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Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka vilken evidens det fanns för att 
användandet av hund vid arbete med klienter i olika situationer har någon fysiologisk 
effekt. Frågor vi ställde oss var i vilka situationer hunden används som medel, vilka 
mätmetoder som har använts, vilka fysiologiska effekter som uppmätts, vilka ytterligare 
effekter som uppmätts samt hur hunden kan användas som medel i en arbetsterapeutisk 
kontext.  

En systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed 
och PsycInfo. Efter att studierna granskats utifrån kvalitet, samt inklusions- och 
exklusionskriterier, återstod 11 artiklar av kvantitativ karaktär som analyserades utifrån 
syfte och frågeställningar. Genom kritisk granskning och sammanställning av litteraturen 
skapades en syntes från tidigare genomförda empiriska studier. På detta sätta hittades vad 
som fungerar, vad som är effektivt och vilket vetenskapligt stöd för användningen av hund 
som finns.   

Resultatet visar viss evidens för några av de fysiologiska variablerna som sänkt 
hjärtfrekvens samt att rörelserelaterade aktiviteter i form av promenaders längd och 
hastighet samt personers gångmönster förbättrades. De övriga fysiologiska samt de 
ytterligare variabler författarna undersökte visade flera på statistisk signifikans. Dock 
nådde evidensstyrkan endast otillräckligt vetenskapligt underlag vilket gör att det inte går 
att dra några säkra slutsatser om evidens. Samtidigt såg författarna att orsaken till det 
otillräckliga vetenskapliga underlaget i flera fall berodde på att endast en studie undersökt 
en specifik variabel som i sig gav högt bevisvärde, och detta gör att författarna trots det 
begränsade vetenskapliga underlaget menar att det finns belägg för att uttrycka att hunden 
kan vara användbar i en arbetsterapeutisk kontext på flera plan. Detta då arbetsterapeutens 
arbetsområde ofta täcker in en stor del av en människas liv och att hunden där kan vara ett 
bra redskap i att nå flera av klientens behovsområden.  
 
 
 
 
 
Sökord: hundar, arbetsterapi, husdjursterapi, behandlingsmetoder. 
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1 INTRODUKTION  

Hunden ses ofta som människans bästa vän, den har varit människans sällskap under en 
lång tid. Tidningarna skriver allt mer om hur hundar används i vården och hur bra 
människor mår av att vara i närheten av dem. Detta väckte vår nyfikenhet om vad det 
egentligen är som händer hos oss människor när vi umgås med hunden. Är det så att vi 
bara känner oss bättre för att vi för en stund glömmer våra bekymmer eller krämpor när vi 
får klappa en hund, eller är det så att hunden faktiskt kan påverka oss rent fysiologiskt? 
Vår nyfikenhet inför detta gjorde att vi valde att göra en systematisk litteraturstudie där vi 
försökte ta reda på om det finns någon evidens för att hunden kan påverka vår hälsa på ett 
positivt, främst fysiologiskt, sätt.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Arbetsterapi  

Grunden i arbetsterapi är att meningsfulla aktiviteter kan förhindra eller mildra fysisk 
och/eller psykisk ohälsa, dessa aktiviteter innebär sådana som för den enskilda individen 
ses som värdefulla i dennes dagliga liv [1, 2]. Arbetsterapin ska även i mesta mån skapa 
möjlighet för individer att kunna delta i och utföra de aktiviteter som är viktiga för dem 
och deras roll i livet [3]. Dessa aktiviteter kan definieras som människans utförande av 
meningsfulla och betydelsefulla uppgifter som genomförs i interaktion med omgivningen 
[4]. 
 
Skelett, muskler, sensoriska och motoriska nerver, hjärta, lungor och hud är alla organ som 
stödjer rörelseförmågan [5]. En förändring i något organsystem kan därför påverka stora 
delar av människan, vilket i sin tur kan ha en påverkan på aktivitetsförmågan [6]. 
Aktivitetsförmågan innebär människans kapacitet att utföra de uppgifter som det antingen 
finns en önskan om eller ett behov av att utföra för att uppnå livsmål eller tillfredsställa 
behov [4]. Även om en arbetsterapeut inte jobbar specifikt med den medicinska 
behandlingen är det ändå därför av stor vikt att ha kännedom om en patients anamnes då 
detta påverkar arbetsterapeutens upplägg av behandling. Denne bör ha kunskap om olika 
sjukdomar och de sjukdomsprocesser som kan följa för att på så sätt kunna förstå hur en 
patient reagerar fysiologiskt på den arbetsterapeutiska interventionen [7].  
 
Arbetsterapeuter är verksamma inom många områden; på sjukhus, inom primärvård eller 
habiliterings- och rehabiliteringskliniker inom barn-, äldre- och handikappomsorgen. 
Andra verksamheter där arbetsterapeuten arbetar är hjälpmedelscentraler, kriminalvård, 
arbetsmarknadsinstitut, syncentraler, företagshälsovård, hjälpmedelsföretag och några är 
även egna företagare. Yrket omfattar barn och ungdomar, vuxna samt äldre med 
hälsoproblem som begränsar eller hotar att begränsa delaktighet eller aktivitet i det dagliga 
livet, vilket innefattar aktivitetsområden som personlig vård, boende, fritid, arbete och 
skola. De åtgärder arbetsterapeuten gör vidtas i förebyggande, habiliterande eller 
rehabiliterande syfte, eftersom arbetsterapeuten arbetar med helheten, dessutom sker 
arbetet utifrån klientens egna resurser, behov och önskemål [8, 9, 10]. 

2.1.1 Evidensbaserad praxis  

Evidensbaserad hälso- och sjukvård innebär att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga 
bevis som underlag för beslut inom vården och ses vara både ett förhållningssätt och en 
process. Processen innebär att systematiskt sammanställa, kvalitetsgranska, värdera, tolka 
och tillämpa de befintliga forskningsresultaten, medan förhållningssättet ses som viljan att 
tillämpa de bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen att använda som underlag i de beslut 
rörande vården som tas [11].  

Arbetsterapi ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet för att på bästa sätt hjälpa 
klienten att leva sitt liv efter sina behov och önskningar [4]. Enligt White [12] behöver 
arbetsterapi ett förhållningssätt till evidensbaserad praxis som tar hänsyn både till de bästa 
vetenskapliga bevisen samtidigt som hänsyn tas till mänskliga faktorer som klientens egna 
upplevelser och erfarenheter. Radomski [13] menar dock att även om interventioner 
baserade på evidens betonas kraftigt så har dessa fortfarande inte slagit igenom i det 
dagliga utövandet av arbetsterapi. Många arbetsterapeuter förlitar sig mer på kunskap 
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vunnen genom praktisk erfarenhet och genom kunskap vid samtal med andra utövare och 
sina klienter. Men genom att använda sig av evidensbaserad praxis kan arbetsterapeuten 
förklara orsaken bakom de interventioner som görs, eventuella risker med dessa samt att 
även på bästa sätt kunna förutse resultaten av interventionerna [13]. 

Den kvantitativa forskningen syftar till att finna bevis för vilken rutin, behandlingsmetod 
eller omvårdnadsåtgärd som genererar den största nyttan för en klient eller åtgärd som 
sedermera ger nytta åt klienten. Vid forskning krävs även en viss design av studien där 
experimentell, kvasiexperimentell och icke experimentell är tre former som finns inom den 
kvantitativa forskningsansatsen. Den experimentella designen innebär att det finns en 
interventionsgrupp och en kontrollgrupp samt att deltagarna fördelas slumpmässigt till 
respektive grupp. Den kvasiexperimentella designen har ungefär samma upplägg där en 
jämförelse sker mellan grupperna, men i denna sker ingen slumpmässig fördelning av 
deltagarna. Vid den icke experimentella designen följs deltagarna över tid där jämförelsen 
sker från en mätning före och en efter behandling. Dessa tre typer av design anses ha högst 
bevisvärde, därutöver finns det flera studieupplägg vars bevisvärde är lägre. Vilket urval 
och hur stort bortfall en studie har är viktigt att veta eftersom detta påverkar studiens 
vetenskapliga kvalitet. Om målet är att kunna generalisera bör urvalet vara slumpmässigt, 
inkludera många studiedeltagare och ha ett så lågt bortfall som möjligt [14]. 

Genom kritisk värdering av forskningsresultat kan bevis hittas för att en viss åtgärd eller 
metod är den bästa för en klient eller patient i en viss situation. Då mycket forskning finns 
som är av varierande kvalitet är det av värde att veta vad som kännetecknar studier av hög 
kvalitet, samt vilka forskningsresultat som har störst bevisvärde [14]. Bedömning av ett 
sammanlagt vetenskapligt underlag, för att besvara en frågeställning på ett tillförlitligt sätt, 
ger en viss evidensstyrka. Denna kan påverkas av ett antal olika försvagande eller 
förstärkande faktorer. Evidensstyrkan graderas enligt SBU (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering) [15] i fyra nivåer; ”starkt vetenskapligt underlag”, ”måttligt starkt 
vetenskapligt underlag”, ”begränsat vetenskapligt underlag” och ”otillräckligt 
vetenskapligt underlag”. Desto starkare evidens resultaten visar desto mindre är 
sannolikheten att evidensen påverkas av nya forskningsrön inom överskådlig tid [15]. 

Fler saker som kan påverka en studies bevisvärde är om resultatet är pålitligt och 
tillförlitligt. Detta visar sig i studiens reliabilitet respektive validitet, där det förstnämnda 
kopplas till studiens instruments förmåga att vid upprepade mätningar ge ett likvärdigt 
resultat medan validitet avser studiens instruments förmåga att mäta det som avses mätas. 
Önskvärt är att välja studier där dessa två delar är diskuterade. Den kvantitativa 
forskningen utgår från accepterade teorier och principer vilka baseras på en objektivitet 
och neutralitet som referensram. Forskaren har alltså distans till det undersökta så risken 
för att bias (t.ex. förutfattade meningar) ska påverka resultatet är liten [14]. 

2.2 Människan och hunden 

Hund och människa har en lång historia tillsammans. I 40 000 år gamla bosättningar har 
fynd gjorts av vargben och det är hos vargen vi finner ursprunget till dagens hundar. Så 
långt tillbaka som 10 000 år finns det tecken på att relationen mellan människan och 
hunden var mer än bara praktisk, och fynd har kunnat tolkas som att det har funnits 
känslomässiga band till hundarna [16].  
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2.2.1 Behov som hunden kan fylla  

Under 1950-talet presenterade den amerikanske professorn Abraham Maslow sin 
behovstrappa. Maslow föreslog att människans behov var ordnade i fem nivåer eller 
trappsteg. Först kommer de fysiska behoven som mat och värme. Efter detta kommer 
behovet av säkerhet och trygghet och därefter känslan av tillhörighet i ett socialt 
sammanhang. Härefter kommer behovet av att få sin självkänsla validerad och till sist vill 
människan uppnå självförverkligande. Med detta menade Maslow t.ex. att det andra stegets 
behov (trygghet) inte är viktigt för människan förrän det första stegets behov (mat och 
värme) blivit tillfredsställt [17]. Beck-Friis [18] menar att hunden kan tillfredställa flera av 
stegen då den för många är kopplad till trygghet, tillgivenhet, gemenskap, uppskattning 
samt fyller behovet av självförverkligande och självrespekt vilka ingår i fyra av de fem 
stegen. 

2.2.2 Fysiologisk påverkan  

När hormonet oxytocin frisätts sker ett flertal positiva egenskaper såsom att det sänker 
hjärtfrekvens och blodtryck, minskar smärta, stress och rädsla. En ökning sker vad gäller 
välbefinnande, läkning och tillväxt samt att det också hjälper till att öka den sociala 
interaktionen. Oxytocinfrisättning kan stimuleras genom olika former av beröring, värme 
eller annan typ av sensorisk stimulering som lukter, ljud eller ljus. Därför, när det gäller 
interventioner där syftet är att framkalla psykiskt välbefinnande, fysisk avslappning eller 
social interaktion, kan framkallande av oxytocinfrisättning vara en viktig länk [19]. Vid 
studier av sambandet mellan djur och människa har man kunnat se att det sker samma 
fysiologiska effekt vid kontakt med djur som vid mänsklig beröring som t.ex. massage och 
att detta beror just på att oxytocin frisätts [20]. Men för att djur ska kunna användas i terapi 
menar Odendaal [21] att det krävs medicinskt stöd på teoretisk bas som understöds av 
fysiologiska bevis [21]. Genom att mäta faktorer som blodtryck, plasmakolesterol och 
triglycerider kan eventuella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar påvisas då ett för högt 
blodtryck, höga kolesterolvärden och triglyceridvärden ökar risken för arterioskleros och 
de följdsjukdomar som följer med detta [22, 16].  

2.3 Hunden i vården 

Djur ses mer och mer som kraftfulla allierade i vården. Enligt Fine [23] är djur icke-
fördömande, outtröttbara samt fulla av kärlek och lojalitet. De är genom detta naturliga 
verktyg för att kunna nå fram till sjuka, ensamma eller personer med fysisk alternativt 
psykisk funktionsnedsättning genom att t.ex. lindra ensamhet eller underlätta mänsklig 
interaktion.  

Velde, Cipriani och Fisher [24] beskriver hur djur och hundar har använts i olika 
terapeutiska sammanhang sedan slutet av 1700-talet. Florence Nightingale beskrivs ha 
använt djur när hon utövade sin vård och amerikanska militären använde sig av hundar för 
att vårda psykiskt sjuka i början av 1900-talet. Beck-Friis [25] förklarar att det idag (läs 
2007) är lättare än tidigare vad gäller att få ta med sig sina sällskapsdjur som exempelvis 
hundar, katter och fåglar på särskilda boende för äldre. Detta har varit till stor glädje för 
dessa både utifrån det emotionella med beröring och kärlek men också utifrån den sociala 
kontakten, glädjen och gemenskapen som detta ger [25]. 
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2.3.1 Terapi med hund 

Hunden är det vanligaste djuret vid terapi där djur används i syfte att hjälpa en person med 
funktionsnedsättning [26]. Djurassisterad terapi eller ”animal-assisted therapy” (AAT) är 
ett vanligt förekommande begrepp inom detta område. Interventionen är då målinriktad där 
hunden används för ett specifikt syfte för att försöka framkalla en förbättring i psykisk, 
fysisk, social, känslomässig och/eller kognitiv funktion. Interventionen kan vara 
individuell eller utföras i grupp, där mål med behandlingen skapas och sedan följs upp. 
Djurassisterad terapi styrs av eller ges av en person med professionell kompetens inom det 
område interventionen sker [27, 28]. En hund kan kanske inte alltid integreras i vården av 
patienter men då kan denne istället komma på besök då och då, en form av djurassisterad 
aktivitet eller ”animal-assisted activity” (AAA) [25]. AAA är en aktivitet där målet med 
interventionen är motiverande, lärande eller terapeutisk för att förbättra en persons 
livskvalitet. Den kan ske i olika miljöer och av olika yrkesgrupper, det ses som en ”meet 
and greet” aktivitet där en hund besöker olika personer. Vid dessa tillfällen används inte 
specifika behandlingar, utan sker mer förutsättningslöst [27].  

Höök [16] beskriver att de påvisade effekterna av sällskapsdjur är sociala då en hund ofta 
fungerar som ett ”socialt smörjmedel”; beteendemässiga effekter då en hund naturligt 
utvecklar förmågan hos en människa att ta ansvar och känna empati; emotionella effekter 
fås genom hundens förmåga att ge tröst och förmedla känslor av acceptans och tillit och till 
sist fysiologiska effekter då hundägare promenerar oftare och överlag har en mer positiv 
inställning till fysisk aktivitet. Det är roligare att promenera med en hund än utan [16]. 

2.3.2 Vinster med hundterapi 

Det har i studier påvisats att husdjur och i synnerhet hundar kan ge förbättrad fysisk hälsa, 
minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar, lägre blodtryck och allmänt bättre hälsa. I en av 
studierna gjord på 4435 amerikaner sågs en 30 % reducerad risk att dö i hjärtinfarkt. 
Förbättrad social hälsa, både generellt i befolkningen men också för särskilda grupper som 
personer med funktionsnedsättningar, både barn och vuxna, har också setts. Även 
förbättrad psykisk hälsa med minskad ensamhet, depression och stress har kunnat påvisas i 
samband med hundar. Andra områden där vinster setts med hunden är vården av kroniskt 
sjuka, vård av barn och äldre. Hundar används också för att t.ex. varna inför ett kommande 
epilepsianfall [22, 29]. 

I Odendaal´s studie [21] gjord på 18 personer efter interaktion med hundar drogs 
slutsatserna mot att en signifikant blodtryckssänkning och därtill medföljande hälsovinster 
kan uppnås vid interaktion med en hund mellan 5 och 24 minuter. Ryan och Straub [30] 
beskriver att antalet personer med diagnosen multipel skleros som får hjälp av en hund, 
ökar för varje år som går. Hunden kan då assistera genom att hjälpa klienten med att hämta 
skor, plocka upp tappade saker osv. Mullet [31] beskriver hur hundar används på hospice 
för att lugna och hålla döende människor sällskap eller att fungera som motivator för att 
komma igång med fysisk träning efter t.ex. olyckor. Höök [16] beskriver att på grund av 
den stora mängden antidepressiv medicinering som idag används av äldre personer finns 
det anledning att se över detta. Det beskrivs att insatser med hund i flera fall drastiskt har 
minskat konsumtionen av psykofarmaka och att en receptbelagd hundvårdskontakt ibland 
helt har kunnat ersätta den lugnande medicinen. I en studie av Charnetski, Riggers och 
Brennan [32] där hundens effekt på immunförsvaret undersöktes genom att mäta 
immungloubelinnivåerna konstaterades att efter att personerna som ingick i studien hade 
umgåtts med en hund var immungloubelinnivåerna signifikant högre. Höga 
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immungloubelinnivåer sätts i samband med färre sjukdomsperioder och mindre 
mottaglighet för infektioner i övre luftvägarna.  

2.3.3 Användandet av hund inom arbetsterapi  

För personer med någon form av funktionsnedsättning finns flera områden där funktionen 
kan förbättras: att lära sig använda kompenserande tekniker, använda hjälpmedel, att ändra 
på uppgiften eller den förväntan personen har på sin kapacitet att klara att utföra uppgiften 
eller att använda sig av personlig assistans. För arbetsterapeuten kan hunden fungera som 
en utmärkt resurs då hunden kan hjälpa till med både kompensation och funktionell 
assistans. Enligt en undersökning där över 200 personer som hade en hund till hjälp 
tillfrågades, beskrev de att hunden hjälpte till i en mängd funktionella uppgifter; hunden 
ingav trygghet för ägarna och de behövde mindre fysisk assistans. Fördelarna med hundar 
inom arbetsterapi är att de genom att de ger stöd både fysiskt, emotionellt och socialt 
uppfyller mycket av arbetsterapins synsätt, att se människan i sin helhet [33].  

Camp [34] beskriver att arbetsterapeuter vanligtvis förskriver olika hjälpmedel som 
kompensation för olika fysiska funktionsnedsättningar. Dock uppskattas det att upp emot 
75 % av dessa inte används efter ett tag. Därför är det viktigt att arbetsterapeuten är 
noggrann med att finna lämpligt hjälpmedel till personen. Här kan hunden fungera som ett 
utmärkt alternativ för att kompensera för bristande funktioner, både i hemmet och ute i 
samhället. Fördelen med en hund är inte bara hjälpen med de fysiska kompensationerna 
utan det har även visat sig att hunden har en förmåga att förbättra självförtroendet, öka den 
sociala interaktionen och minska stressen hos hundägaren. Med en hund följer också 
ansvaret för en annan levande varelse vilket kan bidra med känslor av att vara behövd som 
kan vara ett sätt att återskapa roller som kan ha gått förlorade genom 
funktionsnedsättningar [34].  

2.4 Problemområde 

Sällskapsdjur, framförallt hundar, har länge använts i vården för att uppnå terapeutiska 
effekter, både i den direkta behandlingsprocessen men också som allmän aktivering [35]. 
Det har i Sverige länge förekommit att t.ex. någon ur personalen tagit med sig sin hund till 
arbetet, och på vissa boenden har möjlighet funnits att ta med sin egen hund eller katt. 
Dock har det inte funnits någon strukturerad verksamhet gällande t.ex. kriterier för hur en 
hund inom vården ska vara [16, 25]. Någon effekt av att ha en hund på boende har inte 
utvärderats, inte heller har några kriterier fastställts gällande lämplighet för hunden förrän 
år 2008 då Vårdhundskolan startade. Där utbildas både hundar och hundägare samt 
personal inom vården [16].  

Inför den systematiska litteratursökningen utfördes en allmän sökning för att undersöka det 
aktuella kunskapsläget. Författarna fann flera litteraturstudier som undersökte hundens 
effekter på människan baserade på kvalitativa studier där de icke fysiologiska effekterna 
påvisats [36, 37]. Andra studier hade en kvantitativ ansats men undersökte ändå 
patienternas upplevelser som en effekt på exempelvis ångest och livskvalitet [38, 39]. 
Även en litteraturstudie som undersökt de fysiologiska effekterna påträffades, men denna 
bestod av äldre studier gjorda från 1960-talet till mitten av 1990-talet [29]. Därför vill vi 
med denna systematiska litteraturstudie på kvantitativ grund undersöka evidensen för 
hundens fysiologiska effekter på människan, för att sedermera överföra denna kunskap till 
arbetsterapi.  
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3 SYFTE 

Syftet är att undersöka vilken evidens det finns för att användandet av hund vid arbete med 
klienter i olika situationer har någon fysiologisk effekt. 

3.1 Frågeställningar  

I vilka situationer har hunden används som medel?  

Vilka mätmetoder har använts?  

Vilka fysiologiska effekter har uppmätts?  

Vilka ytterligare effekter har uppmätts?  

Hur kan hunden användas som medel i en arbetsterapeutisk kontext? 
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4 METOD  

4.1 Design  

I och med den stora mängd forskningsresultat som numera finns tillgänglig blir det allt 
viktigare att systematiskt värdera och analysera detta material, därför valdes en systematisk 
litteraturstudie. Genom kritisk granskning och sammanställning av litteratur inom ett valt 
område eller ämne kan en syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier 
åstadkommas. På detta sätta kan svar fås på vad som fungerar, vad som är effektivt och om 
det finns vetenskapligt stöd för någon viss behandling eller åtgärd [14].  

4.2 Litteratursökning 

Systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar utfördes oktober – november 2010 via 
indexerade ämnesord samt fritext i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Dessa 
databaser ansågs bäst lämpade då de täcker in flera vetenskapliga områden; arbetsterapi, 
sjukgymnastik, medicin, omvårdnad, beteendevetenskap, psykologi och alternativa 
behandlingsformer. I första skedet gjordes en mer generell sökning för att se vilka sökord 
som kunde vara relevanta gentemot syfte och frågeställningar. Inför den slutgiltiga 
sökningen konstaterades att följande sökord i olika kombinationer gav flest relevanta 
träffar: ”dogs”, ”occupational therap*”, “occupational therapy”, ”animal assisted therapy”, 
”pet therapy" och ”service animals”. En sammanställning av sökorden i valda 
kombinationer finns i bilaga 1.  

4.3 Urval av studier  

Inledningsvis begränsades sökningen enligt inklusionskriterierna ”peer reviewed” samt 
engelsk- eller svenskspråkiga artiklar, totalt påträffades 213 artiklar efter 
databassökningen. Dessa granskades utifrån titel och abstract för att bedöma artiklarnas 
relevans enligt följande exklusionskriterier (se även bilaga 2): 

• Dubbletter  
• Relevans  
• Kvalitativ studie 
• Fallbeskrivningar  
• Litteraturstudier 
• Varken abstract eller fulltext  
 

Efter att funna studier granskats utifrån inklusions- och exklusionskriterierna återstod 40 
potentiella studier som skulle kunna besvara syfte och frågeställningar. Av dessa 
exkluderades 15 som mätte studiedeltagarnas upplevelser och därför inte uppfyllde 
kriterierna för författarnas uppställda syfte. I detta stadium utfördes även en manuell 
sökning utifrån de funna artiklarnas referenslistor, på så sätt tillkom ytterligare 1 artikel. 
De artiklar som inte hittades i fulltext i respektive databas beställdes från 
Universitetsbiblioteket i Örebro, eller söktes via Google alternativt elin@örebro.  

De återstående 26 artiklarna lästes i fulltext och granskades enligt protokoll för 
kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod [11]. För att ytterligare säkerställa att 
studierna blev korrekt bedömda utgick vi från Forsberg och Wengström [14] syn på 
kvalitetsgranskning som menar att den bör omfatta studiens syfte och frågeställningar, 
design, urval, mätinstrument, analys och tolkning. Den sammanfattande bedömningen av 
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studiernas kvalitet resulterade i betygsättningen bra, medel eller dålig kvalitet. Kriterier 
som var av avgörande art var t.ex. patientkarakteristika, forskningsmetod, bortfall och 
urvalsförfarande. 

Utifrån författarnas sammanfattande bedömning av studiernas kvalitet återstod 11 artiklar 
som utgjorde underlaget för denna systematiska litteraturstudie. Dessa sammanställdes i en 
artikelmatris som presenteras i bilaga 3.  

4.4 Analys av data  

Utifrån författarnas frågeställningar skedde en analys av artiklarnas innehåll genom att det 
som besvarade respektive fråga i respektive artikel markerades i olika färger (en för 
vardera frågeställningen). Den markerade texten överfördes sedermera till ett sammanställt 
resultat. Genom hela arbetsprocessen har författarna diskuterat sig till samstämmighet för 
att försäkra sig om att alla artiklar och granskningar av dessa genomförts på lika sätt.  

När studiernas resultat sammanställts värderade författarna tillsammans deras bevisvärde 
efter Forsberg och Wengströms [14] kriterier hög, medelhög eller låg kvalitet. En studie 
med hög kvalitet beskrivs ha ett tillräckligt stort studiematerial med väl definierade 
frågeställningar och adekvata statistiska metoder medan studier av låg kvalitet har 
bristande patientunderlag, otillräckligt beskrivna metoder eller instrument samt tveksamma 
statistiska metoder. Mellan hög och låg kvalitet fanns även medelhög kvalitet där således 
studierna sämre än ”högt” och bättre än ”lågt” bevisvärde placerades. Nedanstående tabell 
(tabell 1) visar författarnas bedömning av de inkluderade studiernas bevisvärde utifrån 
Forsberg och Wengström [14].  

Tabell 1: Redovisning av de valda studiernas (n=11) bevisvärde och design 

Författare  Design Bevisvärde 
Cole K. et al.   E 1 
Luptak J. Nuzzo N.  IE 2 
Somervill J. et al.  IE 2 
Braun C. et al.  KE 1 
Herbert J. Greene D.  IE 2 
Rondeau L. et al.  IE 2 
Lust E. et al.  IE 1 
Marx M. et al.  IE 2 
Bode R. Costa B. Frey J.  IE 2 
Walsh P. et al.   KE 1 
Havener L. et al.  E 1 
Anmärkning: E= experimentell design, KE = kvasiexperimentell design, IE = Icke experimentell design. 
Den vetenskapliga kvaliteten av de granskade studierna har bedömts utifrån en tregradig skala där 
bevisvärdet har bedömts som hög (1), medelhög (2) eller låg (3).  

Evidensstyrkan för vårt sammanlagda vetenskapliga underlag bedömdes sedan utifrån 
SBU:s gradering i fyra nivåer [15], de faktorer som togs i beaktande för att tilldela en 
variabels evidensstyrka var studiernas bevisvärde, design och resultat samt antalet studier 
som undersökte respektive variabel. Detta redovisas i denna systematiska litteraturstudies 
resultat. 
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5 ETISKA ASPEKTER 

Forsberg och Wengström [14] beskriver att de etiska överväganden som bör göras i 
samband med en systematisk litteraturstudie främst berör urval och presentation av 
resultat. Därför är det av vikt att de studier som väljs ut redovisas, att de har fått tillstånd 
från en etisk kommitté och att alla resultat presenteras, både de som stöder respektive inte 
stöder författarnas hypotes då det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder 
forskarens egen åsikt. De artiklar som ingår i litteraturstudien ska också arkiveras på ett 
säkert sätt i tio år.  

Författarna till denna litteraturstudie har förvissat sig om att alla artiklar som ingår i 
studien har haft tillstånd från etisk kommitté samt är ”peer reviewed”, vilket innebär att de 
granskats av andra forskare inom området och har varit publicerade i en vetenskaplig 
tidskrift [40]. Författarna har också vinnlagt sig om att redovisa alla resultat korrekt och 
utan förvrängning.  
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6 RESULTAT 

De 11 artiklar som bedömdes kunna besvara syfte och problemställningar publicerades 
mellan 1995-2010 [41- 51]. Dessa artiklar presenteras mer i detalj i Bilaga 3. Analysen av 
artiklarna utgick från studiens fyra första frågeställningar vilka redovisas i resultatet nedan. 
Den femte frågeställningen ”Hur kan hunden användas som medel i en arbetsterapeutisk 
kontext?” behandlas i diskussionsavsnittet 7.1.1.  

Studiernas (n=11) mätmetoder varierade från experimentell design [42, 51], 
kvasiexperimentell design [45, 50] till icke experimentell design [41, 43-44, 46-49]. Fyra 
av studierna använde sig av kontrollgrupp [42, 45, 50-51] men eftersom alla studier 
använde de tre designer med högst bevisvärden kunde en jämförelse göras i de 
kvarvarande studierna genom att mätningar utfördes före och efter intervention. 

I tre av studierna bestod deltagarna av barn, varar en utfördes på barn diagnostiserade med 
ADHD [44], i de andra två var diagnosen inte beskriven då den inte var relevant för 
studiernas syften [45, 51]. Av de fyra studier där deltagarna var äldre (61+), hade två av 
deltagargrupperna diagnosen demens [41, 50], de två andra utfördes på friska kvinnor [43, 
46]. I de återstående fyra studierna var både ålder och diagnos av blandat slag; vuxna (18-
80 år) med fysiska eller neurologiska funktionsnedsättningar [48-49], hemipares efter 
stroke [47] samt hjärtsvikt [42]. 

6.1 Situationer där hund använts som medel 

I fem av de inkluderade studierna (n=11) har hunden använts i mer eller mindre 
experimentella situationer där deltagarna fick interagera med hunden i eget eller annat rum 
under ett antal minuter [41-45]. Av de sex resterande studierna utfördes tre av dem vid 
promenad där olika variabler mättes [46-47, 49]. De två studier som utfördes under en 
längre period var utförd av Lust et al [48] och Walsh et al [50], i den förstnämnda 
placerades hunden i studiedeltagarnas hus för att bo där under nio månader och sedermera 
undersöktes effekten av hunden [48]. I den andra studien var hunden på 
experimentgruppens avdelning under en tolvveckors period, tre timmar i följd, två gånger i 
veckan [50]. I den återstående studien av de elva inkluderade studierna placerades hunden i 
en miljö där effekt på barn undersöktes vid ett tandläkarbesök [51]. 

6.2 Mätmetoder  

6.2.1 Fysiologiska variabler  

Flera effekter uppmättes i de inkluderade studierna. Sex av dem [42-45, 48, 50] hade som 
gemensam nämnare att mäta blodtrycket på patienterna, dock skilde sig antalet gånger 
(mellan 2 till 26) då mätningarna utfördes. Samtliga studier mätte blodtrycket innan 
interventionen påbörjades för att få en baslinjemätning att utgå ifrån, sedan mättes 
blodtrycket efter interventionen [42-43, 45, 48] och i några studier även under 
interventionen [42-43]. Studien utförd av Walsh et al [50] mätte blodtrycket under varje 
besök i tolv veckor. Somervill et al:s studie [44] kontrollerade blodtrycket lite oftare, var 
5:e minut under en 15 minuters period vilket resulterade i fyra blodtrycksmätningar.  

Vidare förekom mätningar av hjärt- och andningsfrekvens i sex av studierna. 
Hjärtfrekvensen mättes av Cole et al, Somervill et al, Braun et al, Lust et al, Walsh et al 
samt Luptak och Nuzzo [42-45, 48, 50] vid tre respektive 24 tillfällen, två av dessa mätte 
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även andningsfrekvens före och efter möte med hund [45, 48]. Tre studier rörde fysisk 
rörlighet varav den ena [46] mätte längden på gångsträckan i en prioriterad aktivitet, Bode 
et al [49] mätte promenadens tid, hastighet och längd med och utan hund medan Rondeau 
et al [47] undersökte hundens effekt på deltagarnas gångmönster och gånghastighet. 

Resterande sju variabler som mättes skilde sig åt mellan studierna; Cole et al [42] 
studerade trycket på lungornas artärer och kapillärer samt neurohormonnivåer. Luptak och 
Nuzzo [43] undersökte patienternas syresättning i vila, vid hundterapi och efter mötet med 
hunden. Den perifera hudtemperaturen som representerade den fysiska stressen mättes 
under femminutersintervaller i studien av Havener et al [51]. Studien av Marx et al [41] 
mätte antalet sekunder deltagare med demens engagerade sig i olika djurrelaterade 
aktiviteter genom instrumentet ”Observational Measurement of engagement” (OME) som 
innebär att data registreras genom direkt observation och förs in i ett speciellt dataprogram. 

6.2.2 Ytterligare variabler  

I samband med att de fysiologiska mätningarna utfördes, mättes även en del andra 
variabler. I sju av de inkluderade studierna undersöktes sammanlagt sju variabler, en i 
vardera studien [42, 44-46, 48-49, 51]. Den förstnämnda studien av Cole et al [42] 
undersökte deltagarnas ångestnivåer genom att de fick fylla i självskattningsformuläret 
”The Spielberger State-Trait Anxiety Inventory form Y-I” på tjugo frågor, med en 
fyragradig skala. Braun et al [45] lät barn skatta upplevda smärtnivåer genom att använda 
smärtskalan ”FACES pain scale” där barnen fick peka på ansiktsuttryck som motsvarade 
deras upplevelse. Ytterligare en effekt baserad på upplevelser hos barn var beteendemässig 
stress, vilken undersöktes i studien av Havener et al [51].  Där filmades barnen och därefter 
bedömdes filmerna med hjälp av ”Observational Scale of Behavioral Distress” (OBSD), 
vilket är en skala bestående av åtta beteenden, bl.a. gråt, skrik och muntlig smärta. En 
undersökare analyserade inspelningarna och bestämde respektive beteendes frekvens under 
15 sekunders perioder som sedan sammanställdes till en summerad frekvens [51]. I den 
sista av de tre studierna utförda på barn, där upplevelser mättes, var det lärarna till barn 
med diagnosen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) som fick bedöma barnens 
beteende i samband med hundterapi. Med hjälp av en fem-gradig skala bedömde 
respektive lärare respektive barns beteende utifrån fem påståenden [44]. 

Genom strukturerade intervjuer med tre öppna frågor till deltagarna kunde Lust et al [48] 
fånga upplevelser, tankar och känslor kring en hund boende på ett hem och därmed mäta 
dess effekt på deltagarnas livskvalitet. Bode et al [49] utvärderade deltagarnas åsikter om 
hundterapins effektivitet via ett standardiserat protokoll med tre öppna frågor, via intervjun 
kunde forskarna få reda på observerade svårigheter eller kommentarer från andra deltagare, 
samt känslan av att arbeta med en hund. 

6.3 Effekter av hundens närvaro 

6.3.1 Fysiologiska effekter 

Några av de fysiologiska effekterna visade på viss statistisk signifikans då det gällde 
blodtryck, perifer kroppstemperatur, lungtryck, hjärtfrekvens, medicinanvändning, 
neurohormoner samt rörelse. Alla studiers resultat visar dock inte på statistiskt signifikanta 
effekter, i vissa studier finns snarare tendenser till motsatta effekter istället, som t.ex. att 
blodtrycket ökar.  
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6.3.1.1 Blodtryck, perifer kroppstemperatur och lungtryck 

Av de sex studierna som mätte blodtrycket [42-45, 48, 50] var det två som visade på 
effekter [43-44]. I studien där 15 äldre kvinnor fick interagera med två hundar i tio minuter 
visades en blodtryckssänkning. Det systoliska trycket visade en statistiskt signifikant 
sänkning för alla deltagare utom en, medan det diastoliska trycket visade på en trend mot 
statistisk signifikans (p=0.118) [43]. Somervill et al:s studie [44] som undersökte hundens 
lugnande respektive upphetsande effekt på barn med diagnosen ADHD gav ett resultat 
motsatt Luptak och Nuzzo´s [43], det visade sig i en signifikant ökning av det systoliska 
blodtrycket [44]. 

Stress kan ta sig uttryck i perifer kroppstemperatur, vilket också var syftet med Havener et 
al:s studie [51], den signifikanta skillnad som uppstod var den upplevda stressen inför 
tandläkarbesöket. De barn som var rädda inför tandläkarbesöket lugnades signifikant 
(p=0.017) av hunden med en ökning på 4.1 grader Fahrenheit i perifer kroppstemperatur, 
till skillnad från de barn i kontrollgruppen som inte var rädda inför besöket [51]. Hundens 
effekt på hjärtsviktspatienters lungtryck uppvisade kraftig sänkning av det systoliska 
lungartärtrycket och lungkapillärtrycket med vardera hög statistisk signifikans (p=0.03 
respektive p=0.01) till skillnad från kontrollgruppen [42].  

6.3.1.2 Andnings- och hjärtfrekvens  

Av de sex studierna som undersökte hjärtfrekvens [42-45, 48, 50] respektive 
andningsfrekvens [45, 48] visade fem studier på signifikanta effekter. Luptak och Nuzzo´s 
studie [43] visade en statistisk signifikant skillnad i lägre hjärtfrekvens efter interaktion 
med hundarna. Hos barnen med diagnosen ADHD uppmättes en signifikant sänkning i 
hjärtfrekvens (p<0.01) även det efter interaktion med hund [44], likaså i studien av Walsh 
et al [50] sjönk hjärtfrekvensen signifikant i interventionsgruppen (p=0.021). Då det gällde 
andningsfrekvens visade Braun et al:s [45] studie en statistisk signifikant ökning av denna 
(p=0.011) hos barn som fick djurterapi medan hjärtfrekvensen inte påverkades signifikant. 
Även hos patienterna där användningen av vidbehovmedicinering utreddes, uppmättes en 
signifikant sänkning av hjärtfrekvensen (p<0.001) [48]. 

6.3.1.3 Neurohormoner och medicinering 

I studien där patienter med hjärtsvikt undersöktes mättes även nivåerna av adrenalin och 
noradrenalin. Gruppen som träffade terapihunden hade signifikant lägre nivåer av 
adrenalin (p=0.04) och noradrenalin (p=0.02) under respektive efter interventionen, 
jämfört med gruppen som träffade en person utan hund [42]. 

Användningen av vidbehovsmedicinerna smärtstillande sjönk efter kontakt med hund, 
denna effekt visade på en signifikant skillnad (p=0.017), däremot sjönk inte användningen 
av vidbehovsmedicinerna antidepressiva och laxermedel [48]. 

6.3.1.4 Rörelse 

I tre studier undersöktes gångrelaterade aktiviteter som samtliga visade på statistiskt 
signifikanta resultat på någon variabel [46-47, 49]. När gångsträckan mättes av Herbert 
och Greene [46] visade resultaten på att kvinnorna gick längre (p=0.05) med hund i 
jämförelse med utan hund. Hundterapins effekt på gångmönster och gånghastighet hos 
patienter med stroke [47] visade båda på signifikanta resultat, för tre deltagare ökade 
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gånghastigheten signifikant (p=0.005, p=0.003, p=0.002). Alla fyra deltagarna gick 
snabbare med hunden än de gjorde med käpp efter träningsperioden (p<0.003). Alla 
deltagarna visade också på en minskning av antalet större avvikelser (p=0.038) respektive 
mindre avvikelser (p=0.018) i gångmönster [47]. Den sista av de tre studierna [49] nådde 
inte riktigt signifikans men närmade sig den vad det gällde att gå längre sträcka under 
längre tid med högre hastighet (p=0.06). Vid en jämförelse mellan de två sessionerna gick 
deltagarna snabbare (p=0.038) med hund än utan. 

6.3.1.5 Bevisvärde för fysiologiska effekter 

De bedömda studiernas bevisvärde som finns beskrivna i tabell 1 (s. 13) överförs här till 
det resultat som respektive studie har visat statistisk signifikans på. 

De två studier som visade statistisk signifikans gällande blodtrycket hade lika bevisvärde, 
medelhögt [43-44]. Gällande perifer kroppstemperatur [51] och lungtryck [42] utfördes en 
studie per respektive variabel, dessa bedömdes båda till högt bevisvärde. Av de fyra studier 
som visade på signifikant sänkning i hjärtfrekvens var två av dem av högsta bevisvärde 
[48, 50] och två av medelhögt bevisvärde [43-44]. Den studie som visade på signifikant 
skillnad i andningsfrekvens var av högt bevisvärde [45]. Coles [42] studie som visade på 
sänkning av neurohormoner var av högsta bevisvärde, även studien av Lust [48] var av 
högsta bevisvärde. Den sistnämnda visade statistisk signifikans gällande användningen av 
vidbehovsmediciner smärtstillande. De tre sista studierna bland de som undersökte 
fysiologiska variabler mätte gångrelaterade aktiviteter, dessa var alla av medelhögt 
bevisvärde [46-47, 49].  

6.3.2 Ytterligare effekter 

I sju av de inkluderade studierna undersöktes även kvalitativa variabler som positiva 
förändringar i livskvalitet och upplevd smärta [42, 44-46, 48-49, 51]. Hos patienter med 
hjärtsvikt hade gruppen som träffade terapihunden den största ångestsänkningen efter 
interventionen i förhållande till baslinjemätningen, jämfört med grupperna som träffade en 
person (p=0.002) och en kontrollgrupp (p<0.001) [42]. Hundens effekt på smärtreduktion 
hos barn visade att denna var fyra gånger större (p=0.006) hos barnen som fick hundterapi 
jämfört med kontrollgruppen [45]. 

Hos de boende på en rehabiliteringsavdelning minskade inte bara användningen av 
vidbehovsmedicinering av smärtstillande, utan det rapporterades också positiva 
förändringar i livskvalitet [48]. I Bode et al:s studie [49] uttryckte deltagarna sitt 
engagemang för hunden, att de kände sig säkrare och tryggare samt mer motiverad. På en 
psykiatrisk avdelning för demenssjuka sjönk även ljudnivån signifikant (p=0.001) i 
samband med hundens besök [50]. Somervill et al:s studie [44] visade inte någon 
signifikant skillnad gällande beteenden bland barn efter interaktion med hund enligt de 
observerande lärarna. Inte heller Havener et al:s studie [51] kunde påvisa effekt på 
beteendemässig stress inför ett tandläkarbesök.  

De tre studier som visade statistisk signifikans gällande ytterligare effekter av olika 
karaktär var alla av högt bevisvärde.  
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6.3.3 Evidens för fysiologiska effekter vid användande av hund  

I detta avsnitt kommer det sammanlagda vetenskapliga underlagets evidensstyrka att 
redovisas, utifrån SBU:s gradering i de fyra nivåerna: ”starkt vetenskapligt underlag”, 
”måttligt starkt vetenskapligt underlag”, ”begränsat vetenskapligt underlag” och 
”otillräckligt vetenskapligt underlag” [15].  

Resultaten visar att det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag för sänkning av 
hjärtfrekvensen vid användandet av hund vid arbete med klienter i olika situationer. Detta 
eftersom de fyra studier [43-44, 48, 50] som visade på statistisk signifikant sänkning av 
just hjärtfrekvensen var av högt bevisvärde, men eftersom tre av dem hade icke 
experimentell design [43-44, 48] ses detta som försvagande faktorer vilket ger variabeln 
hjärtfrekvens denna evidensstyrka. De gångrelaterade aktiviteterna graderas till begränsat 
vetenskapligt underlag för ovanstående syfte. Detta då de tre studierna [46-47, 49] som 
undersökte variabeln hade medelhögt bevisvärde samtidigt som samtliga studiers design 
var av icke experimentell typ vilket försvagar evidensstyrkan. Variabeln blodtryck som 
visade på statistisk signifikans i två studier [43-44] graderades till otillräckligt 
vetenskapligt underlag då dessa visade på motsägande resultat. De resterande fem 
variablerna (perifer kroppstemperatur, lungtryck, andningsfrekvens, neurohormoner, 
smärtstillande vidbehovsmediciner) graderades även de till evidensstyrkan otillräckligt 
vetenskapligt underlag eftersom respektive variabel undersöktes av en studie vardera. 
Studiernas resultat kunde inte jämföras mot någon annan studie, vilket resulterade i en 
bedömning av att det brast i det vetenskapliga underlaget trots bra design och bevisvärde. 

De studier som visade på signifikanta skillnader i andra variabler förutom de fysiologiska 
var tre till antalet [42, 45, 50], dessa var alla av högt bevisvärde. Eftersom variablerna 
smärtreduktion [45], ångestsänkning [42] och sänkt ljudnivå [50] undersöktes av en studie 
vardera bedömdes de till evidensstyrkan otillräckligt vetenskapligt underlag, deras resultat 
kunde inte jämföras med andra vilket resulterar i den lägsta evidensstyrkan. 

6.4 Sammanfattning 

Sammantaget visade genomgången av studierna att de variabler som visade på statistisk 
signifikans hade ett bevisvärde som var högt eller medelhögt. Statistisk signifikans i 
fysiologiska variabler visade sig i form av sänkning i systoliskt blodtryck, systoliskt artär- 
och kapillärtryck i lungorna, hjärtfrekvens, medicinanvändning och neurohormonnivåer. 
Vidare visades en signifikant skillnad i ökning av den perifera kroppstemperaturen och 
rörelse i form av sträcka, hastighet, tid samt förbättrat gångmönster. Ytterligare effekter 
som visade på statistisk signifikans visade sig i form av ångest- och smärtminskning, 
förbättrad livskvalitet, lägre ljudnivå, en känsla av säkerhet, trygghet och motivation 
alternativt distraktion. Några studiers resultat visade statistisk signifikans till motsatta 
effekter, som att systoliskt blodtryck och andningsfrekvens ökade.  

Vad gäller evidensstyrkan visar ovanstående resultat på att ingen variabel utifrån denna 
systematiska litteraturstudie graderades till den högsta evidensstyrkan. Däremot fanns 
måttligt starkt vetenskapligt underlag för sänkning av hjärtfrekvensen samt ett begränsat 
vetenskapligt underlag för de gångrelaterade aktiviteterna. Resterande variabler, av både 
fysiologiskt och annat slag, graderades till evidensstyrkan otillräckligt vetenskapligt 
underlag. Orsakerna var två, antingen att variabeln var undersökt av en studie och därmed 
inte kunde jämföras med ett annat resultat, eller så visade studiernas resultat på 
motsägande resultat. 
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7 DISKUSSION  

Författarna ställde i början av denna systematiska litteraturstudie upp fem frågeställningar, 
de fyra första besvarades i resultatet och kommer nedan att diskuteras medan den femte 
frågan: ”Hur kan hunden användas som medel i en arbetsterapeutisk kontext?” besvaras i 
avsnittet 7.1.1. 

7.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framgår det att hunden använts som medel i flera olika situationer och eftersom 
en arbetsterapeut kan arbeta inom många olika områden [10] menar författarna att 
variationen i situationer är till en fördel då det gäller att finna evidens för användandet av 
hund inom arbetsterapi. Ju fler områden där hunden har använts som ett medel och där 
effekter har uppmätts, desto säkrare kan slutsatser dras gentemot olika arbetsområden, 
vilket ökar relevansen för att använda hund. Vidare kan arbetsterapeuten arbeta inom 
rättspsykiatri och kriminalvård där klienten är tagen ur sitt hem, därför är de påvisade 
effekterna från studier gjorda i en experimentell situation av värde för att slutsatser från 
denna systematiska litteraturstudie ska kunna generaliseras. 

Hos patienter med hjärtsvikt [42] visade sig hunden ha effekt på nivåer av adrenalin- och 
noradrenalin. Hjärtsvikt är en svår sjukdom som ofta gör patienterna mer eller mindre 
oförmögna att utföra önskvärda aktiviteter. Arbetsterapeutens roll då det gäller dessa 
patienter är bl.a. att lära ut energibesparande arbetssätt, stärkande övningar och olika 
tekniker för att kunna klara sin vardag [52]. Genom hundterapi kan belastningarna på 
hjärtat minskas vilket i sin tur kan underlätta patientens utförande av sin ADL eller fysiska 
träning.  

Även om evidensstyrkan visade på otillräckligt vetenskapligt underlag ser vi resultatet 
gällande blodtryck och andningsfrekvens som intressanta fynd ändå. Hos personer med 
någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som t.ex. ADHD visade studien av Somervill 
et al. [44] att effekten av interaktionen med hunden medförde en ökning av blodtrycket 
istället för sänkning. Även studien av Braun [45] visade på något av en motsatt effekt då 
barnens andningsfrekvens visade sig stiga istället för att sjunka. Detta behöver dock inte 
innebära något negativt utan tyder snarare på en positiv stress då barnen blev upphetsade 
och glada över att träffa hunden. Detta diskuterades även av studiernas författare som den 
troligaste orsaken till det förhöjda blodtrycket och andningsfrekvensen. Då det samtidigt 
rapporterades en fyra gånger så hög smärtreducering bekräftar det ovanstående 
resonemang. Barnen med ADHD uppvisade även en hjärtfrekvensreducering, förutom 
blodtrycksökning, efter interaktionen vilket tyder på att hunden samtidigt hade en lugnande 
effekt. Eftersom evidensstyrkan för variabeln hjärtfrekvens graderades till måttligt starkt 
vetenskapligt underlag menar författarna att resultatet går att lita på. I vårt samhälle idag 
ligger mycket fokus på att vi ska vara lugna, stressa ner, sitta lugnt i klassrummet och 
dylikt. Men det finns också personer som kan behöva stimulans åt andra hållet, de har svårt 
att komma igång eller ta initiativ, då kan hunden istället fungera som en motivator. 
Motivation beskrivs av Creek och Bullock [53] som drivkraften hos en person att agera för 
att nå sina mål eller behov. Ur arbetsterapeutisk synvinkel är detta ett intressant fynd, då en 
arbetsterapeuts arbete till stor del går ut på att hjälpa klienten till meningsfulla aktiviteter 
och där motivationen spelar en stor roll. Även i studien av Marx [41] där intresset för 
hunden resulterade i ökad aktivitet över tid framkom motivationsaspekten. 
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Hundens effekt på rörelserelaterade aktiviteter är intressant då för det första evidensstyrkan 
var ganska hög (begränsat vetenskapligt underlag) men också för att en av 
arbetsterapeutens uppgifter är att förbättra, vidmakthålla eller kompensera för nedsatt 
aktivitetsförmåga [4]. Camp [34] uppskattar att upp emot 75 % av de förskrivna 
hjälpmedlen mot fysiska funktionsnedsättningar inte används efter ett tag, där menar 
författarna att hunden istället kan bli detta medel för att förbättra eller vidmakthålla 
aktivitetsförmågan, vidare beskriver han t.ex. hur hunden kan tränas att hjälpa till med 
vissa behov som att flytta tvätt mellan tvättmaskin och torktumlare eller öppna dörrar. 
Detta kan vara till stor nytta för patienter med hjärtsvikt vilka kan ha försämrad fysisk ork. 
Hunden kan även vara till hjälp för personer med neurologiska alternativt fysiska 
funktionsnedsättningar som t.ex. kan ha dålig balans eller andra svårigheter med 
rörelseförmågan [47, 49]. Förutom att kompensera för fysiska funktionsnedsättningar kan 
hunden också fylla andra funktioner som att kunna förbättra självförtroendet, öka den 
sociala interaktionen och minska stressen. Dessutom får personen ett ansvar för en levande 
varelse, vilket kan bidra med känslor av att vara behövd, vilket i sin tur kan bidra till att 
återskapa roller som kanske gått förlorade genom funktionsnedsättning.  

Trots dålig evidensstyrka (otillräckligt vetenskapligt underlag) för studierna av Lust et al. 
[48] och Braun et al. [45] anser författarna det intressant att diskutera resultaten för smärta 
hos barn samt användning av vidbehovsmedicinerna smärtstillande hos vuxna, då de 
visade en signifikant sänkning av båda när hunden var närvarande. Detta kan ha sin 
förklaring i att kontakten med en hund stimulerar frisättningen av oxytocin som bl.a. har en 
smärtstillande effekt. Sett ur arbetsterapeutiskt perspektiv är detta intressant då en 
biverkning av smärtstillande mediciner bl.a. kan påverka kognitionen eller öka fallrisken 
hos äldre, men också att det kan vara tecken på generellt bättre fysiskt och/eller psykiskt 
mående som i förlängningen kan underlätta arbetsterapeutens arbete [54]. Då vetskapen 
finns om att smärtupplevelser påverkas av bl.a. omgivning, humör eller stressnivå, kan 
arbetsterapeuten vinna mycket genom användningen av hundterapi, speciellt då smärta kan 
reducera förmågan att utföra sådant man vill göra [55]. 

Studien av Walsh et al [50] som även den visade på otillräckligt vetenskapligt underlag, 
undersökte en psykiatrisk avdelning för personer med demens där det visade sig att 
ljudnivån på avdelningen sjönk signifikant när hunden var hos patienterna. Personalen 
beskrev hur de upplevde en förbättrad social interaktion mellan personal och patienter, 
även om denna effekt bara varade ca 15-30 minuter efter att hunden lämnat avdelningen 
[50]. Trots den låga evidensstyrkan menar författarna att det kan vara av intresse för 
arbetsterapeuten att ha kännedom om denna studies resultat, att denna studie i alla fall 
visade på en tystare och lugnare avdelning och att de boende blev mer kommunikativa med 
personalen. Detta kan användas på så sätt att arbetsterapeuten kan planera tiden 
tillsammans med personalen då denne besöker de boende, t.ex. komma till avdelningen när 
hunden är där alternativt precis efter hundterapin för att på så sätt kunna utnyttja dess 
effekt i kontakten med de boende. 

Strang [35] beskriver att tidigare forskning om hundens effekter på människan har visat på 
motsägelsefulla resultat, vilket också bekräftas i författarnas studie då evidensstyrkan 
varierar från ett begränsat vetenskapligt underlag till ett måttligt starkt vetenskapligt 
underlag. En förklaring som ges är att studier av hundens effekt på människan är svåra att 
göra helt lika eftersom alla inte reagerar på hunden på samma sätt [35]. Författarna är här 
av samma åsikt och menar att de tankar och känslor någon har inför hunden även kan 
påverka fysiologiskt. Därför får det inte glömmas bort i diskussionen vid val av 
behandlingsmetod, alltså hundterapi, att vissa människor kan vara rädda för eller allergiska 
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mot hundar. Det spelar ingen roll hur lovande studieresultat som framkommer, om det är 
så att någon är allergisk eller är rädd, då går hunden inte att använda i en vårdsituation. 
Deltagandet i de studier som ingår i denna systematiska litteraturstudie har alla varit på 
frivillig basis med bl.a. exklusionskriterierna allergi eller rädsla för hundar.  

Författarna hade för avsikt att finna studier med så högt bevisvärde som möjligt, där kan 
validitets- och reliabilitetsdiskussioner vara en hjälp i värderingen. Dock har forskarna inte 
diskuterat detta gällande de instrument som användes för att mäta de fysiologiska 
variablerna. Men eftersom tester av blodprover, mätningar av blodtryck, puls, 
hudtemperatur, sekunder och meter inte kan testas eller mätas på så många andra sätt än de 
vedertagna metoderna så utgick författarna från att instrumenten var standardiserade. Av 
de sju studier som även analyserade någon form av psykologisk variabel var det tre som 
beskrev instrumentet som validitets- och/eller reliabilitetstestat, vilket innebär att 
författarna inte kan dra för stora slutsatser av dessa variablers resultat. Pålitligheten för vårt 
resultat bör även det diskuteras utifrån evidens och bevisvärde. Flera studier har haft god 
design, högt deltagarantal (medel 34) och lågt bortfall (totalt 6) vilket ledde till ett 
medelhögt eller högt bevisvärde. Därför menar författarna att det är synd att slutsatser inte 
kan dras från de statistiskt signifikanta skillnader studierna visat på några av variablerna, 
för trots det goda bevisvärdet så genererar ett enskilt resultat inte till annat än graderingen 
otillräckligt vetenskapligt underlag. Ytterligare en försiktighet som bör tas i beaktande 
gällande resultaten är det faktum att fem av studierna var pilotstudier, vilket också 
Rondeau et al:s [47] påpekade i sin studie.  

Endast en variabel graderades till måttligt starkt vetenskapligt underlag och en variabel till 
begränsat vetenskapligt underlag, resterande graderades till den lägsta evidensstyrkan. Det 
faktum att denna systematiska litteraturstudie består av ett relativt lågt antal studier (n=11), 
på grund av tidsram och resursförutsättningar, i jämförelse med antal genomförda studier 
på området, menar författarna kan ha påverkat att ingen undersökt variabel kunde graderas 
till ”starkt vetenskapligt underlag”. Alltså om fler studier hade inkluderats hade kanske 
samma variabler undersökts av flera, därmed skulle de studier med bra bevisvärde från 
denna undersökning bättre kunnat tas tillvara. 

En viss varsamhet bör därför också beaktas gällande generaliserbarheten eftersom 
datamaterialet enbart omfattar 11 studier med varierande klientgrupper respektive 
situationer. Samtidigt menar författarna att eftersom flera av studierna visade på lovande 
resultat banar det väg för mer omfattande studier av liknande karaktär då användandet av 
hund som medel fortfarande är ett relativt nytt område. 

7.1.1 Hur hunden kan användas som medel i en arbetsterapeutisk 
kontext. 

En av denna systematiska litteraturstudies frågeställningar var hur hunden kan användas 
som medel i en arbetsterapeutisk kontext. Författarna fann starkast evidens (måttligt starkt 
vetenskapligt underlag) för hundens effekt på hjärtfrekvensen. Denna sjönk i interaktion 
med hunden vilket är något som kan utnyttjas av arbetsterapeuten då en hög hjärtfrekvens 
kan vara tecken på bl.a. ökad stress. I en arbetsterapeutisk kontext är det en fördel om 
personen inte upplever stress då detta kan påverka den arbetsterapeutiska interventionen 
negativt. Genom att ha en hund med sig kan detta skapa en lugn atmosfär som inverkar 
positivt på hjärtfrekvensen och därmed kanske interventionen ge större effekter.  
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Då arbetsterapeutens arbetsområde ofta täcker in en stor del av en människas liv menar 
författarna att hunden kan vara ett utmärkt redskap i att nå flera av klientens 
behovsområden. Variabeln rörelserelaterade aktiviteter i form av promenaders längd och 
hastighet samt personens gångmönster graderades till evidensstyrkan begränsat 
vetenskapligt underlag. Detta ses som positivt och intressant för arbetsterapeuten då 
förmågan till aktivitet till stor del påverkas av den fysiska kapaciteten och om den fysiska 
hälsan ökar underlättar detta i sin tur aktivitetsförmågan. En annan fördel med hunden är 
dess mångsidighet eftersom ett hjälpmedel många gånger bara ersätter eller kompenserar 
en förmåga, t.ex. ett gånghjälpmedel, menar författarna att en hund kan fungera som ett 
gånghjälpmedel samtidigt som den också kan fungera som motivator för att komma ut på 
promenad, vilket studiens resultat visar. Hunden har också förmågan att på ett 
lättförståeligt sätt visa tillgivenhet, människor som t.ex. har någon kognitiv nedsättning 
kan ha svårt att förstå det sociala spelet eller förstå vad en annan människa menar. Men en 
hund är många gånger lättare att förstå, deras kroppsspråk är mer universellt, en viftande 
svans förstår de flesta betydelsen av. 

7.2 Metoddiskussion 

Arbetsterapins grund är att meningsfulla aktiviteter kan förhindra eller mildra fysisk 
och/eller psykisk ohälsa. Den kvantitativa forskningen baseras på en objektivitet och 
neutralitet som syftar till att finna bevis för den rutin, behandlingsmetod eller 
omvårdnadsåtgärd som genererar störst nytta för en klient. På detta sätt har forskaren 
distans till det undersökta vilket minskar risken att bias, som t.ex. förutfattade meningar, 
ska påverka resultatet [14]. Då författarnas syfte med denna systematiska litteraturstudie 
var att finna evidens för hundens effekt på människan valdes den kvantitativa ansatsen.  

Att undersöka fysiologiska effekter kan upplevas ligga utanför ämnesområdet, men då 
arbetsterapi ska vila på vetenskaplig grund är det ändå av stort intresse att veta vilka 
interventioner som görs som har en fysiologisk effekt. Studiens artiklar var alla 
publicerade mellan 2001 och 2010, förutom en som publicerades 1995. Orsaken till valet 
av denna var att det var den enda författarna fann där arbetsterapeuter hade undersökt 
hundens fysiologiska effekt. Vidare hittades studier riktade mot att undersöka upplevelsen 
av hunden men då detta inte var syftet med studien exkluderades dessa (n=15).  

Svårigheten med databassökningen för att finna relevanta artiklar var att hundterapi kan 
användas på olika åldersgrupper, klientunderlag, i många olika miljöer samt att effekten 
kan mätas på så många olika sätt. Samtidigt var det omöjligt att bara använda sig av 
enskilda sökord som ”pet therapy” eller ”animal assisted therapy” utan att kombinera, då 
detta generade alltför många träffar. Sålunda finns en risk att relevanta artiklar har missats. 
Intensiva sökningar och diskussioner fördes av författarna för att på bästa sätt fånga in det 
vi ville undersöka; vilken evidens det finns för användandet av hund vid arbete med 
klienter i olika situationer.  

Resultaten som framkom både stöds av studier, samt visar på motsatta resultat, jämfört 
med andra liknande studier. Svårigheterna med att jämföra studier där hundens effekt har 
mätts kan t.ex. vara att klientgrupperna inte har varit homogena, ena gången undersöks 
barn, nästa gång och problemen har varit av olika art. Kontexterna kan skilja sig åt, så 
också känslorna inför hunden, vissa personer föredrar en stor hund mer än en liten vilket i 
sin tur kan påverka utfallet. Om en person hela sitt liv endast har haft små hundar som t.ex. 
Chihuahua kanske en stor schäferhund inte är den lämpligaste hunden för denna individ att 
använda vid terapi. Detta resonemang utgör ett av problemen med terapi med hund [16].  
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7.3 Konklusion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka vilken evidens det finns 
för att användandet av hund vid arbete med klienter i olika situationer har någon effekt. Vi 
har genom de fem frågeställningarna undersökt detta och funnit viss evidens för några av 
de fysiologiska variablerna i form av sänkt hjärtfrekvens samt att rörelserelaterade 
aktiviteter i form av promenaders längd och hastighet samt personers gångmönster 
förbättrades. Gällande övriga fysiologiska samt de ytterligare variabler som undersöktes 
visade flera på statistisk signifikans men då evidensstyrkan endast nådde otillräckligt 
vetenskapligt underlag går det inte att dra några slutsatser om evidens här. 

Orsaken till det otillräckliga vetenskapliga underlaget berodde i flera fall på att endast en 
studie undersökt en specifik variabel som i sig gav högt bevisvärde. Därför menar 
författarna att det trots detta finns tillräckliga belägg för att uttrycka att hunden kan vara 
användbar i en arbetsterapeutisk kontext då dess förmåga att fungera som en läkande kraft 
inte bara ligger på det fysiologiska planet utan också på det psykologiska och sociala 
planet. 

Författarna ser en potential för att hunden i den framtida vården har en större roll, 
förhoppningsvis vid sidan av arbetsterapeuten. Som tidigare nämnts i resultatdiskussionen 
ser författarna ett utrymme för fler studier av hundens effekt på människan i fler 
sammanhang, exempelvis en systematisk litteraturstudie kan genomföras riktad mot en 
specifik åldersgrupp eller diagnos eftersom området är brett och fortfarande relativt 
outforskat. 



 24 

Referenser  

[1] Roberts P. Kurfuerst S. Low J. Historical and social foundations for practice. Ur: 
Radomski M. Latham C. Occupational therapy for physical dysfunction. 6:e uppl. 
Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. s. 21-39. 

[2] Dickie V. What is occupation? Ur: Crepeau E. Cohn E. Schell B. Willard & 
Spackman's occupational therapy. 11:e uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2009. s. 15-21. 

[3] Fasoli S. Assessing roles and competence. Ur: Radomski M. Latham C. 
Occupational therapy for physical dysfunction. 6:e uppl. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2008. s. 65-90. 

[4] FSA. Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter; 
2004. 

[5] Rust, K. Managing deficit of first-level motor control capacities using rood and 
proprioceptive neuromuscular facilitation techniques. Ur: Radomski M. Latham C. 
Occupational therapy for physical dysfunction. 6:e uppl. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2008. s. 690-713.  

[6] Solet, J. Optimizing personal and social adaptation. Ur: Radomski M. Latham C. 
Occupational therapy for physical dysfunction. 6:e uppl. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2008. s. 924-950. 

[7] Huntley N. Cardiac and pulmonary diseases. Ur: Radomski M. Latham C. 
Occupational therapy for physical dysfunction. 6:e uppl. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2008. s. 1295-1320.  

[8] Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter [online]. Bohus: Ale 
tryckteam; 2008. [Läst 2010-11-19]. Tillgänglig: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11307/2001-105-
2_20011053.pdf. 

[9] FSA. När behövs arbetsterapi? [online] 2010. [Läst 2010-11-22]. Tillgänglig: 
http://www.fsa.akademikerhuset.se/Fakta-om-arbetsterapi/Gor-arbetsterapi-nagon-
nytta/Nar-behovs-arbetsterapi/ 

[10] FSA. Anhörig/Patient [online] 2010. [Läst 2010-11-22]. Tillgänglig: 
 http://www.fsa.akademikerhuset.se/Fakta-om-arbetsterapi/Anhorigpatient/ 

[11] Willman A. Stoltz P. Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2006.  

[12] White J. Questions for occupational therapy practice. Ur: Crepeau E. Cohn E. Schell 
B. Willard & Spackman's occupational therapy. 11:e uppl. Philadelphia: Wolters 
Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2009. s. 262-272.   

[13] Radomski M. Planning, guiding and documenting practice. Ur: Radomski M. Latham 
C. Occupational therapy for physical dysfunction. 6:e uppl. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2008. s. 40-64.  



 25 

[14] Forsberg C. Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys 
och presentation av omvårdnadsforskning. 2:a uppl. Stockholm: Natur & Kultur; 
2008. 

[15] SBU. Studiekvalitet och evidensstyrka. [online]. [Läst 2010-12-13]. Tillgänglig: 
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-
evidensstyrka/ 

[16] Höök I. Hund på recept: den professionella vårdhunden. Stockholm: Gothia; 2010.  

[17] Passer M. Smith R. Holt N. Bremner A. Sutherland E. Vliek M. Psychology – The 
Science of mind and behaviour. London: McGraw-Hill Higher Education; 2009. 

[18] Beck-Friis B. Hundens roll i vården. Ur: Beck-Friis B. Beck-Friis A. Strang P. 
Hundens betydelse i vården: erfarenheter och praktiska råd. 1:a. uppl. Stockholm: 
Gothia Förlag AB; 2007. s. 11-17. 

[19] Uvnäs-Moberg K. Petersson M. Oxytocin – biokemisk länk för mänskliga relationer. 
Mediator av antistress, välmående, social interaktion, tillväxt, läkning. 
Läkartidningen 2004; 101. s. 2634-2639. 

[20] Beck-Friis J. Underskattat samspel människa och djur. Miljöforskning. 2009; 6 
[online] [Läst 2010-11-19]. Tillgänglig: 
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Januari-
2010/Innehall/Temaartiklar/Underskattat-samspel-manniska-och-djur/. 

[21] Odendaal J. Magic or medicine. Journal of psychosomatic research. 2000; 44: 275-
280. [Läst 2010-11-05]. Tillgänglig: Databasen PubMed.  

[22] Horowitz S. The human-animal bond: health implications across the lifespan. 
Alternative and complementary therapies. 2008; 14(5). [Läst 2010-11-04]. 
Tillgänglig: Databasen Cinahl.  

[23] Fine A. Foreword. Ur: Fine A. Handbook on animal-assisted therapy: theoretical 
foundations and guidelines for practice. 2:a uppl. San Diego: Academic Press; 2006. 
s. xi-xii. 

[24] Velde B. Cipriani J. Fisher G. Resident and therapist views of animal-assisted 
therapy: Implications for occupational therapy practice. Australian Occupational 
Therapy Journal. 2005; 52: 43-50. [Läst 2010-11-04]. Tillgänglig: Databasen Cinahl.  

[25] Beck-Friis B. Hunden i institutionell äldrevård. Ur: Beck-Friis B. Beck-Friis A. 
Strang P. Hundens betydelse i vården: erfarenheter och praktiska råd. 1:a. uppl. 
Stockholm: Gothia Förlag AB; 2007. s. 19-24. 

[26] Kruger K. Serpell J. Animal-assisted interventions in mental health: Definitions and 
theoretical foundations. Ur: Fine, A. Handbook on animal-assisted therapy: 
theoretical foundations and guidelines for practice. 2:a uppl. San Diego: Academic 
Press; 2006. s. 21-36. 

[27] Rhinehart E. Mcgoldrick M. Infection control in home care and hospice. 2:a uppl. 
Sudbury: Jones & Bartlett Publishers; 2006. 



 26 

[28] King L. Animal-assisted therapy: a guide for professional counselors, school 
counselors, social workers, and educators. Bloomington: Authorhouse; 2007. 

[29] Brodie S. Biley F. An exploration of the potential benefits of pet-facilitated therapy. 
Journal of clinical nursing. 1999; 8: 329-337. [Läst 2010-11-05]. Tillgänglig: 
Databasen Cinahl. 

[30] Ryan J. Straub E. People with MS Are going to the dogs. Inside MS. 2005; 23(2): 30-
35. [Läst 2010-11-05]. Tillgänglig: Databasen Cinahl.  

[31] Mullet S. A helping paw: animal visitations are shown to have beneficial effects on a 
wide range of patients. RN. 2008; 71(7): 39-44. [Läst 2010-11-01]. Tillgänglig: 
Databasen Cinahl. 

[32] Charnetski C. Riggers S. Brennan F. Effect of petting a dog on immune system 
function. Psychological reports. 2004; 95: 1087-1091. [Läst 2010-11-04]. 
Tillgänglig: Databasen PubMed. 

[33] Fairman S. Huebner R. Service dogs: a compensatory resource to improve function. 
Occupational Therapy in Health Care. 2000; 13(2): 41-52. [Läst 2010-11-05]. 
Tillgänglig: Databasen Cinahl. 

[34] Camp M. The Use of Service Dogs as an Adaptive Strategy: A Qualitative Study. 
American journal of occupational therapy. 2001; 55: 509-517. [Läst 2010-11-05]. 
Tillgänglig: Databasen Psycinfo. 

[35] Strang P. Hundens effekt på hälsan – vad säger forskningen. Ur: Beck-Friis B. Beck-
Friis A. Strang P. Hundens betydelse i vården: erfarenheter och praktiska råd. 
Stockholm: Gothia Förlag AB; 2007. s. 79-87. 

[36] Williams E. Jenkins R. Dog visitation therapy in dementia care: a literature review. 
Nursing older people. 2008; 20(8): 31-35. [Läst 2010-11-15]. Tillgänglig: Databasen 
Cinahl. 

[37] Dimitrijević I. Animal-assisted therapy – a new trend in the treatment of children and 
adults. Psychiatria Danubina. 2009; 21(2): 236-241. [Läst 2010-11-15]. Tillgänglig: 
Databasen Pubmed. 

 
[38] Eggiman J. Cognitive-behavioral therapy: a case report – animal-assisted therapy. 

Topics in Advanced Practice Nursing. 2006; 6(3). [Läst 2010-11-15]. Tillgänglig: 
Databasen Cinahl. 

 
[39] McCabe B W. Baun M M. Speich D. Agrawal S. Resident dog in the Alzheimer's 

special care unit. Western Journal of Nursing Research. 2002; 24(6): 684-96. [Läst 
2010-11-15]. Tillgänglig: Databasen Cinahl. 

[40] Östlundh L. Informationsssökning. Ur: Friberg F (red). Dags för uppsats – 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur; 2006. s. 
45-70. 



 27 

[41] Marx M. Et al. The Impact of Different Dog-related Stimuli on Engagement of 
Persons With Dementia. American Journal of Alzheimer's Disease & Other 
Dementias. 2010; 25(1): 37-45. [Läst 2010-11-20]. Tillgänglig: Databasen Cinahl. * 

[42] Cole K. Gawlinski A. Steers N. Kotlerman J. Animal-assisted therapy in patients 
hospitalized with heart failure. American journal of critical care. 2007; 16(6): 575-
86. [Läst 2010-11-22]. Tillgänglig: Databasen Cinahl. * 

[43] Luptak J. Nuzzo N. The effects of small dogs on vital signs in elderly women: a pilot 
study. The Cardiopulmonary Physical Therapy Journal. 2004; 15(1): 9-12. [Läst 
2010-11-22]. Tillgänglig: Databasen Cinahl. * 

[44] Somervill J. Et al. Handling a dog by children with attention-deficit/hyperactivity 
disorder: Calming or exciting?  North American Journal of Psychology. 2009; 11(1): 
111-120. [Läst 2010-11-22]. Tillgänglig: Databasen PsycINFO. * 

[45] Braun C. Stangler T. Narveson J. Pettingell S. Animal-assisted therapy as a pain 
relief intervention for children. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2009: 
15(2): 105-109. [Läst 2010-11-22]. Tillgänglig: Databasen Cinahl. * 

[46] Herbert J. Greene D. Effect of preference on distance walked by assisted living 
residents. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics. 2001; 19(4): 1-15. [Läst 
2010-11-22]. Tillgänglig: Databasen Cinahl. * 

[47] Rondeau L. Et al. Effectiveness of a rehabilitation dog in fostering gait retraining for 
adults with a recent stroke: A multiple single-case study. NeuroRehabilitation. 2010; 
27(2): 155-63. [Läst 2010-11-22]. Tillgänglig: Databasen Cinahl. * 

[48] Lust E. Ryan-Haddad A. Coover K. Snell J. Measuring clinical outcomes of animal-
assisted therapy: impact on resident medication usage. The consultant Pharmasist: 
The journal of the American society. 2007; 22(7): 580-585. [Läst 2010-11-22]. 
Tillgänglig: Databasen Pubmed. * 

[49] Bode R. Costa B. Frey J. The impact of animal-assisted therapy on patient 
ambulation: a feasibility study. American journal of recreation therapy. 2007; 6(3): 
7-19. [Läst 2010-11-22]. Tillgänglig: Databasen Cinahl. * 

[50] Walsh P. Mertin P. Verlander D. Polland C. The effects of a “pets as therapy” dog on 
persons with dementia in a psychiatric ward.  Australian occupational therapy 
journal. 1995; 42(4): 161-166. [Läst 2010-11-22]. Tillgänglig: Databasen Cinahl. * 

[51] Havener L. Et al. The effects of a companion animal on distress in children 
undergoing dental procedures. Comprehensive Pediatric Nursing. 2001; 24: 137-152. 
[Läst 2010-11-22]. Tillgänglig: Databasen Cinahl. * 

[52] Stone K. Cardiac conditions. Ur: Crepeau E. Cohn E. Schell B. Willard & 
Spackman's occupational therapy. 11:e uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2009. s. 994-997.  

[53] Creek J. Bullock A. Planning and implementation. Creek J. Lougher L. Occupational 
therapy and mental health. 4:e uppl. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2008. s 109-
130. 



 28 

[54] FASS. Läkemedel och hälsa [online]. [Läst 2010-11-22]. Tillgänglig: 
http://www.fass.se/LIF/lakarbok/lakemedelhalsa artikel.jsp?articleID=18383. 

[55] White B. Psychobiological factors. Ur: Crepeau E. Cohn E. Schell B. Willard & 
Spackman's occupational therapy. 11:e uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2009. s. 715-738. 

 

Artiklar med * ingår i resultatet. 

 



 

Bilaga 1  

Sökmatris 

 Psykinfo  Cinahl  Pubmed  

Sökord 
Antal 
träffar 

Antal 
granskade 

Antal 
valda 

artiklar 

Antal 
dubbletter 

Antal 
träffar 

Antal 
granskade 

Antal 
valda 

artiklar 

Antal 
dubletter 

Antal 
träffar 

Antal 
granskade 

Antal 
valda 

artiklar 

Antal 
dubletter 

(DE=”dogs”) and (”occupational 
therap*”) 

19 1 0 9         

(DE=”dogs”) and (DE=”animal 
assisted therapy”) 

31 2 1 8         

(MH ”dogs”) and (MH ”pet 
therapy”) 

    86 14 6 0     

(MH “dogs”) and (“occupational 
therap*”) 

    9 2 1 3     

(MH “dogs”) and (“service 
animals”) 

    24 2 0 7     

(“dogs”) and (“occupational 
therapy”) 

        3 0 0 1 

(“dogs”) and (“animal assisted 
therapy”) 

        41 4 2 9 

Antal valda artiklar 
sammanlagt 

50 3 1 17 119 18 7 10 44 4 2 10 

 

En artikel hittades via manuell sökning. 



 

Bilaga 2 

Flödesschema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkluderade studier som 
mäter upplevelser  

(n=15) 

Identifierade potentiella studier som 
undersöker effekt 

n= 40 
 

Kvalitetsgranskade studier som undersöker effekt 
n=26 

Exkluderade studier (n=15) 
  - kan ej utgöra vetenskapligt underlag 

pga. för dålig kvalitet 
 

Studier som undersöker effekt vilka 
utgör 

 underlag för slutsatser 
n=11 

Resultatet av sökningen i 
tre databaser 

n=213 (”peer-reviewed” och på 
svenska/engelska) 

Exkluderade artiklar (n=173) 
• dubbletter (n=37) 
• mäter för studien inte relevant ämne (n=52) 
• kvalitativa studier (n=10) 
• fallbeskrivningar (n=28) 
• litteraturstudier (n=27)  
• varken abstract eller fulltext (n=19) 

Studier från manuell sökning  
(n=1) 



 

Bilaga 3 

Artikelmatris 
 
Titel, 
författare, 
tidskrift, årtal  

Design och 
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Titel: Animal-
assisted therapy 
in patients 
hospitalized with 
heart failure. 
 
Författare: 
Kathie M. Cole, 
Anna Gawlinski, 
Neil Steers and 
Jenny Kotlerman 
 
Tidskrift: 
American 
journal of 
critical care 
 
Årtal: 2007 
 
 
 
 

Experimentell 
design med 
randomisering till 3 
olika grupper där 
en är kontrollgrupp. 
Studien omfattade 
76 personer 18-80 
år med hjärtsvikt. 
Inget bortfall 
redovisats.    

Syftet är att undersöka 
om ett besök på 12 
minuter med en hund 
kan förbättra blodtryck, 
hjärtfrekvens, 
lungartärtryck och 
lungkapillärtryck samt 
om neurohormon-
nivåerna adrenalin och 
noradrenalin kan 
sänkas då dessa kan ha 
en skadlig effekt på 
hjärtat. Man vill också 
undersöka om 
djurterapi (AAT) kan 
ha en 
ångestreducerande 
effekt på patienter med 
hjärtsvikt.  
 
 

En grupp fick ett 12 
minuters besök av en 
person med en hund, en 
annan grupp fick besök av 
endast en person medan 
kontrollgruppen fick den 
sedvanliga vården.  
Variablerna blodtryck, 
hjärtfrekvens, 
lungartärtryck och 
kapillärtryck i lungor samt 
nivåer av hormonerna 
adrenalin och noradrenalin 
mättes vid baseline, efter 8 
minuter och efter 16 
minuter.  
Ångestnivåer mättes genom 
Spielberger State-Trait 
Anxiety inventory form Y-
I. 
 
 
 
 

Gruppen som fick träffa hunden 
hade jämfört med 
kontrollgruppen en kraftigare 
sänkning av det systoliska 
lungartärtrycket under/efter 
interventionen (p=0.03) 
respektive (p=0.001).  
Kapillärtrycket i lungorna 
under/efter interventionen 
(p=0.01) respektive (p=0.001) 
medan hjärtfrekvens och 
blodtryck inte påverkades 
signifikant. Gruppen som träffade 
hunden hade jämfört med 
gruppen som bara träffade en 
person signifikant lägre 
adrenalinnivåer (p=0.04) och 
noradrenalinnivåer (p=0.02) både 
under/efter interventionen.  
Efter interventionen hade gruppen 
som träffade terapihunden den 
största sänkningen av ångestnivån 
från baseline jämfört med 
gruppen som bara träffade en 
person (p=0.002) och 
kontrollgruppen (p<0.001).  
 
 

Djurterapi (AAT) kan 
enligt denna studie ha 
effekt när det gäller 
att sänka trycket i 
lungkretsloppet, 
sänka 
neurohormonnivåerna 
samt minska 
ångestnivån hos 
patienter som vårdas 
på grund av 
hjärtsvikt. Att det inte 
blev någon effekt på 
blodtrycket i stora 
kroppspulsådern 
menade man kunde 
bero på den 
medicinering 
patienterna fick för 
att reglera sitt 
blodtryck samt att 
blodtrycket i snitt hos 
denna patientgrupp 
redan var väldigt lågt 
(99/60).  



 

Titel, 
författare, 
tidskrift, årtal  

Design och 
deltagare 

Syfte  Metod  Resultat Diskussion  

Titel: Animal-
assisted therapy 
as a pain relief 
intervention for 
children 
Författare: 
Carie Braun, 
Teresa Stangler, 
Jennifer 
Narveson,  
Sandra Pettingell 
 
Tidskrift:  
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
Årtal: 2009 

Kvasi-experimen-
tell design med 
interventionsgrupp 
(n=18) och 
kontrollgrupp 
(n=39). Totalt i 
studien ingick 57 
barn, 3-17 år. Målet 
var från början 47 
barn i varje grupp 
(totalt 94) men på 
grund av hundens 
bortgång blev 
deltagarantalet 
endast 57.  

Syftet är att undersöka 
vilken effekt terapi med 
en hund har när det 
gäller att reducera 
smärta hos barn på en 
akutmottagning för 
barn. Man ville mäta 
både den upplevda 
smärtan samt den 
fysiologiska påverkan 
av hundterapi. 
 

För att se hur hundterapi 
påverkar fysiologiskt görs 
mätningar av blodtryck, 
hjärt- och andningsfrekvens 
samt smärtnivåer. 
Mätningar sker vid baseline 
på båda grupperna. 
Andningsfrekvens mättes 
under en minut. Smärtnivån 
mättes genom smärtskalan 
”FACES pain scale” där 
barnen fick uppge sin 
upplevda smärta.  
 
Interventionsgruppen fick 
15-20 minuters session med 
terapihunden och dess 
skötare. Efter mötet med 
hunden gjordes 
mätningarna igen.  
 
Hos kontrollgruppen 
gjordes en andra mätning 
efter att barnet hade fått 
sitta i 15 minuter i en lugn 
miljö för att inte en negativ 
påverkan på smärta skulle 
ske.  
 
 
 
 

Blodtryck och hjärtfrekvens 
påverkades inte signifikant men 
däremot fanns en signifikant 
höjning av andningsfrekvensen 
(p=0.011) hos barnen som fick 
djurterapi jämfört med 
kontrollgruppen. Detta menar 
man speglade upphetsningen 
barnen kände inför mötet med 
hunden.  
 
Smärtreduktionen var fyra gånger 
större (p=0.006) hos barnen som 
fick hundterapi jämfört med 
kontrollgruppen. 
 

Studien ger starka 
bevis för att 
hundterapi kan vara 
en effektiv metod för 
att reducera smärta 
hos barn. Man menar 
att detta beror på att 
ett möte med ett 
vänligt djur ökar 
frisättningen av 
endorfiner som har en 
positiv påverkan på 
oss vilket i sin tur 
påverkar fysiska 
variabler som t.ex. 
lägre blodtryck.  
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tidskrift, årtal  

Design och 
deltagare 

Syfte  Metod  Resultat Diskussion  

Titel: The 
effects of small 
dogs on vital 
signs in elderly 
women: a pilot 
study 
 
Författare: Jane 
E Luptak och 
Nancy A Nuzzo.   
 
 
Tidskrift: The 
Cardiopulmonar
y Physical 
Therapy Journal 
 
Årtal:  2004 

Pilotstudie. Icke 
experimentell 
design med 3 
grupper om 5 
personer som 
testpersonerna 
randomiserades till. 
Ingen 
kontrollgrupp 
användes. 15 
kvinnor (83 +/- 3.5 
år) som uppgavs 
tycka om hundar 
ingick i studien. 
Inget bortfall 
redovisades. 
 
 

Syftet var att undersöka 
om de positiva 
upplevelser som ofta 
upplevs finnas mellan 
människa och djur 
sträcker sig längre än 
bara känslomässiga 
fördelar och syftet är 
därför att undersöka 
vilken effekt en hund 
har på blodtryck, 
hjärtfrekvens och 
syresättning hos äldre 
kvinnor.  
 
 

Man mätte varje deltagares 
blodtryck, hjärtfrekvens 
och syresättning i vila innan 
interventionen. Grupperna 
fick möta två hundar i ett 
rum, efter 10 minuter 
gjordes en andra mätning. 
Efter att hundarna tagits ut 
från rummet fick 
personerna sitta still i 5 
minuter varefter mätningar 
gjordes en sista gång.  
 

Blodtrycket minskade på 13 av 14 
kvinnor (en kvinna gick inte att 
mäta på då 
blodtrycksmanschetten var för 
stor). Det fanns en statistiskt 
signifikant skillnad i det 
systoliska blodtrycket och 
gällande det diastoliska trycket 
syntes en trend mot signifikans 
(p=0.118). Mellan första och 
andra mätningen uppmättes också 
en signifikant minskning av 
hjärtfrekvensen, mellan första och 
tredje mätningen uppmättes 
däremot inte signifikans (p=0.08). 
Inte heller uppmättes signifikans 
när det gällde syresättningen hos 
kvinnorna.  
 
 
 

Resultaten stöder 
hypotesen att 
umgänge med hundar 
kan sänka 
blodtrycket. Då det 
också fanns en trend 
mot en hjärtfrekvens-
sänkning ansågs 
hundarna ha en 
stressreducerande 
effekt. Tidigare 
studier pekar på 
liknande resultat. 
Äldre kvinnor kan 
kanske inte skaffa en 
hund i syftet att sänka 
sitt blodtryck men det 
visar på värdet av att 
de äldre på boenden 
och liknande har 
möjlighet att få träffa 
djur genom t.ex. 
djurterapi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Titel, 
författare, 
tidskrift, årtal  

Design och 
deltagare 

Syfte  Metod  Resultat Diskussion  

Titel: Effect of 
preference on 
distance walked 
by assisted 
living residents. 
 
Författare: J. 
D.Herbert; 
David Greene. 
 
Tidskrift: 
Physical & 
Occupational 
Therapy in 
Geriatrics  
 
Årtal: 2001 

Pilotstudie. Icke 
experimentell 
design. Ingen 
kontrollgrupp 
användes. 10 
kvinnor, 70-89 år, 
ingick i studien. 
Bortfall 
redovisades 
gällande mest och 
minst föredragen 
aktivitet (n=8). Alla 
10 studiedeltagare 
deltog dock i 
utförandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att se om 
utförandet blir bättre 
vid utförande en 
föredragen aktivitet 
jämfört med en mindre 
föredragen aktivitet 
samt vilken effekt en 
hund har på 
gångsträckan i den 
föredragna aktiviteten. 
 
 

Deltagarna fick identifiera 
vilken av de fyra 
gångaktiviteterna: gå med 
hund ute; gå med hund 
inne, gå själv inne och gå 
själv ute de föredrog mest 
respektive minst. Därefter 
fick alla deltagarna 
genomföra alla aktiviteter 
och sträckan mättes.  
 
  
 
 

Kvinnorna gick signifikant längre 
i den mest föredragna (p=0.016) 
aktiviteten jämfört med den minst 
föredragna. Man uppmätte också 
signifikans när det gällde 
gångsträckan med hund jämfört 
med att gå utan hund (p=0.05).   
 

Slutsatser dras att när 
man gör något man 
föredrar så blir 
utförandet bättre samt 
att de äldre personer 
som deltog i denna 
studie gick 
signifikant längre 
med hund vilket visar 
att en hund kan 
fungera som en 
utmärkt motivator 
och att djur i klinisk 
verksamhet bör 
studeras mer. 
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Titel: The 
effects of a 
companion 
animal on 
distress in 
children 
undergoing 
dental 
procedures 
 
Författare: 
Leann Havener; 
Lisa Gentes; 
Barbara Thaler; 
Mary E Megel; 
Mara M Baun; 
Frank A 
Driscoll; Soraya 
Beiraghi; 
Sangeeta 
Agrawal 
 
Tidskrift: 
Comprehensive 
Pediatric 
Nursing, 
 
Årtal: 2001 
 
 
 

Pilotstudie. 
Experimentell 
design med 
kontrollgrupp. I 
studien ingick 40 
barn mellan 7 och 
11 år. 20 barn 
ingick i respektive 
grupp. Inget 
bortfall 
redovisades.  
 

Syftet är att undersöka 
vilken effekt en hund 
har på stress eller 
ångest i en 
tandläkarsituation 
genom att fungera som 
distraktion under 
behandlingen.  
 
 

Hälften av barnen hade en 
hund hos sig under 
proceduren och andra 
hälften inte. Man mätte den 
beteendemässiga stressen 
genom att videofilma 
barnen och använda skalan 
”Observational scale of 
behavioral distress”. Den 
fysiska stressen mättes via 
den perifera 
hudtemperaturen och 
mätningar gjordes med 5-
minutersintervaller från det 
att barnet satte sig i 
tandläkarstolen tills slutet 
av sessionen. Mätningar av 
hudtemperatur gjordes då 
en förhöjd hudtemperatur 
indikerar avslappning. 
 
 

Inga signifikanta skillnader i den 
beteendemässiga (p=0.19) eller 
den fysiska stressen (p=0.81) 
upptäcktes mellan kontrollgrupp 
och experimentgrupp .  
 
Det var först när undersökningen 
riktades mot de barn som inför 
tandläkarbesöket upplevde stress 
(n=17) och jämförde dessa med 
de barn som inte upplevde stress 
som hundens påverkan på barnen 
visade en signifikant skillnad 
(p=0.017). Kontrollgruppens 
perifera hudtemperatur var i snitt 
1.8 ° Fahrenheit lägre än 
experimentgruppen i början av 
interventionen och 4.1 ° 
Fahrenheit lägre i slutet.  
 
 
 
 

Studien visade att de 
barn som var mest 
stressade inför 
tandläkarbesöket och 
hade hunden hos sig 
upplevde mindre 
fysiologisk stress 
vilket visade sig i en 
högre hudtemperatur 
hos experiment-
gruppen. Under 
studien visade det sig 
att flera barn inte var 
rädda för att gå till 
tandläkaren och att 
resultaten därför inte 
visade några tydliga 
resultat förrän en 
jämförelse skedde 
mellan de barn som 
var stressade och de 
som inte upplevde 
stress. 
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Titel: Measuring 
clinical 
outcomes of 
animal-assisted 
therapy: impact 
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Tidskrift: The 
consultant 
Pharmasist: The 
journal of the 
American 
society  
 
Årtal: 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icke experimentell 
design. Ingen 
kontrollgrupp 
användes. Urvalet 
som var ett 
bekvämlighetsurval 
bestod av 58 
individer i åldrarna 
24-60 år boende i 
ett rehabiliterings-
boende. Av de 58 
var det 44 personer 
använde någon 
form av vid-
behovsmedicin-
ering och 34 
personer hade 
ordinerats kontroll 
av blodtryck, hjärt- 
och andnings-
frekvens. 
 
 

Vilken effekt har en 
hund som 
stadigvarande bor i 
huset på medicin-
användning av vid-
behovsmediciner av 
psykofarmaka och 
andra vid-
behovsmediciner.  
Mätning av upplevd 
livskvalitet 
genomfördes också.  
 
 

3 månader innan hunden 
flyttade in på enheten 
samlades data in gällande 
vid-behovsmedicinering av 
psykofarmaka, 
smärtstillande mediciner 
och  laxermedel. Blodtryck, 
hjärt- och andningsfrekvens 
mättes också.  
 
Nio månader efter att 
hunden flyttat in gjordes 
samma datainsamling igen. 
Man jämförde sedan varje 
individ med sina egna 
värden före hundens 
ankomst.  
 
Tre öppna frågor ställdes 
om studiedeltagarnas 
upplevelse av och 
interaktion med hunden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Användningen av smärtstillande 
vid-behovsmediciner minskade 
signifikant (p=0.017) och man 
uppmätte också signifikans 
gällande sänkning av 
hjärtfrekvensen (p<0.001). Övriga 
mätta variabler visade ingen 
signifikans. 
 
De boende rapporterade också 
positiva förändringar i 
livskvalitet.  
 
 

Studien visar att en 
terapihund kan ha 
god effekt gällande 
livskvalitet samt att 
man kunde påvisa en 
positiv trend gällande 
minskad användning 
av smärtstillande 
mediciner vid behov 
samt sänkning av 
hjärtfrekvens vilket är 
positivt då detta är ett 
av tecknen på 
kardiovaskulär hälsa.  
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American 
journal of 
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other dementias 
 
Årtal: 2010 

Icke experimentell 
design utan 
kontrollgrupp 
användes. 
Deltagarna bestod 
av 56 personer i 
åldrarna 61-101 år 
med diagnosen 
demens. Inget 
bortfall 
redovisades.  

Syftet var att undersöka 
vilken effekt hundterapi 
har på personer med 
demens och om tidigare 
erfarenheter eller 
intresse av hundar 
påverkar utfallet.  

Varje deltagare fick utföra 
olika sorters hundaktiviteter 
där varje session varade 
mellan 3 och 15 minuter. 
De olika aktiviteterna 
bestod i att träffa antingen 
en levande hund i olika 
storlekar; en 
gosedjurshund; en 
robothund; att färglägga en 
hund på bild samt se på en 
videofilm med en valp. 
Utvärdering skedde sedan 
av dessa olika stimuli 
genom observation av 
deltagarna samt tiden 
deltagarna engagerade sig i 
de olika hundaktiviteterna. 
Tiden deltagarna ägnade sig 
åt varje aktivitet mättes i 
sekunder. Attityden till de 
olika aktiviteterna 
utvärderades genom 
observationer och mättes 
enligt skalan 
”Observational measurment 
of engagement”.  
 
 
 
 
 

Engagemanget gällande de små 
hundarna var signifikant lägre 
(p=0.009) än för den stora 
hunden. Högsta engagemanget 
var för videon med valpen (160.5 
sekunder) följt av den riktiga 
hunden (120,2 sekunder). Lägst 
intresse väckte målande av en 
hundbild (96,7 sekunder). Man 
fann positiva attityder gällande de 
riktiga hundarna, robothundarna, 
videon med valpen och 
gosedjurshunden. Inga 
signifikanta skillnader fanns dock 
tidsmässigt i engagemanget 
mellan de olika hundaktiviteterna. 
Man fann ingen statistisk 
signifikans gällande tidigare 
erfarenheter och hundar vilket 
tolkades som att det inte 
påverkade utfallet i studien.  

Resultatet visade att 
personer med demens 
kan dra fördelar av 
hundterapi. 
Deltagarna i studien 
var mest positiva till 
de levande hundarna. 
Det framkom ingen 
statistisk skillnad i de 
olika 
hundaktiviteterna 
men författarna fann 
att deltagarna ägnade 
längst tid åt videon 
med valpar följt av de 
riktiga hundarna.    
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Årtal: 2010 
 
 
 
 
 
 

Pilotstudie. Icke 
experimentell 
design med 4 
personer i åldrarna 
57-63 år som efter 
stroke har 
hemipares. Ingen 
kontrollgrupp 
användes. Inget 
bortfall 
redovisades.  

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
effektiv en 
rehabiliteringshund är 
som gånghjälp när det 
gäller att förbättra 
gångmönstret och öka 
gånghastigheten.  
 
 

En tre veckors 
träningsperiod genomfördes 
med en rehabiliteringshund. 
Träning skedde 4 gånger i 
veckan och varje 
träningstillfälle varade 60 
minuter. Före 
träningsperioden noterades 
gånghastighet och 
gångmönster. Efter varje 
session upprepades sedan 
mätningarna. Tiden mättes i 
sekunder på en sträcka av 
10 meter.  
 
 

Alla fyra deltagare visade ett 
förbättrat gångmönster där alla 
fyra deltagare visade en 
signifikant minskning i antalet 
mindre (p=0.038) och större 
(p=0.018) avvikelser. För tre av 
deltagarna ökade gånghastigheten 
signifikant (p=0.005; 0.003; 
0.002) efter träningen med 
hunden och alla deltagare gick 
signifikant snabbare med hunden 
än de gjorde med käpp efter 
träningsperioden (p<0.003).  
 
 

Denna studie visar att 
en 
rehabiliteringshund 
kan fungera som ett 
effektivt 
gånghjälpmedel och 
att den också kan 
fungera när det gäller 
att förbättra 
gångmönstret hos 
personer som har haft 
stroke.  
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Journal of 
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Icke experimentell 
design utan 
kontrollgrupp. 22 
barn ingick i 
studien från början, 
med ett bortfall av 
5 barn var det 
slutligen 17 barn 
mellan 7 och 12 år 
ingick i studien.  

Syftet var att mäta de 
fysiska reaktionerna 
hos barn med 
diagnosen ADHD när 
de interagerar med en 
hund eftersom barn 
med ADHD kan 
reagera annorlunda på 
olika stimuli. Har 
hunden en lugnande 
eller en upphetsande 
effekt på barnen? 
 
 

Varje barn testades på två 
sätt. Ena sessionen skedde 
med hund där man satt utan 
hund 5 minuter, hade 
hunden i knät i 5 minuter 
och sedan var utan hunden 
igen de sista 5 minuterna. 
Den andra sessionen skedde 
helt utan hund. Varje 
session tog 15 minuter. 
Blodtryck och hjärtfrekvens 
mättes var 5:e minut under 
varje session.  
 
Lärarna fick också bedöma 
barnets beteende enligt en 
5-gradig skala med fem 
påståenden en timme efter 
sessionerna.  

Huvudsakliga fynd var en 
signifikant ökning av det 
diastoliska blodtrycket när barnet 
höll hunden, en signifikant 
ökning av det systoliska trycket 
under tiden efter att barnet hade 
varit med hunden medan en 
signifikant hjärtfrekvenssänkning 
skedde efter interaktionen med 
hunden.  
Det fanns inga signifikanta 
förändringar i barnens beteenden 
efter interaktion med hunden 
enligt skalan lärarna fick fylla i.  
 
 

Ökningen av 
blodtrycket ansågs 
bero på den positiva 
stress barnen 
upplevde av att möta 
hunden vilket på 
detta sätt kan visa på 
fördelarna med 
djurterapi. Inga 
tecken upptäcktes på 
att hunden skulle ha 
någon lugnande 
effekt på barn med 
ADHD.  
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Pilotstudie. Icke 
experimenell 
design. Ingen 
kontrollgrupp 
användes. 23 
deltagare med 
lättare neurologiska 
funktionshinder på 
en rehabiliterings-
enhet ingick i 
studien. Med ett 
bortfall blev det till 
slut 22 deltagare 
som slutförde 
studien.  

Syftet var att undersöka 
vilken effekt en hund 
kan ha på patienter som 
genomgår fysisk 
rehabilitering. Specifikt 
undersöktes 
patienternas förmåga 
att förflytta sig med 
eller utan hund. 

Metoden var att mäta tid, 
hastighet och distans vid 
förflyttning med eller utan 
hund. Varje session tog ca 
30 minuter och man utförde 
2 sessioner. De deltagare 
som inte klarade att gå helt 
själva hade någon form av 
gånghjälpmedel både när de 
gick med och utan hund.  
 
Frågor ställdes också till 
patienterna om deras 
upplevelse av träningen 
med hunden.  

Deltagarna gick längre sträcka, 
under längre tid och med högre 
hastighet med hunden även om 
endast distansen närmade sig 
signifikans (p=0.06). Vid 
jämförde av session ett och två 
fann man att deltagarna i session 
två gick signifikant längre 
(p=0.013) utan hund men 
signifikant snabbare (p=0.038) 
med hund. De personer som 
använde gånghjälpmedel gick 
längre sträcka och under längre 
tid utan hund medan de som inte 
använde något gånghjälpmedel 
tenderade att gå längre sträcka 
under längre tid med hunden.  
 
Alla deltagare tyckte om att 
arbeta med hunden, flera 
upplevde sig säkrare och tryggare 
med hunden samt att hunden 
fungerade som antingen 
motivation eller distraktion. De 
som använde något annat 
gånghjälpmedel uttryckte dock 
oro över att skada hunden med 
sitt gånghjälpmedel och att denna 
oro distraherade dem.  
 
 
 

Bristen på signifikans 
menade författarna 
dels berodde på det 
låga antalet 
studiedeltagare. 
Författarna 
uppfattade också att 
studieresultatet 
påverkades av att 
vissa deltagare 
använde något 
gånghjälpmedel 
förutom hunden. Det 
uttryckte också 
svårigheter i att 
värdera resultatet då 
vissa deltagare t.ex. 
kanske inte gick så 
långt med hunden 
men istället gick 
under längre tid, och 
hur detta skulle 
värderas i förhållande 
till om personen gick 
längre sträcka utan 
hunden.  
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Kvasi-
experimentell 
design med 
experimentgrupp 
och kontrollgrupp. 
7 deltagare ingick i 
varje grupp, en 
deltagare i kontroll-
gruppen blev sjuk 
vilket innebar att 
13 deltagare 
slutförde studien. 
Deltagarna var 65 
år eller äldre.  

Syftet var att utvärdera 
effekten av en hunds 
närvaro på en 
psykiatrisk 
slutenvårdsavdelning 
för personer med 
demens. Kan en hund 
ge mätbara fysiologiska 
effekter eller påverka 
patienternas dagliga 
fungerande samt om 
hunden kan ha en 
lugnande effekt på 
avdelningen i form av 
lägre ljudnivå?   

Studien skedde under en 
12-veckors period och 
hunden var på 
experimentgruppens 
avdelning 3 timmar i följd, 
2 gånger i veckan. 
Hjärtfrekvens och 
diastoliskt blodtryck mättes 
på deltagarna innan hunden 
introducerades och sedan 
inför och efter varje besök 
av hunden. Ljudnivån på 
avdelningarna mättes också 
inför och sedan före och 
efter varje terapisession 
med hunden. Mätningar 
gjordes också gällande 
beteende med skalan 
”London Psycho-Geriatric 
rating scale” samt ADL-
nivå med hjälp av skalan 
”Brighton clinic adaptive 
behaviour scale”. Dessa 
mätningar gjordes innan 
hundterapin startade samt i 
slutet av 12-
veckorsperioden.  
 
 
 
 

Gällande blodtrycket uppmättes 
inte några signifikanta skillnader, 
men i experimentgruppen sjönk 
det diastoliska blodtrycket 
aningen under 12-veckors 
perioden. Hjärtfrekvensen sjönk 
signifikant i experimentgruppen 
(p=0.021). Vid mätningar av 
ljudnivån uppmättes en 
signifikant ljudsänkning på 
avdelningen där 
experimentgruppen bodde 
(p=0.001) vilket berodde på att 
högljudda spontana rop och 
aggressiva verbala utbrott 
minskade. När det gällde 
beteende och ADL uppmättes 
ingen skillnad mellan 
experimentgrupp och 
kontrollgrupp. 

Den bristande 
signifikansen 
gällande blodtrycket 
kan bero på 
studiedeltagarnas 
medicinering. Den 
sänkta 
hjärtfrekvensen talar 
för att någon form av 
stressreduktion 
skedde.  Personalen 
upplevde att det bästa 
med hundens besök 
var den förbättrade 
sociala interaktionen 
mellan personal och 
patienter, denna 
effekt varade dock 
bara ca 15-30 minuter 
efter att hunden 
lämnat avdelningen.  

 


