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Introduktion: Djur har använts i vårdande syfte sedan lång tid tillbaka. Djur erbjuder 

sällskap och har en förmåga att påverka människor i svåra situationer. Livskvalitet är ett 

mått på den egna upplevelsen av det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. 

Sjuksköterskans roll är att främja patienters välbefinnande. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att belysa djurs inverkan i vården på patienters hälsa och livskvalitet. 

Metod: Litteraturstudien följde Polit och Becks nio steg, där databaserna CINAHL och 

PsycInfo användes. Artikelsökningarna resulterade i sju artiklar som kvalitetsgranskades. 

Resultatet bearbetades och sammanställdes till tre huvudkategorier och sex 

underkategorier. Resultat: Djurassisterad omvårdnad påverkar patienters mentala, sociala 

och fysiska välbefinnande positivt. Djur har en stämningshöjande och ångestdämpande 

effekt på människor. Puls, blodtryck och kortisolnivåer sänks efter kontakt med djur. De 

ger en trygg känsla och en känsla av normalitet hos patienter. Slutsats: Omvårdnad med 

hjälp av djur kan vara ett användbart verktyg för sjuksköterskan. Djur som en del i 

omvårdnaden har goda effekter på patienters välbefinnande. Djuren lindrar 

ensamhetskänslor och hjälper människor att kommunicera med varandra. Stressnivån sänks 

hos patienter som interagerar med djur. 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
INTRODUKTION ................................................................................................................................ 4 

Djurens betydelse genom historien ................................................................................................. 4 

Djurterapi och sällskapsdjur ........................................................................................................... 4 

Positiva och negativa aspekter av djur i vården .............................................................................. 4 

Maslows behovstrappa .................................................................................................................... 5 

Omvårdnadsteori enligt Watson ..................................................................................................... 5 

Livskvalitet och hälsa ..................................................................................................................... 5 

Problemformulering ........................................................................................................................ 6 

Syfte ................................................................................................................................................ 6 

METOD ................................................................................................................................................. 7 

Litteratursökning ............................................................................................................................. 8 

Urval ............................................................................................................................................. 10 

Urval 1 ..................................................................................................................................... 10 

Urval 2 ..................................................................................................................................... 10 

Urval 3 ..................................................................................................................................... 10 

Databearbetning ............................................................................................................................ 10 

Forskningsetiska överväganden .................................................................................................... 10 

RESULTAT ......................................................................................................................................... 11 

Mentalt välbefinnande .................................................................................................................. 12 

Minskad ångest, depression och aggressivitet ......................................................................... 12 

Ökat självförtroende ................................................................................................................ 12 

Socialt välbefinnande .................................................................................................................... 12 

Minskad känsla av ensamhet ................................................................................................... 12 

Förbättrad kommunikationsförmåga ....................................................................................... 13 

Fysiskt välbefinnande ................................................................................................................... 13 

Fysiologiska förändringar ....................................................................................................... 13 

Minskad upplevelse av smärta ................................................................................................. 13 

DISKUSSION ...................................................................................................................................... 14 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................ 14 

Metoddiskussion ........................................................................................................................... 15 

Klinisk betydelse ........................................................................................................................... 16 

Förslag till fortsatt forskning ........................................................................................................ 16 

Slutsats .......................................................................................................................................... 16 

REFERENSER .................................................................................................................................... 17 

 

Bilaga 1 Artikelmatris



4 
 

 

INTRODUKTION 
Djur och människor har i tusentals år levt sida vid sida. Människan har ett behov av trygghet, 

gemenskap och tillgivenhet, vilket sällskapsdjur med sin ordlösa kommunikation kan hjälpa 

till att fylla när andra människor inte är tillräckligt. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter 

är att främja hälsa, i vilket djur i omvårdnaden kan vara ett redskap vårdpersonal kan använda. 

 

Djurens betydelse genom historien 

Djur har använts av människan i terapeutiskt syfte sedan lång tid tillbaka. Studier har visat att 

djur användes i terapeutiskt syfte redan på 800-talet. Under sena 1700-talet i England användes 

kaniner och kycklingar i terapi för människor med psykisk ohälsa (Morrison 2007). Under 

1800-talet berörde Florence Nightingale idén om att använda djur i vården. Djur var mycket 

bra sällskap till kroniskt sjuka, eftersom de erbjöd sällskap och sysselsättning (Nightingale & 

Skretcowicz 2010). Enligt Norling (2002) var psykoterapeuten Boris Levinson en av 

pionjärerna inom djurterapin. Han påstod att kontakten med djur är ett basbehov hos människan 

och att djur har en unik kompetens att påverka människor i svåra situationer. 

 

Djurterapi och sällskapsdjur 

Med sällskapsdjur avses främst hund och katt, men även häst, kanin, gnagare, fåglar och fiskar 

(Norling 2002). Det finns olika sätt att använda djur i vårdsyfte. Två begrepp som används i 

engelskan är ”animal-assisted therapy” (AAT) och ”animal-assisted activities” (AAA) 

(Haubenhofer & Kirchengast 2007). 

 

Animal-Assisted Therapy betyder att djuret deltar i vården i behandlingsprocessen. Det är 

anpassat till en viss person eller till ett visst medicinskt tillstånd (Haubenhofer & Kirchengast 

2007). Djur som fyller särskilda krav ingår i en målinriktad behandling, som har en viktig roll 

i behandlingsprocessen av en patient (Nordgren & Engström 2012). Genom planerade 

uppgifter som att klappa, promenera och borsta djuret motiverar Animal-Assisted Therapy till 

fysisk rörelse (Buettner et al. 2011).   

 

Animal-Assisted Activities innebär att djuret tillsammans med särskild utbildad personal 

och/eller volontärer träffar patienter för social stimulans. Samma aktivitet kan upprepas med 

olika patienter (Haubenhofer & Kirchengast 2007). Ambitionsnivån och planeringen inom 

Animal-Assisted Activities är lägre än inom Animal-Assisted Therapy, eftersom det är en 

frivillig insats som ska ge stöd i egenvården (Norling 2002). På svenska skulle ett 

samlingsnamn för båda begrepp kunna översättas till djurassisterad omvårdnad. 

 

Positiva och negativa aspekter av djur i vården 

Djur har en förmåga att skapa trygghet och socialt stöd hos människor. De ger kärlek och värme 

som i sin tur kan leda till minskad stress. Kontakten med djur kan även vara en länk till naturen 

och bidra till ökat fysisk aktivitet, som även det kan bidra till stressreduktion och minskad risk 

för depressiva symtom (Norling 2002). Enligt Socialstyrelsen (2017) kan djur i vården 

användas som ett redskap i utförandet av personcentrerad vård, men det vetenskapliga stödet 

för metoden är otillräcklig.  

 

Negativa aspekter med djur i vården kan vara sjukdomar som sprids mellan djur och människa, 

så kallade zoonoser. Rabies är en välkänd zoonos, som dock inte funnits i Sverige sedan 1880-

talet. Djur kan bära på bakterier, parasiter eller svampar som kan vara sjukdomsframkallande 
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hos människan. Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus (MRSA) är ett stort vårdhygieniskt 

problem i Sverige. Bakterien har konstaterats på ett antal svenska hundar, som troligtvis blivit 

smittade av människor (Beck-Friis et al. 2007). 

 

Det är viktigt att använda friska och mentalt stabila djur inom vården. Hundar som används i 

vården måste skötas om ordentligt. Pälsen måste kontrolleras efter ohyra och fästingar, klorna 

måste klippas och hunden måste avmaskas och vaccineras regelbundet. Det sätter även press 

på vårdpersonalen, som måste tänka extra på sin och patienters hygien. Det är även viktigt att 

se till djurets bästa, låta den få eget utrymme och se till att den inte får i sig olämpliga saker 

som till exempel mediciner (Beck-Friis et al. 2007). 

 

Maslows behovstrappa 

Abraham Maslow har skapat en förklaringsmodell för hur människors behov prioriteras. 

Förklaringsmodellen är formad som en trappa, med olika behov i fem nivåer. Maslow menar 

att nivån under alltid måste vara uppfylld innan människan kan uppskatta nivån över (Benson 

& Dundis 2003). Den första nivån handlar om fysiologiska behov, som näring och vila. Den 

andra nivån handlar om trygghetsbehov, så som frihet från rädsla och oro. Människans behov 

av kärlek och samhörighet finns på tredje nivån. Fjärde nivån handlar om behov av 

uppskattning och den femte om självförverkligande (Maslow 1997). Hunden symboliserar 

många begrepp i Maslows trappa, till exempel trygghet, gemenskap och tillgivenhet. Det 

uppfyller tre av fem nivåer i Maslows förklaringsmodell (Beck-Friis et al. 2007). 

 

Omvårdnadsteori enligt Watson 

God omvårdnad bygger enligt Jean Watson (1993) på humanistiska värderingar med moralisk 

karaktär. Ett moraliskt åtagande innebär att skydda och främja mänsklig värdighet. Det är 

viktigt att sjuksköterskan kan uppfatta patientens känslor på ett korrekt sätt. Sjuksköterskan 

ska kunna förstå och tolka situationer och mänskliga beteenden. Den egna livshistorien, 

mognaden och känsligheten inför sig själv är även av stor betydelse för relationen. Omvårdnad 

beskrivs som en förening av konst och vetenskap, då människans själ inte kan skiljas från 

kroppen. Watson använder sig av Maslows behovshierarki för att beskriva och rangordna 

människans behov (Watson 1993).  

 

Watson (1993) beskriver att omvårdnadens mål är att hjälpa patienten till harmoni och 

upplevelse av hälsa. Hon beskriver en transpersonell omsorgsrelation som betecknar en 

särskild mänsklig samvaro mellan patient och sjuksköterska. Det är viktigt att skydda 

patientens värdighet. Genom det får patienten möjlighet att bestämma sin egen betydelse. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att uppfatta patientens känslor och inre tillstånd (Watson 

1993). 

 

Livskvalitet och hälsa 

Livskvalitet är ett begrepp som är svårt att definiera. Livskvalitet är personligt och kan bara 

definieras av den enskilda individen (Hamming & Vries 2007). Världshälsoorganisationen 

[WHO] (2002) anger begreppet livskvalitet som individens uppfattning om sin livssituation i 

tillvaron kring kultur och värderingar som individen befinner sig i, samt i relation till personliga 

mål, förväntningar, intressen och normer. Enligt Næss (1987) kan livskvalitet definieras som 

en individs upplevelse av sitt eget välbefinnande. Hon menar att livskvalitet handlar om 

aktivitet, gemenskap, självkänsla och grundstämning av glädje. Brülde (2003) menar att 

livskvalitet inte uppnås genom materiella ting som till exempel pengar. Livskvalitet avser 
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istället vad som upplevs vara bra för individen (Brülde 2003). Det finns ett stort antal 

instrument i form av frågeformulär som är avsedda att mäta livskvalitet med. En del instrument 

är inriktade på speciella sjukdomstillstånd eller symtom, medan andra är avsedda att användas 

generellt (Fayers & Machin 2007).  

 

Omvårdnad är centralt i arbetet som sjuksköterska. Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa 

och välbefinnande hos patienter. Begreppet hälsa är centralt i omvårdnad och kan beskrivas 

och ses på olika sätt. Hälsa kan ses som en motsats till sjukdom. Det kan också ses som en 

motsats till ohälsa, där människan ses som en enhet av kropp, själ och ande. Det holistiska 

hälsobegreppet poängterar att människan har en egen förmåga att själv bedöma vad som är 

hälsa för just den egna personen (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskans roll är att främja patienters hälsa och välbefinnande. Djur har en unik egenskap 

att kunna nå fram till människor i svåra situationer. Studier har visat att djur kan användas som 

ett redskap i vården, men det finns begränsad forskning kring hur omvårdnad med hjälp av djur 

påverkar patienter. I den här litteraturstudien sammanställs och belyses forskning kring ämnet, 

för att öka kunskapen om effekten av djurassisterad omvårdnad. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur djur i vården inverkar på patienters hälsa och 

livskvalitet. 
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METOD 

En litteraturstudie används för att ge svar på syfte och eventuella frågeställningar. Det innebär 

att söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom valt ämne. Det avser att skapa en 

sammanfattning av fakta från tidigare empiriska studier (Forsberg & Wengström 2016). 

Studien utfördes enligt Polit och Becks (2017) nio steg (se figur 1), som beskriver processen i 

en litteraturstudie. 

 

 
Figur 1. Niostegsmodell för litteraturstudie enligt Polit och Beck (2017), fritt översatt.  
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Litteratursökning 

Steg 1 i litteraturstudien var att formulera syfte och frågeställningar (Polit & Beck 2017). Inga 

frågeställningar uppstod i litteraturstudien. I steg 2 utformades enligt Polit och Beck (2017) en 

sökstrategi genom att välja databaser och sökord för att få fram forskning inom det valda ämnet. 

Databaserna som användes för att söka artiklar var Cinahl och PsycInfo, vilka enligt Polit och 

Beck (2017) ger ett brett utbud inom ämnet omvårdnad.  

 

Enligt Polit och Beck (2017) blir sökningen genom inklusions-och exklusionskriterier mer 

begränsad och anpassad till ämnet. Inklusionskriterierna som valdes var artiklar skrivna på 

svenska och engelska, peer-reviewed artiklar samt artiklar skrivna mellan 2007 och 2017. 

Exklusionskriterier för sökningen var review-artiklar och artiklar som innehöll forskning på 

personer under 18 år. Artikelsökningarna gjordes mellan 2018-02-01 och 2018-02-15. 

 

I databasen Cinahl användes MH (Major Headings) och fritext, för att få fram sökord som 

överensstämde med studiens syfte. Sökorden som användes var ”Human-Pet bonding” och 

”Quality of Life”, som i Cinahl söktes som MH-ord. Vidare söktes ”Animal-Assisted”, 

”Animal Intervention” och ”Health Benefits” i fritext. I PsycInfo söktes sedan alla ord i fritext.  

 

Vid steg 3 valdes efter den enskilda sökningen i båda databaser sökorden ”Animal-Assisted”, 

”Human-Pet bonding”, ”Quality of Life”, ”Animal Intervention” och ”Health Benefits”. 

Sökorden kombinerades sedan enligt Polit och Beck (2017) med en boolesk operatör i form av 

“AND”, som användes för att begränsa sökningen. Sökningen dokumenterades och 

redovisades (se tabell 1 och tabell 2). 
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Tabell 1. Resultat av sökningar i Cinahl            

Dubbletter interna = ( ), externa = (( ))  

 

Tabell 2. Resultat av sökningar i PsycInfo 

Dubbletter interna = ( ), externa = (( ))  

CINAHL Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Animal-Assisted (fritext) 1181    

S2 (MH) Human-Pet bonding 446    

S3 (MH) Quality of Life 54 875    

S4 Animal intervention (fritext) 4010    

S5 Health benefits (fritext) 62 883    

S6 S1 AND S3  8 ((2)) 5 1 1 

S7 S2 AND S3 1 (1) 1 (1) 0  

S8 S1 AND S5 23 5 (1) 2 2 

S9 S3 AND S4 11 (3) 4 (2) 0  

S10 S4 AND S5 13 (2) 4 (2) 1 1 

Total   12 4 4 

PsycInfo Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Animal-Assisted  579    

S2 Human-Pet bonding 334    

S3 Quality of Life 82 244    

S4 Animal intervention 6986    

S5 Health benefits 60 018    

S6 S1 AND S3 29 9 1 1 

S7 S2 AND S3 5 (2)  1 (1)  0  

S8 S1 AND S5 31 (3) 6 (3) 1 1 

S9 S3 AND S4 57 (11) 9 (8) 0  

S10 S4 AND S5 71 10 (9) 1 1 

Total   14 3 3 
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Urval 

Urval 1 

Vid urval 1 utfördes steg 4 i Polit och Becks (2017) niostegsmodell. Titlar och abstrakt 

granskades för att finna artiklar som stämde överens med studiens syfte. Artiklar som inte 

överensstämde inklusionskriterierna valdes bort. Totalt lästes 249 titlar och abstrakt. 26 artiklar 

överensstämde enligt titlar och abstrakt studiens syfte. De valdes ut till urval 1, varav 14 artiklar 

från PsycInfo och 12 artiklar från Cinahl.  

 

Urval 2 

Vid steg 5 granskades enligt Polit och Beck (2017) de valda artiklarnas referenser, för att 

eventuellt finna fler artiklar som överensstämde med litteraturstudiens syfte. Inga artiklar 

tillkom vid detta steg. Vid steg 6 lästes samtliga artiklar i sin helhet och granskades enskilt för 

att avgöra om alla 26 artiklar överensstämde med litteraturstudiens syfte. Efter granskningen 

kvarstod sju artiklar till urval 2, varav tre artiklar från PsycInfo och fyra artiklar från Cinahl. 

Övriga 19 artiklar exkluderades, då det framkom att de innehöll forskning på barn eller på annat 

sätt inte överensstämde med studiens syfte.  

 

Urval 3 

Steg 7 genomfördes genom att artiklarna kvalitetssäkrades med hjälp av Polit och Becks (2017) 

granskningsmallar “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och 

“Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. Ingen av de sju artiklar i urval 

2 föll bort vid kvalitetsgranskningen. Sju artiklar, varav fem med kvantitativ metod och två 

med kvalitativ metod gick vidare till urval 3. De finns beskrivna i en artikelmatris (se bilaga 

1).   

 

Databearbetning 

I steg 8 analyserades innehållet i artiklarna för att sedan bilda olika kategorier som var relevanta 

för litteraturstudiens syfte. Artiklarna lästes upprepade gånger och sådant som svarade på 

studiens syfte markerades med färgpennor, för att sedan kunna kategoriseras. Utifrån varje färg 

hittades likheter och skillnader i artiklarna, som kom att skapa olika kategorier. Innehållet 

översattes till svenska och skrevs ned på separata papper. Varje färg fick ett eget papper. Efter 

noga jämförelse av artiklarnas innehåll utformades tre kategorier och sex underkategorier till 

resultatet. Mentalt, socialt och psykiskt välbefinnande var kategorier som identifierades, då de 

belyste hur djur i vården inverkar på patienters hälsa och livskvalitet. Vid steg 9 

sammanställdes litteraturstudien enligt Polit och Beck (2017) genom ett resultat utifrån syfte 

och tillhörande kategorier.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudien har sin grund i tidigare forskningsstudier. Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) är det betydelsefullt att etiska överväganden görs innan ett arbete påbörjas. Alla artiklar 

som används i resultatet har granskats och godkänts av en etisk kommitté. Riktlinjer för 

referenshantering ska enligt Forsberg och Wengström (2016) ske vid en litteraturstudie, för att 

undvika att primärkällornas innehåll plagieras eller förvrängs. Samtliga artiklar som motsvarar 

studiens syfte har redovisats i en artikelmatris (se bilaga 1) oberoende författarens eget intresse, 

då Forsberg och Wengström (2016) anser att det inte är skäl till att utesluta artiklar. För att inte 

riskera feltolkning av artiklarna, på grund av felaktig översättning från engelska till svenska, 

användes lexikon och överssättningsmotorer på internet om osäkerhet uppstod vid bearbetning 

av artiklarna.  
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RESULTAT  
Resultatet av litteraturstudien sammanställdes utifrån sju vetenskapliga artiklar. Fem artiklar 

var kvantitativa och två artiklar kvalitativa. De finns beskrivna i en artikelmatris (se bilaga 1). 

Utifrån analys och sammanställning av artiklarnas resultat utkristalliserades tre kategorier, som 

går in i och påverkar varandra. Till varje kategori utformades två underkategorier. Resultatet 

presenteras utifrån studiens syfte i de tre olika kategorierna med tillhörande underkategorier 

(se figur 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration över djurens inverkan på patienters hälsa och livskvalitet.  
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Mentalt välbefinnande 

Djur i vården har visat sig ge god effekt på minskning av ångest och depression. Patienter med 

demenssjukdom blev mindre aggressiva efter möte med hund. Ökat självförtroende hos 

patienter som fått interagera med hästar och hundar är också en effekt som framkom.  

 

Minskad ångest, depression och aggressivitet 

Patienter sjuka i cancer rapporterade en förbättring i humör och smärtpåverkan eftersom djuren 

gav en distraktion och annat att tänka på (Johnson et al. 2007). Djur i omvårdnaden kan ge 

patienter en känsla av trygghet och en bekant känsla från sin hemmiljö, om patienterna är vana 

vid djur från sitt liv hemma. De kan ha egenskapen att lätta upp stämningen i dysterhet kring 

sjukdom och även ge en känsla av normalitet (Engelmann 2013). 

 

Terapi med hjälp av djur har visat sig effektivt minska depressiva symtom hos äldre patienter 

med psykiska besvär. Ett sex veckor långt program följdes, där patienterna en gång i veckan 

under 90 minuter fick träffa hundar för att hålla, klappa, prata och leka med. Patienterna fyllde 

i frågeformulär om sin upplevda livskvalitet innan interventionen och efter interventionens slut. 

Det visade att patienterna upplevde förbättrad livskvalitet tack vare djuren (Moretti et al. 2010). 

Patienter med demens visade mindre aggressivitet efter de umgåtts med en hund (Travers et al. 

2015). Djur som en del i omvårdnaden av dementa kan väcka minnen till liv hos patienterna. 

Det kan vara minnen av upplevelser och känslor från förr, vilket patienter med demens ofta 

tycker är roligt att prata om (Nordgren et al. 2013). Även yngre patienter som vårdades inom 

slutenpsykiatrin visade sig ha nytta av terapisessioner med hund. Det rapporterades en 

minskning av ångest och depressiva symtom hos patienterna (Nepps et al. 2014). 

 

Ökat självförtroende 

Patienter som använt sig av hästar i sin återhämtning från ett trauma, har beskrivit hästar som 

en hjälp att få tillbaka sina förmågor och sitt självförtroende. Hästarna uppskattar den förmåga 

patienten har, vilket i sin tur leder till ökat självförtroende (Yorke et al. 2008). Hundar i 

terapisyfte kan också vara till hjälp för att öka patienters självförtroende. Patienterna kan testa 

öva kommandon med sin terapihund, som till exempel ”sitt” eller ”apport”. Det ger en känsla 

av styrka, kontroll och att ta hand om någon annan, vilket i sin tur leder till ökat självförtroende 

(Nepps et al. 2014).  

  

 

Socialt välbefinnande  

Patienter som fått umgås med hästar och hundar under sin vårdtid beskrev att djuren haft en 

betydande roll för deras känsla av att inte vara ensamma i sin situation. Hundar i vårdmiljö 

öppnade upp för kommunikation mellan patienter och vårdpersonal.  

 

Minskad känsla av ensamhet 

I återhämtning från trauma där hästar används har det visat sig att bandet som skapas mellan 

djur och människa är en viktig del av processen. Patienter beskriver hästarna som fullständigt 

ärliga och oskyldiga. De kommunicerar livligt genom kroppsspråk. De lyssnar alltid, låter 

patienterna prata av sig på ett annat sätt än de kan göra med människor eftersom hästar varken 

dömer eller kan berätta vidare vad de har hört (Yorke et al. 2008).  

 

Terapi som fokuserade på att skapa ett speciellt band mellan häst och människa visade sig ge 

patienterna en helt ny mening med livet. Patienterna beskrev att de aldrig kände sig ensamma 

och framställde sin häst som en krigskamrat i kampen mot sjukdomen eller traumat (Yorke et 
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al. 2008). Känsla av sammanhang är en egenskap som gör det möjligt för människor att ta sig 

igenom svåra händelser i livet. En kortare periods terapi med hjälp av djur, där hund och 

hundförare besökte en grupp människor, visade sig inte ha någon effekt på känslan av 

sammanhang (Johnson et al. 2008). Däremot uttryckte patienter att terapisessioner med hund 

gav en känsla av att inte vara ensam (Travers et al. 2015). 

 

Förbättrad kommunikationsförmåga 

Hundar i terapisyfte kan hjälpa patienten att förbättra sin kommunikationsförmåga, genom att 

patienten uppmanas att ställa frågor om hunden och prata om sina egna erfarenheter med djur. 

I vissa fall kan djur i omvårdnaden fungera som en brygga mellan patient och vårdare. Det 

öppnar upp för kommunikation och kan vara till en hjälp för patienter som tycker det är svårt 

och jobbigt (Nepps et al. 2014). Det har också visat sig att terapihundar som kommer på besök 

till patienter på vårdavdelningar eller boenden har en stressreducerande effekt på personalen. 

Hunden får personalen att sakta ner sitt tempo för en stund, ta en paus från sina arbetsuppgifter 

och bli lugnade och ibland roade av hundens närvaro. Det öppnar upp för en starkare relation 

mellan patient och personal (Engelman 2013). 

 

 

Fysiskt välbefinnande  

Djur har en stressreducerande effekt på patienter, vilket visar sig som sänkt puls, blodtryck och 

kortisolnivåer. Patienters upplevelse av smärta minskar eftersom djur ger en distraktion från 

tankarna på smärta.   

 

Fysiologiska förändringar 

Patienter som interagerat med djur har visat sig erhålla lägre puls (Nepps et al. 2014) och 

blodtryck, relaterat till den stressreducerade effekten omvårdnad med hjälp av djur har visat 

sig ge (Engelman 2013; Yorke et al. 2008). Samma effekt sågs dock i en kontrollgrupp som 

istället genomförde ett stresshanteringsprogram utan djur involverat (Nepps et al. 2014). 

 

Kortisolnivåer hos människor har visat sig minska efter djurassisterade aktiviteter, enligt 

studier som mätt kortisolnivåer före och efter mötet med en hund i vårdmiljö (Johnson et al. 

2008; Nepps et al. 2014). Längden på terapisessionen spelar roll för vilken effekt på kortisolet 

djurassisterad omvårdnad har. Ett kort besök på under en timme har inte visat ge någon effekt 

på kortisolhalten (Nepps et al. 2014). 

 

Minskad upplevelse av smärta 

Djur i omvårdnaden har visat sig ha en smärtlindrande effekt på patienter, eftersom djuren ger 

en distraktion från pågående tankar (Johnson et al. 2007). Djur distraherar tankarna på smärtan 

genom att ge en lugnande effekt och rikta patientens koncentration på att klappa och 

kommunicera med djuret (Engelman 2013). Användandet av ångest- och smärtstillande 

läkemedel har minskat hos palliativa patienter som interagerat med djur, tack vare djurens 

lugnande effekt (Engelman 2013). 
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DISKUSSION 
Studiens syfte var att belysa djurs inverkan på patienters hälsa och livskvalitet i vården. I 

resultatet framkom att omvårdnad med hjälp av djur har positiva effekter på socialt, fysiskt och 

mentalt välbefinnande.  

 

Resultatdiskussion  

Studien har visat att djur i omvårdnaden har ett övervägande positivt resultat. Det har en god 

effekt mot depression och ångest. Resultatet visade att umgänge med djur lindrade patienternas 

känsla av ensamhet. Enligt Banks och Banks (2015) lider ofta äldre patienter som vårdas på 

vårdhem av depression, på grund av ensamhet. En sjuksköterska ska känna till metoder som 

kan gynna äldres hälsa. I dagens läge är möjligheterna begränsade att erbjuda djurterapi som 

behandling, trots att studier visar att djurterapi har en genomgående positiv effekt hos äldre 

patienter (Banks & Banks 2015). Djur tycks kunna ersätta en del av behovet av mänsklig 

kontakt som saknas i äldres vardag. Patienten får en känsla av att vara behövd av djuret, vilket 

leder till stärkt självkänsla och tro på sig själv (Stanly et al. 2014).  

 

Patienter på äldreboende upplevde minskad känsla av ensamhet genom sällskap av en hund. 

De äldre pratade dessutom mer med varandra och blev mer kontaktsökande (Vrbanac et al. 

2013). Interventioner med terapeut och hund, terapeut och robothund och enbart terapeut 

stimulerade allihop till social interaktion och konversation (Kramer et al. 2009). Maslows 

(1987) behovstrappa handlar om ensamhet och människans behov av samhörighet.  Den 

positiva effekten på ensamhet skulle alltså kunna vara tack vare djuren, men även bero på 

möjligheten att delta i en grupp.  

 

Maslows behovstrappa beskriver fem nivåer av människans behov. Tre nivåer handlar om 

trygghetsbehov, kärlek, samhörighet och behov av uppskattning (Maslow 1997). I 

litteraturstudien framkom att djur i omvårdnaden gav den effekten på människors hälsa. Djur 

har en förmåga att ge människor trygghet och kärlek. De kan få människor att känna 

samhörighet, mening och uppskattning. Djur i omvårdnaden kan också öppna upp för 

konversationer och lätta upp en tryckt stämning. Patienter som har svårt att kommunicera med 

andra människor kan få hjälp och nytta av djur, som kan fungera som en brygga mellan patient 

och vårdpersonal i kommunikationen. Enligt Wånell et al. (2010) vidgar ökad kommunikation 

det sociala nätverket och leder till förbättrad självbild, trygghet och självkänsla.  

 

Moyle et al. (2016) har studerat effekten av robotdjur och mjukisdjur i vården av äldre patienter 

med demens. Det visade sig att ju mer levande djuren verkade, desto bättre effekt hade de på 

patienternas engagemang och välbefinnande. Även robotdjur ger patienter en känsla av att vara 

behövda. De ger även en lugnande effekt genom att förmedla samhörighet och värme. Ett 

vanligt gosedjur hade ingen eller väldigt liten positiv effekt på patienterna. Den ansågs ta upp 

plats och vara i vägen snarare än att vara någon som behövdes tas hand om (Moyle et al. 2016). 

Något som kan ställa till problem med hundar i vården, är andra människors rädsla eller 

allergier (Schoenbaechler 2010). Enligt Socialstyrelsen (2014) har 15–20 % av Sveriges 

befolkning pälsdjursallergi. Allergirisken är ett allvarligt problem som kan orsaka stora 

problem för allergiker, även utan direktkontakt med djuret (Socialstyrelsen 2014). Kanske kan 

robotdjur vara ett alternativ där djur inte kan användas på grund av allergi. 

 

Terapi med hjälp av djur ger en distraktion från andra tankar, vilket ger en positiv effekt på 

smärta och ångest. Många äldre diagnosticeras med ångest och depression utöver deras 
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somatiska sjukdomar. Enligt Socialstyrelsen (2014) blir det allt vanligare för äldre att få 

psykofarmaka utskrivet, vilket bidrar till biverkningar och ökad dödlighet (Socialstyrelsen 

2014). Djur har en stressreducerande effekt som visade sig i lägre puls och blodtryck. 

Användandet av ångest- och smärtstillande läkemedel minskade hos palliativa patienter som 

interagerade med djur. Det visar att användning av djur i omvårdnaden skulle kunna sänka 

användandet av läkemedel, minska problem med biverkningar och därmed öka livskvaliteten 

hos patienten. En minskning av läkemedelsanvändande skulle troligtvis även minska 

kostnaderna för samhället.  

 

Metoddiskussion  

För att strukturera upp arbetsprocessen och stärka resultatets trovärdighet har artiklarna som 

använts i studien bearbetats metodiskt enligt Polit och Becks (2017) nio steg. Litteraturstudien 

gjordes och artiklarna granskades av en enskild författare, vilket kan ha påverkat resultatets 

trovärdighet. Inklusions-och exklusionskriterier är utformade för att öka studiens pålitlighet 

och belysa syftet. Artiklarna är högst 10 år gamla, eftersom de senaste 5 åren gav för få resultat. 

Artiklar som innehöll forskning på personer under 18 år exkluderades, eftersom barnsjukvård 

istället faller inom ramen för en specialistsjuksköterskas kompetens.  

 

Val av databaser ansågs vara relevant för syftet med studien, men även andra databaser hade 

kunnat vara aktuella. Initialt användes PubMed i studien, men då sökorden gav samma artiklar 

som Cinahl och PsycInfo valdes det att inte användas. Databaserna Cinahl och PsycInfo 

användes eftersom de enligt Polit och Beck (2017) ger ett omfattande utbud inom omvårdnad. 

Sökorden ”Animal-Assisted”, “Human-Pet bonding” och “Animal Intervention” valdes att i 

både PsycInfo och Cinahl att kombineras med sökordet ”Quality of Life”, vilket gav relevanta 

träffar och belyste livskvaliteten hos patienter. ”Animal Assisted” och ”Animal Intervention” 

kombinerades sedan i båda databaser med sökordet ”Health Benefits”, för att få fram ytterligare 

träffar som var relevanta för syftet.  

 

Fem av de valda artiklarna är av kvantitativ ansats. Kvantitativ forskning inom omvårdnad 

syftar till att finna vilken behandlingsmetod som fungerar bäst för patienten (Forsberg & 

Wengström 2016). Två artiklar med kvalitativ ansats förekom. Syftet med kvalitativ forskning 

är att upptäcka upplevelser, fenomen eller förklara erfarenheter (Forsberg & Wengström 2016), 

vilket kan beskriva patienters upplevelser av djur i vården.  

 

Av de artiklar som ingick i resultatet är studier genomförda i olika länder som Australien, USA, 

Italien och Kanada, vilket anses kan ha påverkat resultatet då djur i omvårdnaden används på 

olika sätt och i olika utsträckning i världen. Beroende på var i världen patienterna kommer 

ifrån, kan deras erfarenheter och tankar kring djur se olika ut och därmed påverka resultatet. 

Några artiklar som användes i resultatet hade som krav att deltagarna som valdes ut skulle ha 

ett intresse och bra erfarenheter av djur sedan tidigare. Det kan ha påverkat resultatet och gör 

att resultatet inte kan generaliseras.  
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Klinisk betydelse  

Djur i omvårdnaden har förefallit sig ha många positiva aspekter och har visat sig fungera på 

patienter med olika vårdbehov. Terapi med hjälp av djur kan minska patienter i palliativt skedes 

upplevelse av smärta och ångest. Det kan fungera som en brygga mellan vårdare och patient, 

där patienter har svårt att kommunicera. Djur kan ge en känsla av trygghet, normalitet och 

minska aggression hos dementa patienter. Välbefinnande och livskvalitet har i studien visat sig 

öka hos patienter som interagerat med djur. Den kunskapen kan sjuksköterskan använda i sitt 

arbete för att främja patienters välbefinnande och livskvalitet.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Omvårdnad med hjälp av djur är ett relativt outforskat område både i Sverige och i övriga 

världen. Djur i vården används därför inte i stor utsträckning, eftersom det inte forskats särskilt 

mycket på risker som kan uppstå för både djur och människa. Det har inte heller forskats 

särskilt mycket på vilket tillvägagångssätt som gynnar både patient och djur bäst. Vidare 

studier kring ämnet kan ge större reliabilitet och validitet, så att området kan utvecklas till säker 

vård för både människa och djur.  

 

Slutsats  

Omvårdnad med hjälp av djur har visat sig vara positivt i många avseenden, och har en god 

effekt på mentalt, socialt och fysiskt välbefinnande. Det finns problemområden som allergirisk, 

smittorisk och andra människors rädsla för djur. På grund av det är inte djurassisterad terapi 

något som kan fungera för alla patienter, men det kan vara ett alternativ och en stor hjälp för 

många i avseende att förbättra livskvaliteten. Omvårdnad med hjälp av djur är en användbar 

resurs, som kan hjälpa och öka livskvaliteten för patienter med olika problematik. Med mer 

forskning och fler satsningar inom området kan säkert djuren bli en stor resurs inom framtida 

vård. 
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Bilaga 1 – Artikelmatris 

 

  

Författare Årtal, Land Syfte Metod Resultat 

Engelman, S. R. 2013, USA Att undersöka betydelsen av 

djurassisterad terapi inom 

palliativ vård. 

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Bekvämlighetsurval med 20 

deltagare. 

 

Bortfall: 1 

I studien framkom att djurassisterad 

terapi kan ha en positiv effekt på 

palliativa patienter relaterat till 

smärtlindring. 

Johnson, R. A., Meadows, 

R. L., Haubner, J. S. & 

Sevedge, K. 

2008, USA Att identifiera vilken effekt 

djurassisterad aktivitet har på 

humör, självupplevd hälsa och 

känsla av sammanhang hos 

patienter som genomgår 

strålbehandling. 

Kvantitativ metod.  

Frågeformulär användes, bl.a. POMS 

och OTLQ. 

 

Longitudinell randomiserad design. 

30 personer deltog. 

 

Bortfall: Redovisas ej 

I studien framkom att djurassisterad 

aktivitet kan ge minskad stress och 

ångest. Det ger en distraktion från 

andra tankar. 

Moretti, F., De Ronchu, D., 

Bernabei, V., Marchetti, L., 

Ferrari, B., Forlani, C., 

Negretti, F., Sacchetti, C. 

& Atti, A-R. 

2009, Italien Att utvärdera effekten av 

djurterapi livskvalitet hos äldre 

patienter med psykisk ohälsa. 

Kvantitativ metod. 

Skattningsformulär användes, bl.a. 

MMSE och GDS. 

 

Bekvämlighetsurval där 21 personer 

deltog. 

 

Bortfall: Redovisas ej 

I studien framkom att depressiva 

symtom minskade. Resultaten från 

skattningsformulären Mini-Mental 

State Examination (MMSE) och 

Geriatric Depression Scale (GDS) 

förbättrades. Den upplevda 

livskvaliteten förbättrades. 
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Författare Årtal, Land Syfte Metod Resultat 

Nepps, P., Stewart, C. N. 

& Bruckno, S. R. 

2014, USA Att undersöka djurassisterad 

aktivitets effekt på depression, 

ångest och smärta, jämfört med 

ett traditionellt 

stresshanteringsprogram. 

Kvantitativ metod. 

Skattningsformulären The Burns 

Depression Checklist och The Burns 

Anxiety Inventory användes. 

 

Bekvämlighetsurval där 218 personer 

deltog.  

En experimentell grupp och en 

kontrollgrupp. 

 

Bortfall: Redovisas ej 

I studien framkom att både 

djurassisterad aktivitet och 

stresshanteringsprogram gav 

positiv effekt på 

depressionssymtom, ångest, 

blodtryck och smärta. Ingen 

skillnad sågs mellan grupperna. 

Sessionerna med djur var dock 

de mest välbesökta av sjukhusets 

utbud. 

Nordgren, L. & 

Engström, G. 

 

 

2014, Sverige Att utvärdera effekten av 

djurassisterade interventioner på 

livskvaliteten hos patienter med 

demens. 

Kvantitativ metod. 

Skattningsformulären MMSE och 

QUALID användes. 

 

Bekvämlighetsurval där 12 kvinnor och 

8 män deltog, i åldern 58–88 år. 

 

Bortfall: 11 

I studien framkom att 

livskvaliteten förbättrades för 

samtliga som genomförde 

studien. 

Travers, C., Perkins, J., 

Rand, J., Barlett, H. & 

Morton, J. 

2015, 

Australien 

Att undersöka om djurterapi hos 

demenssjuka i särskilt boende 

kan öka humöret, livskvaliteten 

och psykosociala funktioner. 

Kvantitativ metod.  

Frågeformuläret MSE-3MS användes.  

 

Randomiserad klinisk prövning.  

Bekvämlighetsurval där 55 personer 

deltog. En experimentell grupp och en 

kontrollgrupp. 

 

Bortfall: 10 % 

Studien påvisade ett mer positivt 

resultat av djurterapi relaterat till 

depression och livskvalitet, än i 

kontrollgruppen med terapi med 

människor. 
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Författare Årtal, Land Syfte Metod Resultat 

Yorke, J., Adams, C. & 

Coady, N. 

2015, Kanada Att undersöka vilken 

betydelse relationen mellan 

häst och människa har under 

återhämtning från ett trauma. 

Kvalitativ fenomenologisk 

undersökning.  

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Snöbollsurval. 4 kvinnor och 

2 män deltog. 

 

Bortfall: Redovisas ej. 

I studien framkom att en häst 

kan ha stor betydelse under 

återhämtning från trauma. 

En häst ger trygghet, värme 

och en känsla av gemenskap. 


