
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienter och vårdgivares upplevelser av 

djurterapi inom hälso- och sjukvården 

En deskriptiv litteraturstudie 

Anna Axelsson och Johanna Vängman 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 

Kursnamn: Examensarbete inom omvårdnad 

 
Handledare: Lisa Arvidsson 

Examinator: Kerstin Stake Nilsson 



 

 



 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: År 1961 upptäckte läkaren Boris Levinson att djur kunde hjälpa människor 

att knyta an till andra. Upptäckten kom att inspirera terapeuter till att använda djur inom 

de terapeutiska programmen. Tanken med att involvera djur sträcker sig dock tillbaka 

till 1800-talet och förespråkades av Florence Nightingale. Dock saknas en stor del 

forskning på området djurterapi som belyser patienter och vårdgivares upplevelser. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters och vårdgivares upplevelser av 

djurterapi inom hälso- och sjukvården. Metod: En deskriptiv litteraturstudie vars 

resultat har baserats på 13 vetenskapliga artiklar. Majoriteten var kvalitativa artiklar (11 

stycken), medan två övriga var av kvantitativ- eller mixad ansats. Huvudresultat: 

Djurterapi visade sig kunna ge upplevelser av minskad depression hos patienter och ett 

förbättrat välmående för både vårdgivare och patienter. Den sociala interaktionen 

mellan vårdgivare och patienter tycktes underlättas genom djurs närvaro. Vårdgivare 

upplevde både ökad och minskad stress samt bekymrade sig över att djuret kunde störa 

patienternas omvårdnad. Slutsats: Patienter och vårdgivare hade positiva upplevelser av 

djurterapi. Gemensamt var ett förbättrat välmående samt förbättrad social interaktion. 

Resultatet skulle kunna innebära att metoden kan användas inom flera olika områden 

inom hälso- och sjukvården. Utmaningar och negativa upplevelser har synliggjort att ett 

välfungerande samarbete på verksamheter inom hälso- och sjukvården behövs. 

Förväntningen blir då att utmaningarna kan åtgärdas och att metoden kan användas i en 

större uträckning.  
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Abstract 

Background: In 1961, the doctor Boris Levinson discovered that animals could help 

people connect with others. The discovery came to inspire therapists to use animals 

within the therapeutic programs. However, the idea of involving animals extends back 

to the 19th century and was advocated by Florence Nightingale. However, a great deal 

of research is lacking in the field of animal therapy, which highlights patients' and 

caregivers' experiences. Aim: The aim of this study was to describe patients and 

caregivers experiences of animal-assisted therapy in the context of healthcare settings. 

Methods: A descriptive literature study whose results were based on 13 scientific 

articles. The majority were qualitative articles (11), while two others were of 

quantitative or mixed approach. Main results: Animal-assisted therapy was found to 

provide experiences of reduced depression in patients and an improved well-being for 

both parties. The social interaction between caregivers and patients seemed to be 

facilitated by animal presence. Caregivers experienced both increased and reduced 

stress and worried that the animal could interfere with the patients care. Conclusion: 

Patients and caregivers had positive experiences of animal therapy. The common good 

was improved well-being and improved social interaction. The result could mean that 

the method can be used in several different areas of health care. Challenges and 

negative experiences have highlighted the need for a well-functioning collaboration on 

healthcare services. The expectation then becomes that the challenges can be remedied, 

and that the method can be used in a larger issue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Animal-assisted therapy, caregiver, experience, patient. 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ................................................................................................................. 1 
1.1 Djurterapi - en historisk tillbakablick .................................................................... 1 
1.2 Om djurterapi samt dess betydelse för den mänskliga hälsan ............................... 1 
1.3 Olika former av djurterapi ..................................................................................... 2 
1.4 Omvårdnad i hälso- och sjukvård .......................................................................... 2 

1.5 Definition av centrala begrepp ............................................................................... 3 
1.5.1 Upplevelse ....................................................................................................... 3 
1.5.2 Den psykiatriska patienten .............................................................................. 4 
1.5.3 Den somatiska patienten .................................................................................. 4 
1.5.4 Vårdgivare ....................................................................................................... 4 

1.6 Omvårdnadens bärande begrepp - Teoretisk referensram .................................... 4 
1.6.1 Hälsa ................................................................................................................ 4 
1.6.2 Människa ......................................................................................................... 5 

1.6.3 Miljö ................................................................................................................ 5 
1.6.4 Vårdande ......................................................................................................... 5 

1.7 Problemformulering ............................................................................................... 6 

1.8 Syfte ........................................................................................................................ 6 
1.9 Frågeställning ........................................................................................................ 7 

2 Metod ............................................................................................................................ 7 

2.1 Design ..................................................................................................................... 7 
2.2 Sökstrategi .............................................................................................................. 7 

2.3 Urvalskriterier ........................................................................................................ 9 
2.5 Dataanalys ............................................................................................................ 10 

2.6 Etiska överväganden............................................................................................. 11 

3 Resultat ....................................................................................................................... 11 

3.1 Positiva upplevelser .............................................................................................. 12 
3.1.1 Upplevelser av ett förbättrat välmående ....................................................... 12 
3.1.2 Ett förbättrat välmående i form av minskad depression................................ 14 
3.1.3 Fokus på annat och distraktion med hjälp av djurterapi .............................. 14 

3.1.4 Djurterapi - ett roligt inslag i behandlingen samt om miljöns betydelse ...... 15 
3.1.5 Förbättrad social interaktion på grund av djurterapi ................................... 16 

3.2 Negativa upplevelser ............................................................................................ 17 

3.2.1 Patienternas negativa upplevelser................................................................. 17 

3.2.2 Vårdgivares negativa upplevelser samt utmaningar med djurterapi ............ 18 

4 Diskussion ................................................................................................................... 19 
4.1 Huvudresultat ....................................................................................................... 19 

4.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 19 
4.2.1 Djurterapi som metod till ett förbättrat välmående ...................................... 19 
4.2.2 Djurterapi - en positiv distraktion samt metod för bättre miljö .................... 20 
4.2.3 Förbättrad social interaktion kopplad till djurterapi .................................... 20 
4.2.4 Djurterapins utmaningar kräver riktlinjer och ledarskap ............................. 21 

5 Metoddiskussion ........................................................................................................ 22 
5.2 Sökstrategi ............................................................................................................ 23 

5.3 Urvalskriterier ...................................................................................................... 24 
5.4 Urvalsprocess samt utfall av möjliga artiklar ...................................................... 25 
5.5 Dataanalys ............................................................................................................ 25 



 

 

 

5.6 Etiska överväganden............................................................................................. 26 
5.7 Kliniska implikationer för omvårdnad ................................................................. 26 

5.8 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................... 27 
5.9 Slutsats .................................................................................................................. 27 

6 Referenser................................................................................................................... 28 

Bilagor 

Bilaga A.  

Tabell 1. Sökstrategi.  

Bilaga B.  
Tabell 2. Metodologisk översikt.  

Bilaga C.  
Tabell 3. Resultatöversikt 

Bilaga D.  
Granskningsmall för kontroll av vetenskaplig kvalité.  

Bilaga E.  

Kvalitetsmall för artiklar med kvalitativ ansats 

Bilaga F.  
Kvalitetsmall för artiklar med kvantitativ ansats.  

 



 

1 

 

1 Introduktion 

1.1 Djurterapi - en historisk tillbakablick 

 
De första fallen där djurterapi använts som metod finns dokumenterat i USA. Soldater 

fick under andra världskriget integrera sig med bondgårdsdjur för att bearbeta 

stridsskador och trauman. Dock finns inget dokumenterat vad gäller återhämtnings-

processen från denna tid. Tanken på att involvera djur i omvårdnaden sträcker sig 

däremot tillbaka till 1800-talet och förespråkades av bland annat Florence Nightingale. 

Nightingale arbetade som sjuksköterska och noterade att djur kunde hjälpa patienterna 

att tillfriskna. År 1961 upptäckte läkaren Boris Levinson att djur kunde hjälpa 

människan att knyta an till andra. Detta var upptäckter som kom att inspirera terapeuter 

till att använda djurassisterad terapi inom de teraputiska programmen (Altschiller 2011). 

 

1.2 Om djurterapi samt dess betydelse för den mänskliga hälsan 

 
Djurterapi är en komplementär behandlingsmetod (Komplementära Riksförbundet 

[KMR] 2004). Det innebär att ett djur inkluderas som en del (ett komplement) i ett 

behandlingsprogram (Kamioka et al. 2014) eller som en del i omvårdnaden (Edvardsson 

& Wijk 2014). Dock saknas det kunskap om komplementära behandlingsmetoder 

(Regeringskansliet Dir. 2017:43) och mer forskning på området djurterapi är efterfrågat 

(Kamioka et al 2014). Metoden använder vanligtvis hundar eftersom de lätt går att 

fostra samt att de gärna söker social kontakt (Kaminski, Pellino & Wish 2002). Katter, 

delfiner, fåglar, kor, kaniner, illrar och marsvin är andra exempel på djur som kan 

tänkas användas i djurterapin (Kamioka et al. 2014). Även hästar kan inkluderas (Kern-

Godal, Brenna, Kogstad, Arnevik, Ravndal 2016a). Vanligtvis förekommer terapifomen 

på vårdhem, fängelser och inom psykiatriska, samt inom andra liknande, institutioner 

(Altschiller 2011). Studier pekar mot att djur tycks bidra till ett flertal positiva påföljder 

för den mänskliga hälsan, exempelvis till ett förbättrat välmående (Reed, Ferrer & 

Villegas 2012; Silva & Osório 2018; Connor & Miller 2000; Johnson, Odendaal & 

Meadows 2002). Djur tycks också kunna bidra till ett minskat behov av läkemedel, 

förbättra fysiska- och vitala funktioner, ge ökad motivation att vilja läka samt upptäcka 

anfall. När man klappar ett djur kan blodtryck, hjärtfrekvens och stress reduceras. Även 

den fysiska aktiviteten kan förbättras med hjälp av ett djur (Johnson, Odendaal & 

Meadows 2002). Förutom fördelar, finns dock även nackdelar knutna till djurassisterad 
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terapi. Ett djur kan avvisa patienter och därmed orsaka dåliga självkänslor och ett djurs 

bortgång kan generera intensiva känslor. Det finns även en risk att djuret bär på 

sjukdomar samt att patienter kan ha allergier gentemot djuret (Altschiller 2011). 

 

1.3 Olika former av djurterapi 

 
Djurterapi består av ett flertal olika begrepp där Animal Facilitated Therapy [AFT] 

(också kallat Pet Therapy) är den överordnade termen. Denna inkluderar både Animal 

Assisted Therapy [AAT] och Animal Assisted Activity [AAA] (Pet Partners 2012). 

Djurassisterad aktivitet innebär att patienten utför aktiviteter ihop med djuret och 

fokuserar inte på ett specifikt behandlingsmål samt är ostrukturerad. Detta skiljer den 

från den djurassisterade terapin. Båda terapiformerna är även exempel på Animal 

Assisted Interventions [AAI] (Pet Partners 2012; Altschiller 2011). Djurterapi heter 

olika beroende på vilket djur som inkluderas. När en häst inkluderas kallas det för 

hästassisterad terapi (Horse Assisted Therapy [HAT] eller Equine Assisted Therapy 

[EAT] (Contalbrigo, Santis, Toson, Moanaro, Farina, Costa & Nava 2017). Aktiviteter 

som patienten kan utföra i samband med hästterapi är exempelvis att rykta, rida samt 

klappa hästen (Fields, Bruemmer, Gloeckner & Wood 2018). Vid hundassisterad terapi 

(Dog Assisted Therapy, [DAT], är det en hund som inkluderas i behandlingen. Patienten 

kan exempelvis utföra aktiviteter med hunden utefter ett schema som terapeuten 

ansvarar för (Contalbrigo et al. 2017). 

 

1.4 Omvårdnad i hälso- och sjukvård  

 
Begreppet omvårdnadsåtgärd definieras som en enskild handling vilket kan vara en 

behandling, procedur eller aktivitet, som avser uppnå det förväntade målet för en 

omvårdnadsdiagnos som sjuksköterskan är ansvarig för. Omvårdnadsåtgärdernas syfte 

definieras som åtgärder som leder en patient mot hälsa, tillfrisknade eller mot en fridfull 

död och är åtgärder som individen själv hade kunnat utföra av egen kraft, vilja eller 

kunskap. Omvårdnadshandlingar ska hjälpa individen att återvinna sitt oberoende 

genom att sjuksköterskan underlättar, begränsar, skyddar, involverar, distraherar, 

motiverar, stödjer, assisterar, utför något istället för patienten eller avstår från att handla 

(Björkvell & Thorell-Ekstrand 2014). Omvårdnaden innehåller också en hälsofrämjande 

inriktning som innebär att ta till vara, stärka, möjliggöra och förbättra de resurser som 

patienten besitter samt har i sin omgivning. Detta bidrar till att förbättra och att 
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upprätthålla hälsa (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 2014). En god relation bör främjas, 

vilket innebär ett ömsesidigt beroende där båda parter respekterar varandras värdighet 

så att de har en positiv bild av varandra och kan kommunicera det. Därtill utför 

vårdpersonal praktiska uppgifter i samband med omvårdnaden som patienten är en del 

av. Dessa uppgifter ska utföras utifrån beprövad erfarenhet och evidensbaserad 

vetenskap och samtidigt beakta etik och diverse lokala förhållanden. Dock, menar 

Ternestedt och Norberg (2014; SSF 2006), att all erfarenhetsbaserad kunskap inte alltid 

är av godo. Föråldrade rutiner kan i en dålig vårdmiljö leva kvar och utvecklas, därför är 

det viktigt att all erfarenhetsbaserad kunskap alltid utvärderas. Sjuksköterskan skall 

även skapa en miljö som tillåter, hjälper till samt underlättar patientens personliga 

utveckling, förändring, rehabilitering och återhämtning (Kristiansen & Strand 2014). 

Kajermo, Johansson och Wallin (2014) talar om vikten av evidensbaserad omvårdnad i 

det praktiska vårdarbetet. Tanken är att integrera klinisk erfarenhet, lokala 

förutsättningar och vårdtagarens önskemål med de bästa och senaste vetenskapliga 

bevisen. Dock realiserar Kajermo (et al. 2014) ett problem med denna tanke - vad 

händer då det inte finns tillräckligt med forskning kring ett område när det gäller verkan 

av olika omvårdnadsåtgärder? Att införa nya arbetssätt och ny kunskap i omvårdnaden 

ligger både på (sjuksköterskans) individnivå såväl som på ledningsnivåer. 

Sjuksköterskan bör hålla sina kunskaper uppdaterade och ledningen bör skapa 

förutsättningar för kunskap oavsett om det har sitt ursprung i erfarenhet, forskning eller 

lokalt insamlad data i samband med uppföljningar av vården. Dessutom är kritiskt 

tänkande och reflektion centralt för att kunna finna positiva infallsvinklar och göra det 

möjligt för vårdgivaren att bryta med gamla vanor samt för att vara öppen inför 

alternativa arbetssätt och åsikter (Kajermo et al. 2014).  

 

1.5 Definition av centrala begrepp  

1.5.1 Upplevelse 

 

Svenska akademien (2011) beskriver upplevelse med orden intryck, känsla samt 

erfarenhet (som människan får när hon är med om något). Psykologiguiden (2019) 

beskriver vidare att upplevelser är något som påverkar personens sätt att vara, känna och 

tänka. Självupplevelser handlar om de reaktioner som uppstår i mötet med andra 

personer, händelser eller olika situationer. I det här examensarbetet beskrivs upplevelser 
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utifrån olika individers (patienter och vårdgivares) tankar, känslor och reflektioner kring 

den djurterapi de har varit med om. 

1.5.2 Den psykiatriska patienten 

 

Den psykiatriska patienten kan vara en person som lider av en (eller flera) tillstånd 

exempelvis; depression, ätstörningar, stress, utmattningssyndrom, ångestsyndrom, 

psykoser, substansbruksyndrom, minnessvårigheter, förvirringstillstånd, 

personlighetsstörningar, självskadebeteende, autismspektrumtillstånd samt att de kan 

vara suicidala (Skärsäter 2014).  

1.5.3 Den somatiska patienten 

 

Den somatiska patienten kan vara drabbad av olika fysiska sjukdomar exempelvis; 

metabola sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom, sjukdomar som involverar endokrina 

systemet, tumörsjukdomar och neurologiska sjukdomar (Ericson & Ericson 2012). 

1.5.4 Vårdgivare 

 

Vårdgivare avses vara en fysisk eller juridisk person som bedriver hälso-och 

sjukvårdsverksamhet (Vårdhandboken 2017; Socialstyrelsen 2017). Ansvaret ligger hos 

vårdgivaren att se till att verksamheten bedriver en god och säker vård. Detta kräver att 

vårdgivaren bland annat måste ansvara över att se till att det finns hälso- och 

sjukvårdspersonal med rätt kompetens (Socialstyrelsen 2017). Vårdgivare som kommer 

i kontakt med djurterapi är exempelvis terapeuter och sjuksköterskor (Altschiller 2011). 

 

1.6 Omvårdnadens bärande begrepp - Teoretisk referensram 

 
Till denna studie har omvårdnadens bärande begrepp valts som teoretisk referensram. 

De begrepp som ingår är Människa, Hälsa, Miljö och Vårdande, vilka ses som centrala 

för området omvårdnad (Ternestedt & Norberg 2014). 

1.6.1 Hälsa 

 

Hälsa är ett brett begrepp med många olika innebörder. Hälsa kan ses som ett tillstånd 

(status), ett mål, en process eller ett resultat. Hälsa kan också innebära lycka, 

välbefinnande och livskvalitet. Det talas om två perspektiv att se på hälsa. Det 
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humanistiska perspektivet utvecklades inom psykiatrin och ser på hälsa som en frånvaro 

av sjukdom. Hälsan är knutet till hela människan och formas av upplevelser, 

välbefinnande, känsla av sammanhang och meningsfullhet. Det biomedicinska 

perspektivet fokuserar däremot på att bota sjukdom. De båda perspektiven samspelar 

dock med varandra (Willman 2014). 

1.6.2 Människa 

 

Människan ses som en enhet av kropp, själ och ande, som är unik, fri och har förmågan 

att ta ansvar och göra fria val (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] 2016). 

Benämningen patient härstammar från det latinska språkets pat’i, som betyder “lida” 

eller “tåla” och används för en person som söker hjälp via en inrättning i hälso- och 

sjukvården. När en person vårdas i det egna hemmet förekommer emellertid oftast andra 

benämningar, exempelvis boende, brukare, vårdtagare och klient. I vården möts 

människor - den som vårdar och den som vårdas (Flesner 2014). I det här arbetet 

kopplas begreppet människa därmed till patient samt vårdgivare. 

1.6.3 Miljö 

 

Vårdmiljön kan beskrivas utifrån ett subjektivt- samt ett objektivt synsätt. Det objektiva 

synsättet handlar om hur vårdmiljön kan mätas och beskrivas medan det subjektiva 

handlar om hur vårdmiljön upplevs via våra sinnen. Sinnesintryck registreras och tolkas, 

därför kan en miljö uppfattas olika för olika människor. En felaktigt utformad miljö kan 

således orsaka stress och förvirring medan en korrekt utformad miljö kan upplevas 

avslappnande och ge känslan av välbefinnande och trygghet. Att vistas utomhus eller att 

låta djur ingå i omvårdnaden är exempel på hur en miljö kan upplevas positivt. 

Sjuksköterskan Florence Nightingale förespråkade vikten av en god miljö kring 

patienten, hon kunde också visa att en god miljö kunde stärka patientens hälsa 

(Edvardsson & Wijk 2014).  

1.6.4 Vårdande 

 

Vårdande, eller “caring” är kärnan inom vårdvetenskapen. Ordet “caring” betyder “att 

bry sig om” eller “att vilja den andre väl” vilket innebär att vårdandet handlar om 

vårdarens egna grundläggande värderingar. Dessa uttrycks i mötet med patienten och 

påverkar hur vården upplevs. Det är därför viktigt att vårdaren har förmågan att 
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reflektera över de egna värderingarna och därefter realiserar dessa. Det är sådana 

förmågor som utvecklar en sjuksköterska till en god vårdare (Flesner 2014). Begreppet 

vårdande kopplas starkt till omvårdnad på så sätt att det består av två delar som 

samspelar med varandra. En del består av uppgiften som utförs, medan den andra består 

av situationen som den utförs i (Skärsäter 2014). Omvårdnaden har således fokus på 

flera faktorer; känslomässiga-, relationella samt praktiska. Flesner (2014) talar även om 

“vårdarens ethos”, vilket innebär vårdarens vilja och etiska engagemang. Vårdaren 

engagerar sig genom att vara närvarande i mötet med patienten och genom att ha en 

grundläggande tro på patienten kan patientens hopp och tillit gro och stärkas. Patientens 

utvecklande mot välbefinnande möjliggörs genom sjuksköterskans stöd och 

omvårdnadshandlingar. Vårdandets mål beskrivs av Flesner (2014) som främjande av 

patientens upplevelse av hälsa eller välbefinnande. 

 

1.7 Problemformulering 

 
Studier har visat att djur kan ha en positiv inverkan på den mänskliga hälsan. Dock är 

metoden djurterapi till stor del outforskad, därmed uppmärksammas inte patienter och 

vårdgivares upplevelser i tillräcklig omfattning. Genom att studera patienternas 

upplevelser av djurterapi kan hälso- och sjukvården få svar på vad patienterna har för 

upplevelser av metoden. Detta är värdefull information för sjuksköterskor och andra 

vårdgivare som arbetar med djurterapi samt för de vårdgivare som är intresserade av att 

börja använda metoden. Dessutom ska omvårdnaden utgå från patientens behov. Därför 

kan värdefull information inhämtas genom patienternas upplevelser, vilket troligtvis är 

viktigt att ta hänsyn till när en relativt outforskad och obeprövad metod ska användas. 

Att studera vårdgivarnas upplevelser kan bidra till att annan värdefull information 

identifieras och förhoppningsvis synliggörs då fördelar, utmaningar och eventuella 

nackdelar med metoden utifrån deras perspektiv. 

 

1.8 Syfte 

 
Syftet med studien var att beskriva patienters och vårdgivares upplevelser av djurterapi 

inom hälso- och sjukvården. 
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1.9 Frågeställning 

 
Vad är patienters och vårdgivarnas upplevelser av djurterapi? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

 
Föreliggande studie är en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2017). En 

litteraturstudie följer forskningsprocessens steg med en tydligt definierad 

forskningsfråga som sedan besvaras med hjälp av en förbestämd metodologi. 

Metodologin, eller metoden, innebär sökningar efter relevant litteratur, bedömningar 

och värdering av den funna litteraturen samt en sammanställning av resultat. Genom 

detta arbete utvecklas nya insikter som kopplas till den fördefinierade forskningsfrågan. 

Insikterna kan även indikera på luckor i forskningen på området, vilket pekar mot ett 

behov av ytterligare forskning (Aveyard 2014; Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

 
EBSCO är en databasleverantör som erbjuder åtkomst till Medline samt PubMed (Polit 

& Beck 2017). Utöver dessa två databaser användes även Cinahl och PsychInfo i 

sökningarna. Alla artiklar som hittades via respektive databas kan utläsas i en tabell (se 

Bilaga A.). Medline (Medical Literature On-Line) är producerad av National Library of 

Medicine och innehåller en stor del medicinsk litteratur, cirka 95 procent, samt en viss 

del omvårdnadstidskrifter inom medicin (Aveyard 2014). Cinahl, Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (Polit & Beck 2017) innehåller artiklar i form av 

referenser från i princip alla omvårdnadstidskrifter på engelska och fokuserar på 

omvårdnadsvetenskapliga referenser. Cirka 65 procent av dessa handlar om omvårdnad 

medan andra inriktas mot tandvård, nutrition och sjukgymnastik (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström 2016). Funktionen “Major Heading” (MH) kan bindas till ett valt 

sökord och nås via Cinahl’s “Subject Headings” vilken genomförs för att precisera en 

sökning. Därmed är chansen större att generera relevanta sökningar av intresse (Polit & 

Beck 2017). Denna funktion användes vid sökningar i Cinahl (se Bilaga A.). PubMed 

innehåller fler referenser än exempelvis Medline eftersom den också innehåller 

referenser som ännu inte tilldelats MeSH-termer. Sökningarna blir därför mer 

omfångsrika (Willman et al. 2016). “MeSH” står för “Medical Subject Headings” och 
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används vid sökningar i databaserna Medline samt PubMed, för att sökningens 

träffantal ska bli så specifikt som möjligt (Polit & Beck 2017). PsycInfo berör främst 

referenser inom psykologi- och beteendevetenskap (Polit & Beck 2017). Den innehåller 

även referenser med inriktningar som medicin, omvårdnad, farmakologi, sociologi, 

lagstiftning och utbildning (Willman et al. 2016). PsycInfo använder sig utav 

‘Thesaurus’. När ett sökord väljs via PsycInfo’s Thesaurus-funktion kan termen bindas 

till “Major Concept” (MM) för att få ett mer relevant och specifikt träffantal (Polit & 

Beck 2017). Denna funktion användes vid sökningar i PsycInfo (se Bilaga A.). 

 

Sökorden som har använts har alla, utom en (se Metoddiskussion) haft en stark koppling 

till studiens syfte (Aveyard 2014; Polit & Beck 2017). Nedan följer en presentation av 

alla sökord som har använts i respektive databas. Detta finns även presenterat i en tabell 

(se Bilaga A.). PubMed: Patients experiences; Animal assisted therapy. PsycInfo: 

Patients experiences; Animal assisted therapy; Experiences (Events); Patients 

experiences or perceptions or attitudes; Nurses. Cinahl: Equine assisted therapy; 

Treatment outcomes; Attitude of Health Personnel; Pet therapy; Inpatients; Patients 

experiences; Animal assisted therapy. Medline (EBSCO): Animal assisted therapy; 

Patients experiences; Nurses experience or perspective or view or attitude. Parentesen 

som följer efter sökordet “experiences (Events)” uppkommer dock automatiskt när 

sökordet “experience” väljs ut som en Major Heading (MM) i PsychInfo. 

 

Det finns olika funktioner som kan användas vid sökningar, exempelvis kan orden AND 

och OR användas. Dessa är så kallade booleanska operatörer och används för att utöka- 

eller begränsa en sökning. Operatören AND begränsar en sökning medan operatören OR 

utökar sökningen (Aveyard 2014; Polit & Beck 2017). Booleanska operatörer förekom i 

varje sökning och de olika kombinationerna går att utläsa i en tabell (se Bilaga A.). I en 

litteraturstudie bestäms begränsningar inför sökningar i databaserna. Dessa väljs ut för 

att styra sökstrategins fokus mot det valda problemområdet (Aveyard 2014; Polit & 

Beck 2017). Inga begränsningar gjordes till sökningarna förutom i databasen Medline. 

Anledningen till varför begränsningar endast användes i en databas finns förklarat (se 

Metoddiskussion). Där valdes en begränsning för artiklarnas publiceringsår till 15 år 

(2003–2018). Detta innebar att artiklar äldre än 15 år exkluderades. Andra 

begränsningar i databasen Medline var; Abstract available samt engelskspråkiga 

artiklar. Hela sökstrategin finns illustrerad i en tabell (se Bilaga A.). 
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2.3 Urvalskriterier 

 
Författarna har noggrant utvecklat inklusions- och exklusionskriterier för att bedöma 

om den inhämtade informationen har varit relevant för studien syfte (Aveyard 2014; 

Polit & Beck, 2017). Därför var det första inklusionskriteriet att alla möjliga artiklar 

skulle vara relevanta för studiens syfte. Det andra inklusionskriteriet var att finna 

empiriska vetenskapliga artiklar till studiens resultat. Dessa eftersöktes eftersom de är 

primärkällor, vilket Polit och Beck (2017) förklarar vara originala studier. Ytterligare 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt ej äldre än 15 

år. Förhoppningen var att en begränsning på 15 år skulle leda till ett större utbud av 

artiklar. Att ha en tidsbegränsning, exempelvis på 15 år, rekommenderas (Polit & Beck 

2017). Exklusionskriterier var således litteraturstudier, artiklar som ej svarade på syftet, 

ej fanns tillgängliga i fulltext, ej skrivna på engelska samt artiklar äldre än 15 år.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av valda artiklar 

Exkluderingar av artiklar har skett genom att författarna har läst titel och/eller abstract 

på den totala mängden (698 stycken). Därigenom exkluderades 677 artiklar och därför 

kvarstod 21 stycken. En ytterligare sökning gjordes och två fjärrlånsartiklar hittades 

vilket resulterade i 23 stycken möjliga artiklar. Av dessa 23 gjordes fler exkluderingar 

genom att författarna överskådligt läste de möjliga artiklarnas resultatdelar. Från dessa 

23 exkluderades 10 artiklar av olika orsaker; En då den var en dubblett. En då den var 

en longitudinell studie. Sex stycken på grund av att de hade ett fel fokus inför 

föreliggande studies syfte (till exempel kunde de beskriva administrativ vårdpersonals 

attityder, bönders åsikter om metoden, eller att de beskrev effekt på livskvalité). 

Dessutom exkluderades två artiklar till; En på grund av en alltför vetenskapligt 

ostrukturerad resultatdel där författarna inte kunde urskilja vad som tillhört resultatet 

och inte. En annan på grund av att den ansågs tillhöra vad som brukar kallas för 

“Practice litterature” vilket innebär att forskaren interagerar med respondenterna på ett 

sätt som inte gör artikelns innehåll objektivt (Aveyard 2014). Därmed inkluderades 13 

artiklar till studiens resultat. I det fortsatta arbetet med urvalsprocessen placerades de 

möjliga artiklarna i tabeller för att möjliggöra en tydlig metodologisk översikt (se 

Bilaga B.), men även för att möjliggöra en tydlig resultatöversikt (se Bilaga C.). Alla 

möjliga artiklar placerades dessutom i kvalitets- och granskningsmallar (se Bilaga D., 

Bilaga E., samt Bilaga F.) utifrån en för urvalsprocessen relevant rekommendation 
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(Backman 2016). Arbetet gjordes för att författarna skulle kunna avgöra artiklarnas 

vetenskapliga kvalité och relevans inför det aktuella syftet. Artiklarna erhöll generellt en 

medelhög kvalité med undantag för två artiklar som bedömdes ha låg- samt hög kvalité. 

För att redogöra urvalsprocessen samt de kriterier som användes i bedömningen med att 

exkludera artiklar från databasernas träffantal, presenteras härmed urvalsprocessen via 

ett flödesschema (se Figur 1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Urvalsprocess och utfall av artiklar. 

 

2.5 Dataanalys 

 
Föreliggande studies författare har tillsammans gått igenom, läst och diskuterat all 

inhämtad data under stora delar av arbetet med dataanalysen. Därefter har texten 

färgkodats (kategoriseras) utefter artiklarnas huvudsakliga innehåll i deras resultat. 

Färgkodning av resultat innebär att texten tolkas samt att likheter och skillnader mellan 

artiklarna identifieras (Aveyard 2014). När flera artiklars resultat analyserats inför 

integrering till den aktuella studien underlättar färgkodningar (Backman 2016) och 

möjliggör en tydlig struktur i arbetet (Polit & Beck 2017). Under arbetets gång 

upptäcktes det dock att flera kategorier flöt ihop med varandra, särskilt de som beskrev 
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liknande typer av upplevelser (eller liknande känslor som varit kopplade till 

upplevelsen). Därför valde författarna att stryka under varje upplevelse och/eller känsla 

vilket resulterade i att flera kategorier som initialt hade varit åtskilda sammanfördes 

samt att resultatet strukturerades upp till sin nuvarande form. Författarna utformade 

även en separat punktlista som synliggjorde likheter och skillnader mellan de olika 

kategorierna.  

 

2.6 Etiska överväganden  

 
Då en studentuppsats skrivs görs etiska reflektioner för att värna om mänskliga 

rättigheter och värden. Dessa reflektioner görs sedan kontinuerligt under hela 

forskningsprocessen (Sandman & Kjellström 2013). Plagiat innebär att en författare 

presenterar andras idéer, resultat eller ord (data) utan att referera till den originala 

källan, varför informationen då kan uppfattas som sitt eget (Aveyard 2014; Polit & 

Beck 2017). Falsifiering innebär att inhämtad data manipuleras eller ändras, det kan 

även innebära att välja- eller bortse från data. Fabrikation innebär att författarna lägger 

till- eller hittar på ny data eller information till den originala datan eller resultatet (Polit 

& Beck 2017). Författarna till denna studie har därför tagit hänsyn till ovanstående 

information och att förhålla sig objektiv gällande all inhämtad data har varit väsentligt 

(Polit & Beck 2017). I denna studie har stort fokus lagts på att inte medvetet falsifiera, 

fabricera eller plagiera det material som presenterats i resultatet. Denna objektivitet har 

inneburit att allt inhämtat material inte har vinklats åt ett för studien fördelaktigt sätt 

(Polit & Beck 2017; Aveyard 2014). 

 

3 Resultat  
 

Resultatet är format utifrån 13 vetenskapliga artiklar vilka beskriver patienter och 

vårdgivares upplevelser av djurterapi. Dessa presenteras genom två huvudrubriker; 1) 

Positiva upplevelser samt 2) Negativa upplevelser. Under den första huvudrubriken 

tillkom fem underrubriker; Upplevelser av ett förbättrat välmående; Ett förbättrat 

välmående i form av minskad depression; Fokus på annat och distraktion med hjälp av 

djurterapi; Djurterapi - ett roligt inslag i behandlingen samt om miljöns betydelse; 

Förbättrad social interaktion på grund av djurterapi. Under den andra huvudrubriken 

tillkom två underrubriker; Patienternas negativa upplevelser och avslutningsvis 

Vårdgivares negativa upplevelser samt utmaningar med djurterapi. I en tabell går det 
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att utläsa ytterligare information om enskilda studiers undersökningsgrupp, typ av 

tillstånd med mera (se Bilaga B.), medan i en annan tabell (se Bilaga C) utläses mer 

ingående information om enskilda studiers resultat. 

 

3.1 Positiva upplevelser 

3.1.1 Upplevelser av ett förbättrat välmående 

 

Patienternas upplevelser av ett förbättrat välmående beskrevs i ett flertal studier 

(Dunlop & Tsantefski 2017; Coakley & Mahoney 2009; Kern-Godal, Brenna, Arnevik 

& Ravndal 2016b; Rossetti 2008; Wanneberg 2014; Kern-Godal et al. 2016a; White et 

al. 2015; Gundersen & Johannessen 2018; Pedersen, Ihlebæk & Kirkevold 2012). Åtta 

studier beskrev upplevelser av lugn och avslappning (Kern-Godal et al. 2016a; 

Pedersen, Ihlebæk & Kirkevold 2012; Coakley & Mahoney 2009; Engelman 2013; 

White et al. 2015; Abrahamson, Cai, Richards, Cline, O´Haire 2016; Gundersen & 

Johannessen 2018; Rossetti 2008). För patienter med missbruksproblematik upplevdes 

avslappning under ridningen. Upplevelsen jämfördes med meditation och med att lyssna 

på musik, på så sätt kunde tankar sorteras på ett icke stressfullt sätt. Avslappning kunde 

också uppstå när deltagarna fick spendera tid med sin favorithäst. Deltagarna upplevde 

även glädje, som relaterades till kontakten med hästarna (Kern-Godal et al. 2016a). För 

patienter med klinisk depression var upplevelsen av glädje relaterad till den fysiska 

kontakten som de haft med bondgårdsdjuren men även till arbetsuppgifter de utfört på 

gården. Att klappa, kela eller att låta kalvarna suga på fingrar gav en avslappnande 

upplevelse (Pedersen et al. 2012). Tre andra studier talade för att lugnande och 

avslappnande känslor uppkom i samband med en terapihunds besök (Coakley & 

Mahoney 2009; Engelman 2013; White et al. 2015). För somatiska patienter med 

fysiska funktionsnedsättningar upplevdes känslan av lugn i samband med hundens 

närvaro. Detta gjorde att flera patienter såg fram emot hundbesöken (Coakley & 

Mahoney 2009). För palliativa patienter som var inneliggande på sjukhus eller befann 

sig i sina egna hem upplevdes känslan i samband med att patienterna fick klappa på en 

terapihund. Då blev de distraherade från smärta, vilket gjorde dem mer avslappnade 

(Engelman 2013). För patienter med bröstcancer upplevdes lugn, glädje och 

avslappning i rådgivande samtal där en terapihund närvarat. När patienterna klappade 

och pratade med hunden skapades ett lugn som tycktes förbereda dem bättre inför 

samtalet. Under samtalet ingav hundens närvaro dock glädje som bidrog till upplevelsen 
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av bekvämlighet och avslappning. De upplevde därigenom att hundbesöket hade gett 

dem förbättrat humör och välmående (White et al. 2015). Somatiska patienter med olika 

funktionsnedsättningar som erbjudits hästterapi upplevde, trots en minskad rörlighet, att 

de kunde delta i aktiviteter som de tyckte om. Detta gjorde att de kände sig som sig 

själva igen och hästterapin tycktes därför möjliggöra att de kunde återfå sin tidigare 

identitet. Att ridningen medfört att de kunde relatera till sina liv innan olyckan eller 

sjukdomen, ledde till ett ökat välmående. Upplevelsen gällde även för dem i gruppen 

som inte tidigare hade ridit. Enligt patienterna var det var den ökade kroppskontrollen 

som ansågs ha bidragit till upplevelsen (Wanneberg 2014). För andra somatiska 

patienter med funktionsnedsättningar upplevdes ett förbättrat välmående eftersom 

hundbesöken var underhållande, upplyftande och tröstande (Coakley & Mahoney 2009). 

Majoriteten av barnen med PPSU (Problematic Parental Substance Use), det vill säga 

barn som har problematiskt missbrukande föräldrar, uttryckte känslor av lycka och 

glädje i samband med hästterapin (Dunlop & Tsantefski 2017). 

 

Enligt flera studier upplevde också sjuksköterskor avslappning och lugn, dock i 

samband med hundterapi (Gundersen & Johannessen 2018; Abrahamson et al. 2016; 

Engelman 2013; Rossetti 2008). Tre studier talade för att terapihundar hade minskat 

stressen på arbetsplatsen (Abrahamson et al. 2016; Engelman 2013; Rossetti 2008). På 

grund av högt tempo på arbetsplatsen kunde arbetet upplevas stressande men med hjälp 

av terapihunden gavs en möjlighet för sjuksköterskorna att kunna ta en paus från de 

vardagliga rutinerna. Detta gav dem upplevelsen av minskad stress samt avslappning 

(Engelman 2013). Även sjuksköterskor på ett vårdhem för äldre upplevde avslappning. 

När de fick klappa på- eller spendera tid med hunden kunde de stanna upp i vardagen. 

Därigenom upplevdes avslappning och att arbetstempot minskades (Rossetti 2008). 

Även i en annan studie upplevde sjuksköterskor att stressen minskades på arbetsplatsen. 

Det berodde på att terapihunden avledde dem från stressen, särskilt de dagar de haft 

mycket att göra på arbetet. Upplevelsen gällde även för dem som endast mött hunden i 

korridoren. Hundens närvaro gav upplevelsen av att blodtrycket hade gått ner och att 

sjuksköterskorna kände sig därför mer avslappnade (Abrahamson et al. 2016). 

Sjuksköterskor i en annan studie upplevde att patienter som led av ångest och rastlöshet 

hade blivit lugnare i samband med hundarnas besök. De noterade även lycka och glädje 

hos patienterna. Dessa upplevelser uppskattades av sjuksköterskorna (Gundersen & 

Johannessen 2018). 
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3.1.2 Ett förbättrat välmående i form av minskad depression 
 

Flera studier har talat för att djurterapi bidragit till upplevelsen av minskad depression 

för patienter som lider av psykiska- och somatiska sjukdomar (Kern-Godal et al. 2016a; 

Pedersen et al. 2012; Bizub, Joy & Davidson 2003; Coakley & Mahoney 2009). För 

patienter med klinisk depression upplevde att djurterapin tillsammans med 

bondgårdsdjur möjliggjort att de kunnat tillfriskna- samt återhämta sig från sina 

depressioner. Behandlingen innebar en vändpunkt i livet för flera av patienterna 

(Pedersen et al. 2012). För patienter med schizofreni som huvuddiagnos bidrog 

hästterapin till upplevelsen att depressiva känslor minskades, vilket berodde på att de 

fick spendera tid utomhus och eftersom att de skapade en relation till hästen (Bizub et 

al. 2003). Även patienter med missbruksproblematik upplevde att kontakten med 

hästarna tycktes minska deras depression (och ångest) (Kern-Godal et al. 2016a). För 

inneliggande patienter på sjukhus, med somatiska funktionsnedsättningar infann sig 

upplevelsen av minskad depression i samband med besök av en terapihund (Coakley & 

Mahoney 2009). 

3.1.3 Fokus på annat och distraktion med hjälp av djurterapi 

 

Fokus på annat än deltagarnas personliga problem samt avledning och/eller distraktion 

beskrevs av flera studier (Kern-Godal et al. 2016a; Kern-Godal et al. 2016b; Pedersen et 

al. 2012; Wanneberg 2014; Engelman 2013). För patienter med klinisk depression 

kunde aktiviteter med bondgårdsdjur medföra att de kunde fokusera på annat än sina 

problem. Detta gav dem styrka och energi att hantera de svåra perioderna under 

behandlingens gång. Eftersom samtal och konversationer inte fokuserade på 

patienternas sjukdom eller behandling, upplevde de sig inte som patienter utan som 

individer med samma värde som andra. Detta gav dem en distans från problem och för 

vissa innebar det att de kunde avledas från- eller glömma sin sjukdom och ibland även 

fysisk smärta (Pedersen et al. 2012). Patienter med substansmissbruk kunde även de 

fokusera på annat än personliga problem genom hästassisterad terapi. Upplevelsen var 

att terapin innebar ett trevligt avbrott från vanliga rutiner och gjorde att de kunde 

fokusera på nuet. De upplevde också att terapin fungerade som en distraktion eftersom 

de fick göra något som kändes meningsfullt samt på grund av att de aktiverade sig 

(Kern-Godal et al. 2016b). Det förändrade fokuset möjliggjorde att patienter med 

missbruksproblematik (i en annan studie) befann sig mer i nuet och endast fokuserade 
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på hästen. Vissa upplevde att hästterapin påminde om den funktion som läkemedel mot 

ångest och depression haft, eller som droger tidigare gett, men i ett positivt avseende 

(Kern-Godal et al. 2016a). Ett förändrat fokus, exempelvis bort från droger, bidrog till 

hopp om en bättre framtid för patienterna. Hästterapin bidrog därför troligtvis till 

förbättrade behandlingsutfall. Detta ansågs särskilt viktigt för en patientgrupp som 

denna, eftersom de ofta väljer att avsluta sin behandling i förtid (Kern-Godal et al. 

2016b). I en annan studie kunde palliativa patienter distraheras från smärta med hjälp av 

hundterapi. När de klappade hunden avleddes de från smärtan (Engelman 2013). För 

patienter med olika funktionsnedsättningar var upplevelsen att hästen blev ett verktyg 

för deltagarna som gjorde att de kunde fokusera på annat än funktionsnedsättningarna. 

Detta ansågs ha varit ridningens styrka (Wanneberg 2014).  

3.1.4 Djurterapi- ett roligt inslag i behandlingen samt om miljöns betydelse 

 

Tre studier visade att djurterapin hade varit ett roligt inslag i behandlingen (Dunlop & 

Tsantefski 2017; Kern-Godal et al. 2016b; Bizub et al. 2003). Alla patienter med 

missbruksproblematik samt vissa av patienterna med schizofreni upplevde att 

djurterapin hade varit ett roligt inslag i behandlingen och något de sett fram emot (Kern-

Godal et al. 2016b; Bizub et al. 2003). Barn med PPSU beskrev hästterapin som lekfull 

eftersom den innebar att de hade roligt under terapin (Dunlop & Tsantefski 2017). Fem 

studier talade om miljön på olika sätt (Kern-Godal et al. 2016b; Pedersen et al. 2012; 

Gundersen & Johannessen 2018; Wanneberg 2014; Bizub et al. 2003). Patienter med 

missbruksproblematik upplevde meningsfullhet som kopplades till stallmiljön och 

arbetet med hästarna. Detta upplevdes särskilt av dem som hade tidigare erfarenheter av 

hästar eftersom de fick visa sina tidigare kunskaper. Upplevelsen påminde dem även om 

positiva delar från deras tidigare liv (Kern-Godal al. 2016b). Flera patienter med klinisk 

depression upplevde meningsfullhet i samband med aktiviteterna de utfört på 

bondgården eftersom de fick uppskattning för det arbete som de utfört (Pedersen et al. 

2012). För patienter med schizofreni upplevdes miljön som stöttande på grund av den 

uppmuntrande personalen, de välvilliga hästarna samt till följd av aktiviteterna som 

utfördes där (Bizub et al. 2003). Miljön, det vill säga att befinna sig omkring hästar, var 

något som patienter med somatiska funktionsnedsättningar fann värdefullt eftersom det 

fick dem att bli mer positivt inställda till livet. Ridningen gav dem frihetskänslor genom 

att de kunde röra sig precis som andra människor (Wanneberg 2014). Sjuksköterskor på 

ett vårdhem för äldre patienter upplevde att en terapihund bidrog till en positiv atmosfär. 
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De hade därför en positiv inställning inför fortsatta besök av terapihundar. De påpekade 

dock vikten av inspiration, stöd och ett tydligt ledarskap från den styrande 

organisationen, för att detta skulle kunna realiseras på bästa sätt (Gundersen & 

Johannessen 2018). 

3.1.5 Förbättrad social interaktion på grund av djurterapi 

 

Upplevelsen av förbättrad social interaktion beskrevs av flera studier (Dunlop & 

Tsantefski 2017; Wanneberg 2014; Kern-Godal et al. 2016b; Engelman 2013; White et 

al. 2015; Rossetti 2008; Abrahamson et al. 2016; Gundersen & Johannessen 2018;). Tre 

studier noterade ett förbättrat relationsbyggande beteende kopplat till djurterapi (Dunlop 

& Tsantefski 2017; Engelman 2013; White et al. 2015). Barn med PPSU samarbetade 

till exempel mer med andra barn efter att ha deltagit i hästterapin och majoriteten fann 

nya vänner genom behandlingen. Den sociala interaktionen gav dem ett förbättrat 

självförtroende och de utvecklade dessutom sin förmåga att överkomma rädslor som de 

tidigare upplevt i interaktion med andra. De fick också ett ökat medvetande kring sina 

egna beteenden vilket bidrog till minskad ilska och våldsamhet gentemot andra (Dunlop 

& Tsantefski 2017). Ett förbättrat relationsbyggande beteende upplevdes av både 

vårdgivare och palliativa patienter i samband med en terapihunds besök, i en annan 

studie. Den gemensamma upplevelsen var att hundens närvaro hade främjat 

anknytningen mellan vårdgivare och patienter (Engelman 2013). I en annan studie 

upplevde alla patienter med bröstcancer fördelar med att delta i rådgivning där 

djurterapi ingick. De som hade tidigare erfarenheter av rådgivning upplevde att de 

kände sig mindre isolerade och ensamma då terapihunden varit närvarade. Flera beskrev 

utmaningar när det kom till att tala om sin cancerdiagnos, men med hjälp av 

terapihunden lättades stämningen upp vilket underlättade för patienterna att ansluta till- 

eller starta svåra samtal med terapeuten. Andra beskrev att terapihundens närvaro 

innebar en möjlighet för tillfällig avledning, utan att det kändes besvärligt (White et al. 

2015). För patienter med fysiska funktionsnedsättningar var det viktigt att tillhöra en 

grupp eftersom det skapade en social samvaro (Wanneberg 2014). I studien med 

patienter som haft missbruksproblematik lyftes upplevelsen att behandlingens terapeuter 

(som ansvarat för hästterapin) skiljde sig från traditionella terapeuter. Det berodde på att 

terapeuterna varken talade om droger eller ställde svåra frågor. Patienterna upplevde 

därför att de blev behandlade som individer istället för traditionella patienter (Kern-

Godal et al. 2016b). 
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Tre studier har beskrivit terapihunden som en möjliggörare för social interaktion mellan 

vårdgivare och patienter (Abrahamson et al. 2016; Rossetti 2008; Gundersen & 

Johannessen 2018). Sjuksköterskornas upplevelser var att terapihunden tycktes förbättra 

patienternas anknytning till vårdpersonalen samt tycktes motivera patienterna till att 

engagera sig mer i sin egen behandling. När sjuksköterskorna bevittnade patienternas 

interaktioner med hunden kunde de tydligare se patienternas personligheter, vilket ledde 

till att de upplevde patienterna som individer samt att de då lättare bortsåg från 

patienternas sjukdomar (Rossetti 2008). I en annan studie menade sjuksköterskorna att 

terapihunden skapade ett band mellan dem och patienterna eftersom hunden utgjorde en 

gemensam nämnare för dem båda. Genom terapihunden lättades stämningen upp, vilket 

således underlättade och förenklade samtalsprocessen (Abrahamson et al. 2016). Även 

sjuksköterskorna på ett vårdhem för äldre upplevde att deras patienterna fått ett 

förbättrat relationsbyggande beteende, eftersom de öppnade upp sig och började tala i 

en större utsträckning när terapihunden varit närvarande (Gundersen & Johannessen 

2018).  

 

3.2 Negativa upplevelser  

3.2.1 Patienternas negativa upplevelser 

 

Negativa upplevelser kopplat till djurterapi beskrevs av ett flertal studier (Wanneberg 

2014; Kern-Godal et al. 2016a; Bizub et al. 2003). Vissa av patienterna med 

missbruksproblematik uttryckte i början av sin behandling nervositet, ängslan och rädsla 

vilket kopplades ihop med hästens styrka, storlek och plötsliga rörelser. Dessa känslor 

lyckades de dock övervinna under behandlingens gång (Kern-Godal et al. 2016a). Två 

patienter med missbruksproblematik i en annan studie, uttryckte i början av 

behandlingen negativa attityder gentemot hästarna och beskrev dem som stora, fula och 

otäcka. Dessa attityder förändrades dock under behandlingen. De patienter som varit 

minst intresserade av hästterapi var även de som hade lägst motivation till att fullfölja 

sin behandling (Kern-Godal et al. 2016b). Rädsla för fall från hästarna nämndes av två 

studier (Bizub et al. 2003; Wanneberg 2014). På grund av fallrisken kunde patienter 

med schizofreni, som inte ridit tidigare, känna större grad av oro och rädsla (Bizub et al. 

2003). För andra patienter var det förutom fallrisken även hästarnas storlek som 

orsakade rädsla och osäkerhet (Wanneberg 2014).  
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3.2.2 Vårdgivares negativa upplevelser samt utmaningar med djurterapi 

 

Sjuksköterskor noterade vissa utmaningar kopplat till hundterapi. En utmaning som 

lyftes fram av tre studier var den tidsmässiga faktorn (Rossetti 2008; Abrahamson et al. 

2016; Bibbo 2013). Den tid det tar att förbereda hunden lyftes fram, vilket även 

kopplades till det aktuella sjukhusets policy. Innan hundar får vistas på sjukhus måste 

de badas, vaccineras, kontrolleras samt medicineras mot parasiter. Hundarna måste vara 

i fin fysisk form och välvårdade. Flera sjuksköterskor noterade dessutom att det kunde 

ta en extra timme att gå i sjukhuskorridoren tillsammans med terapihunden eftersom 

människor ville hälsa och klappa på hunden (Rossetti 2008). Andra utmaningar var 

extra arbete och ökad stress som beskrevs av vissa sjuksköterskor samt av administrativ 

personal. Vissa upplevde att terapihunden innebar en tidsmässig påverkan som gav dem 

extra arbete, medan ökad stress kopplades till att terapihunden ansågs ha stört 

omvårdnaden kring patienterna (Bibbo 2013). Dessutom var vissa sjuksköterskor 

bekymrade över att en del patienterna inte fick tillräckligt med tid till djurterapin, 

särskilt i de fall då patienterna endast varit inneliggande på sjukhus en kortare tid 

(Abrahamson et al. 2016). Andra utmaningar som beskrevs av två studier var rädsla för 

terapihunden (Rossetti 2008; Gundersen & Johannessen 2018). Det fanns vissa 

sjuksköterskor som själva upplevde rädsla för terapihunden (Gundersen & Johannessen 

2018), medan andra bekymrade sig över patienternas eventuella allergier och/eller 

fobier (Rossetti 2008). Ytterligare en utmaning som sjuksköterskor, stödpersonal och 

volontärer upplevde, var till exempel när inneliggande patienter på sjukhus upplevde 

saknad och sorg i samband med hundterapin. Detta berodde på att patienterna saknade 

sina egna husdjur som antingen var i hemmet eller hade avlidit. Infektionsrisken var 

ytterligare en utmaning som besvärade (Abrahamson et al. 2016). Vissa sjuksköterskor 

ansåg att patientgruppen som deltar i hundbesöken inte bör vara större än tre till fem 

personer åt gången. Detta eftersom att alla deltagare bör få tillräckligt med tid till djuret 

utan att behöva vänta för länge, vilket kunde vara utmanande för en del patienter 

(Gundersen & Johannessen 2018). 
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4 Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienter och vårdgivares upplevelser av 

djurterapi. Resultatet har visat flera gemensamma upplevelser. Till exempel upplevde 

både patienter och vårdgivare avslappning och lugn. Vårdgivare kunde också uppleva 

minskad stress på arbetsplatsen. Andra gemensamma upplevelser var att den sociala 

interaktionen underlättades. Miljön hade också betydelse men på olika sätt för 

vårdgivare, psykiatriska- och somatiska patienter. Negativa upplevelser för patienterna 

var kopplade till hästterapi medan för vårdgivare kopplades de främst till utmaningar på 

arbetsplatsen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatets vetenskapliga referenser är markerade med (*). 

4.2.1 Djurterapi som metod till ett förbättrat välmående 

 

Resultatet visade flera studier som talar för ett förbättrat välmående för olika sorters 

patienter. Den gemensamma upplevelsen för både somatiska- och psykiatriska patienter 

var avslappning och lugn i samband med kontakt med djuret (*Pedersen et al. 2012; 

*Engelman 2013; *White et al. 2015), med undantag för patienter med 

missbruksproblematik som upplevde avslappning under ridningen (*Kern-Godal et al. 

2016a). Resultatet visade också att psykiatriska- och somatiska patienter tycktes 

uppleva en minskning i depression. Tidigare forskning från Folkhälsomyndighetens 

årliga rapport (2017) har visat att det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar 

bland unga människor i Sverige. Socialstyrelsen (2018) påpekar att hälso- och 

sjukvården behöver stärka sin hälsoinriktning eftersom en förbättrad hälsa kan bidra till 

minskad risk för sjukdom, tidig död, nyinsjuknande, ge förbättrad funktionsförmåga, 

ökad livskvalitet och ett bättre välbefinnande. Wilkes (2009) menar att djur kan hjälpa 

människan att nå en förbättrad livskvalitet och även ge ett förbättrat välmående. 

Föreliggande studies resultat visade att terapihundars besök på arbetsplatsen tycktes 

minska sjuksköterskornas upplevelser av stress, vilket därigenom gav dem avslappning 

(*Abrahamson et al. 2016; *Engelman 2013; *Rossetti 2008). Tidigare forskning menar 

att hög arbetsbelastning uppkommer när resurserna på arbetet inte räcker till för att möta 

de krav som uppstår. Överbeläggningar och krav på ökad effektivitet är exempel som 
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ökar arbetsbelastningen i form av ett högt tempo för vårdpersonalen. Dessutom måste 

stora och små beslut tas och system som för många är krångliga måste användas. Tid till 

återhämtning och reflektion minskas därför och kan bidra till en hög kognitiv belastning 

som kan leda till stress (Arbetsmiljöverket 2018). Långvarig stress kan medföra 

försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, muskelsmärta, depression och långa 

sjukskrivningar för vårdpersonalen. Detta kan sedan leda vidare till fysiska symptom, 

till exempel hjärt- kärlsjukdom och diabetes (Gustafsson 2014). Det tycks finnas en 

stark koppling mellan djur och människors livskvalitet genom ökad trivsel, minskad 

stress och en förbättrad återhämtning (Edvardsson & Wijk 2014). Kopplingen till 

föreliggande studies teoretiska referensram och begreppet hälsa, anses därför vara 

tydlig.  

4.2.2 Djurterapi - en positiv distraktion samt metod för en bättre miljö 

 

Resultatet visade att somatiska- och psykiatriska patienter kunde fokusera på annat med 

hjälp av djurterapi (*Pedersen et al. 2012; *Wanneberg 2014; *Kern-Godal et al. 

2016b). Resultatet visade även att palliativa patienter avleddes från smärta efter att ha 

klappat en terapihund (*Engelman 2013) samt att sjuksköterskor upplevde att det blev 

en positiv atmosfär när en terapihund varit närvarande (*Gundersen & Johannessen 

2018). Tidigare forskning har visat att sällskapsdjur (hundar eller katter), musik, konst 

och/eller natur, är vad som tillhör så kallade positiva distraktioner, något som frekvent 

har använts inom sjukvårdsmiljöer (Wiklund & Fröst 2011; Ulrich 2012). Begreppet 

distraktion har länge använts inom hälso- och sjukvårdens medicinska fält, särskilt vid 

behandling av smärta och känslomässigt lidande (Wiklund & Fröst 2011). Djur tycks 

vara en av de mest effektiva positiva distraktionerna (Ulrich 2012). Detta synliggör 

stora fördelar med att använda djurterapi i omvårdnaden av olika patientgrupper och ger 

en tydlig koppling till begreppen miljö och vårdande som ingår den föreliggande 

studiens teoretiska referensram. 

4.2.3 Förbättrad social interaktion kopplad till djurterapi 

 

Resultatet visade att den sociala interaktionen mellan sjuksköterskor och olika sorters 

patienter tycktes underlättas med hjälp av djur (*Rossetti 2008; *Abrahamson et al. 

2016; *Dunlop & Tsantefski 2017; *Kern-Godal et al. 2016a; *Kern-Godal et al. 

2016b; *Wanneberg 2014; *White et al. 2015). Genom en terapihunds närvaro verkade 
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det som att samtalsprocessen förenklades och underlättades eftersom det skapades ett 

band mellan sjuksköterskorna och patienterna (*Abrahamson et al. 2016). Tidigare 

forskning menar att djurens närvaro också kunde påverka relationen mellan patient och 

terapeut eftersom hunden tycktes främja patienternas förtroende för terapeuten. Detta 

gjorde att patienterna började tala om svåra- och känsliga ämnen i ett tidigare skede 

(Black, Chur-Hansen & Winefield 2011). Det finns även forskning som har visat att 

djur tycks bidra till minskad stress, socialt engagemang och en förbättrad 

språkinteraktion, vilket enligt studien, är en förutsättning för goda terapeutiska samtal 

och en väl fungerande kommunikation. Utifrån salivprov kontrollerades deltagarnas 

kortisolnivåer. Genom proven bedömdes det sedan att deltagarnas stressrespons hade 

minskat drastiskt. Slutsatsen var att när djur används (närvarar) i rådgivande samtal 

sjunker deltagarnas stressnivåer och på så sätt främjas det sociala engagemanget och 

interaktionen på ett framgångsrikt sätt (Beetz, Kotrschal, Turner, Hediger, Uvnäs-

Moberg & Julius 2011). Sandman och Kjellström (2013) menar att när patienten 

uppsöker vården uppstår en beroendeställning till vårdaren. Relationen är därför tydligt 

asymmetrisk (Ternestedt & Norberg 2014). I den vårdande rollen ingår det att bevara 

patientens ställning och att inte överta ansvar eller utöva makt, därmed gör man den 

“svagare” i relationen mer stark och autonom. Fischer och Dahlqvist (2014) menar att 

patienten kan uppfattas (av vissa) som en roll som innebär att personen är tålmodig och 

står ut med sin smärta. Dock, att se patienten som enbart en patient reducerar individen 

från sin helhet där även drömmar, önskningar och förhoppningar ingår. De menar vidare 

att sjuksköterskans förståelse för patienten som en person (en helhet) ger grunden för 

förståelse och trygghet i omvårdnaden. Berg (2014) tillägger dessutom att när en 

vårdrelationen mellan en sjuksköterska och patient präglas av omsorg påverkar de 

ömsesidigt varandra på ett sätt som kan möjliggöra hälsa. Föreliggande studies 

författare anser därför att en förbättrad social interaktion tydligt kan kopplas till alla 

omvårdnadens bärande begrepp; vårdande, hälsa, människa och miljö. 

4.2.4 Djurterapins utmaningar kräver riktlinjer och ledarskap 

 

Resultatet visade att det finns vissa utmaningar sett från vårdgivarnas perspektiv. 

Eftersom terapihunden kunde ha stört patienternas omvårdnad upplevde vissa 

sjuksköterskor en ökad stress i samband med hundbesöken (*Bibbo 2013). En annan 

utmaning var en negativ tidsmässig påverkan på grund av terapihunden (*Rossetti 2008; 

*Abrahamson et al. 2016; *Bibbo 2013). Andra bekymmer var vårdgivarnas egen rädsla 
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för terapihunden samt deras oro över patienters eventuella allergier och/eller fobier 

(*Rossetti 2008). Kajermo (et al. 2014) menar att ansvaret över ett lyckat införande av 

nya arbetssätt i omvårdnaden ligger på sjuksköterskans individnivå såväl som på hälso- 

och sjukvårdens ledningsnivå. Det krävs också kritiska reflektioner för att bryta gamla 

vanor och för att vara öppen för nya arbetssätt. Florin (2014) har därför rekommenderat 

teorier och modeller som ett verktyg för att underlätta förändringsprocessen. Ett tydligt 

ledarskap rekommenderas. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 

socialtjänstlagen (2001:453) ska all vård och omsorg vara säker och bedrivas med god 

kvalitet. Socialstyrelsens föreskrifter (2014) menar att vård- eller omsorgsverksamheter 

måste ha rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete när de använder hundar i sitt arbete. 

Risker som allergi, smittorisk eller skador måste identifieras samt att rutiner för att 

förebygga dessa måste tas fram. Även hundrädsla utgör en risk som de 

verksamhetsansvariga bör ta hänsyn till och därför är en individuell riskanalys samt 

planering för riskhantering ett viktigt arbete. Det är också viktigt att utvärdera och 

kontrollera insatserna för att utveckla- och förbättra metoden (Socialstyrelsen 2014). 

Riskanalysen gäller också för hästar som ska involveras i vården (Svensk förening för 

vårdhygien [SFVH] 2007). Vårdhygieniska riktlinjer behöver dock vara tydligare än de 

som för närvarande presenteras av Socialstyrelsen, eftersom det finns visst stöd för att 

vårdtagare på grund av oklarheter inte följer dem till fullo (SFVH 2017). Föreliggande 

studies författare tänker sig att djurterapi, oavsett form, skulle kunna användas i 

omvårdnaden utifrån ett starkt ledarskap tillsammans med en supportande vårdkultur 

samt genom systematiskt kvalitetsarbete. Då skulle förhoppningsvis utmaningarna som 

är kopplade till djurterapi kunna lösas.  

 

5 Metoddiskussion 

5.1 Design 

Denna studie är en deskriptiv litteraturstudie. Huruvida detta har varit en korrekt design 

för studiens syfte kan stödjas utifrån att de artiklar som främst eftersöktes var av 

kvalitativ ansats (Polit & Beck 2017). Studier med kvalitativ ansats rekommenderas när 

fenomen som inte är särskilt utforskade undersöks (Polit & Beck 2017). Författarnas val 

angående att främst använda kvalitativa artiklar till studien innebar därför en styrka. En 

litteraturstudie genomförs också med syftet att utöka forskares förståelse av ett visst 

fenomen utifrån olika perspektiv (Polit & Beck 2017). Detta ansågs innebära en stor 
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styrka för den egna studien, eftersom författarna till föreliggande studie ville belysa 

upplevelser från flera perspektiv (vårdgivares samt två patientgruppers perspektiv). Polit 

& Beck (2017) menar även att litteraturstudier kan innebära ett sätt att upptäcka luckor i 

forskningen, vilket således synliggör områden för fortsatt forskning (Polit & Beck 

2017). Därtill innebär en litteraturstudie en syntes samt analys av en stor mängd 

material vilket innebär att den som läser studien får tillgång till sammanställningar kring 

ett ämne och därmed slipper gå igenom enskilda studier. Detta ses som en stor fördel 

med litteraturstudier (Aveyard 2014). 

5.2 Sökstrategi  

Området djurterapi är ett relativt outforskat ämne (Kamioka et al. 2014) vilket har 

inneburit stora utmaningar och svårigheter med att finna relevanta artiklar. De sökord 

som användes i sökningarna har alla, utom “Treatment outcomes”, haft en stark 

koppling till studiens syfte. Sökordet leder främst mot kvantitativa artiklar men 

förhoppningen var att finna kvalitativa artiklar som beskrev deltagarnas åsikter om 

metoden, efter avslutat deltagande i studien. Dock exkluderades denna artikel på grund 

av svårigheter med att avgöra vad tillhört resultatet och inte. Författarna är medvetna 

om att det kan innebära en svaghet att använda sökord av detta slag eftersom sådana kan 

leda studiens resultat mot en oönskad riktning. Därför har författarna undvikit att göra 

så under resten av återstoden av arbetet med sökningarna (Polit & Beck 2017; Aveyard 

2014). Ytterligare en möjlig svaghet angående sökstrategin var ett initialt förbiseende av 

fjärrlånsartiklar. Eftersom fjärrlånsartiklarna inte går att läsa utan att först ha betalat en 

avgift ville författarna först få en överblick av det aktuella forskningsläget. Senare 

utfördes emellertid en sökning efter fjärrlånsartiklar med tanken att finna mer material 

som tog upp vårdgivares upplevelser, för att ge en bättre balans till det redan befintliga 

materialet i studiens resultat. Ytterligare en svaghet var ett förbiseende av longitudinella 

studier. Sådana studier beskriver ett resultat ur ett längre perspektiv (Polit & Beck 

2017). Därmed hade sådana studier kunnat varit intressanta. Detta insåg dessvärre 

författarna i ett för sent skede. En styrka med sökstrategin var dock det aktiva valet 

angående att använda flera databaser (Polit & Beck 2017). Det är fördelaktigt att 

använda olika databaser i sökningarna eftersom en sökstrategi som fungerat i en databas 

inte säkert kommer att fungera i en annan (Aveyard 2014; Polit & Beck 2017). Att 

sökstrategin dessutom är noggrann och utförligt dokumenterad (se Bilaga A.) har varit 

en strategi och styrka till studien eftersom det inneburit att författarna själva kunnat 
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hålla reda på de sökningar som genomförts. Detta var även viktigt att demonstrera för 

läsaren att sökningarna varit noggranna (Aveyard 2014). 

 

5.3 Urvalskriterier 

 
Eftersom studiens syfte var att beskriva “upplevelser av djurterapi” ansågs det viktigt att 

främst finna artiklar med kvalitativ ansats eftersom sådana artiklar innehåller narrativa 

beskrivningar om individers tankar och känslor kring ett specifikt fenomen (Polit & 

Beck 2017). Dock uteslöts ej artiklar med kvantitativ eller mixad ansats. Förhoppningen 

var att sådana artiklar möjligen skulle kunna besvara studiens syfte ur ett större och 

vidare perspektiv och återigen hade longitudinella studier kunnat ha varit ett relevant 

och passande alternativ. Ett inklusionskriterie var att artiklarna ej skulle vara äldre än 15 

år. Att ha en sådan tidsbegränsning rekommenderas (Polit & Beck 2017). Det har därför 

inneburit en styrka att ha begränsat sökningarna till 15 år. Dock framkommer ej 

begränsningen på 15 år i tabellen för sökstrategin förutom i databasen Medline (se 

Bilaga A). Detta var något som författarna dock reflekterade över under processen med 

sökstrategin, därmed kunde exkluderingar ske manuellt i direkt anslutning till 

sökningarna. Anledningen till att begränsningen inte användes för alla databaser var för 

att författarna ville få en helhetsbild över forskningsläget. Ett annat inklusionskriterie 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Polit och Beck (2017) menar att om en 

person inte är flerspråkig rekommenderas det att göra sökningar utifrån sitt modersmål. 

Författarna till föreliggande studie behärskar det engelska språket och ville undvika att 

få studier skrivna på övriga språk. I efterhand uppstod dock reflektionen kring om detta 

möjligen innebar en svaghet för sökstrategin eftersom studier på andra språk 

(exempelvis svenska) möjligen uteslöts från sökningarna på grund av det kriteriet. 

Angående exklusionskriterier, eftersöktes ej litteraturstudier eftersom referenser som 

befinner sig i en sådan typ av studie blir sekundärkällor (Polit & Beck 2017) och i detta 

arbete skulle endast primärkällor användas. Dessutom menar Aveyard (2014) att 

litteraturstudier inte brukar inkluderas eftersom författarna då måste gå igenom varje 

enskild referens för att säkerställa att innehållet kan kopplas till det aktuella syftet. En 

fjärrlånsartikel exkluderades eftersom den ansågs tillhöra vad som brukar kallas för 

“Practice litterature”, vilket innebär att en praktiserande vårdgivare har skrivit artikeln 

(Aveyard 2014). På grund av detta ansågs inte forskarens personliga åsikter vara 

objektiva (Polit & Beck 2017). Artikeln innehöll ej heller en tillräckligt beskriven- eller 
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tillräckligt strukturerad metod. En annan artikel exkluderades eftersom den var en så 

kallad longitudinell studie och följde upp patienter som 15 år tidigare hade deltagit i 

djurterapi. Dessvärre förbisåg författarna att detta hade kunnat varit relevant inför 

studiens syfte. Slutligen har sökstrategin utförts igen för sökningen skulle vara så 

aktuell som möjligt samt för att andra senare skulle kunna replikera sökningen med ett 

liknande resultat.  

Ett flödesschema utformades (se Figur 1.) efter inspiration från PRISMA, som är ett 

välkänt flödesdiagram för att presentera processen med urvalskriterierna (Aveyard 

2014; Polit & Beck 2017). Diagrammet användes initialt för forskarnas egen skull för 

att kunna dokumentera urvalskriterieprocessen samt hur denna lett fram till relevanta 

artiklar för studiens resultat. Flödesschemat utformades också så att forskarna i ett 

senare skede skulle kunna presentera identifikationsprocessen för läsaren på ett tydligt 

och transparent sätt (Aveyard 2014).  

5.4 Urvalsprocess samt utfall av möjliga artiklar 

En styrka angående urvalsprocessen är det flödesschema som finns illustrerat (se Figur 

1.). Denna ger en tydlighet samt en struktur och är viktig för studiens trovärdighet (Polit 

& Beck 2017). Dessutom har alla möjliga artiklar placerats i kvalitets- och 

granskningsmallar (se Bilaga D., Bilaga E. samt Bilaga F.). Detta införande har gjorts 

för att avgöra- samt för att tydliggöra de valda artiklarnas vetenskapliga kvalité. Att 

bilagorna är tillagda i arbetet ofyllda beror på att de endast skulle finnas med för att 

synliggöra deras uppbyggnad för läsaren samt därigenom belysa det arbete som har 

gjorts genom dem. Slutligen har författarna reflekterat kring artiklarnas utfallsantal. Det 

totala antalet sökträffar (698 stycken) kan ses som en nackdel då det inneburit ett stort 

utbud av artiklar som författarna behövt gå igenom. Vid ett stort träffantal ska forskarna 

endast läsa titeln på den totala mängden artiklar (Aveyard 2014). Nackdelen var då att 

vissa möjliga artiklar troligtvis förbisågs. 

5.5 Dataanalys 

 
Att författarna till föreliggande studie har arbetat tillsammans och diskuterat artiklarnas 

resultatdelar har inneburit en styrka för studien. Författarna utarbetade tillsammans 

färgkodningar, bestämde kategorier samt identifierade skillnader och likheter utifrån 

materialet. Att göra färgkodningar i dataanalysprocessen är rekommenderat och ett 
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välbeprövat arbetssätt. Detta ger en överskådlighet och gör det lättare att hitta tillbaka 

till information av intresse (Polit & Beck 2017). Därefter utformades en separat 

punktlista med fyra huvudkategorier. Under varje huvudkategori samlades sedan 

upplevelser och känslor som kunde kopplas till djurterapi samt till den aktuella 

kategorin, vilket synliggjorde likheter och skillnader mellan de olika kategorierna. Detta 

gjorde att författarna enkelt kunde sammanföra de artiklar som beskrev samma 

upplevelser/känslor, vilket underlättade inför det framtida arbetet med resultatets 

synteser. Vid arbetet med resultatets löpande text bestämde författarna sig för att stryka 

under varje upplevelse (samt de känslor som kunde kopplas till den aktuella 

upplevelsen). På så sätt underlättades resultatets struktur, det blev lättare att gå tillbaka i 

texten och det förenklade arbetet med att hitta likheter och skillnader. Eftersom 

underlaget till resultatet har bestått av artiklar som beskrivit olika upplevelser och/eller 

känslor var det utmanande att syntetisera på ett optimalt sätt. Detta kan ge ett obearbetat 

intryck och kan även ses som en svaghet angående resultatets helhetsintryck. Författarna 

har dock varit medvetna om detta. 

5.6 Etiska överväganden 

En styrka var att författarna gått igenom alla artiklar samt diskuterat deras resultatdelar 

tillsammans, vilket således utgjorde ett objektivt förhållningssätt för båda parter. Ett 

annat exempel på objektivitet var det aktiva valet att inte enbart belysa positiva 

upplevelser kopplat till djurterapi. Även negativa upplevelser och utmaningar lyftes 

fram. På så sätt har det inhämtade materialet inte vinklats åt ett för studien fördelaktigt 

sätt och innebär att studiens objektivitet har befästs och stärkts. Att båda perspektiven 

lyftes fram var därmed en medveten strategi. En bibehållen objektivitet var viktigt för 

forskningsprocessen (Polit & Beck 2017). 

 

5.7 Kliniska implikationer för omvårdnad  

 
Det som har framkommit i studiens resultat kan användas för grundutbildade 

sjuksköterskor. Resultatet har exempelvis visat att djurterapi kan underlätta för patienter 

och vårdgivare i rådgivande samtal. Detta skulle vårdgivare kunna dra nytta av eftersom 

patienterna tycktes tala i en större utsträckning, hade lättare att starta- samt ansluta till 

samtal och hade även lättare att tala om känsliga ämnen. Sjuksköterskor skulle därför 

kunna använda djurterapi i rådgivande samtal för att få en bättre relation och anknytning 



 

27 

 

till patienterna. Sjuksköterskan skulle också kunna motivera patienter inom 

missbruksvården till att fullfölja sin behandling genom att använda hästassisterad terapi. 

Detta vore en framgång då detta är en patientgrupp som ofta väljer att avsluta sin 

behandling i förtid. Djurterapin tycktes också ha bidragit till patienternas upplevelse av 

minskad depression och minskad smärta. Detta skulle i sin tur möjligtvis kunna 

innebära ett minskat användande av sådana läkemedel. Denna information skulle 

sjuksköterskan kunna använda sig av för att motivera politiker samt andra beslutsfattare 

till att införa djurterapi i en större uträckning inom hälso- och sjukvården. 

 

5.8 Förslag till fortsatt forskning  

 
Det saknas en stor del forskning inom området djurterapi. Eftersom denna studies 

resultat har visat både positiva- och negativa upplevelser är det förslagsvis viktigt att 

påbörja studier som undersöker dessa mer ingående. Forskningsfrågor utifrån familjens 

perspektiv behöver studeras (Benzein, Hagberg & Savman 2014). Djurterapi skulle 

kunna vara en sådan forskningsfråga. Förslagsvis skulle kvalitativ forskning i form av 

djupgående intervjuer som belyser de anhörigas upplevelser vara kompletterande för 

metoden. Familjens upplevelser skulle möjligtvis kunna ge en större helhetsbild om 

metodens för- och nackdelar. Mer kvantitativ forskning behövs också för att undersöka 

djurterapins effekter på människan i ett större perspektiv. Dessa skulle exempelvis 

kunna vara longitudinella studier i form av enkätutskick som undersöker frågan under 

en lång tid. Dessutom saknas kunskap om komplementära behandlingsmetoder vilket 

metoden djurterapi tillhör. Detta innebär också en motivation till fortsatt forskning.  

 

5.9 Slutsats 

Både patienter och vårdgivare hade positiva upplevelser av djurterapi. Gemensamt var 

upplevelser av ett förbättrat välmående samt förbättrad social interaktion. Resultatet 

skulle kunna innebära att metoden kan användas i flera olika områden inom hälso- och 

sjukvården. Utmaningar och negativa upplevelser har synliggjort att ett välfungerande 

samarbete på verksamheter inom hälso- och sjukvården behövs. Förväntningen blir då 

att utmaningarna kan åtgärdas och att metoden kan användas i en större uträckning. 
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Bilagor 

Bilaga A.  
Tabell 1. Sökstrategi. 
 

 

Databas 

 

Sökdatum, Begränsningar 

 

Söktermer 

 

Antal träffar 

 

Valda artiklar 

PubMed 2019-01-24 Patients experiences (fritext) 

 
Animal assisted therapy (MeSH) 

 
Animal assisted therapy (MeSH) AND 
Patients experiences (fritext) 

47,218 

 
460 

 

 
4 

2 st  

PsycInfo 2019-01-24 Patients experiences 
(fritext) 

 
Animal assisted therapy (fritext) 

 
Patients experiences AND animal assisted therapy 

86,234 
 

 

1201 

43 

2 st  

PsycInfo  2019-01-24 

 

 

 

 
  

Animal assisted therapy (MM) 

 
Experiences (Events) (MM) 

 
Animal-assisted therapy (MM) 
AND Experiences (Events) (MM) 

817 
 

11,361 

 

1 

1 st  



 

 

PsycInfo 2019-01-24 Animal assisted therapy (fritext) 

 
patients experiences or perceptions or attitudes (fritext) 

 
Animal assisted therapy (fritext) AND patients experiences 

or perceptions or attitudes (fritext) 

1201 
 
1022166 

 
177 

5 st  

PsycInfo 2019-01-28 Nurses (MM) 
AND 
Animal assisted therapy (MM) 

 
2 

2 st 

 
(fjärrlånsartiklar)  

Cinahl 2019-01-24 Equine assisted therapy (MH) 

 
Treatment outcomes (MH) 

 
Equine assisted therapy (MH) 
AND Treatment outcome (MH) 

87 

 
281,533 

 
23 

1 st  

Cinahl 2019-01-24 Attitude of Health Personnel (MH) 

 
Pet therapy (MH) 

 
Attitude of Health Personnel (MH) AND Pet therapy 

(MH) 

35,929 
 
1184 
 

16 

3 st  

Cinahl 2019-01-24 Inpatients (MH) 

 
Pet therapy (MH) 

 
Inpatients (MH) 
AND Pet therapy (MH) 

74,299 

 
1184 

 
115 

4 st  



 

 

Cinahl 2019-01-24 Patients experiences (fritext) 

 
Animal assisted therapy (fritext) 

 
Patients experiences AND Animal assisted therapy 

116,500 
 
920 

29 

1 st  

Medline 

(EBSCO) 

2019-01-24 Animal assisted therapy (fritext) 

 
Patients experiences (fritext) 

 
Animal assisted therapy AND Patients experiences 

7001 
 
363,724 

88 

1 st  

Medline 

(EBSCO) 

2019-01-24, 
2004–2019, Abstract 

available, English 

Language 

Animal assisted therapy (fritext) 

 
Nurses experience or perspective or view or attitude 

(fritext) 

 
Animal assisted therapy (fritext) AND Nurses experience 

OR perspective OR view OR attitude (fritext) 

7001 

 
963,248 
 

200 

1st  

   
Totalt: 698 st  Totalt: 23 st 

 

 



 

 

Bilaga B.  
Tabell 2. Metodologisk översikt. 
 

Författare, årtal, 

studieland 
Titel Design och ansats Undersöknings- 

grupp, Typ av terapi samt dess utformning 
Datainsamlings-

metod 
Dataanalysmetod 

Abrahamson, K., 

Cai, Y., Richards, 

E., Cline, K., 

O’Haire, M.E.  
 
2016,  
USA. 

Perceptions of a 

hospital-based animal 

assisted intervention 

program: An 

exploratory study. 

Explorativ design. 
 
Kvalitativ ansats. 

4 sjuksköterskor,  
3 stödpersonal,  
2 volontärer. 
 
Djurassisterad intervention (AAI) med terapihund. 

Kontakt 1-2 ggr/vecka (generellt 15 min/besök). 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  
Induktiv tematisk 

innehållsanalys.  

Bibbo, J.  
 
2013, 
USA. 
  

Staff Member’s 

Perceptions of an 

Animal-Assisted 

activity. 

Kvasi- 

experimentell design. 
 
Kvantitativ ansats. 

34 st hälso- och sjukvårdspersonal deltog i studien. 
 
Djurassisterad aktivitet med hjälp hundar (AAA). 

Mellanstora- eller stora hundraser användes. Patienterna 

fick besök 3ggr/veckan i 4 veckors tid. 20-90 min/tillfälle. 

Enkätutskick.  Konfirmativ 

dataanalys. 

Bizub, A.L., Joy, 

A., Davidson, L.  
 
2003,  
USA. 

“It’s Like being in 

Another World”: 

Demonstration the 

benefits of therapeutic 

horseback riding for 

individuals with 

psychiatric disabilities. 

Explorativ design. 
 
Kvalitativ ansats. 

5 deltagare, 26-46 år (3 män, 2 kvinnor). Schizofreni. Två 

deltagare med   samsjuklighet i personlighetsstörning. En 

deltagare med samsjuklighet i missbruksproblematik. 
 
Hästassisterad terapi (HAT). Flera relationsskapande 

aktiviteter: Ridning, skötsel, lektioner för baskunskaper 

och kommandon. 

Semi-strukturerade 

Intervjuer. 
Induktiv tematisk 

innehållsanalys. 

Coakley, A., 

Mahoney, E.K  
 
2009, 
USA. 

Creating a therapeutic 

and healing 

environment with a pet 

therapy program. 

Kvasi experimentell 

design. 
 

Mixad ansats. 

61 patienter (olika tillstånd: astma, diabetes, hjärtsjukdom, 

AIDS, magsår, amputationer, hysterektomi, 

aneurysmoperation, venös bypass operation, magsår 

operation, halsartär operation). Engelsktalande, 18 år och 

uppåt. 
 
Djurassisterad intervention (AAI) med terapihund. Besök i 

generellt 10 min. 

Öppna intervjuer. 
 
Blodtrycksmätning, 

VAS-skalan, POMS-

skalan.  

Induktiv tematisk 

innehållsanalys för 

kvalitativ data. 
 
Kvantitativ 

innehållsanalys 

använde: SPSS-15, 

t-test, Bonferroni’s 



 

 

process. One-tail-

tester för analys av 

hypoteser. 
Dunlop, K. & 

Tsantefski, M.  
 
2017, 
Australien. 

A space of safety: 

Client’s experience of 

equine-assisted group 

therapy. 

Explorativ design. 
 
Kvalitativ ansats. 

33 barn (18 flickor & 15 pojkar).  
Pojkar/flickor 10-13 år, pojkar/flickor 7-9 år. Medelåldern 

var 10 år. Deltagarna var barn till missbrukande föräldrar 

(därav psykisk kontakt).  
 
Hästassisterad terapi (HAT). 2 timmars session//vecka, 

under 9 veckor. Fokus på grundläggande hästkunskaper 

(genom aktiviteter). 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 
Induktiv tematisk 

innehållsanalys. 

Engelman, R.S.  
 
2013, 
USA.  

Palliative care and use 

of animal assisted 

therapy. 

Explorativ design. 
 
Kvalitativ ansats.  

19 palliativa patienter (inneliggande på sjukhus, eller via 

öppenvården), samt sjukvårdspersonal.  
Under 1 års tid remitterades patienterna till en psykolog 

som skulle hjälpa dem med smärthantering där en 

terapihund ingick i behandlingen.  
 
Djurassisterad terapi (AAT) med en certifierad terapihund. 

Observationer av deltagarnas reaktioner i närvaro av 

hunden. 

Observationer av 

patienterna samt 

inhämtning av narrativa 

rapporter. Samt 

observationer av 

vårdpersonal angående 

deras reaktioner om 

metoden. 

Induktiv tematisk 

innehållsanalys. 

Gundersen, E.D, 

Johanessen, B.  
 
2018,  
Norge. 

What motivates 

arrangements of dog 

visits in nursing 

homes? Experiences by 

dog handlers and 

nurses. 

Explorativ design. 
 
Kvalitativ ansats. 

10 sjuksköterskor och 8 hundförare. 
 
Djurassisterad terapi (AAA) på ett vårdhem, med besök av 

en terapihund. Hundföraren ledde och planerade besöken. 

Två team besökte hemmet varannan vecka under 2 år. 

Besöken varade i ca 60 min. 

Individuella djupgående 

intervjuer för hundförare 

samt gruppintervjuer för 

sjuksköterskor. 

Induktiv tematisk 

innehållsanalys. 

Kern-Godal, A., 

Brenna, I.H, 

Arnevik, E.A., 

Ravndal, E.  
 
2016, 
Norge. 

More Than Just a 

Break from treatment: 

How substance Use 

Disorder Patients’ 

Experience the Stable 

Environment in Horse-

Assisted therapy. 

Explorativ design. 
 
Kvalitativ ansats. 

8 deltagare (4 kvinnor, 4 män), 20-30 år. Missbruks- 
problematik (SUD - Substance Use Disorder).  
 
Hästassisterad terapi (HAT). Stall med fem hästar av olika 

raser och temperament. Hästarna var tränade. 12 sessioner 

erbjöds. Deltagarna utbildades angående säkerhet, 

baskunskaper samt hästens beteende. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 
Induktiv tematisk 

innehållsanalys. 

Kern-Godal, A., H-

Brenna, I., 

Contribution of the 

patient-horse 

Explorativ design. 
 

8 deltagare (4 kvinnor, 4 män), 20-30 år. Missbruks- Semi-strukturerade 

intervjuer. 
Induktiv tematisk 

innehållsanalys. 



 

 

Kogstad, N., 

Arnevik, E., 

Ravndal, E.  
 
2016, 
Norge. 

relationship to 

substance use disorder 

treatment: Patients’ 

experiences. 

Kvalitativ ansats (del 

i en mixad ansats-

studie).  

Problematik (Substance Use Disorder, SUD var 

huvuddiagnosen). 4 hade även samsjuklighet i: ADHD, 

depression eller personlighetsstörning. 
 
Hästassisterad terapi (HAT). Deltagarna skötte om hästen. 

Interaktioner med hästen. Arbete i stallet samt städning. 
Pedersen, I., 

Ihlebæk, C. & 

Kirkevold, M.  
 
2012, 
Norge. 

Important elements in 

farm animal-assisted 

interventions for 

persons with clinical 

depression: a 

qualitative interview 

study. 

Deskriptiv design. 
 
Kvalitativ ansats. 

8 deltagare med klinisk depression (7 kvinnor, 1 man). 

Ålder 25-54 år.  
 
Djurassisterad intervention (AAI) med bondgårdsdjur. 

Diverse arbetsuppgifter på gården (mocka, mjölka och 

mata kor) samt skötsel av- och umgänge med djuren 

(främst kor). 12 veckors program, 2 gånger i veckan. 

Individuella tematiska 

intervjuer, 16-51 min. 
Induktiv tematisk 

innehållsanalys. 

Rossetti, J. 
 
2008, 
USA. 

Behavioral health 

staffs’ perceptions of 

pet-assisted therapy: 

An exploratory study. 

Explorativ 
deskriptiv design. 
 
Kvalitativ ansats. 

9 sjuksköterskor samt 1 rådgivare (terapeut) på ett sjukhus 

med 100 bäddar, deltog i studien. 
 
Djurassisterad terapi (AAT) med en terapihund. 

Hundskötaren besökte patienter i gruppterapi, 30 min, 

under 1 månad. 

Gruppterapi med 

intervjuer. 
Induktiv tematisk 

innehållsanalys.  

Wanneberg, P.L.  
 
2014, 
Sverige.  

Disability, Riding and 

Identity: A Qualitative 

Study on the Influence 

of Riding on the 

Identity Construction of 

People with 

Disabilities. 

Explorativ design. 
 
Kvalitativ ansats. 

15 deltagare (12 kvinnor, 3 män). Ålder 15-65 år. 

Funktionsnedsättningar p.g.a. MS, polio, ryggmärgsskada, 

benamputation, stroke, Reumatiska sjukdomar, 

balansstörning. 
 
Hästassisterad terapi (HAT). Ridning utomhus. 

Semi-strukturerade 

intervjuer, 30-50 min. 
Induktiv tematisk 

innehållsanalys. 

White, J.H., Quinn, 

M., Garland, S., 

Dirkse, D., Wiebe, 

P., Hermann, M. & 

Carlson, E.L. 
2015, 
Kanada. 

Animal-Assisted 

Therapy and 

Counselling Support for 

Woman With Breast 

Cancer: An Exploration 

of Patients’ 

Perceptions. 

Explorativ design. 
 
Kvalitativ ansats.  

8 kvinnor (29-61 år), 3 år efter cancerdiagnos. 
 
Djurassisterad terapi (AAT) med en certifierad terapihund. 

I de rådgivande samtalen närvarade hunden tillsammans 

med patienterna. Patienterna intervjuades efter besöket (ca 

20-60 min/gång). 

Djupgående semi-

strukturerade intervjuer. 
Induktiv tematisk 

innehållsanalys. 



 

 

Bilaga C.  
Tabell 3. Resultatöversikt. 
 

Författare Syfte Resultat 
Abrahamson, K., 

Cai, Y., Richards, 

E., Cline, K., 

O’Haire, M.E.  

Att bidra till kunskapsläget angående vårdpersonalens upplevelser samt 

uppfattningar, efter att ha deltagit i ett sjukhusbaserat djurterapi- 

interventionsprogram (AAI). 

Upplevelser av förbättrad social interaktion. Terapihunden förenklade 

samtalsprocessen mellan vårdgivare och patient. Sjuksköterskor upplevde 

minskad stress i samband med hundterapin. Negativa upplevelser var bekymmer 

över att vissa patienter inte fick tillräckligt med tid för djurterapi, om de varit 

inneliggande en kortare period.  
Bibbo, J. Att undersöka vårdpersonalens uppfattning av djurterapi (animal-assisted 

activity, AAA) hos cancerpatienter i öppenvård.  
Sjuksköterskor upplevde ökad arbetsbelastning i samband med den 

djurassisterade aktiviteten. Sjuksköterskor upplevde även ökad stress eftersom 

terapihunden möjligen hade stört patienternas omvårdnad. 
Bizub, A.L., Joy, 

A., Davidson, L. 
Att skapa och implementera ett terapeutiskt ridningsprogram för individer 

med svåra och ihållande psykiatriska funktionsnedsättningar. 
Patienter med schizofreni upplevde att deras depressiva känslor minskade. Miljön 

upplevdes stöttande. Negativa upplevelser var oro samt rädsla för fall från hästen.  
Coakley, A., 

Mahoney, E.K. 
Det första syftet var att fastställa huruvida djurterapi interventioner 

förbättrar psykologisk-, beteendemässig- samt sinnesstämning hos 

inneliggande patienter. Det andra syftet var att undersöka patienternas 

upplevelser av djurterapi. 

Angående sinnesstämning märktes minskad upplevelse av depression. Deltagarna 

upplevde också att hundens närvaro ingav en känsla av lugn. De upplevde även 

ett förbättrad välmående på grund av hundbesöken.  

Dunlop, K., 

Tsantefski, M. 
Att ge en större förståelse för narrativa insikter kring processer i vilka 

psykosociala resultat kan ses, eller inte ses, som resultat efter EAT-program. 

En fråga som guidade studien var “How do children with PPSU 

(“Problematic parental substance use”) experience an EAT-program? 

Barn med PPSU upplevde hästterapin som ett roligt inslag i behandlingen, 

exempelvis att den var lekfull. Den sociala interaktionen förbättrades och de fick 

ett ökat självförtroende och relationsbyggande beteende. En ökad medvetenhet 

kring egna beteenden kunde också ses, vilket bidrog till minskad ilska och 

våldsamhet gentemot andra.  
Engelman, R.S. Att observera effekten av djurassisterad terapi på palliativa patienters 

smärtnivåer, på både inneliggande- samt på öppenvårdspatienter. 
Patienterna fick upplevelsen av att de kunde distraheras från sin smärta, när de 

klappade terapihunden. Andra upplevelser var att sjuksköterskornas stress 

minskade, då terapihunden gav en möjlighet att ta en paus från vardagliga rutiner. 

Sjuksköterskor upplevde också avslappning. Både patienter och sjuksköterskor 

upplevde ett förbättrat relationsbyggande beteende. 
Gundersen, E.D, 

Johanessen, B. 
Att få en insikt i hur volontära hundförare och sjuksköterskor upplever 

hundbesök i vårdhem. Fokus var att motivera och identifiera möjliga 

faktorer som leder till framgångsrika hundmöten.   

Sjuksköterskorna noterade att: 1) patienter som led av ångest och rastlöshet blev 

lugnare under hundbesöken 2) De kunde se lycka och glädje hos patienterna 3) 

Terapihunden bidrog till en positiv atmosfär 4) Sjuksköterskorna hade en positiv 

inställning till fortsatta besök av terapihundar, men påpekade vikten av ett tydligt 

ledarskap 5) Förbättrat relationsbyggande beteende noterades hos patienter när 

hunden varit närvarande 6)Vissa sjuksköterskor kunde uppleva rädsla för hunden.  



 

 

Kern-Godal, A., 

Brenna, I., Arnevik, 

E., Ravndal, E.  

Att få en ökad förståelse om missbrukspatienters perspektiv angående häst-

assisterad terapi samt hur de upplever stallmiljön som en del i deras 

behandlingsprocess. 

Upplevelsen av ett förbättrat välmående beskrevs av deltagarna. De kunde också 

fokusera på annat än sina problem. Detta förändrade fokus (bort från droger) 

kunde troligtvis förbättra behandlingsutfallen. Hästterapin kunde också upplevas 

som ett roligt inslag. Stallmiljön upplevdes som meningsfull. Patienterna 

upplevde att terapeuterna skiljde sig från vanliga terapeuter. Deltagarna upplevde 

sig därmed bli behandlade som individer istället för traditionella patienter. 

Negativa upplevelser: 2 deltagarna hade i början av behandlingen negativa 

attityder gentemot hästarna och beskrev dem som stora, fula och läskiga. De som 

varit minst intresserade av hästterapin hade också lägst motivation att fullfölja sin 

behandling.  
Kern-Godal, A., H-

Brenna, I., Koqstad, 

N., Arnevik, E., 

Ravndal, E. 

Att utforska missbrukspatienters erfarenheter kring deras relation med 

hästen och dess bidrag till deras behandling. Genom detta kan dessa 

patienters röster bli hörda och ge kunskap om patient-och hästrelationen och 

dess betydelse för behandlingsprocessen.  

Ett förbättrat välmående beskrevs av deltagarna i form av avslappning under 

ridningen samt när deltagarna spenderade tid med sin favorithäst. Kontakten med 

hästarna tyckte också minska deltagarnas upplevelse av depression och (ångest). 

Glädje var en annan upplevelse. Hästterapin kunde påminna om den effekt som 

läkemedel/droger tidigare gett men i ett positivt avseende. Negativa upplevelser 

var nervositet, ängslan och rädsla gentemot hästarna.  
Wanneberg, P. Att undersöka ridningens påverkan på identitetsbyggandet hos personer med 

funktionsnedsättning. Fokus var på den subjektiva upplevelsen och inte att 

mäta de fysiologiska och psykologiska effekterna av ridning.  

Upplevelse av förbättrat välmående beskrevs av deltagarna. Hästen blev ett 

verktyg vilket gjorde att de kunde fokusera på annat. Social samvaro var viktigt 

och glädje var ytterligare en upplevelse kopplat till hästterapi. Rädsla och 

osäkerhet var upplevelser som hängde ihop med fallrisken från hästarna.  
Pedersen, I., 

Ihlebæk, C., 

Kirkevold, M. 

Huvudsyftet var att inhämta deltagarnas egna upplevelser av 

bondgårdsdjurs-interventioner och vad de upplevde var viktiga faktorer i 

relation till deras mentala hälsa.  

Upplevelse av lugn och avslappning (förbättrat välmående) beskrevs av 

deltagarna. Glädje var ytterligare en upplevelse. Behandlingen innebar en 

vändpunkt i livet som gjorde att de kunde återhämta sig från sin depression. 

Aktiviteterna på gården gav känslan av meningsfullhet.  
Rossetti, J. Tre syften. 1) Att bedöma effekten av djurassisterad terapi hos 

hälsopersonlens övergripande välbefinnande. 2) Att dokumentera huruvida 

djurterapi påverkar beteendet, samt 3) att utforska och beskriva terapeutiska 

djurterapi-åtgärder utförda av hälsovårdspersonal som implementerats i vård 

av psykiatriska patienter. 

Sjuksköterskor upplevde att besök av en terapihund bidrog till avslappnande 

känslor samt att både stress och arbetstempot minskade när de fick klappa eller 

spendera tid med terapihunden. De upplevde också att terapihunden bidrog till en 

ökad social interaktion för patienterna, som kunde motivera dem till att bli 

engagerade i sin behandling. Hunden tycktes öka patienternas anknytning till 

vårdpersonalen.  
White, J.H., Quinn, 

M., Garland, S., 

Dirkse, D., Wiebe, 

P., Hermann, M. & 

Carlson, E.L. 

Att undersöka bröstcancerpatienters upplevelser och acceptans angående 

närvaron av en terapihund under rådgivande möten efter en cancerdiagnos. 
Att klappa och prata med hunden innan rådgivande samtal skapade en känsla av 

lugn, vilket förberedde dem inför det rådgivande samtalet. Under samtalet ingav 

hundens närvaro glädje och bidrog till upplevelsen av bekvämlighet och 

avslappning. Deltagarna utvecklade ett förbättrat relationsbyggande beteende, då 

de lättare kunde ansluta till eller starta svåra samtalen med terapeuten. Hundens 

närvaro gav en möjlighet för tillfällig avledning. 



 

 

Bilaga D. 
Granskningsmall för kontroll av vetenskaplig kvalité. 
 

 

Artikelförfattare och publiceringsår  
  

 

Ja 
 

Delvis 
 

Nej 

1. Är det fenomen som studeras i granskad studie relevant i förhållande 

till det aktuella syftet? 
   
  

  

      
 

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande 

till det aktuella syftet? 
    

 

 

  

       
 

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant 

i förhållande till det aktuella syftet? 
 

 

  

       
 

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande 

till det aktuella syftet? 
    

 

  

      
 

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i det aktuella syftet? 
          

  

 

 

 

 



 

 

Bilaga E. 
Kvalitetsmall för artiklar med kvalitativ ansats. 
 

 
 

Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats. 
 

Ja 
2 poäng 

 

Delvis 
1 poäng 

 

Nej 
0 poäng 

 

Går ej att bedöma 
0 poäng 

Syfte 

1. Är studiens syfte relevant med hänsyn till det aktuella syftet?  
     

      
  

Metod 

2 Är designen lämplig utifrån studiens syfte?  
     

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?    
 

 
     

 

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till studiens syfte?       
   

5. Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier beskrivna? 
 

     
  

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket forskningen genomförs beskrivet?     
      

 
  

      
 

7. Är metoden för datainsamling relevant?    
   



 

 

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt beskriven?  
    

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner?     
 

     
 

Resultat 

10. Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i förhållande till studiens syfte?          
  

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat kan ha? 
  

 
      

 

12. Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och genomförandet av 

studien? 
   
   

       
 

13. Är trovärdighetsaspekter för studien diskuterade? 
 

      
   

     
 

Låg kvalitet: 0-20 poäng. Medelhög kvalitet: 21-24 poäng. Hög kvalitet: 25 eller fler poäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga F. 
Kvalitetsmall för artiklar med kvantitativ ansats. 
 

 
 

Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats.  

 

Ja 
2 poäng 

 

Delvis 
1 poäng 

 

Nej 
0 poäng 

 

Går ej att bedöma 
0 poäng 

Syfte 

1. Är studiens syfte relevant med hänsyn till det aktuella syftet?      
   

2. Är eventuella frågeställningar tydligt beskrivna?     
   

Metod 

3. Är designen lämplig utifrån studiens syfte?    
   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?   
   

5. Är undersökningsgruppen representativ?    
   

6. Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier beskrivna? 
 

   
  

7. Är undersökningsmetoden relevant i förhållande till studiens syfte?     
   

8. Är validiteten diskuterad? 
    

9. Är reliabiliteten diskuterad? 
    



 

 

10. Är den statistiska analysen lämplig?   
   

11. Är bortfallet beskrivet? 
    

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 
    

Resultat 

13. Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i förhållande till studiens syfte? 
    

Diskussion 

14. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat kan ha? 
    

15. Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och genomförandet av 

studien? 

    

Låg kvalitet: 0-20 poäng. Medelhög kvalitet: 21-24 poäng. Hög kvalitet: 25 eller fler poäng. 

 


