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Abstrakt 
Bakgrund: Vårdhund kan användas på olika sätt i aktivitet eller för att motivera aktivitet, 
vilket gör att hunden har potential inom arbetsterapi. Forskning om vårdhund finns ur ett 
omvårdnadsperspektiv, men i mycket begränsad omfattning ur ett arbetsterapeutiskt 
perspektiv. Syfte: Kartlägga vilka aktiviteter som förekommer när vårdhund används samt 
utifrån MOHOs modell om hur människan organiserar, väljer och utför aktivitet utforska 
vårdhundens inverkan på vuxna personer inom äldreomsorg och sjukvårdsverksamheter. 
Metod: En litteraturöversikt med 18 artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod. 
Riktad innehållsanalys användes baserad på MOHOS personkomponenter om hur 
människan organiserar, väljer och utför aktiviteter samt terapeutiskt förhållningssätt. 
Resultat: Analysen visade att de personkomponenter som använts som filter belystes i de 
18 artiklarna som granskats, framförallt belystes utförandekapacitet. Aktiviteter som 
förekom med vårdhunden var att sköta om, leka, interagera socialt och promenera. 
Slutsats: Vårdhund i arbetsterapeutisk behandling kan främja individers möjlighet till 
aktivitet och delaktighet, motivera till aktivitet samt utgöra en klinisk brygga för att stärka 
relationen mellan terapeut och individ. Mer arbetsterapeutisk forskning behövs för att 
kunna förstå hur vårdhunden kan användas framgångsrikt i arbetsterapeutisk intervention. 
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Abstract 
Background: Dogs can be used in different ways during activities or to motivate activities, 
which means that dogs have potential for occupational therapy. As of today, there aren’t 
enough studies pertaining to dogs when it comes to occupational therapy health care. 
Purpose; To map out in which activities therapy dogs are used, and in adherence to 
MOHO’s model of how individuals organizes, chooses and performs activities, explore the 
influence of therapy dogs on adult individuals’ treatment within geriatric care and health 
care. Method; Literature overview. 18 articles of quantitative and qualitative method. 
Directed content analysis was used based on individuals’ personal components according 
to MOHO’s model of how the individual organizes, chooses and performs activities as well 
as the therapeutic approach. Result: The analysis showed that the personal components 
that were used as a filter were present in the 18 articles that were examined, mainly 
focusing on performance capacity. The activities with therapy dogs were caretaking, play, 
social interaction and walking. Conclusion: Using therapy dogs in occupational therapy 
treatment has been shown to facilitate activity and participation, motivate activity and 
become a clinical bridge to strengthen the relationship between the therapist and 
individual. More studies are needed from the perspective of occupational therapy to 
understand how the therapy dog can be used successfully in occupational therapy 
treatment.  
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Inledning 

 

Djur förekommer inom hälso- och sjukvården idag och djuren antas inverka positivt på 

människors hälsa och välbefinnande. Det är framförallt beprövad erfarenhet som ligger till 

grund för antagandet att djur har en positiv inverkan på patienter inom hälso- och sjukvården. 

(Lerner & Silfverberg 2014). Relationen mellan hund och människa går flera tusen år tillbaka 

i historien då hunden fungerade både som sällskap och ett redskap i bland annat jakt. Hunden 

idag är både ett populärt sällskapsdjur och ett redskap i bredare mening i samhället då den 

återfinns på många områden inom hälso- och sjukvård, skola, polisen samt räddningstjänsten 

(Lerner & Silfverberg 2014). Vårdhunden har påvisat ge positiva effekter både ur sociala, 

beteendemässiga, emotionella och fysiologiska dimensioner (Höök, 2010). Hunden har även 

påvisat kunna ha en lugnande påverkan vid stress (Polheber & Matchock, 2014). Hundens 

användningsområde inom sjukvården är brett då hunden både kan vara en form av 

hjälpmedel, fungera som ett motiverande eller aktiverande redskap för människor och vara en 

källa till glädje, lugn och välbefinnande (Möller & Wikström, 2014).  

 

En litteraturöversikt som redan gjorts belyste hundterapi på vårdboenden utifrån livskvalitet 

och visade att de boende i 12 av 19 artiklar fick en signifikant förbättrad livskvalitet. 

Författarna lyfter i  diskussionen fram potentialen för arbetsterapi och vårdhund men 

efterlyser mer undersökningar på området ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. (Cipriani, 

Cooper, DiGiovanni, Litchkofski, Nichols & Ramsey, 2013). En forskningsartikel från 2005 

undersöker överskådligt (utifrån tre kvalitativa case studier och en omfattande 

litteraturöversikt) fördelar med djurterapi, arbetsterapeuters respektive äldre personers (inom 

äldreomsorgen) syn på djurterapi samt när djurterapi blir arbetsterapi. Författarna belyser i 

artikeln att djurterapi kan ge individer positiva effekter som svarar på arbetsterapeutiska mål 

såsom aktivitetsengagemang, förbättrad ADL, känsla av socialt samanhang, meningsfulla 

roller och aktiviteter. Lifestyle Performance Model (LPM) lyfts i artikeln fram som ett 

arbetsterapeutiskt ramverk för att tolka positiva effekter på livskvalitet. Modellen beskriver 

hur person, miljö och aktivitet har betydelse för upplevd livskvalitet.  (Velde, Cipriani & 

Fischer, 2005)  

 

Den här litteraturöversikten behövs eftersom det inte finns någon översikt på vilka olika 

aktiviteter som förekommer med vårdhund inom äldreomsorg och sjukvård. Slutligen finns 
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det såvitt vi har funnit heller ingen litteraturöversikt som kartlägger intervention med 

vårdhundar utifrån Model of Human Occupation (MOHO). MOHO används av många 

arbetsterapeuter idag och beskriver det dynamiska förhållandet mellan person, miljö och 

aktivitet på ett detaljerat sätt (Kielhofner, 2012b) vilket gör modellen relevant att använda för 

att kartlägga hundterapi utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.   

 

Bakgrund 

 

Från hund till vårdhund i Sverige 

 

Hund inom sjukvården har förekommit länge som inslag framförallt på vårdboende, men inte 

förrän det startade en specifik utbildning för vårdhundar 2008 så blev hundens roll inom 

vården definierad, kvalitetssäkrad och strukturerad med planering, genomförande av insats 

och utvärdering. Det innebar att det krävdes utbildning av både yrkesutövande hundförare och 

hunden för att få arbeta inom sjukvården (Höök, 2010). Socialstyrelsen (2014) publicerade en 

vägledning utifrån gällande regelverk som ska följas när hund används inom vården. I 

vägledningen beskrivs att insatser med hund i vården alltid ska ske utifrån ett systematiskt 

kvalitetsarbete där verksamheten måste göra en riskanalys, vidta och följa upp förebyggande 

åtgärder, etablera rutiner samt ansvara för att hund och hundförare har rätt utbildning.  

 

Det finns flera utbildningar som inriktar sig på att utbilda vårdhund och dess förare och en av 

dem är Vårdhundskolan. Vårdhundskolan skriver på sin hemsida: “Människor mår märkbart 

bättre i sällskap av en vårdhund. Den som mår bättre behöver i regel mindre läkemedel. 

Vårdhunden ökar välbefinnandet samt motiverar till social gemenskap, fysisk och kognitiv 

träning. Hunden blir en brygga mellan vårdtagare, anhöriga och personal” 

(Vårdhundskolan, 2018, sista stycket). Vårdhundskolan har en modell som är unikt framtagen 

för att passa sjukvårdens krav i Sverige. Utbildningen vänder sig till individer med minst 

gymnasieutbildning inom skola, vård eller omsorg men utbildar även legitimerad 

sjukvårdspersonal till hundförare (Höök, 2010). Hunden måste genomgå och bli godkänd på 

ett lämplighetstest. Viktiga aspekter som tas i beaktning vid lämplighetsprovet är samspel 

mellan hund och förare samt om hunden är social, nyfiken, trygg i olika miljöer, situationer 

och kan sammarbeta och skapa kontakt med främmande människor (Vårdhundskolan, 2018).  
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Hundar inom vård och omsorg 

 

När djur används inom sjukvården generellt så kallas det för djurassisterad intervention (DAI) 

eller på engelska Animal Assisted Intervention (AAI). När djur används målinriktat inom 

vården i terapeutiskt syfte kallas det för Djurassisterad Terapi (DAT) eller på engelska 

Animal Assisted Therapy (AAT) (Möller & Wikström, 2014). 

 

Sociala tjänstehundar är ett samlingsbegrepp för hundar som arbetar med sin förare 

tillsammans med en tredje person exempelvis en patient. Det kan vara en terapihund, 

vårdhund, besökshund eller läshund. Terapihund är en hund som är prövad för lämplighet och 

utbildad tillsammans med sin förare för att utföra ett professionellt arbete med människor 

oberoende ålder, funktionsvariation, sjukdom eller särskilda behov inom vård, skola och 

omsorg. Terapihunden är alltid knuten till sin hundförare i arbete med människor och 

certifikatet är endast giltigt för den hund och förare som utbildats tillsammans. Vårdhund 

återfinns oftast inom vård och omsorg, framförallt på äldreboende och då mer som en 

sällskapshund (Broman, 2014).  

 

Hunden har flera roller inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården där den kan arbeta 

direkt med individen, utan att en utbildad hundförare eller terapeut är med. Det kan vara en 

ledarhund som arbetar med att fysiskt leda individen med synskada, en servicehund som 

hjälper den funktionsvarierade individen med aktiviteter i det dagliga livet (ADL), en 

alarmerande servicehund som hjälper sin förare med att larma vid exempelvis epilepsianfall 

eller blodsockerfall eller en signalhund som larmar den hörselskadade individen vid 

exempelvis brandlarm (Höök, 2010). Följande litteraturöversikt innefattar inte ledarhund, 

servicehund, alarmerande servicehund, eller signalhund eftersom det inte finns en terapeut 

eller omvårdnadspersonal inblandad direkt i interventionen. 

 

De begrepp som används för att benämna hundar i tjänst inom vården idag kan ha olika 

innebörd i olika verksamheter. En terapihund kallas ibland för vårdhund eller vårdhund kallas 

för rehabhund (Lerner & Silfverberg, 2014). Socialstyrelsen definierar inte hundens roll inom 

vården utan skriver att det är en tjänstehund som går under olika benämningar såsom 

vårdhund och terapihund. Författarna i den här litteraturöversikten kommer att använda sig av 

begreppet vårdhund då det är det mest vedertagna begreppet och det som Vårdhundskolan 
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använder på sina certifierade hundar (Socialstyrelsen, 2014). I begreppet vårdhund innefattas 

även begreppen terapihund och rehabhund i litteraturöversikten. 

 

Vårdhund i aktivitet inom hälso- och sjukvården 

 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuters tidskrift (2010) uppmärksammar hunden som ett 

terapeutiskt verktyg som traditionellt används inom äldre- och demensvården men att 

potentialen också borde vara stor för andra verksamheter i hälso- och sjukvården. 

Arbetsterapeuten Maria Stenmark uttrycker: “Hundens närvaro ger incitament till aktivitet. – 

Hunden är ett utmärkt terapeutiskt verktyg inom socialpsykiatrin och handikappomsorgen” 

(Tunestad, 2010, första stycket). Hon menar på att hunden kan få igång aktivitet hos 

människor på ett mer naturligt och inbjudande sätt genom sin närvaro än en människa som ger 

muntliga direktiv. Hon menar också på att hundar ger effekt direkt och kan få en människa 

som tycker om hundar att må bra snabbt (Tunestad, 2010). Inom hälso- och sjukvård används 

hunden i aktiviteter där patienter exempelvis får leka med hunden, utföra uppgifter 

tillsammans med hunden, klappa hunden eller gå samt röra sig med hunden (Möller & 

Wikström, 2014). 

 

Vårdhundens syfte är att motivera, aktivera eller vara ett redskap i aktiviteter patienters 

träning. Vårdhunden kan delta i aktiviteter som minnesträning, träning av finmotorik, tränar 

fysiskt, rehabiliteringsträning efter stroke, kognitiv träning och träning av den sociala 

kompetensen. Vid minnesträning kan patienten spela memory med hunden genom att gömma 

saker i speciella minnesmattor. Vid träning av finmotorik kan patienten träna upp sin 

fingerfärdighet genom att knäppa koppel, kamma hunden, plocka hundgodis till speciella 

burkar eller lägga specialutformade pussel med hunden. Fysisk träning sker i aktivitet med 

hunden genom roliga övningar, lekar eller promenader med hunden och anpassas efter 

patientens behov och aktivitetsnivå. Kognitiv träning fokuserar på att öva upp patientens 

koncentration, uppmärksamhet, rum- och tidsuppfattning genom olika övningar där patienten 

till exempel planerar och utför olika lekar tillsammans med hunden. Träning av en patients 

sociala kompetens sker genom att vårdhunden fungerar som en inbjudan till kontakt och 

underlättar när patient och vårdpersonal ska interagera och samarbeta i olika aktiviteter 

(Höök, 2014).  
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Förutom uppgiftsorienterad träning kan hunden användas till individer för att inge lugn och 

minska stress. I en studie där man mätte hjärtfrekvens och kortisolnivåer (stresshormon) på 

deltagare som genomgick ett stresstest antingen själva, tillsammans med en människa eller 

tillsammans med en hund visade på att de som gjorde stresstestet tillsammans med en hund 

fick både sänkta kortisolnivåer och hjärtfrekvens jämfört med de andra grupperna (Polheber 

& Matchock, 2013). Hunden lyfts även fram för att stärka individers känsla av samanhang 

med betoning på att hunden kan göra att aktiviteter känns meningsfulla. (Möller & Wikström, 

2014). 

 

Arbetsterapi och aktivitet 

 

Aktivitet beskrivs som grundläggande för att samhället ska fungera samt för människans 

utveckling och överlevnad både på kort sikt och i långt perspektiv (Christiansen & Townsend, 

2010). Arbetsterapi är ett ämne där mänsklig aktivitet står i fokus och arbetsterapeut är ett 

yrke som syftar till att möjliggöra förändringar i utförandet av aktivitet för individer 

(Kielhofner & Forsyth, 2012).  

 

MOHO 

 

Model of human occupation (MOHO) är en ofta använd arbetsterapeutisk modell för 

arbetsterapeuter, både i Sverige och internationellt. MOHO beskriver och tydliggör den 

vetenskap och teorier som finns kring aktivitet och besvarar frågor såsom hur-, när-, var-, med 

vem och varför mänsklig aktivitet utförs. I vidare utsträckning beskrivs hur aktivitet kan 

främja människans hälsa och välbefinnande eller tvärtom skapa ohälsa (Kielhofner, 2012b). 

Arbetsterapi kretsar kring att förstå samspelet mellan aktiviteten, personen som utför 

aktiviteten och miljön som den utförs i. En arbetsterapeutisk modell såsom MOHO är viktig i 

arbetsterapeuters yrkesutförande då den utgör ett viktigt stöd i arbetsterapeutens kliniska 

resonemang för att kunna förstå, motivera, genomföra och utvärdera insatser och 

interventioner (Kielhofner & Forsyth, 2012b).  

 

För att kunna förstå individers olika villkor i aktiviteter så beskriver MOHO en modell som 

består av tre olika delar: viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. De här tre begreppen 
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beskriver hur människan organiserar-, väljer- och utför aktiviteter och bestämmer i samklang 

med den miljö som aktiviteten sker i, om och hur en förändring kan ske (Kielhofner, 2012a). 

 

Viljekraft 

 

Viljekraft utgörs av de tankar och känslor inom människan som motiverar människan till och 

den utvecklas och förändras genom livet. Viljekraften består av tre delar; individens 

uppfattning av den egna förmågan, värderingar och intressen. Den egna förmågan kan 

beskrivas som en aktiv medvetenhet hos individen om den egna kapaciteten för att göra de 

saker som individen vill. Den egna förmågan innefattar även individens känsla av effektivitet 

i att använda sin egen kapacitet och hur individen upplever sin egenkontroll över beslut och 

handlingar. Värderingar definieras av de övertygelser som individen anser är rätt, bra och 

viktigt att göra och som påverkar individens görande. Den kulturella miljön som individen är 

en del av påverkar vilka värderingar individen har. Intressen är de aktiviteter som individen 

själv tycker om att göra, anser är tillfredsställande och ger glädje. Intressen kan ge sig uttryck 

i att en individ ofta upprepar en aktivitet eller pratar positivt om den (Kielhofner, 2012a).  

 

Vanebildning 

 

Vanebildning innefattar vanor och roller som ger det upprepade aktivitetsutförandet dess 

automatiserade karaktär där aktivitetsmönster upprepas och påverkas av vilken roll individen 

identifierar sig med i aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2012a). 

 

Vanor beskrivs som ett automatiserat välbekant sätt för en människa att utföra aktiviteter på. 

Vanor skapas genom att görandet upprepas tillräckligt många gånger i samma kontext/miljö. 

Vanor kan beskrivas som vardagliga handlingar som utlöses av impulser, exempelvis klä sig 

eller köra bil. Vanemässiga handlingar minskar ansträngningen som krävs för att  utföra en 

aktivitet  och ger personen möjlighet att utföra flera handlingar samtidigt eller tänka på andra 

saker under tiden. Att något blivit en vana behöver inte innebära att aktivitetsutförandet är 

effektivt (Kielhofner, 2012a). 

 

Roller beskrivs som den form av aktivitetsidentitet som en individ har och kan vara olika 

beroende på sammanhang och aktivitet. En persons vanor och rutiner hänger ihop med vilka 



 

7 

 

roller personen har och identifierar sig med. En roll kan vara livspartner, förälder eller 

arbetstagare och oftast har personer flera olika roller. Individen identifierar sig med flera olika 

roller i livet och etablerar olika vanor som kan påverka vilken aktivitet individen väljer och 

hur den utförs (Kielhofner, 2012a).  

 

Utförandekapacitet 

 

Utförandekapacitet innefattar en individs förmåga till görande både utifrån objektiva faktorer 

och ett subjektivt perspektiv. De objektiva faktorerna i utförandekapacitet innefattar 

människans fysiologiska system med kroppsstrukturer och kroppsfunktioner, men även 

människans kognitiva förmågor med planering och minne. Det subjektiva perspektivet är mer 

komplext och innefattar individens subjektiva upplevelser och känslor kopplat direkt till 

aktivitetsutförandet. Till skillnad från viljekraft som innefattar motivation till individens val 

av görande så beskriver det subjektiva perspektivet snarare upplevelser och känslor i direkt 

anslutning till det faktiska aktivitetsutförandet. Vilken utförandekapacitet en individ har 

påverkar individens möjligheter till aktivitetsutförandet samt hur aktivitetsutförandet ser ut 

(Kielhofner, 2012a). 

 

Det terapeutiska förhållningssättet 

 

Relationen mellan klient och arbetsterapeut är viktig för att behandlingen ska bli 

framgångsrik. MOHO kallar den här relationen för det terapeutiska förhållningssättet och 

beskriver olika strategier som arbetsterapeuten använder med klienten för att stödja 

behandlingen. Delar som bekräftelse, identifiering, uppmuntran, guidning, fysiskt stöd, 

återkoppling, råd/information, förhandling och strukturering (Kielhofner & Forsyth, 2012b). 

 

Litteraturöversiktens intention 

 

Hunden beskrivs ha en motiverande eller en aktiverande effekt för människor och kan skapa 

glädje och välbefinnande (Möller & Wikström, 2014) Vårdhunden kan även fungera som ett 

redskap i aktiviteter (Höök, 2014). Eftersom vårdhunden beskrivs kunna främja och motivera 

aktivitet och bidra till hälsa, är det relevant att göra den här litteraturstudien för att få ett 

arbetsterapeutisk perspektiv på den forskning som finns. Vårdhunden ingår i människans 
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miljö samtidigt som individens samspel med vårdhund i behandling kan kopplas ihop med 

aktivitetvetenskapliga begrepp från MOHO såsom viljekraft, vanebildning, 

utförandekapacitet. Vårdhunden kan beskrivas utifrån individers viljekraft då  hunden kan 

vara motivation till aktivitet, vanebildning då hunden i aktivitet innefattar olika roller 

(exempelvis att vara hundägare) och vanor, utförandekapacitet då hunden i aktivitet ger 

inverkan på individers utförandekapacitet.  

 

Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien är att kartlägga vilka aktiviteter som förekommer när vårdhund 

används samt utifrån MOHOs modell om hur människan organiserar, väljer och utför aktivitet  

utforska vårdhundens inverkan på vuxna personer inom olika omsorg- och 

sjukvårdsverksamheter. 

 

Metod  

 

Design 

 

Den här litteraturöversikten har gjorts utifrån Kristensson (2014) med en systematisk 

datainsamling och systematisk granskning med kvalitetsbedömning och analys av de artiklar 

som är valda i utifrån studiens syfte. Litteraturöversikten beskriver och analyserar inom ett 

avgränsat område artiklar utan krav på ett protokoll och behöver heller inte vara heltäckande 

(Forsberg & Wengström, 2013). En riktad innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) användes 

för att applicera ett arbetsterapeutiskt perspektiv på tvärvetenskaplig omvårdnadsforskning. 

 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier var att de skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan år 2008 - 

2018 eftersom författarna var intresserade av den senaste forskningen. För att få vetenskapliga 

artiklar i sökningen så sökte författarna enbart på “Academic Journal”. Academic Journal är 

ett filter som kan appliceras på en sökning för att enbart få upp vetenskapliga artiklar som är 

peer reviewed. Peer reviewed innebär att artiklarna har blivit granskade av ämnesexperter 
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innan publicering (Kristensson, 2014). Alla professioner och ämnesområden inkluderades i 

sökningen eftersom det finns begränsad arbetsterapeutisk forskning på ämnet så valde 

författarna att ta in forskning ur ett bredare perspektiv i omvårdnadsforskning. De miljöer som 

artiklarna analyserade inkluderade sjukhus, dagvårdscenter eller vårdboende för äldre. 

Artiklar som valdes ut har både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Genom att mixa kvalitativa 

och kvantitativa artiklar så kan forskningsfrågan belysas ur ett bredare perspektiv (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Exklusionskriterier var studier på terapihundar som arbetar på skola eftersom författarna 

ansåg att den miljön skiljer sig mycket från de inkluderade miljöerna. Servicehundar, 

blindhundar, diabeteshundar och läshundar exkluderades eftersom de arbetar direkt med sin 

person som har ett funktionshinder och kräver ingen utbildad hundförare. Studier på barn, 

individer under 18 år, exkluderades på grund av att författarna var intresserade av vuxna 

individer. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamling skedde i enlighet med Kristensson (2014) genom en systematisk sökning som 

gjordes under november 2018 i tre vetenskapliga databaser. Dessa databaser valdes ut för att 

få ett brett perspektiv på forskningsfrågorna. Databaserna innehåller ett brett spektra inom 

omvårdnadsforskning, vilket även innefattar arbetsterapeutisk forskning. De tre databaserna 

som användes var: PsycInfo, Pubmed och Cinahl. PsycInfo är en databas som täcker områden 

inom psykologisk forskning samt omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). 

Den andra databasen som användes var Pubmed som är en stor databas över området medicin, 

omvårdnad och onkologi (Forsberg & Wengström, 2013). Sist sökte författarna artiklar i 

databasen Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) som är en bred databas 

specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Samtliga sökningar strukturerades upp genom att författarna först identifierade två 

huvudkategorierer: “Hund i vården” och “Aktivitet och delaktighet”. Därefter identifierades 

nyckelbegrepp till respektive kategori (tabell 1). 

 

Tabell 1. Struktur på sökning. 
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Kategori Nyckelbegrepp 

Hund i vården:   

 

 

“Dog therapy”, “Animal Assisted Therapy”, 

“Animal Assisted Intervention”, “Pet Therapy”, 

“Therapy dogs”, “Canine therapy”.  

Aktivitet och delaktighet 

 

“Activity”, “Activities”, “Participation”, 

“Occupational therapy”.  

 

Nyckelbegreppen blev sökord som kombinerades tillsammans med de Booleska 

sökoperanderna OR och AND (Kristensson, 2014). Först gjordes en provsökning på 

kategoriernas sökord var för sig. Därefter gjordes den slutgiltiga sökningen; en kombination 

av båda kategorierna med alla sökord (bilaga 1) Ett förenklat sökschema med den slutgiltiga 

sökningen i samtliga tre databaser finns nedan (tabell 2). 

 

Tabell 2. Förenklat sökschema  

Totalt antal träffar i samtliga sökmotorer, utan avgränsningar. 443 

Totalt antal träffar efter avgränsningar (academical journal, 2008-2018, Engelska) 277 

Totalt antal träffar efter utrensning av dubbletter  215 

Totalt antal träffar efter utrensning av titlar 34 

Totalt antal träffar efter utrensning av abstrakt  18 

 

Dataanalys 

 

Artikelsökning skedde i samtliga databaser under november 2018. Båda författarna läste 

individuellt alla 18 artiklar som slutligen valdes noggrant och granskade dem utifrån 

Kristenssons (2014) frågor för kvantitativa och kvalitativa studier. Därefter diskuterade 

författarna de individuella granskningarna och gjorde en gemensam granskning (bilaga 4). 

Varje granskningsfråga kunde besvaras med Ja, delvis eller nej enligt Kristensson (2014). 

Författarna gjorde utifrån Kristenssons (2014) rekomendationer en egen poängsättning. 

Svaren graderades utifrån poäng där ”Ja” gav 2 poäng, ”Delvis” gav 1 poäng och ”Nej” gav 0 

poäng. Ju högre poäng för artikeln, desto högre kvalitet. Författarna granskade varje artikel 
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var för sig först och gjorde sedan en gemensam granskning för att öka trovärdigheten. Alla 18 

artiklar som granskades valdes att ha med i resultatet eftersom kvaliteten var godtagbar enligt 

författarna.  

 

Författarna läste alla artiklar igen efter kvalitetsgranskning och identifierade vilka aktiviteter 

med vårdhund som förekom i artiklarna genom att färgmarkera aktiviteterna och redovisa i en 

tabell (bilaga 3). Författarna gjorde därefter en sammanställning av vilka interventioner med 

vårdhund som förekom i artiklarna och vilka effekterna blev, samt även vilka 

utvärderingsmetoder som förekom (bilaga 2).  

 

En riktad innehållsanalys användes som analysmetod vilket är en form av manifest 

innehållsanalys som innebär att arbeta på ett systematiskt sätt för att analysera text. Den 

riktade innehållsanalysen innebär att artiklarna granskas kvalitativt genom ett filter i form av 

att använda begrepp från en redan existerande teori. Nyckelbegrepp och meningsbärande 

enheter appliceras utifrån den valda teorin (Hsieh & Shannon, 2005). Författarna använde sig 

av MOHO som teori och använde följande kategorier med underkategorier utifrån Kielhofner 

(2012a); 

 

• Viljekraft: Tankar och känslor inom människan som motiverar människan till att 

göra. Består av Människans uppfattning av den egna förmågan, värderingar och 

intressen. 

• Vanebildning: Individens aktivitetsmönster och rollidentifiering i det dagliga livet.  

Består av vanor och roller.  

• Utförandekapacitet: Personens förmåga att göra saker.  

Består av objektiva faktorer och subjektiva perspektivet. 

• Det terapeutiska förhållningssättet: Relationen mellan klient och arbetsterapeut som 

är ett viktig faktor för en framgångsrik behandling. 

 

Alla artiklar analyserades först av författarna var för sig genom att plocka ut nyckelkoncept 

som gick att härleda till de olika kategorierna ur MOHO, i enlighet med Hsieh och Shannon 

(2005). Författarna diskuterade sedan de individuella tolkningarna och kom överens om ett 

gemensamt resultat (bilaga 5). 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Det krävs inget tillstånd från en etisk kommitté att göra en litteraturstudie eftersom det är 

befintliga publicerade studier som granskas och analyseras. Det är dock viktigt att författarna 

tar ställning till forskningsetiska frågor och att de utvalda artiklarna granskas ur etiska 

perspektiv (Kristensson, 2014). Författarna till den här litteraturstudien har tagit ett etiskt 

ställningstagande i enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer genom att i så 

stor utsträckning som möjligt välja studier som fått etiskt tillstånd, redovisa alla artiklar i 

litteraturstudien samt presentera alla resultat oavsett om de stödjer eller inte stödjer 

författarnas personliga uppfattningar. Samtliga artiklar granskades av båda författarna först 

individuellt och sedan gemensamt. 

 

Resultat 

 

Resultatet är baserat på 18 artiklar om hundar inom olika omsorg- och sjukvårdsverksamheter 

som har valts ut och har kvalitetsgranskats (se bilaga 2) samt analyserats (se bilaga 5). 

Artiklarna är baserade på såväl kvantitativa och kvalitativa studier. Resultatet i den här 

litteraturöversikten visar vilka aktiviteter som förekommer när vårdhund används (se bilaga 3) 

och utifrån MOHO beskrivs vårdhundens inverkan på vuxna individers behandling inom olika 

omsorg- och sjukvårdsverksamheter (se bilaga 5). Fortsättningsvis kommer numrering av 

artiklarna från bilaga 2 att användas för att presentera resultatet. 

 

Deltagarna i artiklarna är personer som vårdas på särskilt boende, dagvård eller sjukhus. Två 

artiklar studerade personer med schizofreni (15, 1) och en artikel studerade patienter med 

multipla psykiatriska diagnoser såsom bipolär sjukdom och schizofreni på en akut psykiatrisk 

vårdavdelning (6). I en artikel var deltagarna cancerpatienter (3) och i en annan artikel deltog 

palliativa patienter (8). Två artiklar studerade patienter med alzheimer på dagvård (14, 4). Det 

var elva artiklar som studerade äldre personer boendes på vårdhem, där flera personer var 

diagnostiserade med demens- eller alzheimers sjukdom (2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18). 

Endast två artiklar (5, 18) hade kvalitativ metod och resterande 16 artiklar hade kvantitativ 

eller mixad metod. Sju av dessa var randomiserade kontrollerade studier och två studier var 

icke-randomiserade kontrollerade studier. Artiklarna har gjorts i följande länder; Spanien, 

Kroatien, USA, Japan, Frankrike Italien, Sydafrika, Norge, Sverige, Taiwan och Danmark 
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mellan år 2008-2018. Gemensamt för alla artiklar var att populationen som undersöktes var 

liten. En artikel (6) undersökte 218 patienter, en artikel (17) undersökte 100 individer. 

Därefter undersöker fyra artiklar (11, 13, 14, 16) en population på 50-59 individer och 

resterande 12 artiklar (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18) undersöker en population på 1-30 

individer. Olika professioner med varierande vårdutbildning i grunden utförde interventionen 

med vårdhund men det förekom även att utbildningsnivå på hundförare inte specificerades 

och att volontärer var hundförare. Liknande undersökningsinstrument användes i många av 

artiklarna, exempelvis salivkortisol för att mäta stress, Cornell Scale for Depression (CSD) för 

att mäta depression, Profile of Mood State (POMS) för att mäta humör och The Orientation to 

Life Questionnaire (OTLQ) för att mäta känsla av sammanhang och livskvalitet.  

 

Aktiviteter med vårdhund 

 

 Aktiviteterna med vårdhund (bilaga 3) skedde på olika sätt i artiklarna med antingen 

förutbestämda strukturerade aktiviteter eller fritt möte med hunden. Interventionen skedde i 

tio artiklar i grupp (1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15) och i åtta artiklar enskilt med en deltagare åt 

gången (3, 7, 8 12, 13, 16, 17, 18).  

 

Figur 1. Individers aktiviteter med vårdhund som identifierades 

 

Vårdhundens inverkan på individer utifrån Model of Human Occupation. 

 

Viljekraft 

 

Patienter med schizofreni (15) skattade en högre självkänsla och självbestämmande efter 

hundterapin. Personer boendes på ett vårdboende för äldre uttryckte efter intervention en 

större självsäkerhet i sin kompetens och förmåga att ta hand om hunden (5). I en studie med 

Sköta om 
hunden

Artiklar: 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 17, 18.

Leka med 
hunden

Artiklar:  1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 11, 

13, 15, 1.

Interagera socialt med hunden 
eller andra individer inom 

hundterapigruppen 

Artiklar: 3, 4, 6, 7, 
10, 13, 17, 18. 

Promenera med 
hunden

Artiklar: 1, 2, 4, 7, 
9, 12, 13, 15.
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individer med diagnosen alzheimers sjukdom (18) visade deltagarna vårdhunden omsorg. När 

deltagarna tog hand om hunden blev de ofta närvarande i sitt sinne och symtomen från 

sjukdomen blev mindre tydliga, vilket också bidrog med ökad självinsikt att de, i sitt 

nuvarande sinnestillstånd, inte kunde ta hand om hunden. 

 

“Using hidden resources and abilities, one may become the person one once was before 

cognitive decline, and also distance oneself from the symptoms of the disease during the time 

spent with the dog. Becoming an autonomous person who shows authority and decides what 

is best for the dog. Showing one’s inner self, the person one may have been before the 

symptoms of cognitive decline concealed one’s previous abilities” (18). 

 

Studier på hundterapi med individer under palliativ vård (8) och individer som bor på ett 

vårdboende för äldre (9) resulterade i förbättring av humör genom att räkna individens antal 

observerade leenden under hundaktiviteter. Personer med demenssjukdom (13) fick efter 

interventionen signifikant ökad livskvalitet enligt Qualid. En studie på individer med 

demenssjukdom (5) visade att hundterapi lockade fram positiva känslor kring hundarna och 

en studie på patienter med schizofreni (15) visade att interaktion med hunden framkallade 

leende. Individer boendes på ett äldreboende (2) fick en minskad ensamhetskänsla efter 

intervention. Patienter med schizofreni (1) och patienter med cancer (3) skattade en bättre 

hälsa efter hund interventionen. Patienter med Alzheimers sjukdom (4), patienter med cancer 

(3), patienter med akut psykiatrisk diagnos (6) och individer boendes på vårdhem för äldre 

(10) upplevde minskad nedstämdhet och/eller ångest. Patienter med cancer som genomgick 

strålningsbehandling på sjukhus (3) uttryckte att hunden hade en lugnande, ångestdämpande 

effekt och blev en positiv distraktion från behandlingen (3).  

 

Dessa studier visar på att interventioner med hund motiverade till glädje och minskad 

upplevelse av sorgsenhet och ångest samt gav även motivation till att skapa bättre hälsa. 

Däremot visade en studie på en kvinna med demenssjukdom (12) att hon direkt efter 

intervention visade på ansiktsuttryck av obehag och slutade att njuta av att få beröring eller att 

röra vid andra människor. Den studien visade på att hundterapi motiverade till obehag istället 

för glädje.   
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Individer med demens boendes på vårdboende hade ett intresse för djur sedan tidigare och 

gamla minnen berättades i samband med hundterapin (5). Patienter som vårdades palliativt  

och engagerade sig med vårdhunden hade sedan tidigare ett intresse för djur (8). Att 

vårdhunden närvarande ledde till ett intresse för gruppverksamheten och hundarna vilket 

syntes genom att deltagarna kom tidigare till interventionen och att de pratade mer fritt (2). 

För patienter med cancer (3) var hundbesök avkopplande för de som hade intresse för hundar 

sedan tidigare.  

 

“I would recommend it for someone who really liked pet dogs and had one of their own, [it] 

relieves anxiety, for some” (3).  

 

Individer med demens som fick träffa en vårdhund fick ökad engagemangslängd i aktivitet 

jämfört med kontrollaktiviteter med mjukisdjur eller valpvideo (16) och interaktion med 

hunden ökade från början till slutet i en studie med äldre personer som bodde på vårdhem (9). 

Äldre personer boendes på vårdhem (5, 2) interagerade mer med gruppdeltagare under 

interventionens gång, samt kom före utsatt tid (2) vilket visar på att det fanns motivation till 

engagemang i hundaktivitet och att det kan öka över tid. 

  

“Even if we stay in the same room…we can’t really discuss something with our roommates. 

We just sit in the same room without saying a word. Since I do everything myself, I’m treated 

coldly by the staff, I think. Sometimes the staff doesn’t come to see me all day. I feel gloomy, 

so I go to see the dog” (5).  

 

En studie med patienter med kronisk schizofreni (1) visade på bättre närvaro i hundgruppen, 

92,3%, jämfört med kontrollgrupp, 61,2% vilket indikerar ett intresse för hundgruppen. En 

annan studie med patienter med kronisk schizofreni (15) visade på att deltagarna till en början 

var avvaktande men när de lärde känna hunden och såg att hunden lydde och svarade på 

kommando så visade individerna intresse för vårdhunden och vågade klappa och leka med 

den. Dessa studier visar på att deltagarna utvecklade ett intresse för  terapin med vårdhund 

och blev motiverade till att engagera sig i terapin.  

 

Vanebildning 
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Individer med demenssjukdom (16) och individer med schizofreni (15) delade med sig av sina 

erfarenheter till andra deltagare i hundgruppen av tidigare roller som djurägare. Patienter på 

en akutpsykiatrisk avdelning (6) kom snabbare in i rollen som patient och öppnade upp sig för 

terapeuten genom att hunden var närvarande. Individer boendes på ett vårdboende för äldre 

(2) såg sig i rollen som hundens skötare. Oavsett om individerna på vårdboendet tidigare haft 

en roll som djurägare eller inte så påverkade det inte resultatet då alla upplevde interventionen 

positivt. I en studie på demenssjuka personer (7) så visade det sig att de som varit djurägare 

tidigare i livet inte engagerade sig mer i hundterapin, det var snarare tvärtom där de deltagare 

som aldrig haft hundägarrollen tidigare visade på mest engagemang och intresse (7). När 

individer med demens (18) fick träffa vårdhunden tog de rollen som hundskötare och tyckte 

att det var viktigt att ta hand om hunden att se till att den har det bra och ge den 

uppmärksamhet. 

 

Utförandekapacitet 

 

En studie visade att kortisolnivåer minskade i samband med hundterapi (1) medan en annan 

studie inte visade skillnad i kortisolnivå, men i den studien var patienterna fysiskt aktiva med 

hundarna vilket kunde vara en bidragande faktor till att kortisol inte minskade, då kortisol 

utsöndras i kroppen under fysisk aktivitet (9). Kortisol är kroppens stresshormon och ett högre 

värde kan indikera att individen är mer stressad. Det gick också att se en tillfällig förbättring 

av kognitiva symtom, detta observerades direkt i samband med hundaktivitet med dement 

person (12). En annan studie påvisade att personer med alzheimers sjukdom efter en 6 

månaders intervention med vårdhund fick förbättrade kognitiva funktioner (14). Förbättringen 

av den kognitiva funktionen mättes i (12, 14) Mini-Mental State Examination (MMSE) som 

är ett enkelt screeningverktyg för kartläggning av kognitiv funktion. MMSE användes även i 

en studie på vårdboende där deltagarna var äldre och demens olika grader förekom i hög 

utsträckning. Det var 124 personer som deltog i studien. Interventionen med vårdhund pågick 

under sex veckor och veckan efter avslutad intervention gjordes ett nytt MMSE, testet 

påvisade en liten försämring av kognitiva funktioner (17). Patienter med schizofreni fick 

förbättrade resultat enligt självskattning på positiva symtom (minskning av hallucinationer, 

prata med sig själv, avikande beteende) samt emotionella symtom (förbättrad aptit, sömn, 

humör och självskadebeteende) (15). Hundterapin ledde till ökade rörelser för en dement 

person som studerades (12) samt ökad fysisk aktivitet blev ett resultat av hundterapi med 
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Schizofrena patienter (15) och sänkt puls för akutpsykiatriska patienter (6). Patienter med 

Alzheimers observerades få ökade motorrörelser och vakenhet under hundterapin (4). 

Dementa äldre personer fick ökad sömn i vecka tre men efter sex veckor kvarstod ej effekten 

(17).  

 

I studier med äldre individer boendes på vårdhem så kunde ett mindre depressivt tillstånd 

mätas (7, 9, 11). Även QoL förbättrades för deltagare med svår demens vid uppföljning, dock 

fanns det ingen signifikant effekt för QoL direkt efter intervention (11). 

 

Det terapeutiska förhållningssättet 

 

Vårdhunden fungerade som en brygga mellan terapeut och patient inom psykiatrisk 

slutenvård och gjorde att patienten kände sig bekväm och öppnade upp sig lättare och 

snabbare om en hund var närvarande (6). En kvinna med demens studerades där resultatet 

visade att före intervention med vårdhund samarbetade kvinnan aldrig med personalen på 

boendet men efter interventionen samarbetade hon minst en gång i veckan. Vid 3 månaders 

uppföljning var hon samarbetsvillig varje dag. Mötet med vårdhund ledde även till att hon 

började söka kontakt självmant med personalen minst en gång i veckan, detta hade hon aldrig 

tidigare gjort (12). Hundrelaterade stimuli ledde till mer interaktion i form av spontana 

kommentarer från patienter med Alzheimers totalt 108 kommentarer jämfört med när det ej 

presenterades ett stimuli gjordes endast totalt 2 kommentarer. Det blev fler kommentarer när 

de riktiga hundarna presenterats jämför med annat stimuli såsom färgläggnings aktivitet och 

mjukdjur. Det förekom att deltagarna beskrev stimulit och dess beteende, gav komplimanger, 

pratade med den eller gav kommando. Mindes tillbaka på tidigare husdjur. Ställde frågor om 

stimulit (16). 

 

I en studie där det effekten av djurassisterad terapi undersöktes bland patienter med 

schizofreni visade behandlingsgruppen en signifikant förbättring på alla åtgärder förutom 

socialt stöd och negativa psykiatriska symtom till skillnad från kontrollgruppen som deltog i 

den vanliga behandlingen (utan hund). Under studiens gång delade vissa patienter med sig av 

sina tidigare erfarenheter av att ha husdjur. Hundens närvaro ledde till att samspelet mellan 

patienterna och behandlingspersonal ökade och upplevdes mer avslappnat och tryggt (15). 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Designen var en litteraturöversikt eftersom författarna ville undersöka aktiviteter med 

vårdhund och dess effekter genom att applicera ett arbetsterapeutiskt perspektiv på aktuell 

tvärvetenskaplig forskning. En empirisk studie med observationer, intervjuer och/eller enkäter 

hade även kunnat användas för att undersöka vilka aktiviteter som förekommer med vårdhund 

och vilka effekter den har. Dock hade urvalet blivit kraftigt reducerat och målgruppen 

smalare.  

 

Vid datainsamlingen valde författarna tre stora databaser: PsycInfo, Pubmed och Cinahl för 

att söka artiklar som svarade på syftet. Artikelsökning gjordes även i Occupational Therapy 

Systematic Evaluation of Evidence (OT Seeker) som är en databas med samlad 

arbetsterapeutisk forskning (OT Seeker, 2018). Sökningar i OT Seeker genererade inga nya 

artiklar i förhållande till de i PyscInfo, Pubmed eller Cinahl, varpå databasen exkluderades 

från litteraturstudien. Det här stärker författarnas syfte och metod eftersom författarna valde 

att söka omvårdnadsforskning tvärvetenskapligt, då en sökning i en arbetsterapeutisk databas 

visar att arbetsterapeutisk forskning ej är tillräcklig för att författarnas syfte ska besvaras.  

 

Booleska sökoperander “OR” och “AND” hade betydelse i sökningen då de användes i 

enlighet med Kristensson (2014) för att fånga bredden i det ämnesområde som var aktuellt, 

vilket författarna hävdar är en styrka i den här litteraturöversikten. Genom sökschema kunde 

relevanta artiklar över ett stort ämnesområde fångas in. Ett annat tillvägagångssätt hade varit 

att göra en mer öppen sökning genom att enbart använda begrepp om vårdhund som sökord 

(bilaga 1). Vid start av litteraturöversikten genomfördes provsökning som resulterade i 343, 

403 respektive 416 träffar i respektive databas (bilaga 1). Författarna resonerade kring att 

antal träffar var tidsmässigt ohanterbart att gallra manuellt. Urvalet begränsades till 

publicering mellan år 2008-2018, eftersom ämnet är smalt och baserat på författarnas intresse 

för den senaste forskningen. Författarna angav år 2008 som nedre begränsning vid 

artikelsökning eftersom det var då utbildningen för vårdhundar startade i Sverige (Höök, 

2010). Det är viktigt att lyfta fram att de 18 artiklar som analyseras och utgör resultatet i 

litteraturöversikten, är genomförda och publicerade i olika länder. Det här kan ha påverkat 
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överförbarheten på studien då författarna inte tagit hänsyn till hur sjukvårdssystemen fungerar 

samt hur vårdhundsutbildning skiljer sig åt i olika länder. Studier som involverade barn under 

18 år exkluderades från inkludering i resultatet till följd av att det inte svarade till 

litteraturöversiktens syfte. Sökningar som resulterade i studier baserade på vårdhund i 

skolmiljöer, men även studier baserade på andra djur i vårdmiljö exkluderas likaså. Detta 

anser författarna hade varit missvisande att inkludera i resultatet eftersom det inte var i linje 

med syftet.  

 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver validitet som ett mått på hur väl den kvalitativa 

studien stämmer överens med verkligheten. Argumentation, diskussion och kritiskt tänkande 

är bland annat några av de viktiga aspekter som författaren bör lyfta i studien för att studien 

ska anses ha hög validitet. En studie med hög reliabilitet innebär enligt Kristensson (2014) att 

studien ska kunna göras om på liknande sätt och få samma resultat. Författarna spekulerar 

kring litteraturöversiktens reliabilitet och validitet och anser att den blir lägre eftersom den 

bygger på en kvalitativ riktad innehållsanalys där författarna i analysen av artiklarna tolkar 

resultatet. För att öka litteraturöversiktens tillförlitlighet så använde sig författarna av den 

analysprocedur som Kristensson (2014) beskriver när fler än en forskare samlar in kvalitativ 

data. Författarna läste, kvalitetsgranskade och analyserade alla artiklar enskilt först, för att 

sedan tillsammans diskutera och enas om en gemensam tolkning. Det här ökar enligt 

Kristensson (2014) trovärdigheten. Författarna anser att studien går att genomföra igen på 

författarnas tillvägagångssätt men att tolkningen av MOHO i relation till artiklarna hade 

kunnat se annorlunda ut beroende på vem som tolkar. 

 

Efter granskning valde författarna att inkludera samtliga 18 artiklar i litteraturöversikten, trots 

att artikel nr 2 (bilaga 4) erhöll låga poäng i granskning. Att inkludera artikel nr 2 i resultatet 

var ett gemensamt beslut som diskuterades fram efter att båda författarna granskat och tagit 

ställning till forskningsetiska frågor enligt Kristensson (2014). Författarna kom överens om 

att studien var relevant att inkludera eftersom den i sin helhet svarade på syftet, använde ett 

validerat bedömningsinstrument (UCLA Scale of Loneliness) (Russel, 1996) var etiskt 

granskad, beskrev procedur, presenterade resultatet överskådligt och hade en relevant 

diskussion även om den inte gick in på djupet och saknade aspekter för att kvaliten skulle 

anses vara hög. 
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Litteraturöversikten bygger på en riktad innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) eftersom 

författarna ville utforska ett område inom omvårdnadsforskning som traditionellt inte är 

arbetsterapeutiskt. Hade författarna använt en annan form av innehållsanalys som inte var 

riktad, anser författarna att det kunde funnits en risk för att det arbetsterapeutiska perspektivet 

på kandidatuppsatsen gått förlorat. Som referensram i den riktade innehållsanalysen användes 

MOHO med motivering att den är relevant eftersom den är populär att användas av 

arbetsterapeuter både i Sverige och utomlands (Kielhofner, 2012b) Författarna är medvetna 

om att användningen av MOHO som ett filter i en riktad innehållsanalys kan ha påverkat 

resultatet och resultatet hade kunnat se annorlunda ut om en annan arbetsterapeutisk modell 

använts som referensram, då andra aspekter kanske lyfts. Styrkan i MOHO är att den 

beskriver personkomponenterna i relation till aktivitet och miljö (Kielhofner, 2012b). 

Författarna ansåg att litteraturöversiktens syfte att beskriva vårdhundens inverkan på personer 

kunde speglas i MOHO:s personkomponenter. Hade författarna valt att använda exempelvis 

The Value and Meanings in Occupations (ValMO) som är en arbetsterapeutisk 

begreppsmodell med värdeupplevelser i fokus (erlandsson & Persson, 2014) så hade analysen 

av artiklarna resulterat i att kanske andra aspekter lyfts fram. 

 

Resultatdiskussion 

 

Aktiviteter med hunden 

 

Analysen av artiklarna visade att hunden användes i aktiviteter där personer promenerade med 

hunden, lekte med hunden, tog hand om hunden och interagera socialt med hunden (och/eller 

gruppdeltagare/gruppledare). Resultatet är övergripande i enlighet med Möller och Wikström 

(2014) beskrivning om att hunden används i lek, utför uppgifter, blir klappad och promenerar 

med personer inom hälso- och sjukvård. Det som författarnas resultat tillför är en mer 

detaljerad kartläggning av aktiviteter som förekom och en annan aspekt av vårdhundsaktivitet 

där patienter pratar med hunden eller vårdhunden uppmuntrar social interaktion mellan 

personer. Resultatet av vilka aktiviteter som förekom i analysen av artiklarna resonerar 

författarna kunna vara till nytta för att arbetsterapeuter ska kunna få en överblick på vilka 

aktivitetsformer som kan förekomma i behandling. 
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Viljekraft 

 

Bland artiklarna med målgruppen äldre individer boendes på vårdhem beskrevs det att 

individerna hade sedan tidigare ett intresse för djur, vilket gjorde att minnen väcktes till liv. 

Artiklarna visade även på att individer i dessa målgrupper som inte hade ett intresse för djur 

sedan tidigare engagerade sig i hundterapin lika mycket eller mer (5, 18). Detta skiljer sig från 

Tunestad (2010) som lyfter fram att vårdhunden ger snabb effekt och är användbar i 

intervention med individer som tycker om och har ett intresse för hundar. Analysen av 

artiklarna visade att för individer inom äldreomsorgen så var ett intresse för hundar inte 

nödvändigt för att interventionen skulle ge effekt eller motivera till aktivitetsengagemang. Ett 

tidigare intresse för djur lyfts däremot fram som en viktig faktor för patienter med palliativ 

vård och patienter med cancer som genomgick strålningsbehandling (8, 3). Författarna anser 

att detta fynd kan ge en indikation på att en förutsättning för en framgångsrik behandling med 

vårdhund inom somatisk sjukvård kan ske om patienterna sedan tidigare har ett intresse för 

vårdhund. Författarna resonerar också att för äldre individer inom äldreomsorgen är ett 

tidigare djurintresse inte en avgörande faktor för att deltagarnas intresse och engagemang i 

hundgruppen.  

  

En annan intressant aspekt av viljekraft enligt MOHO är uppfattning av den egna förmågan. 

Det framkom i en artikel att hundterapi kunde skapa stunder av självinsikt för äldre individer 

med Alzheimers sjukdom, där hunden gjorde personerna medvetna om sin egen förmåga av 

att de i sitt nuvarande tillstånd inte kunde ta hand om en hund (18). Författarna spekulerar i att 

denna insikt också kan vara negativ för personen som blir påmind av sina begränsningar. 

Kielhofner (2012) beskriver att upplevelsen av den egna kapaciteten är en aktiv medvetenhet 

för individen och dess förmåga att leva det liv som individen vill leva. Ett funktionshinder kan 

hindra individers upplevelse av den egna kapaciteten. Vilket gör sig påmint när individen inte 

kan göra det de önskar göra på grund av exempelvis kognitiva och motoriska begränsningar.   

 

Effekter av hundterapi kunde även ses utifrån viljekraft där hundterapi motiverade till glädje, 

minskade depression och ångest, förbättrade livskvalitet och upplevd hälsa (8, 9 13, 15, 2). 

Däremot visade en studie på en kvinna med demens att hundinterventionen motiverade till 

obehag och ville inte bli berörd eller röra andra människor. Författarna anser att resultaten är 

intressanta och att hunden i arbetsterapeutisk behandling kan stimulera till ökad glädje och att 
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individer får en förbättrad hälsa, men det är även viktigt att ta till sig resultatet med artikeln 

om kvinnan med demenssjukdom som upplevde obehag efter intervention. Arbetsterapeutens 

roll beskrivs av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2012) att stödja aktivitet och 

delaktighet för att en individ ska uppleva så god hälsa och välbefinnande som möjligt. Det är 

därmed av stor vikt att undersöka vad i interventionen som gjorde att kvinnan upplevde 

obehag. 

 

Patienter med schizofreni skattade att de hade en högre självkänsla efter hundterapin (15) och 

äldre individer boendes på vårdboende fick en självsäkerhet i sin kompetens och förmåga att 

ta hand om hunden (5). Med kunskapen om vårdhund och självkänsla tänker författarna att 

hunden skulle kunna ge en direkt bekräftelse på förmågor och aktiviteter som personerna 

klarar av och därmed stärka personer inom psykiatri och äldreomsorg. Detta genom att 

aktiviteter med hunden kan få individen att bli medveten om sin egen förmåga och även 

motiveras till aktivitet med hunden. 

 

Vanebildning 

 

Vanebildning blev inte så stor del av resultatet. Författarna spekulerar i att detta beror på att 

många av studierna gjordes över en kortare period och har då har inte en ny vana eller rutin 

skapats samt att vanan inte kvarstår efter avslutade interventioner. Det förekom att individer 

boendes på ett vårdboende såg sig i rollen som hundens skötare (2, 18). Enligt Kielhofner 

(2012a) så har människan flera olika roller i det vardagliga livet och varje roll är kopplad till 

ett flertal särskilda handlingar och att ha en repertoar av olika roller och vanor är positivt för 

hälsan. Kielhofner (2012a) beskriver vidare att vid olika tillfällen i livet så sker en transition 

vilket innebär att en individs roller, vanor och aktiviteter förändras drastiskt. För att det inte 

ska drabba hälsan negativt så är det viktigt att individen hittar nya roller, vanor och 

aktiviteter. Författarna resonerar att för individer som bor på vårdboende för äldre har alla 

genomgått en transition där de på grund av åldersrelaterade funktionsvariationer tvingats 

lämna sitt autonoma liv och alla dess vardagliga aktiviteter bakom sig och flytta till ett 

boende. På vårdboendet finns vårdpersonal som hjälper till eller tar över vardagliga aktiviteter 

som individerna tidigare haft som vanor. Författarna anser att en vårdhund skulle kunna vara 

en återkommande arbetsterapeutisk intervention på vårdboende för äldre. Vårdhunden skulle 

kunna leda till att individerna etablerar nya vanor, rutiner och roller. Inom äldreomsorg där 
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individerna bor på boendet kan behandling med vårdhund kan bli en del av en meningsfull 

vardag. Cipriani et al. (2013) fann i sin litteraturstudie att personer boendes på äldreboende 

fick en signifikant ökad livskvalitet av hundterapi och författarna till litteraturöversikten 

spekulerar kring om ökad livskvalitet kan kopplas till att personerna fick en ny meningsfull 

roll. 

 

Utförandekapacitet  

 

En studie visade att kortisolnivåer minskade i samband med hundterapi (1) medan en annan 

studie inte visade skillnad i kortisolnivå, men i den studien var patienterna fysiskt aktiva med 

hundarna vilket kunde vara en bidragande faktor till att kortisol inte minskade, då kortisol 

utsöndras i kroppen under fysisk aktivitet (9). Enligt Polheber och Mathock (2013) så kunde 

närvaron av en hund sänka kortisolnivåerna under stress vilket är i enlighet med analys av en 

artikel med patienter med schizofreni (1) där patienterna fick minskade kortisolnivåer med 

vårdhund. Däremot visade en studie med individer boendes på vårdboende (9) ingen 

förändring i kortisolnivåer vilket troddes bero på att individerna var fysisk aktiva med 

hundarna. Författarna spekulerar i om kortisolnivåer kan återspegla ett rättvist resultat på 

individer och patienters känsla av stress och hälsa eftersom vårdhunden kan användas i fysisk 

aktivitet vilket ger ett ökat kortisolpåslag i kort sikt. Hälsofördelar med fysisk aktivitet med 

vårdhunden på sikt behöver undersökas och tas i beaktning. Hundterapi resulterade för 

individer med Alzheimers sjukdom, demenssjukdom och schizofreni till ökade rörelser och 

fysisk aktivitet (4, 12, 15). Socialstyrelsen (2014) i samverkan med Folkhälsomyndigheten 

och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver att förutsättning för en god hälsa är 

fysisk aktivitet. Vidare beskrivs att regelbunden fysisk aktivitet kan motverka uppkomst av 

sjukdomar, bygga en starkare kropp och immunförsvar och lindra oro och ångest. Enligt 

analysen av artiklarna kan vårdhunden resultera i ökad fysisk aktivitet vilket gör att 

vårdhunden kan vara ett redskap för arbetsterapeuten att aktivera patienter eller individer 

fysiskt vilket kan ge många olika hälsofördelar. 

 

Det terapeutiska förhållningssättet 

 

Flera av artiklarna tog upp eller beskrev aspekter där hundens närvaro resulterade i ökad 

interaktion och aktivitetsengagemang. Exempelvis visade en artikel att patienter på en 
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akutpsykiatrisk avdelning, fick en ökad benägenhet att öppna upp sig och samtala med 

terapeuten genom hundens närvaro (6). Patienter med schizofreni studerades i en artikel och 

där påvisades det att hundens närvaro lugnande och ökade deras förmåga att samspela med 

andra deltagare och terapeut (15). För en kvinna med demenssjukdom ökade hundens närvaro 

hennes initiativförmåga och förmåga till samarbete efter hundterapi (12). Dessa fynd är i 

enlighet med Tunestad (2010) där Arbetsterapeuten Maria Stenmark uttrycker att hunden, 

bara genom sin närvaro, kan starta aktivitet hos individer på ett inbjudande och mer naturligt 

sätt. Författarna spekulerar kring vårdhunden i en arbetsterapeutisk behandling. Författarna 

resonerar att vårdhunden kan fungera som ett stimulus i det terapeutiska förhållningssättet för 

att motivera individen till aktivitet och delaktighet i behandling. Resultatet i en artikel visade 

att individer boendes på äldreboende interagerade mer med varandra under och efter 

intervention (2). Närvaron av hund på ett demensboende ledde till mer interaktion i form av 

spontana kommentarer från patienter till skillnad från aktiviteter där hund inte var närvarande 

(16). Precis som Höök (2014) beskriver att vårdhunden kan fungera som en slags inbjudan till 

kontakt och underlättar interaktion och samarbete mellan patient och vårdpersonal så visade 

analysen av artiklarna att vårdhunden även bidrog till mer interaktion mellan gruppdeltagarna. 

Författarna spekulerar att vårdhunden i arbetsterapeutisk gruppbehandling kan vara ett 

redskap eller ett stimulus i det terapeutiska förhållningssättet för att skapa delaktighet och 

aktivitetsengagemang i gruppen. Kielhofner och Forsyth (2012b) beskriver det terapeutiska 

förhållningssättet som en viktig komponent i MOHO för att arbetsterapeutisk behandling ska 

bli framgångsrik. Författarna diskuterar även att vårdhunden kan vara ett värdefullt redskap i 

gruppbehandling då den kan öppna upp för samtal och skapa social interaktion mellan 

deltagarna. 

 

Klinisk nytta och tillämpning 

 

Förbundet  Sveriges Arbetsterapeuter (2012) beskriver att arbetsterapeuter i sitt arbete ska 

främja personens möjligheter till aktivitet och delaktighet. Författarna anser att vårdhunden 

kan vara ett redskap för arbetsterapeuten i behandling för att främja en individs möjlighet till 

aktivitet och delaktighet. Vårdhunden användes i många olika former av aktiviteter både 

fysiskt i form av rörelse, lek och promenad men också psykiskt i form av uppgiftsträning, 

skötsel och social interaktion. Vårdhunden kan i arbetsterapeutisk behandling utgöra en 

persons viljekraft och vara en motivation till glädje, aktivitetsengagemang och insikt om egna 
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förmågor. Analysen av artiklarna visade att vårdhunden i somatisk sjukvård hade en lugnande 

effekt och utgjorde en positiv distraktion från sjukhusbehandling. Författarna spekulerar i att 

arbetsterapeuten inom somatisk sjukvård kan använda vårdhunden i behandling för att sänka 

individers stressnivå, dock visade resultatet att det är viktigt att arbetsterapeuten inom 

somatisk sjukvård tar hänsyn till om individen har ett tidigare intresse för hund eller inte för 

att kunna erbjuda hundterapi till rätt målgrupp. Litteraturöversikten visar däremot att individer 

inom äldreomsorgen inte behövde ha ett tidigare intresse för djur för att bli engagerade i 

aktiviteter med vårdhunden, vilket gör att hundterapi kan passa alla individer inom 

äldreomsorg. Den ovan nämnda kunskapen anser författarna vara bra att ta hänsyn till när det 

gäller planering av interventioner med vårdhund för olika patientgrupper. Vårdhunden inom 

framförallt psykiatrisk vård men även inom äldreomsorgen kunde utgöra en klinisk brygga 

där patienten öppnade upp sig lättare och samtalade mer med terapeuten när en vårdhund var 

närvarande. Vårdhunden kunde även genom sin närvaro motivera till aktivitet, glädje och 

social interaktion. Författarna resonerar att en arbetsterapeut skulle kunna dra nytta av att 

använda vårdhund som ett stimulus med individer för att etablera kontakt och uppmuntra 

aktivitetsengagemang eftersom vårdhunden kunde skapa en miljö som främjade glädje och 

social interaktion. 

 

Behov av ny forskning 

 

Mer specifik forskning behövs gällande vårdhund inom arbetsterapi. Mer forskning behövs 

bland annat för att förstå hur vårdhundsaktiviteternas syfte, struktur och innehåll ser ut samt 

hur det förhåller sig till vilka effekter som de ger på individer och patienter ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv. Mer forskning utifrån hunden som klinisk brygga samt utifrån 

individers tidigare intresse för djur och hur det inverkar på behandling behövs för att kunna 

generalisera det resultat som analysen av artiklarna visade på. Det fanns dessutom en 

indikation i resultatet där vårdhunden skapade oro och obehag för en individ inom 

äldreomsorgen, vilket är något som behöver undersökas mer i större skala. 

 

Slutsats 

 

Författarna anser att vårdhund kan vara ett redskap för arbetsterapeuten i behandling för att 

främja en individs möjlighet till aktivitet och delaktighet. Detta eftersom analysen av 
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artiklarna visade att vårdhunden används i många olika former av aktiviteter både fysiskt i 

form av rörelse, lek och promenad men också psykiskt i form av uppgiftsträning, skötsel och 

social interaktion. Analysen visade att de personkomponenter som använts som filter belystes 

i de 18 artiklarna som granskats, med flest utfall på utförandekapacitet. Vårdhundsterapi 

skulle kunna förbättra individers utförandekapacitet både gällande fysiska och psykiska 

förmågor i form av exempelvis förbättrad rörelseförmåga samt minskad ångest och 

depression. Det terapeutiska förhållningssättet belystes genom att vårdhunden visade sig 

kunna utgöra en klinisk brygga mellan patient och terapeut. Viljekraft och utförandekapacitet 

belystes i psykiatrisk sjukvård och äldreomsorg där vårdhunden motiverade individer till 

aktivitetsengagemang, glädje, social interaktion samt gav minskad depression och ångest, 

medan vårdhund inom somatisk sjukvård framförallt utgjorde en positiv distraktion och hade 

lugnande effekt i behandling. Vanebildning belystes genom att inom äldreomsorgen så var 

inte individernas tidigare intresse för hund avgörande för ett aktivitetsengagemang i 

behandling, medan det i somatisk sjukvård visade sig att ett tidigare djurintresse hos 

patienterna var betydelsefullt för att vårdhunden skulle ge positiv inverkan.  
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patients with schizophrenia: Results of a small-
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träning genom lek med hund. 
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2. Vrbanac, Z, Zecević, I, Ljubić, M, Belić, M, 

Stanin, D, Bottegaro, NB, Jurkić, G, Skrlin, B, 

Bedrica, L & Zubcić, D. (2013). Animal assisted 
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nursing home residents. Collegium 
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7/26 p. 

  

3 Johnson, R. A., Meadows, R. L., Haubner, J. S., 

& Sevedge, K. (2008). Animal-Assisted Activity 

Among Patients 

With Cancer: Effects on Mood, Fatigue, 

Self-Perceived Health, and Sense of Coherence. 

Oncology Nursing Forum, 35(2), 225-232. 
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POMS. 

Self-perceived 

health 

questionnaire. 

OTLQ. 

Kvalitativt 
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Inga signifikanta skillnader för humör, POMS 

eller OTQL.Känslomässig hälsa upplevdes 

öka i hundgruppen medan den upplevdes 

minska i de andra två. Deltagare i alla 3 

grupper uttryckte minskad ångest och 

distraktion från behandlingen  

Ja.  

 

29/38 p. 

4. Mossello,E., Ridolfi, A., Mello, A.M., Lorenzini, 

G., Mugnai, F., Piccini, C., Barone, D., Peruzzi, 

A., Masotti, G., & Marchionni, N. (2011). 

Animal-assisted activity and emotional status of 

patients with Alzheimer's disease in day care. 

International Psychogeriatrics 23(6), 899–905. 

USA Kontrollerad, 

icke-

randomiserad, 

upprepade 

mätningar 

studie. 

10 individer 

med 

Alzheimers 

sjukdom 

som vistas 

på ett  

dagcenter. 

100 min x 6 st dagaktivitet, 9 st 

kontrollaktivitet och 9 

st  hundterapi. Hundterapi bestod 

av interaktion och/eller promenad 

med hund med uppmuntran av 

hundförare. Kontrollgruppen fick 

mjukisdjur istället för hund. 

Severe 

Impairment 

Battery. 

CSDD 

CMAI 

ABMI 

Kognition och NPI oförändrat. 

Minskad ångest och sorgsenhet. 
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Ingen info. 

 

20/38 p. 

5. Namiko, K., Masayoshi, N.,  

& Harue, N. (2009). Animal-Assisted Activity 

Experiences of Institutionalized Japanese Older 

Japan kvalitativ 

studie. 

8 kvinnor 

med demens 

boendes på 

Hundterapi med deltagare i mer 

än 2 år, 2 ggr i månaden á 2 

timmar. Hunden placerades på ett 

bord där deltagarna fick fritt 

Intervju Tema 1: Positiva känslor kring hundarna. 

Tema 2: Självförtroende i sin roll. Tema 3: 

Plocka fram gamla minnen om sina tidiga 

husdjur. Tema 4: Paus från dagliga rutiner. 

Ja. 

 

18/26 p. 
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Adults. Journal of Psychosocial Nursing and 

Mental Health Services, 47(1), 41-47. 

ett privat 

vårdboende.  

interagera med hunden genom att 

leka, klappa, mata o.s.v. Personal 

uppmuntrade interaktion.  

Tema 5: Interagera med andra boende genom 

hunden. Tema 6: Ökad kommunikation med 

personer utanför boendet.  

6. Nepps, P., Stewart, C.N., & Bruckno, S. R. 

(2014). Animal-assisted activity: Effects of a 

complementary intervention program on 

psychological and physiological variables. 

Journal of Evidence-Based Complementary & 

Alternative Medicine, 19(3), 211-215. 

USA Empirisk 

kvantitativ 

studie.  

218 

patienter 

inlagda på 

en 

akutpsykiatri

sk 

avdelning. 

Hundterapigrupp respektive 

stresshanteringsgrupp 1 år, 1ggr i 

veckan. Hundterapi med träning 

av social interaktion, 

självkontroll och känslor. 

Kontrollgrupp fick se film “The 

joy of stress”  som handlar om 

stresshantering. 

BDC 

BAI 

Pain scale 

Blodtryck 

Puls 

Salivprov: 

kortisol 

signifikant minskning i depression, ångest, 

smärta och puls efter AAT jämfört med 

kontrollgruppen. 

Ja. 

 

22/38 p. 

7. Tournier, I., Vives, M-F., & Postal, V. (2017). 

Animal-Assisted Intervention in Dementia.Effects 

on Neuropsychiatric Symptoms and on 

Caregivers’ Distress Perceptions. Swiss Journal 

of Psychology, 76(2), 51–58. 

Frankrik

e 

Pilotstudie: 

Empirisk 

kvantiativ 

studie.  

15 individer 

boendes på 

ett demens-

/alzheimers 

vårdboende.  

5 månaders vecko-intervention 

med hund där deltagarna 

uppmuntrades att interagera och 

sköta om hunden samt prata om 

tidigare minnen om djur.  

MMSE 

NI 

Positiv effekt på flera av de neuropsykiatriska 

symtomen. 

Ja. 

 

13/26 p. 

8. Kumasaka, T., Fujisawa, H., Karino, H., Masu, 

H., & Kataoka, M. (2016). Changes in moods of 

palliative care ward patients by interacting with 

trained therapy dog which is the first such dog 

stationed in a hospital in Japan and examination 

thereof. International Medical Journal, 23(3), 

284-287. 

Japan Empirisk 

kvantiativ. 

10 patienter 

inlagda på 

en palliativ 

vårdavdelnin

g på ett 

sjukhus. 

Patienterna fick fritt interagera 

och spendera tid med hunden i 

dagrummet. 

Enkät 

Face Scale 

Evaluation 

De flesta som interagera med hunden hade ett 

intresse sedan innan för djur. Hunden hade en 

humör-förbättrande effekt på patienterna. Att 

ha djur stationerat på sjukhus ansågs positivt. 

Om det fanns djur på sjukhuset som patienten 

tidigare haft i sitt liv ansågs det positivt. 

Ja 

 

17/26 p. 

9. Berry, A., Borgi, M., Terranova, L., Chiarotti, F., 

Alleva, E., & Cirulli, F. (2012). Developing 

effective animal-assisted intervention programs 

involving visiting dogs for institutionalized 

geriatric patients: a pilot study. Psychogeriatrics: 

The Official Journal Of The Japanese 

Psychogeriatric Society, 12(3), 143–150. 

Italien Pilotstudie. 19 äldre 

individer 

som bodde 

på ett 

vårdboende.  

Hundterapi 2 ggr i veckan i 5 

månader. Deltagarna fick 

interagera med hunden genom att 

leka, mata, kamma hunden och 

därefter promenera med hunden. 

På socialiseringssessionerna satt 

deltagarna i en cirkel och 

hundförare med hund gick runt 

till deltagarna som fick interagera 

med hunden. 

Beteendeutvärder

ing med video 

Salivprov: 

kortisol. 

Interagera signifikant mer med hund än 

människa i lekaktiviteter.Interaktionerna 

ökade från början till slutet av intervention. 

Deltagarna log mer i lek och 

interaktionsaktiviteter med hundar. Inga 

signifikanta skillnader i kortisolnivåer vilket 

kan bero på fysisk aktivitet med hundar. 

Hundinteraktion ledde till ett mindre 

depressivt tillstånd än i kontrollgruppen.  

Ja. 

 

16/26 p. 
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10. le Roux, M. C., & Kemp, R.  

(2009). Effect of a companion dog on depression 

and anxiety levels of elderly residents in a long-

term care facility, Psychogeriatrics, 9(1),  23–26. 

SydAfri

ka 

Empirisk 

kvantitativ. 

16 äldre 

individer 

boende på 

ett vårdhem.  

Hundterapi och kontrollgrupp 

förekom 1 ggr i veckan i 6 

veckor. Hunden var i koppel 

medan deltagarna fick interagera 

med hunden genom att prata, 

kamma eller klappa hunden. 

BDI 

BAI 

I båda grupper fanns inga signifikanta 

skillnader på depression och ångest på före 

och efter intervention. 

För AAA gruppen fanns signifikanta 

skillnader mellan före och efter på BDI 

poängen. 

Ja 

 

16/38 p. 

11 Olsen, C., Pedersen, I., Bergland, A., Enders, S. 

M., Patil, G., & Ihlebæk, C. (2016). Effect of 

animal‐assisted interventions on depression, 

agitation and quality of life in nursing home 

residents suffering from cognitive impairment or 

dementia: A cluster randomized controlled trial. 

International Journal of Geriatric Psychiatry, 

31(12), 1312–1321. 

Norge Kliniskt 

försök, 

uppföljnings-, 

longitudinal-, 

prospektiv 

Studie. 

58 individer 

med 

kognitiv 

nedsättning 

eller demens 

boendes på 

10 vårdhem.   

Hundterapi 2 ggr i veckan i 12 

veckor som leddes av en 

kvalificerar hundförare. 

Interventionen följde ett 

protokoll där hundföraren 

introducerade deltagarna till olika 

aktiviteter med hundarna.  

CSD 

ARS 

QoL 

Signifikant effekt på depression och QoL 

hittades för deltagare med svår demens vid 

uppföljning. För QoL hittades en signifikant 

effekt av AAA direkt efter intervention. Inga 

effekter på agitation fanns.   

Ja  

 

31/38 p. 

12 Nordgren, L., & Engström, G.  

(2012). Effects of animal-assisted therapy on 

behavioral and/or psychological symptoms in 

dementia: A case report, American Journal of 

Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 27(8), 

625–632. 

Sverige Klinisk 

fallstudie, 

empirisk 

studie, 

kvantitativ 

studie. 

En 84- årig 

kvinna med 

vaskulär 

demens 

boende på 

ett vårdhem 

8 veckors hundterapi med en 

uppföljning 3 månader efter 

intervention. AAT bestod av att 

sköta om hunden och att 

promenera med den utomhus.   

CMAI MDDAS 

MMSE, ADL 

QUALID 

         

Något påvisad positiv effekt på kvinnans 

förmåga att gå och röra sig, samt positiv 

effekt på kognitiva funktioner. Direkt efter 

intervention visade personen ansiktsuttryck av 

obehag och slutade att njuta av att beröra eller 

få beröring. Mer sammarbetsvillig och tar 

initiativ till kontakt efter intervention. 

Ja. 

 

17/26 p. 

13 Kårefjärd, A. & Nordgren, L.  

(2018). Effects of dog-assisted intervention on 

quality of life in nursing home residents with 

dementia, Scandinavian Journal Of Occupational 

Therapy, 1–8  

Sverige Kvantiativ 

metod. one-

group, pretest 

post-test study 

design  

34 kvinnor 

och 25 män 

med demens 

boende på 

vårdhem i 

Sverige 

fysioterapeut och arbetsterapeut  

1-2 gånger i veckan 20-45 min. 

aktiviteter;  

-leka med hunden, -promenera 

med 

hunden,  

-pälsvård,  

-sitta/ligga på sängen och prata 

med hunden.  

QUAL ID  Deltagarnas totala poäng då livskvaliteten 

förbättrades signifikant mellan testet före 

interventionen och  det första testet 1-2 

veckor efter interventionen.  

 Deltagarna försämras signifikant vid det 

senare testet som togs en månad efter 

interventionen. 

Ja 

 

16/26 p. 



 

37 

 

14 Menna, L. F., Santaniello, A., Gerardi, F., Di 

Maggio, A. & Milan, G. (2016). Evaluation of the 

efficacy of animal‐assisted therapy based on the 

reality orientation therapy protocol in 

Alzheimer’s disease patients: A pilot study. 

Psychogeriatrics, 16(4), 240–246. 

Italien Kvantitativ 

Metod. 

Kontrollgrupp 

Pilotstudie 

50 

deltagarer på 

ett  

Alzheimers 

center  

37 kvinnor 

och 13 män 

Hundterapi/Rotgrupp/Kontrollgru

pp 6 månader, 1 ggr i veckan. 

Hundterapi innebar 15 min 

introduktion av hund och 

deltagare, 20min strukturerad 

aktivitet baserad på ROT 

(stimulera kognitiva funktioner, 

uppmärksamhet, språk, 

rumsuppfattning) och 10 min 

avslutande prat och ritual med att 

tvätta händerna.  

MMSE 

 

GDS 

Både AAT-gruppen och ROT-gruppen hade 

förbättrade GDS-poäng och visade en liten 

förbättring när det gäller humör. Samtidigt 

observerades en liten förbättring av kognitiv 

funktion, mätt av MMSE.  

Kontrollgruppen förblir genomsnitts värdena 

för både GDS och MMSE oförändrade. 

Ja 

 

24/38 p. 

15 Chu, C., Liu, C., Sun, C. & Lin, J. (2009). The 

effect of animal-assisted activity on inpatients 

with schizophrenia. Journal of Psychosocial 

Nursing & Mental Health Services, 47(12), 42–

48.  

Taiwan Kvantitativ 

metod 

 

kontrollgrupp  

30 deltagare 

diagnostiser

ad 

schizofren   

Veckovis hundterapi i 2 månader. 

Varje tillfälle var 50 min. v.1 

intro, lära känna hunden. v.2-3 

promenera med hunden. v.4 röra 

vid hunden, leka med hunden. 

v.5-6 kasta boll och leka med 

hunden. 

v.7 träna hunden, leka med 

hunden. v. 8. gruppdiskussion 

och utbyte av känslor. 

Frågeformulär 

om självkänsla, 

självbestämmand

e, socialt stöd 

och psykiatriska 

symtom  

Signifikant förbättring 

av självkänsla, självbestämmande, positiv 

psykiatriska symtom och känslomässiga 

symtom. Ingen signifikant förbättring visades 

i socialt stöd och negativa psykiatriska 

symtom.  

Patienter interagerade mer och mer med 

hundarna senare i studien.  

Ja 

 

27/38 p. 

16 Marx, M. S., Cohen-Mansfield, J., Regier, N. G., 

Dakheel-Ali, M., Srihari. A., & Thein, K. (2010). 

The impact of different dog-related stimuli on 

engagement of persons with dementia. American 

Journal of Alzheimer’s Disease and Other 

Dementias, 25(1), 37–45.  

USA Kvantitativ 

metod  

Deltagarna 

var 56 

personer 

diagnosticer

ade med 

demens  

Hundstimuli i 15 min som 

observerades: valpvideo, en 

hundfärgaktivitet, en plysch 

hund, en 

robothund. 3 riktiga hundar i 

olika storlekar, schnauzer en liten 

och en mellan samt en stor pudel.  

Intervju 

Systematisk 

observation 

OME 

Den genomsnittliga engagemangs längden var 

signifikant lägre för den lilla hunden. Högsta 

varaktigt engagemang var för valpvideon, 

följt av den riktiga hunden och lägst var för 

hundfärgnings aktiviteten. Positiva attityder 

till hundarna, robothund, valpvideo och 

plyschhund. Inga betydande skillnader 

hittades i engagemangs längd bland 

hundrelaterade stimuli. 

Ingen info. 

 

21/26 p. 
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17 Thodberg, K., Sørensen, L. U., Christensen, J. 

W., Poulsen, P. H., Houbak, B., Damgaard, V., 

Keseler, I., Edwards, D. & Videbech, P.  B. 

(2016). Therapeutic effects of dog visits in 

nursing homes for the elderly. Psychogeriatrics, 

16,(5), 289–297.  

Danmar

k 

kvantitativ 

studie 

randomized 

complete 

block design  

100 

boende  på 

äldreboende. 

Hög 

förekomst 

demens i 

olika grader. 

12 hundterapibesök (2 

gånger/vecka i sex 

veckor).Deltagarna tilldelades 

slumpmässigt ett djur att träffa: 

Hund, robotsäl eller mjuk 

leksakskatt. vid varje träff var 

hundföraren med (även vid robot 

samt leksakskatt) samt en 

observatör, som observerade 

deltagarens interagerande med 

djuret. Samtal med och om djuret 

förekom.  

MMSE 

 

GDS 

 

CAM     

 

BMI  

 

sömn- 

rörelse          

Sömnvaraktigheten ökade under den tredje 

veckan när deltagaren fick träffa  en hund i 

stället för robotsälen eller den mjuka 

leksakskatten Inga effekter påträffades under 

den sjätte veckan eller efter interventionen 

upphört. 

Ja. 

 

30/38 p. 

18 Swall, A., Ebbeskog, B., Lundh Hagelin C., & 

Fagerberg I. 

(2017). Stepping out of the shadows of 

Alzheimer's disease: a phenomenological 

hermeneutic study of older people with 

Alzheimer's disease caring for a therapy dog. 

International Journal Of Qualitative Studies On 

Health And Well-Being, 12(1), 1347013 

Sverige Kvalitativ 

studie. 

fenomenologi

sk 

hermeneutisk 

studie 

5 personer 

med 

medium till 

svår 

Alzheimer 

boende på 

vårdhem  

Hundterapi 1 ggr i veckan under 

10 veckor. Deltagarna fick 

interagera både fritt och med 

hjälp av hundförare med 

hundarna. Aktiviteterna bestod av 

nära kontakt med hunden, prata, 

kela med och leka med den 

genom att kasta bollar eller leta 

efter gömt hundgodis. 

videoinspelade 

observationer 

AAT bidrog till att deltagarna fick använda 

sina egna resurser och förmågor och vara sig 

sjäva samt distansera sig från Alzheimers 

symtom. Framkallade känslor av empati och 

altruism  som gav en känsla av glädje och 

ömhet och känsla av självvärde genom att 

vara behövd och meningsfull. 

Ja 

 

21/26 p. 

 

ABMI (Agitated Behavior Mapping Instrument)  MDDAS (Multi-Dimensional Dementia Assessment scale)  *Kvalitet: Uppnådd poäng är relaterad till maxpoäng enligt 

ADL taxonomy (Activity in daily life) CMAI (Cohen-Mansfield Agitation Inventory).   Kristenssons (2014) granskningsfråger. Följande poängsättning användes:  

OME (observational measurement of engagement MMSE (Mini-Mental State Examination)                                                  Ja= 2 p, Delvis 1 p. och Nej = 0 p.    

CSDD (Cornell Scale for Depression in Dementia)  QUALID (Quality of Life in Late-stage Dementia scale  

GDS (Geriatrik Depression Scale)  CAM (Confusion Assesment Method)
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         Bilaga 3 

 

Nr  Aktiviteter med vårdhund i respektive artikel. 

1 Ta hand om hunden. Promenera med hundarna utomhus i olika miljöer: en nationalpark och i stadsmiljö. Träning med hunden genom att ge kommandon och leka med hundarna. 

2. Prata med hunden, leka, gå med hunden, klappa hunden, bara vara med hunden. 

3. Klappa kela leka prata med hunden. 

4. Prata med hunden, klappa hunden, leka med hunden, mata hunden, kamma hunden, promenad med hunden. 

5. Mata, hålla om och leka med hundarna 

6. Prata med hundarna och med hundarna närvarande om egna erfarenheter. Ge kommandon till hundar 

7. Titta på hunden, leka med hunden, klappa, kamma och röra hunden. Hålla hunden i koppel. Mata hunden. Promenera med hunden. Prata med hunden. 

8. Fri interaktion med hunden. 

9. Interagera med hunden genom att leka, mata och kamma hunden och därefter promenera med hunden. 

10. Prata med hunden, kamma hunden och klappa hunden.  

11 Klappa hunden, mata hunden med hundgodis samt kasta en leksak som hunden skulle fånga.  

12 Sköta om hunden och promenera med hunden utomhus. 

13 Promenader eller besök på rummet, aktiviteter såsom pälsvård, klappa hunden, leka med hunden ligga/sitta och prata med hunden.    

14 Förutbestämda aktiviteter i grupp men ej beskrivna 

15 Promenera med hunden, röra vid hunden, leka med hunden, kasta boll, träna hunden. 

16 Hunden används för att se om engagemang/interaktion uppstår hos deltagaren. Ingen förutbestämd aktivitet. 

17 Klappa hunden och prata med hunden. 

18 Aktiviteterna bestod av nära kontakt med hunden, prata, kela med och leka med den genom att kasta bollar eller leta efter gömt hundgodis.  
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Bilaga 4 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 
 

Bedömning av kvalitativ studie                                                   Poängsättning: Ja = 2 p  Delvis = 1 p  Nej =0 p  
 

Fråga Poäng för 
artikel 5 

Poäng för 

artikel 18 

Syfte Finns det ett tydligt formulerat syfte? Ja. 2 p.   Ja. 2 p. 

Metod Är studiens design beskriven (i termer av fenomenologi, etnografi, grounded theory etc.)?  Nej. 0 p.  Ja. 2 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv? Delvis. 1 p.  Delvis 1 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av hur deltagarna rekryterades? Ja. 2 p.  Ja. 2 p. 

 
Rekryterades tillräckligt många för att nå mättnad? Ja. 2 p.   Ja. 2 p. 

 
Finns det en tydlig och transparent beskrivning av hur data samlades in? Ja. 2 p.  Ja. 2 p. 

 
Var datainsamlingsmetoden relevant? Ja. 2 p.  Ja. 2 p. 

 
Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna?  Nej. 0 p.  Delvis 1 p. 

 
Finns det en beskrivning av forskarnas förförståelse? Nej. 0 p.   Nej. 0 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och är analysprocessen i termer av kodning, kategorisering eller 

tematisering relevant och transparent beskriven?  
Ja. 2 p.  Ja. 2 p. 

Resultat Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? Ja. 2 p.    Ja. 2 p. 

 
Speglar resultatet de data som samlades in? Ja. 2 p.   Ja. 2 p. 

Diskussion Finns det belägg för de fyra komponenterna i trovärdighetsbegreppet?* Delvis 1 p.  Delvis 1 p. 
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Total poäng: 18/26   21/26 

 
Eventuell Kommentar 

 
 

* Utifrån Shenton (2004) trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och verifierbarhet/bekräftelsebarhet. 

 

Bedömning av Randomiserade kontrollerade studier.        Poängsättning: Ja = 2 p Delvis = 1 p Nej =0 p 
 

Fråga Poäng 

för 
Artikel 

1 

Poäng 

för 
Artikel 

3  

Poäng för 
Artikel 4 

Poäng för 
Artikel 
14  

Poäng 

för 
Artikel 
15 

Poäng 

för 
Artikel 
17 

Poäng för 
Artikel 6  

Poäng 

för 
Artikel 

10  

Poäng 

för 
Artikel 

11 

Syfte Finns det en tydlig formulerad 

undersökningsfråga eller hypotes? 
Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2p Ja. 2p. Ja. 2p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. 

Metod Är populationen tydligt beskriven med 

inklusion och exklusions-kriterier?  
Ja. 2 p. Ja. 2p. Delvis. 1 p. Delvis 1p Ja. 2p. Ja. 2 p. Nej. 0 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. 

 
Beskrivs urvalets storlek? Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2p. Ja. 2p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. 

 
Beskrivs det hur urvalets storlek bestämdes? 

(powerberäkning)? 
Nej. 0 

p. 
Nej. 0 

p. 
Nej. 0 p. Nej. 0p Nej. 0 p Nej. 0 

p. 
Nej. 0 p. Nej. 0 

p. 
Nej. 0 

p. 
 

Beskrivs det var och i vilket sammanhang 

som studien ägde rum? 
Ja. 2 p. Ja. 2 p. Delvis. 1 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p, Ja. 2 p. Ja. 2 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av 

randomiseringsprocessen? 
Ja. 2 p. Delvis 

2 p. 
Ej 

applicerbart. 0 

p. 

Nej 0p Nej 0 p Nej. 0 

p. 
Ej applicerbar 

0 p. 
Delvis. 

1 p. 
Ja. 2 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av 

interventionen/erna? 
Ja. 2 p. Ja. 2 p, Delvis 1 p. Ja 2p Delvis 1 

p. 
Ja. 2 p. Delvis 1 p. Delvis 

1 p. 
Ja. 2 p. 

 
Förekom det blindning? Delvis. 

1 p. 
Nej. 0 

p. 
Delvis, 1 p. Nej, 0p Nej 0 p Nej. 0 

p. 
Nej. 0 p. Nej. 0 

p. 
Nej. 0 

p, 
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Finns det en tydlig beskrivning av de primära 

och sekundära utfallsmåtten? 
Ja. 2 p. Ja. 2 p. Nej. 0 p. Ja. 2 p. Ja. 2p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Nej. 0 

p. 
Ja. 2 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av var och 

hur data samlades in? 
Ja. 2 p Ja. 2 p. Delvis 1 p. ja 2 p Delvis 1 

p. 
Ja 2p.  Ja. 2 p. Delvis. 

1 p. 
Ja. 2 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av 

tidsintervallet mellan de olika mätningarna? 
Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja 2p Ja. 2p. Ja. 2p. Ja. 2 p. Nej. 0 

p. 
Ja. 2 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av vilka 

statistiska metoder som användes? 
Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. ja 2 p  Ja. 2p. Ja. 2p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. 

Resultat Finns det en tydlig beskrivning av hur många 

personer som randomiserades till respektive 

grupp, hur många som fick interventionen 

och hur många som ingick i analysen. (Ska 

helst redovisas i figur.)? 

Ja. 2 p.  Ja. 2 p. Delvis. 1 p. Delvis 1p Delvis 

1p. 
Ja. 2p. Nej. 0 p. Nej. 0 

p. 
Ja. 2 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av bortfall 

och anledning till bortfall (ska helst redovisas 

i en figur)? 

Ja. 2 p. Nej. 0 

p. 
Nej. 0 p. Nej. 0 p. Ja. 2p.  Delvis. 

1p. 
Nej. 0 p. Nej. 0 

p. 
Delvis. 

1 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av 

baslinjedata (d.v.s. den data som samlades in 

vid första mätningen)? 

Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2p. Ja. 2p. Ja. 2p. Ja. 2 p. Nej. 0 

p. 
Ja. 2 p. 

 
Finns det en tydlig redovisning av relevanta 

statistiska mått (Bl.a. effektstorlek och 

konfidensintervall) för varje utfallsmått? 

Delvis. 

1 p. 
Delvis. 

1 p. 
Nej. 0 p. Delvis. 1 

p. 
Delvis. 1 

p. 
Ja. 2p.  Delvis 1 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. 

 
Finns det redovisning av hur bortfall 

hanterades och analyserades? Användes 

relevant analysmetod? 

Ja. 2 p. Nej. 0. 

p. 
Nej. 0 p. Nej. 0 p. Delvis. 1 

p. (togs 

bort) 

Delvis 

1p 
Nej. 0 p. Nej. 0 

p. 
Nej. 0 

p. 

Diskussion Finns det en tydlig redovisning och en 

relevant diskussion om eventuella risker för 

bias? 

Ja. 2 p.  Ja. 2 p. Ja. 2 p, Ja. 2p. Ja. 2p. Ja. 2p. Ja. 2 p Nej. 0 

p. 
Ja. 2 p. 
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Finns det en tydlig och relevant bedömning 

av resultatens generaliseringsbarhet? 
Ja. 2 p, Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2p. Ja. 2p. Ja. 2p. Ja. 2 p. Delvis. 

1 p. 
Ja. 2 p. 

 
Total Poäng 34/38 29/38 20/38 24/38 27/38 30/38 22/38 16/38 31/38 

 
Eventuell kommentar 

  
Icke-

randomiserad 

studie!  

pilostudie,  
  

icke-

randomiserad. 

  

 

 

 

 

 

 

Bedömning av tvärsnittsstudier (kohort-, fall-kontroll, observationsstudier.) 
 

Fråga Poäng 

Artikel 2 
Poäng 

Artikel 7 
Poäng 

Artikel 8 
Poäng 

Artikel 9 
Poäng 

Artikel 12  
Poäng 

Artikel 13 
Poäng 

Artikel 16 

Syfte Finns det en tydligt formulerad undersökningsfråga eller hypotes? Ja. 2 p.  Ja. 2 p.  Delvis. 1 p. Delvis 1 p.  Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. 

Metod Beskrivs det var och när studien ägde rum?  Delvis 1 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Delvis 1 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Delvis 1 p. 
 

Är populationen tydligt beskriven med tillhörande inklusions och 

exklusions kriterier? 
Nej. 0 p. Nej. 0 p. Nej. 0 p, Delvis. 1 p. Ja. 2 p. Nej. 0 p. Ja. 2 p. 

 
Beskrivs det hur urvalets storlek bestämdes (powerberänkning ) Nej. 0p Nej. 0 p. Nej. 0 p. Nej. 0 p. Nej. 0 p. Nej. 0 p. Nej. 0 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av utfallsmått, eventuella 

prediktorer och confounders?  
Nej. 0p Delvis. 1 p. Delvis. 1 p. Ja. 2 p. Delvis 1 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p 

 
Finns det en tydlig beskrivning hur data samlades in?  Delvis. 1 p. Ja. 2 p. Delvis 1 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p 
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Finns det en tydlig beskrivning av hur eventuell risk för hur bias 

hanterades?  
Nej. 0 p. Nej. 0 p. Nej. 0 p.  Nej. 0 p. Nej. 0 p. Nej. 0 p. Nej. 0 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av vilka statistiska metoder som 

användes och om metoderna var relevanta? 
Delvis. 1 p. Ja. 2 p. Delvis. 1 p, Ja. 2 p. Nej. 0 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. 

Resultat Finns det en tydlig beskrivning av antalet deltagare och bortfall? Nej. 0 p. Delvis. 1 p. Ja. 2 p. Nej. 0 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p 
 

Finns det en tydlig beskrivning av relevanta bakgrundsvariabler och 

eventuellt bortfall för varje variabel? 
Nej. 0 p. Nej. 0 p. Ja. 2 p. Nej. 0 p.  Nej. 0 p. Nej. 0 p. Ja. 2 p. 

 
Finns det en tydlig beskrivning av huvudfynden och eventuellt 

bortfall för varje variabel?  
Delvis 1 p. Ja. 2 p.  Ja. 1 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p 

Diskussion Finns det en tydlig redovisning av relevanta risker för bias?  Nej. 0 p. Nej. 0 p. Delvis. 1 p. Nej. 0 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p 
 

Finns det en tydlig relevant bedömning av resultatets 

generaliserbarhet? 
Delvis. 1 p. Delvis. 1 p. Nej. 0 p. Ja. 2 p. Ja. 2 p. Nej. 0 p. Ja. 2 p 

 
Total poäng 7/26 13/26 12/26 13/26 17/26 16/26 21/26 

 
Eventuell Kommentar 

 
Pilotstudie. 

  
One Case- 

report. 
Pilotstudie. 
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Bilaga 5 

 

 

Artikel  

Viljekraft 

Vanebildning                    Utförandekapacitet Terapeutiskt 

förhållningssätt 

1 
 

x x 
 

6 
 

x x x 

15 x 
 

x x 

8 x 
 

x 
 

3 x 
 

x 
 

4 
  

x 
 

14 
  

x 
 

2 x x x 
 

5 x 
 

x 
 

7 
 

x x 
 

9 x 
 

x 
 

10 
  

x 
 

11 
  

x 
 

12 
  

x x 

13 
  

x 
 

16 x x 
 

x 

17 
 

x x 
 

18 x x x 
 

Grön = Patienter med psykiatrisk sjukdom.     Gul =Patienter under strålningsbehandling för 

cancer.      Lila = Palliativa patienter.                        

Blå =Patienter på Alzheimers dagvård.            Vit = Personer boendes på vårdhem för äldre; 

många med olika former av demens/alzheimers sjukdom. 
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