Att använda VH 
för att öka motoriken, skapa empowerment för patienter och ge tillfälle till närhet ses 
som en bra åtgärd. I dagsläget kan VH inte ersätta andra åtgärder som 
omvårdnadsåtgärd i brist på evidens, men VH kan gärna vara ett komplement.  
 



 

17 
 

Ett glapp finns inom detta forskningsområde där bristen på faktiskt evidens är tydlig. 
Forskning behöver också riktas mot att använda samma mätverktyg för samma typ av 
tillstånd och på en större population. Detta skulle göra det möjligt att sammanställa 
resultaten och sätta en evidensgradering. Fortsatt forskning bör även fokusera på 
säkerheten för patienter kopplat till zoonos. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier 
reviderad 2014 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel och 
risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inkluderade studier enligt 
GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse (B), överförbarhet (C), precision (D), 
publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–responssamband (G) och sannolikhet att effekten är 
underskattad (H). 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” 
väljs när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet. 

A. Granskning av studiens begränsningar –  Ja Nej Oklart Ej till- 
eventuella systematiska fel (bias) lämpligt 

A1. Selektionsbias 
a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 

b) Om studien har använt någon form av begränsning i 
randomiseringsprocessen (t ex block, strata, minimisering), är 
skälen till detta adekvata? 

c) Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt? 

 
d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, har det 

skett på ett adekvat sätt? 

Kommentarer:  

Bedömning av risk för selektionsbias:   

  

A2. Behandlingsbias 

a) Var studiedeltagarna blindade? 

b) Var behandlare/prövare blindade? 

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 
enligt tillförlitlig dokumentation? 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på samma sätt 
bortsett från interventionen? 

 
Kommentarer: 



 

 
 

Bedömning av risk för behandlingsbias:   

A. fortsättning  Ja Nej Oklart Ej till-  
lämpligt 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 
a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention som 
gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) lämplig för den fråga som är 
föremål för studien? 

 
Kommentarer: 
Bedömning av risk för bedömningsbias:   

  

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till 
populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till storleken 
på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som 
avbryter sitt deltagande och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen av 
bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bortfallsbias:   

  
A. fortsättning  Ja Nej Oklart Ej till-  

lämpligt 

A5. Rapporteringsbias 



 

 
 

a) Har studien följt ett i förväg publicerat 
studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som  var primära 
respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 
utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt 
sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som angivits i förväg i 
studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 
Bedömning av risk för rapporteringsbias:  

 

A6. Intressekonfliktbias 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna 
bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk att 
studiens resultat har påverkats av 
intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 
finansier ing, låg eller obefintlig risk att 
studien har påverkats av en finansiär med 
ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan 
form av intressekonflikt (t ex att författarna 
har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för 
intressekonfliktbias: 

 

 

    

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 



 

 
 

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel 
(bias): 

 

 



 

 

Bilaga 2. Sökmatris 
Databas 
Datum 
 

Sökord Begränsning Antal 
träffar 

Artikel vald 
efter läst 
titel 

Artikel vald 
efter läst 
abstrakt 

Artikel vald 
efter läst i 
sin helhet 

Antal 
dubbletter 

Artikel vald 
efter 
kvalitets-
granskning 

Cinahl 
13/09/19 

Dog or Canine 
AND 
animal-assist* OR dog-assist* OR pet-
assist* OR canine-assist* OR animal-
therap* OR dog-therap* OR pet-therap* 
Canine- therap* OR “animal visitation” OR 
“dog visitation” OR “pet visitation” OR 
“canine visitation” OR therapy-dog OR 
visiting dog 
AND 
randomized controlled trials OR rct OR 
randomised control trials 
 

 
 

18 12 6 5 0 5 

Medline 
13/09/19 

Dog OR canine 
AND 
animal assist* OR dog assist* OR canine 
assist* OR animal-therap* OR dog-therap* 
OR canine-therap* OR "animal visitation" 
OR "dog visitation" OR "pet visitation" OR 
"canine visitation" OR therapy-dog OR 
visiting-dog 
AND 
effects OR effectiveness OR benefit OR 
quality of life OR ethics OR outcome 
NOT 
veterinary medicine 
 

Publication 
type: 
Randomized 
controlled 
trial 
 

73 12 10 7 6 1 



 

 

Databas 
Datum 
 

Sökord Begränsning Antal 
träffar 

Artikel vald 
efter läst 
titel 

Artikel vald 
efter läst 
abstrakt 

Artikel vald 
efter läst i 
sin helhet 

Antal 
dubbletter 

Artikel vald 
efter 
kvalitets-
granskning 

Psychinfo 
13/09/19 

Dog or Canine 
AND 
animal-assist* OR dog-assist* OR pet-
assist* OR canine-assist* OR animal-
therap* OR dog-therap* OR pet-therap* 
Canine- therap* OR “animal visitation” OR 
“dog visitation” OR “pet visitation” OR 
“canine visitation” OR therapy-dog OR 
visiting dog 
AND 
randomized controlled trials OR rct OR 
randomised control trials 
 

 
 

23 10 7 6 3 2 

Pubmed 
13/09/19 

Dog or Canine 
AND 
animal-assist* OR dog-assist* OR pet-
assist* OR canine-assist* OR animal-
therap* OR dog-therap* OR pet-therap* 
Canine- therap* OR “animal visitation” OR 
“dog visitation” OR “pet visitation” OR 
“canine visitation” OR therapy-dog OR 
visiting dog 
AND 
randomized controlled trials OR rct OR 
randomised control trials 
 

 31 15 9 6 6 0 

Manuell 
sökning 

       1 

Summa:   145 49 32 24 14 9 

 



 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt del 1 
Förste Författare, 
(Publikations år) 
Tidskrift 

Titel Syftet var att  Vårdenhet Tillstånd Mätverktyg Kvalitet  

Ambrosi et al. 
(2019). 
Psychogeriatrics 

Randomized 
controlled study on 
the effectiveness of 
animal-assisted 
therapy on 
depression, anxiety, 
and illness 
perception in 
institutionalized 
elderly. 
 

kontrollera 
effektiviteten på 
hundassisterad terapi 
på depression och 
ångest hos äldre som 
bor på äldreboende. 

Äldreboende Depression, ångest & 
sjukdomsupplevelse 

- 15-item 
Geriatric 
Depression 
Scale (GDS-15). 

- Generalized 
anxiety 
disorder 7 
(GAD-7). 

 

Hög  
4 av 5 delar med 
flest ja på kvalitets- 
kontroll 

Bono et al. (2015)  
G gerontol 

Effects of animal 
assisted therapy 
(AAT) carried out 
with dogs on the 
evolution of mild 
cognitive 
impairment. 

Verifiera effekten av 
AAT i 8 månader hos 
patienter med mild 
alzheimer (Icke 
hospitaliserade) 
jämfört med 
kontrollgrupp 

Öppenvård 
neurologi 

Alzheimers  - Barthel index – 
daily activities 
(BI) 

- Alzheimer 
disease 
assesment 
scale (ADAS) 

 

Låg 
3 av 5 delar med 
flest nej på 
kvalitets- 
kontroll 

Calvo et al. (2016). 
Frontiers in 
psychology. 
 

Animal assisted 
therapy (AAT) 
program as a useful 
adjunct to 
conventional 
psychosocial 
rehabilitation for 
patients with 
schizophrenia: 
Results of a small-
scale randomized 
controlled trial 

bedöma effekterna av 
djurassisterad terapi 
som ett komplement 
till vedertagen 
psykosocialt 
rehabiliteringsprogram 
för människor med 
schizofreni.   

Psykiatrisk 
vårdavdelning på 
sjukhus 

Kronisk schizofreni - Spansk version 
av positive & 
negative 
syndrome scale 
(PANSS).  

 
- Quality of life 

(EQ-5D). 

Medel 
3 av 5 delar med 
flest ja på kvalitets- 
kontroll 



 

 

Förste Författare, 
(Publikations år) 
Tidskrift 

Titel Syftet var att  Vårdenhet Tillstånd Mätverktyg Kvalitet  

Cole et al. (2007) 
American journal of 
critical care 

Animal-assisted 
therapy in patients 
hospitalized with 
heart failure 

fastställa om 
djurassisterad terapi 
kan minska tecken på 
fysiologisk och 
psykologisk stress hos 
patienter med 
framskriden hjärtsvikt.  

Kardiologisk 
vårdavdelning på 
sjukhus 

Svår hjärtsvikt - Spielberger 
State-trait 
anxiety 
inventory 
(SSTAI). 

 
 

- Plasmanivå av 
katekolaminern 
adrenalin & 
noradrenalin. 

 
 

Hög 
4 av 5 delar med 
flest ja på kvalitets- 
kontroll 

Olsen et al. (2016a). 
Geriatric Nursing. 

Effect of animal-
assisted activity on 
balance and quality 
of life in home-
dwelling persons 
with dementia 

dju assisterade 
aktiviteter har någon 
effekt på faktorer 
relaterade till fallrisk 
med balans och 
livskvalite som 
huvudresultat. 

Dagcenter Demens - Berg balans 
scale (norsk 
version av 
BBS). 

- Norskversion 
av Quality of 
life in late 
stage dementia 
scale (QUALID). 

 

Hög 
3 av 5 delar med 
flest ja på kvalitets- 
kontroll 



 

 

Förste Författare, 
(Publikations år) 
Tidskrift 

Titel Syftet var att  Vårdenhet Tillstånd Mätverktyg Kvalitet  

Olsen et al. (2016b). 
Int. Journal of 
geriatric Psychiatry  

Effect of animal-
assisted 
interventions on 
depression, agitation 
and quality of life in 
nursing home 
residents suffering 
from cognitive 
impairment or 
dementia: a cluster 
randomized 
controlled trial 
 

undersöka möjliga 
effekter på 
depression, agitation 
och livskvalité hos 
patienter boende på 
äldreboende med 
demens eller kognitiv 
nedsättning, genom 
en intervention med 
djurassisterad aktivitet 
och en 
uppföljningsstudie.  

Äldreboende Demens & Kognitiv 
nedsättning 

- Norsk version 
av Cornell scale 
for depression 
in dementia 
(CSDD). 

- Norsk version 
av Quality of 
life in late-
stage dementia 
(QUALID). 

 

Hög 
3 av 5 delar med 
flest ja på kvalitets- 
kontroll 

Travers et al.  (2013). 
Anthrozoös  

An evaluation of 
dog-assisted therapy 
for residents of aged 
care facilities with 
dementia 

var att utföra en Rct 
studie med 
hundassisterad terapi 
för människor med 
demens som bor på 
äldreboenden genom, 
att använda validerade 
mätinstrument för 
humör, livskvalitet, 
psykosociala 
funktioner och för att 
kontrollera 
förbryllande variabler. 

Äldreboende Demens - Quality of life – 
Alzhimer`s 
disease (QOL-
AD). 

- Medical 
outcomes 
study 36-item 
short-form 
health survey 
(SF-36). 

 
 

Medel 
3 av 5 delar med 
flest ja på kvalitets- 
kontroll 

Villalta-Gil et al. 
(2009) 
Anthrozoös 

Dog-assisted therapy 
in the treatment of 
chronic 
schizophrenia 
inpatients 

Värdera effekten av 
att inkludera vårdhund 
i en terapi 
intervention för 
patienter med kronisk 
schizofreni. 

Institutionaliserad Schizofreni - Positive and 
negative 
syndrome scale 
(PANSS). 

- Living skills 
profile (LSP). 

 

Hög 
3 av 5 delar 
med flest ja på 
kvalitets- 
kontroll 



 

 

Förste Författare, 
(Publikations år) 
Tidskrift 

Titel Syftet var att  Vårdenhet Tillstånd Mätverktyg Kvalitet  

Wijker et al. (2019). 
Journal of Autism 
and Developmental 
Disorders  

Effects of dog 
assisted therapy for 
adults with autism 
spectrum disorder: 
An exploratory 
randomized 
controlled trial.  

Utforska effekterna av 
djur-assisterad terapi 
hos vuxna med autism 
spectrum disorder 
med normal till hög 
intelligens. Fokus låg 
på självuppfattad 
stress, social 
responsivitet och 
psykologiska symtom. 

Psykiatrisk 
Öppenvård 

Autism spectrum 
disorder (ASD) 

- Perceived 
stress scale 
(PSS). 

 
- Holländsk 

version av: 
social 
responsiveness 
scale for adults 
(SRS-A), två 
versioner self-
report & 
informant-
report. 

 

Hög 
3 av 5 delar med 
flest ja på kvalitets- 
kontroll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4. Artikelöversikt del 2 
Första författare 
(Publikationsår) 

Patienter 
N 
(Bortfall) 

 
Medel-
ålder 

 
Kön 
(% 
män) 

 
Målgrupp 

Studie-
design 

Sessioner 
Duration 
(veckor) 

 
Antal 

 
Längd 
(minut
er) 

Intervention 
1 

Intervention 
2 

Kontroll 

Ambrosi et al. 
(2019) 
 

31 
(1) 

I¹: 82,6 
K²: 87,1 

6 Patienter på 
äldreboende 
med 
depression 

RCT 10 10 30 Vårdhund 
som åtgärd, 
enskilt 

- Vanlig vård 

Bono et al.  
(2015) 
 

32 
(8) 

I: 82,1 
K: 78,3 

33 Patienter 
med mild 
kognitiv 
nedsättning 

RCT 32 64 60 Vårdhund 
som åtgärd, 
enskilt 

- Vanlig vård 
i hemmet 

Calvo et al. 
(2016). 
 

24 
(2) 

47,8 41 Patienter 
med 
Schizofreni 

RCT 24 40 60 Vårdhund 
som åtgärd, 
enskilt 

- Vanlig vård 

Cole et al. 
(2007) 

76 
(0) 

I: 56,27 
I2³: 56,12 
K: 58,52 

75 Patienter 
med svår 
hjärtsvikt 

 RCT 1 1 12 Vårdhund 
som åtgärd, 
enskilt + 
volontär 

Besök av 
Volontär 

Vanlig vård 

Olsen et al.  
(2016a) 

80 
(1) 
 

I: 84  
K: 81,7 

41 Patienter 
med demens 
på 
dagcenter 

RCT 
 

12 24 30 Vårdhund 
som åtgärd i 
grupp 

- Vanlig vård 

Olsen et al.  
(2016b) 

51 
(7) 

I: 82,9 
K: 84,1 

37 Patienter 
boende på 
äldreboende 
m. Kognitiv 
nedsättning 
el. demens 

RCT 12 24 30 Vårdhund 
som åtgärd i 
grupp 

- Vanlig vård 

Travers et al. 
(2013) 

67 
(12) 

I: 84,9 
K: 85,1 

22 Patienter 
boende på 
äldreboende 
med demens 

RCT 11 22 40–50 Vårdhund 
som åtgärd i 
grupp 

- Vanlig 
gruppterap
i 



 

 

Första författare 
(Publikationsår) 

Patienter 
N 
(Bortfall) 

 
Medel-
ålder 

 
Kön 
(% 
män) 

 
Målgrupp 

Studie-
design 

Sessioner 
Duration 
(veckor) 

 
Antal 

 
Längd 
(minut
er) 

Intervention 
1 

Intervention 
2 

Kontroll 

Villalta-Gil et al. 
(2009) 

21 
(3) 

I: 49,08 
K: 48,88 

I: 92 
K: 78 

Institution- 
aliserade 
patienter 
med 
schizofreni 

RCT 13 25 45 Vårdhund 
som åtgärd i 
grupp 

- Vanlig vård 

Wijker et al. 
(2019) 

53 
(2) 

18–60 år 55 Vuxna med 
autism, 
psykiatrisk 
öppenvård 

RCT 10 10 60 Vårdhund 
som åtgärd, 
enskilt 

- Placerad 
på 
väntelista 
för att 
träffa 
vårdhund  

¹ Intervention 1 
² Kontrollgrupp 
³ Intervention 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5. Resultatöversikt 
Första författare (år) Tillstånd Intervention Resultat av Intervention 1 Författarnas slutsats 

Ambrosi. et al.  (2019) Psykisk ohälsa Terapi ↑GDS-15                           - P = 0,0011 
↔GAD-7                           - P = 0,40 

Stor signifikant skillnad i mätverktyget GDS-15 
demonstrerar hur effektivt VH är för att reducera 
depressiva symtom. Även om det inte påvisades 
någon signifikant skillnad vid ångest bör detta 
undersökas närmare.  

Bono et al. (2015) Kognitiv nedsättning Terapi ↑BI                                -Inget P-värde  
↑ADAS                          -Inget P-värde 

Studien bekräftar överförbarheten med VH som 
åtgärd för personer med låg/måttlig alzheimer 
sjukdom.  

Calvo et al. (2016) Neuropsykiatrisk 
diagnos 

Terapi/Aktivitet i 
grupp 

↔PANSS                     - P = 0,21–0,97 
↔EQ-5D                     -Inget p-värde 

VH verkar vara ett bra komplement till traditionell 
behandling för personer med schizofreni. Potentiella 
positiva resultat i symtomatologi, följsamhet till VH, 
och stressreduktion under VH sessioner.   
 

Cole et al. (2007) Psykisk ohälsa VH + volontär 
eller  
bara volontär 

↑↑ SSTAI                      - P¹ = < 0,001 
                                           P² = 0,002 
↔↑Adrenalin              - P¹ = 0,15 
                                           P² = 0,04 
↔↑Noradrenalin        - P¹ = 0,08 
                                           P² = 0,02 

Fynden indikerar på ett nytt fokus för studier, om 
interaktionen mellan fysiska och psykiska effekter, 
och terapeutiska fördelar utav VH.  
Studien påvisar evidens för förbättrade 
neurohormon nivåer och ångest hos patienter med 
svår hjärtsvikt som träffar VH, men större studier 
behövs för att se direkta och långvariga 
förbättringarna.   

Olsen et al. (2016a) Kognitiv nedsättning Terapi i grupp ↑(↔)BBS         - P = 0,03 T¹, (0,39 T²) 
↔QUALID        - P = 0,99 T¹, 0,56 T² 

Resultatet indikerar att VH kan ha en användbar 
klinisk effekt på balans och prevention för fallrisk. 
Dock gav inte mötet med VH i grupp någon effekt på 
ökad livskvalité.   

Olsen et al. (2016b) Kognitiv nedsättning Terapi i grupp ↔↑CSDD       - P³= 0,513 T¹, 0,151 T² 
                             P⁴= 0,054 T¹, 0,001 T² 
↔↑QUALID   - P³= 0,692 T¹, 0,643 T² 
                             P⁴= 0,035 T¹, 0,003 T² 

Komplementär behandling som VH kan vara 
användbar inom demensvården. Effekterna fanns 
för personer med svår demens, vilket styrker vikten 
av individuell, skräddarsydd intervention.  



 

 

Första författare (år) Tillstånd Intervention Resultat av Intervention 1 Författarnas slutsats 

Travers et al. (2013) Kognitiv nedsättning Terapi i grupp ↑↓QOL-AD                 - P = 0,02-0,49ª 
↔SF-36                        - P = 0,09-0,86 

VH som åtgärd verkar vara fördelaktig för vissa 
patienter på äldreboende med mild till måttlig 
demens. Resultatet har viktiga implikationer både 
för patienter och personal på boendet. Fortsatta 
studier om VH som åtgärd för denna patientgrupp 
är önskvärd.  

Villalta-Gil et al. (2009) Neuropsykiatrisk 
diagnos 

Terapi i grupp ↔PANSS                      - Inget P-värde  
↔LSP                            - Inget P-värde 

Resultaten stödjer delvis användandet av VH 
tillsammans med terapi för patienter med 
schizofreni, men studien har flera viktiga 
begränsningar.   

Wijker et al. (2019) Neuropsykiatrisk 
diagnos 

Terapi ↑PSS                                      -P=0,020 
↑SRS-A                                  -P=0,010 

På grund av kliniskt relevanta effekter och 
anmärkningsvärda behandlingsföljsamhet så anses 
VH vara en lovande terapi för stressrelaterade utfall 
för personer med ASD. Dock behövs mer forskning 
på effekterna av VH inom populationen ASD med 
större stickprov.   

↑ Statistisk signifikant förbättring för intervention 1 jämfört med alternativen 
↓ Statistisk signifikant försämring för intervention 1 jämfört med alternativen 
↔ Ingen signifikant skillnad mellan interventioner och kontroll 
P¹ P-värde vid jämförelse av intervention 1 och kontroll 
P² P-värde vid jämförelse av intervention 1 och Intervention 2 
P³ P-värde vid jämförelse av intervention och kontroll m. mild/måttlig demens 
P⁴ P-värde vid jämförelse av intervention och kontroll m. svår demens 
ª signifikant förbättring i en av faciliteterna men försämring i en annan. Försämringen kan bero på utbrott av gastroenterit. 
 


