
 

 

 
Examensarbete i omvårdnad, 15 hp 
 
 
 
 

 
 
 
Hur personer med psykisk ohälsa upplever 
djurterapi 
En litteraturstudie 
 
 
Eric Corneliusson 
Pernilla Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Martin Jarl 
Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1504 
Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa 
Karlskrona 01 2020  



1 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa,  
Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad 
01 2020 

 

Hur personer med psykisk ohälsa upplever 
djurterapi 

 
 
Eric Corneliusson 
Pernilla Johansson 
 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett vanligt problem i världen som kan bidra till negativa 
konsekvenser för människors livskvalitet. Sjuksköterskan möter personer med psykisk ohälsa på 
många platser inom vården och ansvarar även för dessa personers omvårdnad. Det finns evidens 
för att djurterapi har positiv effekt hos personer med psykisk ohälsa och är tidigare använt som ett 
redskap inom vården i relativt liten skala.    
Syfte: Syftet är att undersöka hur personer med psykisk ohälsa upplever djurterapi. 
Metod: Metoden var en litteraturstudie med en induktiv ansats baserad på 10 vetenskapliga 
artiklar innehållande kvalitativ data som sedan analyserades med en integrerad analys. 
Resultat: Från analysen framkom fyra teman: acceptans, trygghet, obehag och betydelsefull som 
speglar deltagarnas upplevelser av djurterapi i olika situationer och som behandlingsform.   
Slutsats: Djurterapi upplevs generellt som en positiv upplevelse och kan bidra med känslor och 
upplevelser som inte andra terapiformer eller läkemedel kan åstadkomma på samma nivå. 
Deltagarnas upplevda effekter av djurterapin tyder på ett brett användningsområde och en tydlig 
resurs för den grundutbildade sjuksköterskan i sin omvårdnad men även att mer forskning krävs 
för att ytterligare evidensbasera terapiformen. 
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Inledning 

Psykisk ohälsa är ett vanligt förekommande problem runtom i världen (Ritchie & Roser, 2017), 

och i Sverige är psykisk ohälsa sedan 2014 den vanligaste orsaken till sjukskrivning 

(Försäkringskassan, 2016; Försäkringskassan, 2017). Personer med psykisk ohälsa kämpar ofta 

med ångest, stress och depression vilket kan leda till svåra problem i vardagen. Sjuksköterskan 

ansvarar i sitt omvårdnadsyrke för att bidra till patienternas förmåga att hantera sina 

hälsoproblem och uppnå bästa möjliga livskvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; Benner 

& Wrubel, 1989). Genom att initiera icke-farmakologiska behandlingsmetoder, som exempelvis 

olika former av terapier, ger sjuksköterskan patienten möjligheten att bryta tanke- och 

beteendemönster samt utveckla ett hälsosammare sätt att bemöta tankar, känslor och smärta 

(Socialstyrelsen, 2017b; Wiklund-Gustin, 2015). Djurterapi har använts som redskap av 

vårdpersonal för olika former av psykisk eller social terapi sedan år 1792 och användandet ökar 

allt mer (Altschiller, 2011). En systematisk litteraturöversikt visar att terapimetoden har fysiskt 

och psykiskt goda effekter på människan genom bland annat sänkt blodtryck, hjärtfrekvens, 

rädsla och ångest (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius, & Kotrschal, 2012). Den grundutbildade 

sjuksköterskan kan initiera djurterapi som en omvårdnadsåtgärd och en icke-farmakologisk 

behandlingsmetod genom att ta vara på evidensen, involvera vårdteamet och ge personer med 

psykisk ohälsa djurterapi som bidrar till en förbättrad psykisk hälsa (Höök, 2010). Inför detta är 

det därav viktigt att undersöka hur personer med psykisk ohälsa upplever djurterapi för att ge den 

grundutbildade sjuksköterskan en djupare förståelse för omvårdnadsåtgärden.  

 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa 

Hälsa definieras av World Health Organization [WHO] (u.å.) som ett fullständigt fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande samt menar på att det inte endast är en frånvaro av sjukdom eller 

svaghet. En av konsekvenserna när detta välbefinnande inte uppnås är psykisk ohälsa, vilket går 

att definiera på olika sätt. Wiklund-Gustin (2015) benämner begreppet psykisk ohälsa som en 

konsekvens som uppstår när en person tappar kontrollen över sina känslor och tack vare det 

skapar ett tankemönster eller beteende som är dysfunktionellt. The American Psychiatric 

Association (2018) menar på att psykisk ohälsa är en förändring som sker inom en person på ett 
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mentalt, behavioristiskt och emotionellt plan och som grundar sig i ångest och/eller funktionella 

problem i det sociala, arbets- eller familjelivet.  

 

Psykisk ohälsa innefattar allt ifrån små vardagliga problem till livslånga utmaningar. Den visar 

sig i olika former, exempelvis som fetma, sömnproblem, psykisk påfrestning eller en allmänt 

nedsatt livskvalité (Ringsberg, 2009). Folkhälsomyndigheten (2017) menar på att det går att dela 

upp psykisk ohälsa i två huvudbegrepp: psykiska sjukdomar och psykiska besvär (se figur 1). 

Psykiska besvär är beskrivningar på symtom, såsom ångest och nedstämdhet, som personer 

upplever under påfrestningar i livet. Vanligtvis så är det fråga om vanliga reaktioner. Ångest är 

exempelvis en naturlig reaktion som kroppen skapar när den upplever att det finns en fara eller ett 

hot som personen måste vara uppmärksam om. Saker som att försöka få ekonomin att gå ihop 

eller att inte känna sig tillräcklig på sin arbetsplats skulle kunna göra en person orolig och ge 

denne ett ångestpåslag. Dock behöver ohälsan nödvändigtvis inte diagnostiseras, även om den 

fortfarande kan påverka personens förmåga att fungera optimalt (Folkhälsomyndigheten, 2017; 

Sjöström & Skärsäter, 2014; Skärsäter, 2009; Wiklund-Gustin, 2015). Psykiska sjukdomar, 

fortsätter Folkhälsomyndigheten (2017), är svårare och ett mer omfattande tillstånd där flera 

kriterier uppfylls samt kräver att en diagnos sätts och beskrivs inte vara samma sak som 

exempelvis vardaglig stress. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 

(2006) tar upp allvarligare former av ångest, såsom panikångest där en person lider av starka 

ångestattacker som kommer oväntat och plötsligt, som ett exempel på hur en psykisk sjukdom 

kan skilja sig från psykiska besvär. 

 

 

(Folkhälsomyndigheten, 2017, figur 1) 
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Enligt American Psychiatric Association's bok MINI-D 5 (2013), som utgår ifrån läkarnas 

diagnosverktyg vid psykisk ohälsa DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition), så används ordet psykisk störning för att beskriva psykisk sjukdom. 

Enligt deras definition så anses psykisk störning vara ett syndrom som har en stor klinisk 

påverkan på personens kognitiva, psykiska och funktionella förmågor. Personens förmåga att 

hantera sitt beteende och sina känslor blir nedsatt och försvårar arbete eller det sociala livet. 

Oftast skapar den psykiska störningen lidande och gör det svårare för personen att leva sitt liv. 

American Psychiatric Association tar också upp exemplet depression som en form av psykisk 

störning, men trycker på att personen måste ha upplevt nedstämdhet eller mist intresse för saker 

under större delen av dagen i mer än två veckors tid för att det ska gå att diagnostisera syndromet. 

Denna studie definierar psykisk ohälsa utifrån både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Båda 

aspekterna orsakar mentala och sociala besvär för individen samt skapar svårigheter i livet. 

 

Foldemo (2014) menar på att den grundutbildade sjuksköterskan inom sin profession träffar på 

personer med psykisk ohälsa både ute i samhället och i olika öppenvårdsformer. Enligt statistik 

från Försäkringskassan (2016; 2017) så var 139 000 personer i Sverige diagnostiserade med en 

psykisk diagnos år 2015 och sedan år 2014 är det den vanligaste orsaken för sjukskrivning, 

framförallt i den yngre medelåldern. Ritchie och Roser (2017) från Our World in Data anger att 

ungefär 13 procent av jordens befolkning, cirka 970 miljoner människor, år 2017 led av någon 

form av psykisk sjukdom eller drogproblematik. De mest frekventa formerna var ångest och 

depression. Ritchie och Roser uppmärksammar dock att det är svårt att sätta en exakt siffra på hur 

många som lider av psykisk ohälsa eftersom att varje land skiljer sig åt och det finns ett okänt 

mörkertal. Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) förekommer psykisk ohälsa i alla åldrar och 

mellan båda könen. År 2018 så skattade 33 procent av kvinnor mellan 16 och 29 att de upplevde 

ett nedsatt psykiskt välbefinnande, gentemot män i samma ålder som skattade runt 19 procent. 

Därefter kom personer i åldrarna 30 till 44 där det i båda grupperna syntes en ökning de senaste 

åren. Folkhälsomyndigheten fortsätter med att depression är en av de vanligaste orsakerna till att 

en person tar sitt liv och att män står för majoriteten av genomförda suicidförsök, detta styrks av 

Freeman et al. (2017) som menar på att män oftare har för avsikt att ta sitt liv jämfört med 

kvinnor. SBU (2004) menar dock på att depression är mer vanligt hos kvinnor än hos män. I 

Sverige är psykisk ohälsa hos yngre barn relativt lågt i jämförelse med andra länder, men 

förekomsten stiger när barnen börjar närma sig vuxen ålder. De vanligaste orsakerna till att barn 

och unga vuxna, mellan 18-24 år, lider av psykisk ohälsa är depression, ångestsyndrom och i en 

viss omfattning drogmissbruk (Folkhälsomyndigheten, 2018; Socialstyrelsen, 2017a). Även äldre 
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upplever i en stor omfattning någon grad av psykisk ohälsa, ofta relaterad till ensamhet, 

inaktivitet, läkemedelsmissbruk eller biverkningar från dem samt följder av andra sjukdomar 

(Domènech‑Abella et al., 2017; Socialstyrelsen, 2018). På grund av den stora frekvensen så 

kommer den grundutbildade sjuksköterskan att stöta på människor som i en viss grad lider av 

psykisk ohälsa på många andra arbetsplatser än enbart i psykiatrin (Skärsäter, 2009).  

 

Ringsberg (2009) nämner att en persons psykiska hälsa påverkas av fyra faktorer: personens 

gener, livsstil, beteende samt kulturella aspekter. En betydande del av det som påverkar hälsan 

går därmed att förändra själv. Dock så påverkar biologiska faktorer i större omfattning de 

allvarligaste formerna av psykisk ohälsa, såsom kroniska psykiska sjukdomar, vilket gör de 

formerna av ohälsa svårare att själv påverka (Ringsberg, 2009; Wiklund-Gustin, 2015). 

Upplevelsen av vad som skapar psykisk ohälsa kan variera beroende på vilken del av 

populationen som personen tillhör. Barn skulle exempelvis kunna beskriva familjeproblem, 

mobbning eller utanförskap som orsak (Enskär & Golsäter, 2009). Den anhörige skulle kunna 

åberopa en närståendes sjukdom (Skärsäter, 2009) medan flyktingar kan beskriva ovissheten för 

framtiden eller trauma från krig och förföljelse i hemlandet (Migrationsverket, 2019). En person 

som lider av en sjukdom eller allvarlig fysisk skada kan se detta som en orsak till psykisk ohälsa 

(Skärsäter, 2009) och äldre människor skulle kunna beskriva ensamheten relaterat till det 

krympande sociala nätverket som främsta påverkande faktorn (Domènech‑Abella et al., 2017; 

Socialstyrelsen, 2018). Andra aspekter är den stora mängden möjligheter, men också krav, som 

finns i samhället. Människor förväntas vara överallt, hålla alla tidsramar och samtidigt ta på sig 

mycket ansvar helt själva, vilket bortser från behovet människor har av att få hjälp utav varandra. 

Stressen som uppstår av detta blir en allt större faktor för psykisk ohälsa (Gustafsson, 2014). 

 

Omvårdnad och behandlingar vid psykisk ohälsa 

Wiklund-Gustin (2015) beskriver att omvårdnad vid psykisk ohälsa bland annat innefattar 

primärprevention, sekundärprevention och tertiärprevention. Vid många fall av psykisk ohälsa så 

påträffas majoriteten av fallen inom primärvården (Socialstyrelsen, 2017b) där läkemedel eller 

hälsofrämjande samtal hos den grundutbildade sjuksköterskan är vanliga (Wiklund-Gustin, 

2015). I en studie gjord av Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003) beskriver patienter ämnen 

som anses vara viktiga för dem när sjuksköterskan ska ge en god omvårdnad vid psykisk ohälsa. 

De nämnde bland annat vikten av att få en personlig relation till sjuksköterskan, känna 

ömsesidighet, tillit, hopp, bekräftelse samt att känna sjuksköterskans tillgänglighet och 
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engagemang. Den grundutbildade sjuksköterskan har enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(SFS 2017:30) ansvar att tillgodose patientens behov av kontinuitet, självbestämmande, integritet, 

trygghet och säkerhet. Även Svensk sjuksköterskeförening (2017) tydliggör i sin 

kompetensbeskrivning att sjuksköterskan dessutom har som ansvar att bidra till patienternas 

förmåga att hantera sina hälsoproblem, återfå sin hälsa samt uppnå bästa möjliga livskvalitet och 

välbefinnande. Detta genom att arbeta evidensbaserat och genom teamarbetet initiera, planera, 

leda och organisera omvårdnaden rörande patientens grundläggande behov.  

 

Vid teamarbetet genomarbetas patientens behov och terapi framkommer som en vanlig 

behandlingsmetod vid psykisk ohälsa. Terapi hjälper personen att reflektera mer och få en mer 

nyanserad bild av sin verklighet. Vilken form som ska användas beslutas utifrån patientens egna 

behov. Psykoterapi används för att bryta tanke- och beteendemönster samt att utveckla 

hälsosammare sätt att bemöta tankar, känslor och smärta på (SBU, 2006; Socialstyrelsen, 2017b; 

Wiklund-Gustin, 2015). Här kan det bland annat användas psykopedagogiska samtal, fysisk 

aktivitet (SBU, 2006), aromaterapi, musikterapi (Son, So, & Kim, 2019), kognitiv beteendeterapi 

[KBT], meditation (González-Valero, Zurita-Ortega, Ubago-Jiménez, & Puertas-Molero, 2019) 

eller djurterapi (Wynn, 2015).  

 

Utöver de tidigare nämnda alternativen så behandlas ofta personer som lider av någon form av 

psykisk ohälsa med läkemedel. Läkemedelsbehandling har i jämförelse med vissa former av 

terapi, såsom KBT, ett större vetenskapligt stöd när det kommer till effekt. Det har påverkat 

samhällets prioritering av behandlingsmetoder mer åt det medicinska hållet (Socialstyrelsen, 

2017b). Det här visar sig tydligt i en studie av Vilhelmsson (2014) som beskriver en bild av att 

personer med psykisk ohälsa ofta överdiagnostiseras med resultatet att konsumtionen av 

läkemedel ökar till en nivå som kan ge negativa utslag på människors välbefinnande. Detta går att 

relatera till bland annat de biverkningar som läkemedel ger såsom illamående, rastlöshet, 

darrningar, problem med sömnen, dåsighet, förvirring, yrsel och obalans (Spigset, 2009).  

 

Teoretisk referensram 

Benner och Wrubel (1989) menar i sin bok The primacy of caring att omvårdnad baseras på etik 

och moraliska handlingar, inte bara vetenskapliga och kliniska förfaringssätt. De har ett holistiskt 

synsätt och i boken beskrivs relationen mellan omvårdnad, psykisk ohälsa, coping och hälsa där 

Benner och Wrubel menar på att omvårdnad är det primära i sjuksköterskans arbete.  
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Genom att bry sig om en annan individ så skapas möjligheter för sjuksköterskan att få insyn i 

patientens hela mående då det skapas en kontakt, en relation och en speciell insyn i patientens 

mående. De menar på att patientens mentala problem, stress och känslor också ska vägas in 

tillsammans med den kliniska praxisen. Att mental och social sinnesfrid och harmoni är mycket 

värdefullt trots sjukdomstillstånd och att när man definierar hälsa även ska ta hänsyn till den 

emotionella världen. Benner och Wrubel fortsätter med att om vårdpersonal värnar om patienten 

så bidrar det till patientens egna ökade förståelse för sin situation och sjukdom, effekten ger 

sedan ytterligare möjligheter för patienten att bemästra sitt tillstånd.    

En patient som drabbats av sjukdom hamnar i en sinnesstämning där de kämpar med att skapa sig 

förståelse och anpassa sig efter sin nya situation. Det bildas en stress och en störning av 

patientens bild rörande mening och funktion i livet. När patienten sedan försöker hantera detta 

kallar Benner och Wrubel det för coping. Under den tiden så försöker patienten efter egen 

förmåga att reflektera, tolka, hantera och återställa sin egen mening med livet genom nya 

färdigheter. Denna process kan för patienten leda till bland annat en känsla av utmaning, hot eller 

förlust. Processen är dock viktig för patienterna att genomgå för att slutligen kunna hantera sin 

ohälsa och återhämta sig. En hjälp för att hantera processen och uppkomna känslor kan vara att 

lägga fokus på något annat än sig själv och sjukdomen, exempelvis att värna om en annan individ 

eller varelse som dessutom är något naturligt för människan (Benner & Wrubel, 1989). 

Benner och Wrubel (1989) menar på att sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att se till hela 

människan vid omvårdnad. Vård i deras andemening innebär att sjuksköterskan ska hjälpa och 

guida patienten att hantera sin sjukdom eller tillstånd istället för att bara följa ett kliniskt 

förfaringssätt, det vill säga att hjälpa patienten se lösningar och hjälpa till att implementera dem. 

Detta kräver känsla, tanke och handling men kan även medföra risker såsom att orsaka patienten 

extra stress eller känsla av sårbarhet. Benner och Wrubel menar även att en sjuksköterska som i 

sin tur är stressad och distanserad kan medföra att patienten känner sig omänskligt behandlad, 

förbisedd, arg eller rädd. 

Djurterapi 

Inom vården har husdjur historiskt använts som ett redskap för olika former av psykisk eller 

social terapi sedan år 1792. Detta genom att bland annat ge patienter olika djur som kan hjälpa 

dem att fokusera på något annat än smärta, låta djuren finnas i miljön runt de sjuka, använda 
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hundar för att kommunicera med inåtvända barn, få svårt psykiskt sjuka att skrivas ut från 

mentalsjukhusen genom att använda djurterapi etcetera. Genom historien har ett flertal personer 

anammat och stärkt teorin av de positiva effekterna som djurens närvaro har på fysiskt och 

psykiskt sjuka människor, däribland Florence Nightingale, Elizabeth och Samuel Corson samt 

Dr. Levinson (som myntade uttrycket pet therapy) med flera. Delta Society blev sedan den första 

organisationen att skapa en handbok om animal assisted therapy och animal assisted activity, 

vilket skedde år 1996 (Altschiller, 2011).   

Animal assisted intervention [AAI] är ett samlingsnamn för olika former av djurterapi. AAI 

definieras som en strukturerad, avsiktlig och målorienterad intervention där människor använder 

djur för att skapa hälso-, utbildnings – och andra mänskliga tjänster riktade mot terapeutiska 

vinster hos mottagaren. Det innefattar både formella och informella tjänster men kräver att de 

involverade givarna av AAI har kunskap om både djuren samt de mottagande mänskliga 

individerna. Ett exempel på en formell typ av AAI är animal assisted therapy [AAT]. AAT 

definieras som en målorienterad, strukturerad och planerad terapeutisk intervention som initieras 

och/eller levereras av professionell personal inom hälsa, såsom sjuksköterskor, samt utbildning 

eller andra mänskliga servicetjänster. AAT fokuserar på att förbättra fysisk, kognitiv, beteende- 

och/eller socio-emotionell funktion hos mänskliga individer i enskild miljö eller gruppmiljö. Ett 

exempel på en informell typ av AAI är animal assisted activity [AAA]. Definitionen av AAA är 

en målorienterad, planerad och informell interaktion eller besöksform som använder ett 

människo-djurteam för utbildnings-, motivations- och rekreationsändamål. Exempel på AAA kan 

vara “möta och hälsa”-aktiviteter på vårdhem eller krisrespons med fokus på att ge komfort och 

stöd för trauma-, kris- och katastroföverlevande (International Association of Human-Animal 

Interaction Organisations [IAHAIO], 2018). Denna studie definierar djurterapi som en situation, 

aktivitet eller samvaro där personer kommer i kontakt med djur som i någon form används i ett 

terapeutiskt syfte. Begreppen AAI, AAT samt AAA inkluderas samtliga under benämningen 

djurterapi. 

Djurterapi som omvårdnadsåtgärd 

För att då se till omvårdnaden, se hela människan och fullfölja sjuksköterskans ansvar så kan 

djurterapi exempelvis användas som en alternativ metod för att bidra till det psykiska välmåendet 

(Wynn, 2015). Djurterapi har bland annat använts som omvårdnadshandling inom demensvården 

(Swall, Ebbeskog, Lundh-Hagelin, & Fagerberg, 2015) och på vårdhem där sjuksköterskorna 

upplevde en positiv förändring i patienternas mentala och sociala status samt en vilja att initiera 
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terapiformen igen (Gundersen & Johannessen, 2018). I nuläget genomförs dessutom ett 

forskningsprogram kring ämnet vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola (2017) vars mål är att bidra 

med allsidig kunskap kring djurterapi för vården. Höök (2010) beskriver att det idag utbildas 

vårdpersonal såsom sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster med flera för att implementera 

interventionen mer inom vården. Att djurterapi kan användas av flera professioner i vårdteamet 

stärks även av en studie från Håkanson, Möller, Lindström och Mattsson (2009). 

Husdjur har generellt positiva effekter på vårdtagare och patienter, men hunden skiljer sig från 

övriga husdjur relaterat till den uppdragsspecifika träningen som kan ges till hundar för att utföra 

vissa aktiviteter (Höök, 2010). Detta styrker även Uvnäs-Moberg (2000) som förklarar att 

hundens kommunikativa förmåga är orsaken till den höga användbarheten. Vidare beskriver 

Höök (2010) att djurterapi är en biverkningsfri behandlingsmetod och att hunden även är ett bra 

alternativ för pälsdjursallergiker då deras päls mer sällan ger allergena utslag jämfört med 

exempelvis katter och hästar. Eventuella frågetecken kring risk för smittspridning och dålig 

hygien ges svar på i ett uttalande som Vårdhundskolan (www.vardhundskolan.se) presenterar 

från överläkaren Staffan Sylwan på smittskyddsenheten Uppsala. I det här uttalandet redogör 

Sylwan för att hygienrisker inte är ett problem vid användandet av vårdhundar. 

Hundar men även hästar används frekvent som omvårdnadsalternativ inom djurterapi av olika 

slag och interventionen visar på goda effekter. I en systematisk review av O'Haire, Guérin och 

Kirkham (2015) redogörs att AAI genererar en reducering av depressionssymtom i 6 av 10 fall, 

vilket beskrivs vara den vanligaste effekten av interventionen, men även positiva effekter mot 

ångest, posttraumatisk stressyndrom [PTSD], sociala aspekter, sömn och livskvalitet framkom. 

Studier gjorda på hospitaliserade barn (Hinic, Kowalski, Holtzman, & Mobus, 2019) och psykiskt 

intagna (Barker & Dawson, 1998) där djurterapi använts som ett omvårdnadsalternativ vid 

psykisk ohälsa stärker att interventionen kan sänka ångest, smärta och stress. Vidare beskriver en 

undersökning av Swall et al. (2015) att djurterapi även visat goda effekter på livskvalitet hos 

personer med Alzheimers i form av distansering från sin sjukdom, bättre minne, ingivelse av 

mening med livet och genom att ta fram dolda egenskaper. 

Ytterligare effekter av husdjurens medverkan och närvaro i olika sammanhang har i en review av 

69 stycken vetenskapliga studier visat sig förbättra både fysisk och mental hälsa. Studien påvisar 

en minskning av blodtryck, hjärtfrekvens, kortisolvärden och även en minskning av patienternas 

egna uppfattade rädsla och ångest. Den ger en bred synvinkel då den inkluderar människor i olika 

åldrar samt personer med och utan medicinska eller psykiska diagnoser. Studien visar även en 
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förbättring av social uppmärksamhet, socialt beteende samt förbättring på interpersonell 

interaktion och humör (Beetz et al., 2012). Djurterapins goda effekter och användningsområden 

gör att den grundutbildade sjuksköterskan kan använda interventionen inom sin profession och 

tillsammans med vårdteamet även ge patienter djurterapi på recept (Höök, 2010). 

 

Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett utbrett problem både i Sverige och i resten av världen. Personer med psykisk 

ohälsa har symtom som påverkar deras livskvalitet och välmående negativt. Ohälsans påföljder 

kan då bli så svåra att personerna väljer suicid som en utväg. Läkemedel är ett vanligt 

behandlingsalternativ men som ofta ger biverkningar till skillnad från icke-farmakologiska 

behandlingsmetoder, såsom djurterapi. Den grundutbildade sjuksköterskan möter patienter som 

lider av psykisk ohälsa inom bland annat öppenvården och vårdhem. Vid detta 

omvårdnadsproblem har sjuksköterskan som uppgift att bidra till patienternas förmåga att hantera 

sina hälsoproblem, återfå sin hälsa, se lösningar samt uppnå bästa möjliga livskvalitet och 

välbefinnande. Det innefattar att se till hela människan vid sin omvårdnad, även de sociala och 

mentala aspekterna hos individen. Den grundutbildade sjuksköterskan kan initiera och använda 

djurterapi som omvårdnadsåtgärd vilket bland annat kan minska patienternas ångest, 

sömnsvårigheter, stress och depressionssymtom.   

Vid denna studies litteraturgenomgång uppfattades en brist på kvalitativa litteraturstudier som 

avhandlar hur personer med psykisk ohälsa upplever djurterapi. Då den grundutbildade 

sjuksköterskan arbetar evidensbaserat uppfattas det finnas ett behov av att täcka kunskapsluckan 

och bidra till en sammanställning av kvalitativa artiklar inom ämnet djurterapi för att visa på 

tillämpningen inom omvårdnad.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med psykisk ohälsa upplever djurterapi.  
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Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med en induktiv ansats och en integrerad 

analysmetod baserat på kvalitativ data från vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie menar 

Kristensson (2014) innefattar att mer eller mindre systematiskt och transparent söka och inhämta 

relevant kvalitativ litteratur inom valt ämne för att därefter analysera och sammanställa 

materialet. Studiedesignen används för att svara på en undersökningsfråga och ska alltid ingå i ett 

vetenskapligt arbete då det är ett bra arbetssätt för att sammanställa kunskap, kunskap som sedan 

kan användas i praktiken. Eftersom denna litteraturstudies fokus var att beskriva människors 

upplevelser så valdes en kvalitativ metod, vilket Kristensson (2014) menar ställer människans 

upplevelser och erfarenheter i fokus för att skapa en djupare förståelse. Kristensson fortsätter med 

att en induktiv ansats oftast används i kvalitativa studier då studien strävar efter att se på delarna 

för att bilda sig en helhetsuppfattning. Vald studiedesign relaterat till denna studies syfte ansågs 

motiverad och lämplig för att få en överblick om kunskapsläget över det kvalitativa material som 

berör personer med psykisk ohälsa och deras upplevelser av djurterapi.  

 

Urval 

I studien inkluderades vetenskapliga artiklar där personer som led av psykisk ohälsa kom i 

kontakt med djur som i någon form användes i ett terapeutiskt syfte. Litteraturstudien utgick ifrån 

den tidigare nämnda definitionen där både psykiska besvär och psykisk sjukdom beskrevs som 

psykisk ohälsa. Studien inkluderade endast artiklar skrivna på engelska och som var publicerade 

mellan 2009 och 2019. Fortsättningsvis så skulle studien även utgå ifrån Kristenssons (2014) 

definition av hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd. Det innebär att den skulle vara skriven 

enligt IMRaD-modellen eller följa dennes struktur på ett liknande sätt. Kristensson menar också 

att artikeln ska vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift, genomgått peer-review och räknas som 

en primärpublikation, det vill säga inte ha blivit publicerad vid ett tidigare tillfälle. Därav 

inkluderades endast artiklar som var en journal article eller research article med i denna 

litteraturstudie. Studier som enbart inkluderade personers beskrivningar av någon annans 

upplevelser exkluderades då de ansågs vara sekundärkällor och det därmed fanns en risk för att 

individens upplevelser kunde feltolkas. I de artiklar som innehöll båda perspektiven exkluderades 

sekundärkällornas data vid analysen. 
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Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes under tidsperioden 2019-11-15 - 2019-11-28 genom sökningar i 

databaserna PubMed och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL]. 

Kristensson (2014) nämner att PubMed är den största databasen för vetenskaplig litteratur och 

innehåller framförallt medicinsk vetenskap medan CINAHL främst riktar in sig på det 

vårdvetenskapliga området. På grund av databasernas storlek och relevans inom vårdvetenskap 

valdes dessa som studiens källor. 

 

Sökningen genomfördes med blocksökningar för de tre bärande begreppen djurterapi, psykisk 

ohälsa och upplevelser tillsammans med synonymer för dessa (se bilaga 1). För att få en bredare 

sökning så användes Medical Subject Headings [MeSH] i PubMed och i CINAHL användes 

Subject Headings, vilket är ämnesord för att inkludera sökord som författare till artiklar valt att 

tagga sina arbeten med (Karolinska Institutet, 2018). Ämnesord användes för söktermerna Mental 

Health samt Animal Assisted Therapy, Pet Therapy och Equine-Assisted Therapy. Alla sökorden 

söktes också i fritext i enlighet med Kristensson (2014). För att ytterligare bredda antalet 

sökträffar så användes trunkering, en asterisk, vilket möjliggjorde för olika ändelser på sökorden 

(Willman, Bathsevani, Nilsson, & Sandström, 2016). Därför sattes asterisk på samtliga ensamma 

ord i databassökningen.  

 

Initialt gav sökningar kring djurterapi i PubMed många irrelevanta artiklar då sökningen också 

träffade artiklar som satte orden i fel ordföljd eller enbart innehöll ett av orden, exempelvis 

Animal, Assisted eller Therapy. Enligt Karolinska Institutet (2018) så går detta problem hantera 

genom att använda citationstecken före och efter fraserna. Därför togs beslutet att använda 

citationstecken vid varje fritextsökning kring ämnet djurterapi, samt ordet Lived Experience. För 

att försäkra sig om att inte tappa viktiga artiklar användes så få ord som möjligt inom 

citationstecken, exempelvis “Animal Assisted” vilket lämnar utrymme för att efterföljande ord 

kan variera. Den här formen av sökning gjordes inte i CINAHL där problemet med irrelevanta 

artiklar inte uppstod (se bilaga 1). 

 

I enlighet med Kristensson (2014) användes de booleska operatorerna OR och AND för att 

kombinera de olika sökorden. Operatören OR användes för att få en bredare sökning kring 

ämnena, operatören AND användes sedan för att kombinera de tre ämnena till en stor och 
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specifik blocksökning. För att genomföra sökningen kopplades alla sökord relaterade till 

respektive ämnesområde; djurterapi, psykisk ohälsa och upplevelser ihop med operatorn OR till 

var sin blocksökning. Slutligen så kopplades de tre blocken ihop med operatorn AND. 

 

Sökningen i PubMed gav 102 resultat. Vid den sista sökningen implementerades kriterierna 

engelska som språk för artiklarna, åldersbegränsningen 2009-2019 och journal article. Studien 

följde Kristenssons (2014) stegvisa granskande av litteratur. Samtliga artiklar lästes på titelnivå, 

63 på abstraktnivå, 18 i fulltext och 9 artiklar valdes sedan ut för kvalitetsgranskning. Sökningen 

i CINAHL gav 20 resultat. Likt sökningen i PubMed så tillkom kriterierna språk och tid vid sista 

sökningen, samt peer-review och research article. Även här lästes samtliga artiklar på titelnivå. 

15 artiklar lästes på abstraktnivå, 5 lästes i fulltext och 3 artiklar valdes ut för 

kvalitetsgranskning. En kvalitetsgranskning av varje artikel genomfördes separat för att sedan 

diskuteras och sammanställas till en gemensam granskning. Kvalitativa 

kvalitetsgranskningsmallar, utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge Tekniska Högskola, 

användes för att fastställa om artiklarna hade låg, medel eller hög kvalitet (se bilaga 2). Artiklar 

av mixad metod, 2 stycken, granskades med samma mall som de enbart kvalitativa artiklarna. Av 

de 12 utvalda artiklarna så var 2 dubbletter och 2 hade mycket låg kvalitet vilket resulterade i att 

de uteslöts från studien. 

 

Utöver blocksökningar på PubMed och CINAHL gjordes även en manuell sökning genom 

referenslistorna på samtliga 8 återstående artiklar, vilket Kristensson (2014) nämner är en 

relevant sökmetod för att få ett större datamaterial. Under artikeln Contribution of the patient-

horse relationship to substance use disorder treatment: Patients' experiences så upptäcktes 

ytterligare två relevanta artiklar som kvalitetsgranskades och inkluderades i studien, vilket 

resulterade i ett sammanlagt antal på 10 artiklar. Alla inkluderade artiklar kom ursprungligen från 

Kanada, Norge eller USA och finns att se som en sammanställd översikt i bilaga 3 samt är märkta 

med asterisk (*) i referenslistan.  

 

Dataanalys 

För att analysera dataresultatet användes en integrerad analys som omnämns av Kristensson 

(2014) och har sitt ursprung i Whittemore och Knafls (2005) metod The integrative review. Då 

ursprungskällan bidrog till en tydligare beskrivning av analysmetoden så valde studien att utgå 

ifrån den under analysarbetet. Metoden är uppdelad i fyra steg:  



15 
 

 

I det första steget görs en reduktion av data i primärkällorna för att göra materialet mer greppbart. 

Det sker genom att läsa igenom materialet och extrahera data som följer studiens förutbestämda 

kriterier. Därefter skapas ett logiskt system för att hantera data där skillnader och likheter mellan 

texterna går att upptäcka genom att placeras i en matris (Whittemore & Knafl, 2005). 

Litteraturstudien började därmed att noga läsa igenom artiklarna och plocka ut relevanta utdrag ur 

texterna som svarade på studiens syfte. Därefter sammanställdes dessa i färgkodade matriser, en 

färg för varje artikel, och översattes samt summerades för att tydligare förstå meningen i dem. 

I det andra steget konverteras den extraherade datan från enskilda källor till nya 

sammanställningar kring variabler eller undergrupper där visualiseringen av likheter och mönster 

lättare kan ses (Whittemore & Knafl, 2005). Här sattes enskilda meningarna som liknade 

varandra i ytterligare matriser för att sedan märkas med en underkategori, som i denna 

litteraturstudie benämns som etiketter, utifrån textutdragets innehåll. 

I det tredje steget ställs datan återigen emot varandra i en djupgående analys och etiketterna 

jämförs för att sedan bilda teman och mönster som analysen kritiskt och kreativt kan redovisa i 

det nya resultatet (Whittemore & Knafl, 2005). I detta skede diskuterades och exkluderades 

ytterligare data som inte ansågs svara på studiens syfte. Därefter jämfördes etiketterna och 

placerades bredvid varandra för att slutligen bilda fyra olika teman. Exempel på färgkodning, 

etiketter och teman ses i tabell 1.  

Slutligen, i det fjärde steget av analysmetoden, ska sammanställda mönster och teman bedömas 

och sammanfattas på en högre nivå av abstraktion och generalisering. Därefter sker en mycket 

noggrann presentation av resultatet där primärkällor kopplas till korrekt information (Whittemore 

& Knafl, 2005). Således skapade studien en logiskt sammanfattande text under varje tema som 

tydligt visar på hur personer med psykisk ohälsa upplever djurterapi kopplat till sina 

primärkällor. 
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Ursprungstext Sammanfattning på svenska Etikett Tema 

All the veterans described how their 
service dog provided a safe and 
nonjudgmental relationship that they 
could not comfortably establish with 
human beings. (10) 

Servicehunden gav en trygg och 
fördomsfri relation som de inte 
bekvämt kunde upprätta med 
människor. 

Inte bli 
dömd 

Acceptans 

In addition to the service dogs ability to 
keep the veterans in a calm state, the 
service dogs also acted as a calming 
catalyst by creating a foundation of 
security and safety. (10) 

Hunden bidrog utöver att hålla 
veteranerna lugna också till att 
skapa en grund av säkerhet och 
trygghet. 

Säkerhet Trygghet 

Participants cited the horses’ size, 
strength, and sudden movements as the 
reasons for their nervousness … (5) 

Deltagarna noterade hästarnas 
storlekar, styrka och plötsliga 
rörelser som orsakerna till deras 
nervositet. 

Nervositet Obehag 

One of the topics mentioned most 
frequently by the participants was the 
feeling of being appreciated. They 
emphasized that this was both due to the 
farm animals and the farmer. This feeling 
was connected to the impression of being 
needed; the animals needed care and the 
farmer needed help. (7) 

Ett av de ämnena som deltagarna 
oftast nämnde var känslan av att bli 
uppskattad av både djuren och 
bonden. Denna känsla var kopplad 
till intrycket av att behövas; djuren 
behövde vård och bonden behövde 
hjälp. 

Att vara 
behövd 

Betydelsefull 

Tabell 1. Analysförfarande 

 

Etiska aspekter 

Denna studie faller inte under kravet för etikprövning då den inte innefattar några mänskliga 

deltaganden och påverkar därav inte forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt enligt Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Vid forskning ska rättvisa, 

respekt och hänsyn efterföljas. Människor ska inte riskera att såras, utnyttjas eller skadas och 

även deras hälsa, säkerhet, integritet samt rättighet ska bevaras (Kjellström, 2012). Beslut togs 

därför om att endast inkludera artiklar i denna litteraturstudie som gjort etiska överväganden, 

blivit etiskt granskade och inte medförde skador på varken inblandade människor eller djur. 

Under arbetsprocessen i denna studie eftersträvades även stor noggrannhet i referenshanteringen 

för att tydligt visa på en ej medveten plagiering eller falsifiering av data samt för att 

uppmärksamma upphovsmannen då det tyder på en god forskning enligt Kristensson (2014). 
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Dock kvarstår risken att omedvetna felrefereringar kan förekomma i studien och kan därmed 

bidra till tvivel för studiens etiska val. 

Vid ett etiskt förhållningssätt ska forskning vara till nytta för samhället, individen eller 

professionen samt hålla en hög vetenskaplig kvalitet (Kjellström, 2012). Studien har därför 

arbetat textnära för att försöka skapa en hög kvalitet och bidra till en sammanställning av evidens 

som kan vara till nytta för den grundutbildade sjuksköterskan i sina omvårdnadsval för personer 

med psykisk ohälsa. Att arbeta textnära minskar även risken för att studien omedvetet ska vinkla 

och tolka resultatet. Dock kvarstår risken för ett något förvrängt resultat relaterat till bristande 

kompetens och erfarenhet vid studiens genomförande. 

Då etiken inom vården enligt SBU (2014) bygger på att vårdpersonalens omvårdnadsåtgärder ska 

hjälpa patienten, inte skada denne, så skulle denna litteraturstudies resultat kunna nyttjas för att 

belysa hur patienterna kan känna kring interventionen. Risken finns dock att ett positivt resultat 

skulle kunna medföra att vårdpersonal inte ser den etiska avvägning som bör göras innan 

implementering, de vill säga om mottagaren kommer uppskatta interventionen eller inte.  

Resultat 

Studiens syfte var att beskriva hur personer med psykisk ohälsa upplever djurterapi, och 

analyserat resultat utgick ifrån 10 vetenskapliga artiklar av kvalitativ eller mixad metod. Efter att 

den integrerade analysen var genomförd framkom fyra teman: acceptans, trygghet, obehag och 

betydelsefull. Se bilaga 3 för artikelredovisning.  

 

Acceptans 

I ett stort antal artiklar så beskrev deltagarna att de i någon form hade upplevt sig som 

accepterade för vilka de var som personer (Adams et al., 2015; Crowe, Sánchez, Howard, 

Western, & Barger, 2018; Dell, Chalmers, Stobbe, Rohr, & Husband, 2019; Dell, et al., 2011; 

Kern-Godal, Brenna, Kogstad, Arnevik, & Ravndal, 2016; Pedersen, Ihlebæk, & Kirkevold, 

2012; Smith & Smith, 2019). Interventionen och djuren beskrevs som välkomnande i sitt 

bemötande samt upplevdes av deltagarna som respektfulla och att de inte lade någon vikt kring 

deras bakgrunder, som exempelvis kunde innehålla fängelsestraff eller en lång sjukdomshistoria 

(Kern-Godal et al., 2016; Dell et al., 2019; Pedersen et al., 2012). Vissa deltagare beskrev också 

att djuren tycktes förstå dem emotionellt samt se det goda i dem (Dell et al., 2011).  
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Den villkorslösa acceptansen samt att inte känna sig dömda av djuren och interventionen ansågs 

vara någonting positivt och något som bidrog till en bättre självkänsla (Adams et al., 2015; Kern-

Godal et al., 2016; Dell et al., 2019; Pedersen et al., 2012). Djuren accepterade även deltagarna 

när de visade tecken på osäkerhet och nervositet under delar av terapin (Pedersen et al., 2012). I 

en studie av Crowe et al. (2018) kring krigsveteraner som led av PTSD beskrev samtliga att den 

fördomsfria relationen de upplevde sig ha med sina servicehundar var svår att upprätthålla med 

människor.  

 

Acceptans från djurterapin beskrevs också av deltagarna ha lett till möjligheten att uppleva 

normalitet, vilket ansågs vara en viktig upplevelse för dem. Detta framgick både kring djurens 

bemötande men även i de uppgifter som deltagarna varit delaktiga i (Crowe et al., 2018; 

Pedersen, et al., 2012; Smith & Smith, 2019). Genom att interventionen accepterade deltagarnas 

psykiska ohälsa och erbjöd flexibilitet i arbetet så gavs möjligheten att anpassa sysselsättningen 

efter deltagarnas dagliga form. Fokus låg inte på sjukdomstillståndet vilket fick deltagarna att 

uppleva sig som en del av arbetskraften och gav en känsla av att leva ett vanligt liv (Pedersen et 

al., 2012).  

 

Trygghet 

Deltagare från samtliga studier beskrev att djuren upplevdes som en trygghet för dem i form av 

stöd, säkerhet, närhet eller genom deras lugnande inverkan (Adams et al., 2015; Corring, 

Lundberg, & Rudnick, 2013; Crowe et al., 2018; Dell et al., 2011; Dell et al., 2019; Kern-Godal 

et al., 2016; Pedersen et al., 2012; Pendry, Kuzara, & Gee, 2019; Smith & Smith, 2019; 

Yarborough, Stumbo, Yarborough, Owen-Smith, & Green, 2018). Den fysiska kontakten och den 

djupa närvaron som djuren gav upplevdes som kärleksfull, lugnande och avslappnande. Det 

uppkom även till följd av att själv kunna uttrycka tillgivenhet och ömhet. Genom att exempelvis 

borsta, klappa, stå nära eller krama djuren så kunde deltagarna uppleva kärlek, värme, 

avslappning och trygghet (Adams et al., 2015; Dell et al., 2011; Dell et al., 2019; Kern-Godal et 

al., 2016; Pedersen et al., 2012; Pendry et al., 2019; Smith & Smith, 2019). I den trygga och 

speciella relationen med djuren upplevde deltagarna även glädje i interaktionen och i 

aktiviteterna inom interventionen (Adams et al., 2015; Corring et al., 2013; Dell et al., 2019; 

Kern-Godal et al., 2016; Pendry et al., 2019). Den ömsesidiga, tillitsfulla och hållbara relationen 

upplevdes som viktig för deltagarnas terapeutiska process (Crowe et al., 2018; Dell et al., 2011; 

Dell et al., 2019; Kern-Godal et al., 2016), och genom att exempelvis dra fokus från den psykiska 
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ohälsan kunde djuren istället ge deltagarna fokus på terapin och sin nuvarande sinnesstämning 

(Crowe et al., 2018; Pendry et al., 2019). 

 

Djurterapin upplevdes som stödjande av deltagarna och uttrycktes ge mer styrka, energi och 

engagemang inför svårigheter och tuffa perioder (Crowe et al., 2018; Pedersen et al., 2012; 

Pendry et al., 2019) genom att deltagarna exempelvis fick någon att dela sina bördor med 

(Yarborough et al., 2018). Krigsveteraner som led av PTSD uttryckte särskilt känslor av stöd och 

trygghet vid sin interaktion med servicehundar. Servicehundarna lärde sig att känna igen 

deltagarnas tidiga stadium av ångest och faktorer som utlöste dem, exempelvis högljudda miljöer 

eller ljudet av helikoptrar. Hundarna varnade deltagarna så att de kunde gå därifrån eller så 

försökte hundarna lugna ned dem med sin närvaro. Krigsveteranerna upplevde att hundarna 

upptäckte deras symtom fortare än vad de själva gjorde och började förlita sig alltmer på 

hundarnas vaksamhet (Crowe et al., 2018; Yarborough et al., 2018). Den ökade känslan av 

trygghet fick deltagarna att uppleva mer stabilitet i livet, våga känna mer tillit, mod och 

självständighet samt fick aktiviteter ute i samhället att kännas mindre ångest- eller stressladdade. 

Detta resulterade i minskade känslor av isolering då deltagarna kunde återfå aspekter av sina liv. 

Deltagarna upplevde att djurterapin hjälpte dem att hantera sina känslomässiga och mentala 

tillstånd, vilket bidrog till upplevelser av värde och syfte, och deltagarna nämnde att de var 

förvånade över hundarnas förmåga att påverka dem på det sättet (Crowe et al., 2018). 

 

Den ökade tryggheten och stödet som deltagarna upplevde av djurterapin bidrog till nya 

möjligheter att hantera sig själva och sin psykiska ohälsa. Deltagarna upplevde bland annat ökad 

självmedvetenhet (Adams et al., 2015; Kern-Godal et al., 2016), ökad självreflektion (Dell et al., 

2019) samt känslan av en förbättrad social och kommunikativ förmåga (Adams et al., 2015; 

Crowe et al., 2018; Dell et al., 2011; Yarborough et al., 2018). Några deltagare upplevde att 

djurterapin hade psykologisk läkning (Adams et al., 2015), beskrevs som vändpunkten i 

deltagarnas process mot återhämtning (Pedersen et al., 2012) och som det största redskapet vid 

rehabiliteringen, men även att metoden inte var tillräcklig för fullständigt tillfrisknande (Crowe et 

al., 2018). Interventionen och djurens trygga närvaro beskrevs också ha liknande effekter som vid 

medicinering mot ångest och depression (Kern-Godal et al., 2016), minska psykisk och fysisk 

medicinering, skydda mot självmordsimpulser, förbättra sömnen (Yarborough et al., 2018) samt 

bidra till att deltagarna bättre kunde acceptera andra stödjanden (Crowe et al., 2018; Dell et al., 

2019).  
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Obehag 

Deltagare i ett flertal studier beskrev på olika vis en känsla av obehag i samband med 

interventionen (Adams et al., 2015; Crowe et al., 2018; Kern-Godal et al., 2016; Pedersen et al., 

2012; Pendry et al., 2019; Yarborough et al., 2018). Majoriteten av dessa upplevelser uppkom vid 

mötet med djuren där deltagarna ofta kände en initial osäkerhet, nervositet, ångest eller rädsla 

inför djurens storlek, hastiga rörelser eller närvaro (Kern-Godal et al., 2016; Pedersen et al., 

2012; Pendry et al., 2019). Andra upplevelser av obehag inkluderade klagomål på miljön såsom 

att vara kallt och stinkande (Adams et al., 2015) samt att djuren fällde sin päls (Pendry et al., 

2019).  

 

Obehaget kunde även uppkomma av den upplevda press som deltagarna lade på sig själva över 

att åstadkomma olika saker, såsom dressyr eller arbetsuppgifter, vilket också försvårades de 

gånger när det inte gick att samarbeta med djuret (Kern-Godal et al., 2016; Yarborough et al., 

2018). En studie beskrev upplevelser av prestationskrav relaterat till utmaningen att lära sig 

kommandon till sin servicehund som sedan ska lyda i olika situationer ute i samhället. Deltagarna 

upplevde att det behövdes en viss mental närvaro för att klara av samarbetet med hunden då det 

krävde energi, tålamod, uthållighet och övning. Ytterligare känslor av ångest uppkom även i 

samband med att servicehundarna ofta väckte uppmärksamhet ute i samhället och då deltagarna 

själva inte var redo för den här uppmärksamheten (Yarborough et al., 2018). Obehaget vid mötet 

med djuren avtog vanligtvis då deltagarna började uppleva att de kunde hantera den press och de 

utmaningar som ställdes på dem, vilket stärkte deras självkänsla (Kern-Godal et al., 2016). 

Djuren och interventionen beskrevs inte bara sätta lämpliga krav och förväntningar på deltagarna 

som minskade känslan av obehag (Pedersen et al., 2012), utan också vara en hjälp till att komma 

ifrån känslor av fara och samtidigt överväga andra reaktioner (Crowe et al., 2018). Dock kunde 

interventionen också skapa känslor av ångest och stress när deltagarna inte hade vilja att dela med 

sig av djuren eller inte alltid ha tillgång till djuren (Pendry et al., 2019). 

 

Betydelsefull 

Upplevelsen av att vara betydelsefull eller att göra något som deltagarna upplevde som 

betydelsefullt framkom i ett flertal studier (Adams et al., 2015; Corring et al., 2013; Crowe et al., 

2018; Dell et al., 2011; Kern-Godal et al., 2016; Pedersen et al., 2012; Smith & Smith, 2019). I 

samband med aktiviteter eller arbetsuppgifter som djurterapin gav möjlighet till så upplevde 

deltagarna en uppskattning från både djuren och från personalen som utförde interventionen. Att 
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få förtroendet att hjälpa till med arbetsuppgifter och att anses som en respekterad kollega istället 

för en sjukdom gav deltagarna upplevelsen av att vara betydelsefull (Dell et al., 2011; Pedersen et 

al., 2012). Aktiviteter och arbetsuppgifter såsom att vårda, interagera och hantera djuren bidrog 

till en känsla av att åstadkomma något samt vara användbar och behövd, vilket gav dem en 

mening och ett syfte. Även komma i tid, lära sig nya färdigheter (Pedersen et al., 2012) och se 

positiva förändringar i djuren gav dem upplevelsen av att göra något betydelsefullt (Smith & 

Smith, 2019). För några deltagare bidrog detta till att kunna släppa fokus på sig själv och glömma 

sin egna fysiska smärta (Pedersen et al., 2012). Andra deltagare upplevde att släppa fokus på sig 

själv med hjälp av djurterapi gav liknande effekter som mediciner eller droger (Kern-Godal et al., 

2016). Djurterapin fick även deltagarna att uppleva sig som framgångsrika och energifyllda 

genom att de lyckades prestera och behålla kontrollen när de utförde uppgifter eller hanterade 

samt kommunicerade med djuren (Kern-Godal et al., 2016; Dell et al., 2011; Pedersen et al., 

2012), vilket tillslut ökade deras självförtroende (Adams et al., 2015; Corring et al., 2013; Crowe 

et al., 2018). 

 

Sammanfattningsvis påvisar samtliga artiklar en generellt positiv syn på djurterapi som 

behandlingsmetod. Deltagarna beskrev bland annat att de upplevde acceptans och normalitet av 

djuren och interventionen, vilket stärkte deras självkänsla. De upplevde även en trygghet i form 

av tillit, närhet, stöd, säkerhet och lugn vilket fick dem att uppleva glädje, styrka och 

återhämtning. Men de upplevde även obehag i form av ångest, nervositet och rädsla. Slutligen 

beskrev deltagarna upplevelser av att känna sig betydelsefull av kontakten med djuren samt 

uppgifterna de utförde, vilket bidrog till bättre självförtroende.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes för att undersöka hur personer med psykisk ohälsa upplever djurterapi. 

Att sammanställa tidigare forskning ansågs vara ett lämpligt sätt att få en fördjupad kunskap i 

ämnet samt för att få en tydligare bild av det aktuella forskningsläget. Dahlborg-Lyckhage (2017) 

och Kristensson (2014) styrker valet och menar att litteraturstudier är ett bra sätt att identifiera 

kunskapsbrister, få en djupare förståelse för ett omvårdnadsområde och hjälper till att utveckla 

hälso-sjukvården. En nackdel med designen är att det finns en ovisshet i om tidigare forskning 

har valt att redovisa alla potentiella fynd i sina egna studier, vilket skulle få denna litteraturstudie 
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att gå miste om dem. En kvalitativ metod valdes då denna studie var intresserad av att förstå hur 

enskilda individer upplevde och beskrev sina erfarenheter av djurterapi för att i sin tur förbättra 

sjuksköterskans kunskaper inom omvårdnadsområdet. Metodvalet styrks av Henricson och 

Billhult (2017) samt Kristensson (2014) som menar att kvalitativa studier ser människan ur ett 

holistiskt perspektiv och ställer dennes subjektiva upplevelser och tolkning av sin ohälsa eller 

tillstånd i fokus. Att använda ett holistiskt perspektiv ansågs också lämpligt utifrån 

litteraturstudiens teoretiska referensram kopplad till Benner och Wrubel (1989), som menar att 

sjuksköterskan ska se till hela människan vid sitt omvårdnadsarbete. Den upplevda bristen av 

kvalitativa artiklar kring det utvalda ämnet försvårade inhämtandet av data, men detta fick också 

litteraturstudien att kännas ännu mer efterfrågad för att bidra till forskningsområdet. 

 

Det fanns ingen åldersbegränsning eller exklusion av kön i litteraturstudien eftersom psykisk 

ohälsa enligt Folkhälsomyndigheten (2019) och Socialstyrelsen (2017a) drabbar samtliga i 

samhället. Diskussioner hölls gällande rimliga orsaker till psykisk ohälsa, bland annat huruvida 

personer som sitter i fängelse var en relevant fokusgrupp. Det beslutades att även denna grupp 

skulle inkluderas då fångenskap i artiklarna beskrevs påverka den mentala hälsan. 

Litteraturstudiens breda tolkning av vad som definieras som psykisk ohälsa gav ett omfattande 

urval där många olika typer av deltagare inkluderades. Det går att se detta som en svaghet i 

studien eftersom evidensen inte stärks av lika många artiklar kring ett smalare urval och en mer 

specifik situation. Dock så går det också att se detta som en styrka i studien eftersom att resultatet 

var representativt i flera olika situationer och populationer. Graneheim och Lundman (2004) 

nämner att kvalitativa studiers syfte är att få läsaren att själv göra en rimlighetsbedömning kring 

resultatet och att det inte är generaliserbart på samma sätt som statistik i kvantitativa studier. En 

möjlighet att se liknande resultatet i olika situationer bör därför påverka rimlighetsbedömningen 

positivt. De 10 artiklarna i resultatet kom alla från Kanada, Norge och USA. Alla tre länder 

tillhör västvärlden och Norge är dessutom grannland med Sverige, vilket också höjer resultatets 

överförbarhet till den svenska hälso- och sjukvården. Det går dock att se det som en svaghet i 

litteraturstudien ifall resultatet skulle användas i ett sammanhang utanför Sverige eller 

västvärlden på grund av den kulturella skillnaden mellan olika delar av världen, exempelvis i 

synen på djur eller psykisk ohälsa. 

 

Kristensson (2014) menar att tillförlitligheten i en studie beror på hur hög sanningshalten i det 

presenterade resultatet är, vilket påverkas av mängden tolkningar som är förutfattade meningar 

eller outgrundliga påståenden. Litteraturstudien valde att inte utgå från andra personers 
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beskrivningar av hur personer med psykisk ohälsa upplever djurterapi, exempelvis anhöriga eller 

inblandade psykologer, för att tillförlitligheten skulle öka. Detta kan dock ses som en svaghet för 

litteraturstudien då en mindre mängd data kunde inhämtas från artiklarna. Resultatet skrevs så 

objektivt och med så lite tolkning som möjligt för att vara texttrogen ursprungskällan. Delar av 

det inhämtade datamaterialet var dock svårt att tolka och koppla till vilken kontext den tillhörde. 

Risken för tolkning blev större då litteraturstudien utgick från artiklarnas egna formuleringar av 

hur deltagarna upplevde djurterapi samt att artiklarna var skrivna på engelska. Utdrag från de 10 

artiklarna översattes till svenska med hjälp av personliga språkkunskaper. Även lexikon användes 

och genomgående diskussioner utfördes för att undvika feltolkningar och därmed minska risken 

för att ursprungstexten skulle tappa sin betydelse. Då litteraturstudien inte innehar engelska som 

moderspråk kvarstår dock en risk för bias relaterat till feltolkningar i översättningsarbetet. För att 

minska risken för feltolkningar och enskilda personers påverkan på resultatet så genomfördes 

kvalitetsgranskningen, artiklarnas genomläsning och insamlingen av utdrag från texterna enskilt. 

Därefter, likt samtliga delar i litteraturstudien, diskuterades delarna djupgående med syfte att 

upptäcka felaktigheter.  

 

 Giltigheten i en studie säger hur stabilt det insamlade materialet är och om det förändrar 

resultatet under tiden som går (Graneheim & Lundman, 2004). Under datainsamlingen valde 

denna litteraturstudie att låta artiklar som var gjorda mellan 2009-2019 ingå i sökningen. Detta 

kan anses öka studiens giltighet genom att förändringar, relaterat till stora utvecklingar inom 

området, inte påverkar det slutgiltiga resultatet avsevärt. Dock skulle en längre tidsintervall för 

inkluderade artiklar också kunna stärka resultatets giltighets ytterligare, men det skulle också 

kunna bidra till ifrågasättanden för om resultatet i dagsläget är relevant. 

 

Databaserna som valdes för datainsamlingen var PubMed och CINAHL, som båda är relevanta 

för omvårdnadsforskning och innehåller många vårdvetenskapliga artiklar. En annan relevant 

databas för ämnet psykisk ohälsa hade varit PsychINFO, som riktar sig till psykologi och 

beteendevetenskap (Kristensson, 2014). På grund av tidsbrist så begränsades dock 

litteraturstudien till endast två databaser, vilket går att se som en svaghet i studien då det riskerar 

bortfall av relevanta artiklar. I sökningen användes så få sökord för psykisk ohälsa som möjligt 

för att ringa in rätt population. Vid djurterapi användes många sökord för att inkludera så många 

former av djurterapi som möjligt. Hund- och hästterapi söktes specifikt eftersom att de hade egna 

MeSH-termer (hästterapi hade även en Subject Headings) och var de mest förekommande 

formerna av djurterapi. Av att inte söka på ytterligare djurslag eller på specifika former av 
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psykisk ohälsa kan studien ha missat relevanta artiklar, vilket ses som en av studiens 

begränsningar. Valet att använda citationstecken för att precisera ordföljder och minska omfånget 

av irrelevanta artiklar kan även det ses som en begränsning för sökningen, men det går även att se 

detta som fördelaktigt då det resulterade i specifikt inriktade artiklar och bidrog till en mindre 

mängd att hantera manuellt. Litteraturstudien tog hänsyn till risken för begränsning och använde 

därför många varianter av sökorden, använde Svensk MeSh för att hitta korrekta översättningar 

samt rådfrågade bibliotekarien på Blekinge Tekniska Högskola.  

 

De 10 utvalda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Blekinge Tekniska Högskolas mall för 

kvalitetsbedömningar av studier med en kvalitativ metod (se bilaga 2). I de studier där det fanns 

en mixad metod så granskades endast de kvalitativa delarna av dem, detta medförde att kvaliteten 

på artiklarna möjligen blev missvisande då inte en specifik bedömningsmall för mixade metoder 

användes. En annan eventuell bias var att vissa punkter i kvalitetsbedömningsmallen utgick från 

subjektiva åsikter, exempelvis ifall resultatet ansågs logiskt eller inte. Artiklarna bedömdes 

utifrån bästa förmåga med ett visst stöd av handledaren. Majoriteten av artiklarna bedömdes vara 

av medelkvalitet men beslutades att ändå inkluderas på grund av sin relevans och bristen på 

kvalitativa artiklar. Studien är medveten om att detta också sänker den egna kvaliteten. Efter 

kvalitetsbedömningen så gjordes en integrerad analys. Analysmetoden nämndes i Kristenssons 

(2014) bok, vilket var metodboken för denna studie, men som grundade sig i Whittemore och 

Knafls (2005) metod The integrative review. Därför utgick litteraturstudien från primärkällan 

under den delen av arbetet. Analysmetoden upplevdes inledningsvis svår att tolka och gjorde det 

svårare för studien att hitta ett effektivt sätt att starta analysprocessen på, vilket bidrog till mindre 

tid för resten av arbetet. När analysprocessen väl hade kommit igång så upplevdes metoden dock 

som fri och praktisk att arbeta med. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet som beskrev hur personer med psykisk ohälsa upplever djurterapi diskuteras utifrån 

fynd från varje tema som sedan ställs mot tidigare forskning och annan litteratur med fokus på 

omvårdnad. De fynd som diskuteras i resultatet berör upplevelser av acceptans, trygghet, obehag 

och att uppleva sig själva eller sina uppgifter inom djurterapin som betydelsefulla.   

 

Litteraturstudiens resultat visar på upplevelser av villkorslös acceptans och normalitet i samband 

med djurterapi. Fördomsfria relationer var något som beskrevs vara svårt att uppnå med 
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människor och lyftes därför av vissa deltagare. Den villkorslösa acceptansen och normaliteten 

kopplades till djurens närvaro och ageranden samt deltagarnas egna utförda arbete. I en 

jämförelse med studier över andra terapimetoder såsom kognitiv beteendeterapi, gruppterapi 

(Apóstolo, Bobrowicz-Campos, Rodrigues, Castro, & Cardoso, 2016) och kronoterapeutiska 

interventioner med flera (Crowe, Beaglehole, Wells, & Porter, 2015), så omnämns inte 

möjligheten att upprätta likartade villkorslösa och accepterande relationer som vid djurterapi. 

Därav kan det antydas att dessa upplevelser möjligen kan vara unika för interventioner med 

djurterapi, vilket bör tas i beaktande vid sjuksköterskans val av omvårdnadsåtgärder då patienter 

enligt Jormfeldt et al. (2003) och Wiklund-Gustin (2015) värdesätter att bli bekräftade i sin 

omvårdnad.  

 

Upplevelser av trygghet genom exempelvis närhet, säkerhet och lugn grundade sig i bland annat 

det stöd deltagarna upplevde av djuren, såsom vid aktiviteter ute i samhället eller som en tröst vid 

emotionell stress. Detta instämmer med fynden av O'Haire et al. (2015) som också menar att 

djurterapi reducerar depressionssymtom och ångest vid ohälsa, såsom vid PTSD. Dock visar 

denna litteraturstudies resultat att djurterapi också kan skapa obehag, bland annat i form av ångest 

och stress. Detta genom att deltagarna exempelvis lägger press på sig själva över att klara av 

olika moment inom interventionen, såsom dressyr, samt genom osäkerhet och rädslor över 

djurens agerande och närvaro. Detta skulle kunna tyda på att urvalet till djurterapi bör ske med 

precision och att hela människan, i enlighet med Benner och Wrubel (1989), bör uppmärksammas 

vid beslut rörande deras hälsa och vård. Benner och Wrubel menar vidare att vårdpersonal 

behöver handla med god etik och moral, ta hänsyn till den emotionella världen som patienten 

befinner sig i samt få en insyn i dennes välmående genom att skapa en relation mellan 

vårdtagaren och vårdgivaren. I relation till litteraturstudiens resultat om upplevda rädslor och 

obehag så påvisas en stark antydan att sjuksköterskan i sin omvårdnad inte behöver utsätta 

patienter för moment som skapar dessa känslor och upplevelser. Då det dessutom finns andra 

effektiva icke-medicinska alternativ för att lindra psykisk ohälsa omnämnda av bland andra 

Mamtani och Cimino (2002) samt Qureshi och Al-Bedah (2013) så styrks uppfattningen av att 

det inte finns behov av att utsätta patienter för obehag i samband med djurterapi. Resultatet i 

föreliggande litteraturstudie visar dock att bemästra känslan av rädsla eller obehag kan stärka 

patienten och bidra till en bättre självkänsla. Detta antyder då till ett initialt men övergående 

obehag som visar på att djurterapi kan vara användbart även om deltagarna till en början finner 

det obehagligt. 
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Deltagarnas upplevda trygghet i litteraturstudiens resultat grundar sig även i situationer där 

djurens fysiska närhet och kontakt är orsaken till upplevelsen. En möjlig anledning till detta går 

att härleda till människans naturliga behov av närhet och beröring. Uvnäs-Moberg (2000) 

förklarar att hormonet oxytocin genereras vid närhet och beröring vilket inverkar lugnande, 

avstressande, ångestdämpande och reducerar depression samt smärta. Vidare förklaras att känslan 

av beröring och ökningen av oxytocin även kan ske genom själslig kontakt eller kontakt med 

andra varelser än människor, exempelvis husdjur. Uvnäs-Mobergs förklaring stärker att djurterapi 

har kapaciteten att öka välbefinnandet hos människan, men det påvisar också att känslan kan vara 

relativt kortvarig då den endast uppkommer vid närhet och beröring. 

 

Litteraturstudiens resultat påvisar även vikten av att deltagarna får uppleva sig betydelsefulla för 

djur eller människor samt att de får utföra betydelsefulla aktiviteter. Genom upplevelser av 

uppskattning och förtroende från djuren och interventionen så kände deltagarna sig 

framgångsrika, energifyllda samt stärkta i sitt självförtroende. Att djurterapi skulle stärka 

självförtroendet styrks även av Schuck, Johnson, Abdullah, Stehli, Fine och Lakes (2018). Vikten 

av att känna sig betydelsefull styrks också av Jormfeldt et al. (2003) som bland annat beskriver 

betydelsen av att få en personlig relation till sjuksköterskan, känna ömsesidighet, tillit, hopp samt 

bekräftelse. Att utföra nya främmande aktiviteter kan dock ses som utmanande för personer med 

psykisk ohälsa då deras förmågor att hantera sina beteenden och känslor blir nedsatt (American 

Psychiatric Association, 2013). Att använda djurterapi för att skapa upplevelser av att vara 

betydelsefull kan anses fördelaktigt, men det kan även anses riskfyllt relaterat till en för stor 

utmaning för individen. Dock menar Benner och Wrubel (1989) att människor behöver 

utmaningen för att genomgå coping och ta sig igenom återhämtningsprocessen. Vidare beskrev 

deltagarna att de upplevde en distans till sin sjukdom i samband med de betydelsefulla 

aktiviteterna. Att effekten av djurterapi skulle vara positiv på livskvaliteten genom att bidra till en 

distans från sin sjukdom styrks av både Swall et al. (2015) samt Benner och Wrubel (1989). 

Denna litteraturstudie ser möjligheter för den grundutbildade sjuksköterskan att genom sin 

omvårdnad och med hjälp av djurterapi öka förutsättningarna för situationer som skapar distans 

till sin sjukdom. Att detta är sjuksköterskans ansvar styrker Benner och Wrubel (1989) som 

menar på att hjälpa patienten med sin coping och förbättra deras livskvalitet ingår i yrket.  

 

Stödet och tryggheten som deltagare upplevde av djurterapin beskrevs hjälpa dem i sin process 

för att bli friska från sin ohälsa genom att vara ett kraftfullt verktyg vid den psykiska 

rehabiliteringen. Deltagare beskrev upplevelsen av att få liknande effekter som vid medicinering, 
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vilket styrks i en review av Beetz et al. (2012), och därmed upplevde deltagarna även ett minskat 

behov av att använda läkemedel. En möjlig förklaring till uppfattningen kan även här ligga i 

kroppens oxytocinnivåer då Uvnäs-Moberg (2000) påstår att vissa läkemedel kan ha samma 

fysiologiska effekt på kroppen som oxytocinet, såsom blodtryckssänkande, smärtstillande, 

depressions-, ångest- och stressdämpande.  

 

Andra deltagare upplevde dock att även om djuren var ett pålitligt redskap så ansågs de inte 

kunna bota deras ohälsa fullständigt, och beskrev ett behov av andra rehabiliterande eller 

medicinska åtgärder utöver djurterapi. Läkemedel har enligt Socialstyrelsen (2017b) visats sig ge 

goda effekter, men kan även skapa ohälsa genom dess biverkningar (Domènech‑Abella et al, 

2017; Socialstyrelsen, 2018) som exempelvis illamående, rastlöshet, darrningar, sömnproblem, 

dåsighet och yrsel (Spigset, 2009). Detta ger utslag på människors livskvalitet då det bildas 

obalans mellan det fysiska, mentala och sociala välmåendet som WHO (u.å.) definierar vara ett 

krav för att uppnå hälsa. Detta faller då inom den grundutbildade sjuksköterskans arbetsuppgifter 

som innebär att bidra till patientens förmåga att hantera sina hälsoproblem, återfå sin hälsa eller 

uppnå bästa möjliga välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Djurterapi som är en 

biverkningsfri icke-farmakologisk behandlingsmetod och omvårdnadsåtgärd kan då användas av 

sjuksköterskan i syfte att stödja rehabiliteringsprocessen (Höök, 2010). 

 

Kliniska implikationer 

Då en större mängd kvantitativ data påtalar positiva effekter på både fysisk och psykisk ohälsa 

och en mindre mängd kvalitativ data återfanns, så anses resultatet av denna studie ge den 

grundutbildade sjuksköterskan en nödvändig överblick av forskningsläget inom valda databaser. 

Då resultatet speglar en positiv bild av djurterapi, under förutsättning att hänsyn ges till upplevda 

rädslor och obehag, så ger litteraturstudien därmed en bild av ytterligare ett potentiellt verktyg för 

sjuksköterskan att använda sig av i miljöer där djur är tillåtna. Då överläkaren Sylwan från 

smittskyddsenheten (www.vardhundskolan.se) uttrycker att hygienaspekter inte är ett hinder för 

användandet av vårdhundar så upplevs dessutom goda möjligheter för olika kliniska 

implikationer. Den lugnande och tryggande inverkan som djuren skapar tyder på att metoden kan 

användas av den grundutbildade sjuksköterskan vid exempelvis undersökningar av oroliga 

patienter och genom att dämpa ångest i väntrum. Djurterapi kan även initieras av sjuksköterskan 

och inom vårdteamet användas genom att exempelvis gå promenader med vårdtagarna, bidra till 

en mer välkomnande miljö och till en distraktion från patienternas sjukdom. Vid djurbesök på 
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avdelningen kan sjuksköterskan uppmuntra enskilda patienter att utföra uppgifter tillsammans 

med djuret, såsom att borsta pälsen eller mata dem, vilket bidrar till en bättre självkänsla och att 

patienten känner sig betydelsefull. 

 

Kvaliteten och antalet kvalitativa artiklar inom ämnet visar att ett behov av fler studier finns. 

Studier rörande personer med psykisk ohälsas egna upplevelser av djurterapi som riktas mot 

exempelvis barn (yngre än 12år), personer med täta kontakter med primärvården, personer inom 

äldrevården eller Lagen om stöd och service [LSS]-vården återfanns inte i denna litteraturstudies 

sökning i databaserna PubMed och CINAHL. Upplevelser där djurterapin inkluderade andra djur 

än hund, häst och bondgårdsdjur återfanns inte heller. Vidare så skapas en nyfikenhet kring om 

djurterapi kan ersätta läkemedel vid fler fall av psykisk ohälsa, men det skapas även en 

nyfikenhet om kvantiteten av dem som upplever terapimetoden som en bot. Fler studier som 

fördjupar eller utökar kunskaperna kring ämnet djurterapi, samt fler studier med hög kvalitet som 

kan stärka evidensen för terapimetoden, vore fördelaktigt för en fortsatt utveckling mot en god 

och säker vård.  

 

Slutsats 

Från resultatet i denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att djurterapi generellt upplevs som en 

positiv erfarenhet. Det kan bidra med känslor och upplevelser som inte andra terapiformer eller 

läkemedel kan åstadkomma på samma nivå. Såsom villkorslös acceptans, trygghet och att 

uppleva sig som betydelsefull. Upplevelserna var kopplade till djurens kontakt och närvaro, 

personalens och djurens bemötande samt deltagarnas utförda aktiviteter. Upplevelserna visar på 

möjligheter för den grundutbildade sjuksköterskan att använda sig av djurterapi som en 

omvårdnadsåtgärd för att bidra till ett socialt och mentalt välbefinnande. Såsom att lugna 

patienter inför undersökningar, uppmuntra till aktivitet samt genom att initiera terapimetoden och 

tillsammans med teamet utföra andra lugnande, tryggande eller motiverande aktiviteter. Dock 

förekom även upplevelser av obehag i litteraturstudien som påvisar att terapiformen inte passar 

för alla, men som också kan vara övergående, vilket tyder på att den grundutbildade 

sjuksköterskan därför behöver se patienternas individuella behov innan djurterapi initieras. Hur 

deltagarna generellt upplevde djurterapi tyder på ett brett användningsområde och en resurs för 

den grundutbildade sjuksköterskan i sin omvårdnad. Utifrån litteraturstudiens överblick avseende 

forskningsläget så dras även slutsatsen att mer forskning krävs för att ytterligare stärka evidensen 

inom djurterapi och dess påverkan på psykisk ohälsa, exempelvis genom studier rörande 
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primärvården, barn eller LSS patienter.  

 

Självständigt arbete 

Författarna tog ansvar för olika ämnen i litteraturstudiens bakgrund. Eric ansvarade för ämnet 

psykisk ohälsa medan Pernilla ansvarade för djurterapi och teoretisk referensram. Båda har 

gemensamt och likvärdigt arbetat med delarna i metodavsnittet. Vidare så delades ansvaret för 

utformningen av resultatet upp på mitten. Eric var huvudansvarig för temat acceptans och 

Pernilla var huvudansvarig för betydelsefull. Författarna skrev trygghet och obehag gemensamt. 

Diskussionen delades sedan upp genom att Eric främst ansvarade för metoddiskussionen och 

Pernilla för resultatdiskussionen. All text som utformats har granskats och bearbetats av båda 

författarna för att stärka textens innehåll och utformning.
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Bilaga 1. Databassökningar 

Sökningar i PubMed 

Sökning Datum Sökord Antal 
träffar 

Urval 1  
Efter lästa 
titlar 

Urval 2  
Efter lästa 
abstrakt 

Urval 3 
Efter lästa 
fullartiklar 

Urval 4 
Efter 
kvalitetsgranskning 

S1 28/11-19 Animal Assisted 
Therapy [Mesh] 

539     

S2 28/11-19 “Animal 
Assisted” 

649     

S3 28/11-19 “Pet Assisted” 20     

S4 28/11-19 “Pet Therapy” 149     

S5 28/11-19 “Canine Assisted” 30     

S6 28/11-19 “Dog Assisted”  37     

S7 28/11-19 Equine-Assisted 
Therapy [Mesh] 

172     

S8 28/11-19 “Equine-
Assisted” 

218     

S9 28/11-19 S1 OR S2 OR S3 
OR S4 OR S5 OR 
S6 OR S7 OR S8 

990     

S10 28/11-19 Mental Illness 1258596     

S11 28/11-19 Mental Health 345443     

S12 28/11-19 Mental Health 
[Mesh] 

35694     

S13 28/11-19 S10 OR S11 OR 
S12 

1409704     

S14 28/11-19 Percept* 465201     

S15 28/11-19 Perspective* 299920     

S16 28/11-19 Experien* 1089859     

S17 28/11-19 Emotion* 213462     

S18 28/11-19 “Lived 3546     
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Experience” 

S19 28/11-19 S14 OR S15 OR 
S16 OR S17 OR 
S18 

1875888     

S20 28/11-19 S9 AND S13 
AND S19 

102 63 18 9 8 

Vid sökning 20 implementerades också språk (engelska), tid (2009-2019) och journal article. 
 
Sökningar i CINAHL 

Sökning Datum Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 
Efter lästa 
titlar 

Urval 2 
Efter lästa 
abstrakt 

Urval 3 
Efter lästa 
fullartiklar 

Urval 4 
Efter 
kvalitetsgranskning 

S1 28/11-19 (MH Pet Therapy) 1,262     

S2 28/11-19 Pet Assisted 
Therapy 23 

    

S3 28/11-19 Pet Therapy 1,907     

S4 28/11-19 Pet Assisted 
Intervention 5 

    

S5 28/11-19 Animal Assisted 
Therapy 1,015 

    

S6 28/11-19 Animal Assisted 
Intervention 93 

    

S7 28/11-19 Canine Assisted 
Therapy 17 

    

S8 28/11-19 Canine Assisted 
Intervention 10 

    

S9 28/11-19 Dog Assisted 
Therapy 30 

    

S10 28/11-19 Dog Assisted 
Intervention 14 

    

S11 28/11-19 Equine-Assisted 
Therapy 530 

    

S12 28/11-19 Equine-Assisted 
Intervention 15 

    

S13 28/11-19 (MH Equine-
Assisted Therapy) 117 
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S14 28/11-19 
S1 OR S2 OR S3 
OR S4 OR S5 OR 
S6 OR S7 OR S8 
OR S9 OR S10 
OR S11 OR S12 
OR S13 

2,473 

    

S15 28/11-19 Mental Illness 50,719     

S16 28/11-19 Mental Health 130,638     

S17 28/11-19 (MH "Mental 
Health") 32,802 

    

S18 28/11-19 S15 OR S16 OR 
S17 157,275 

    

S19 28/11-19 Percept* 147,243     

S20 28/11-19 Perspective* 118,935     

S21 28/11-19 Experien* 400,611     

S22 28/11-19 Emotion* 94,907     

S23 28/11-19 Lived Experience 6,966     

S24 28/11-19 S19 OR S20 OR 
S21 OR S22 OR 
S23 657,398 

    

S25 28/11-19 S14 AND S18 
AND S24 20 

15 5 3 2 

 
Vid sökning 25 implementerades också språk (engelska), tid (2009-2019), peer-review och 
research article. Båda de funna artiklarna var dubbletter från sökningen i PubMed.  
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Bilaga 2. Granskningsprotokoll 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod Följande mall 
för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge Tekniska Högskola, 
med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
�Double blinded    �Singel blinded             �Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  �Ja  �Nej  �Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder …………………………………………….. 
Antal …………………………………………….. 
Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  �Ja  �Nej  �Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  �Ja  �Nej  �Vet ej 
Urval  
- Relevant?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) �Ja  �Nej  �Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

�Ja  �Nej  �Vet ej 

- Råder analysmättnad?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Genereras teori?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)� 
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
�Hög                                        �Medel                    �Låg 
 
Kommentar till bedömning………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3. Artikelöversikt  

Författare/år/land/artikelnummer Titel Metod Urval Fynd Kvalitet 

Dell, C., Chalmers, D., Stobbe, 
M., Rohr, B., & Husband, A. 
2019 
Kanada 
(1) 

Animal-assisted therapy 
in a Canadian psychiatric 
prison. 

Mixad metod.  
Frågeformulär med kvalitativa 
& kvantitativa frågor samt 
semistrukturerade 
fördjupningsintervjuer utifrån 
frågeformulärens frågor med 
samtliga inblandade. 

8 deltagare. 2 hundförare, 
2 kvinnor. 3 anställda på 
fängelset, 1 psykolog & 2 
socialarbetare. 3 fångar, 2 
män & 1 kvinna. 

Acceptans, trygghet, lugn, 
stöd, kärlek, tillgivenhet, 
glädje, närhet, tröst, 
självreflektion, pålitlighet, 
självkänsla, återhämtning 

Medel 

Dell, C. A., Chalmers, D., 
Bresette, N., Swain, S., 
Rankin, D., & Hopkins, C. 
2011 
Kanada 
(2) 

A Healing Space: The 
Experiences of First 
Nations and Inuit Youth 
with Equine-Assisted 
Learning (EAL). 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie & analys av 
patientjournaler. 

18 deltagare. 15 
ungdomar, 7 pojkar & 8 
flickor & 3 personal, 2 
rådgivare/lärare & 1 
verkställande 
direktörschef. 

Acceptans, trygghet, lugn, 
ömhet, tillit, närhet, 
kommunikation, stolthet, 
prestige, uppskattning, 
glädje, återhämtning, 
betydelsefull, prestige.  

Medel 

Smith H. P., & Smith, H. 
2019 
USA 
(3) 

A qualitative assessment 
of a dog program for 
youth offenders in an 
adult prison. 

Kvalitativ semistrukturerad 
formulärstudie. 

31 deltagare, samtliga var 
män i åldrarna 18-25. 

Acceptans, normalitet, 
trygghet, närhet, hopp, 
självreflektion, betydelsefull. 

Hög 

Yarborough, B. J. H., Stumbo, 
S. P., Yarborough, M. T., 
Owen-Smith, A., & Green, C. 
A. 
2018 
USA 
(4) 

Benefits and challenges 
of using service dogs for 
veterans with 
posttraumatic stress 
disorder. 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie. 

55 deltagare. 41 veteraner, 
24-66 år & 33% var 
kvinnor. 8 vårdgivare, 6 
hundförare.   

Trygghet, närhet, stöd, tillit, 
lugn, obehag, ångest, press, 
coping, fokus, återhämtning, 

Hög 
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Kern-Godal, A., Brenna, I. H., 
Kogstad, N., Arnevik, E. A., & 
Ravndal, E. 
2016 
Norge 
(5) 

Contribution of the 
patient-horse relationship 
to substance use disorder 
treatment: Patients' 
experiences. 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie. 

8 deltagare, 4 män & 4 
kvinnor 20-30 år. 2 
diagnoserade med ADHD, 
1 med depression & 1 med 
personlighetsstörning. 

Acceptans, trygghet, tillit, 
glädje, närhet, 
kommunikation, självkänsla, 
självmedvetenhet, glädje, 
coping, återhämtning, fokus, 
prestige, stolt, nervositet, 
rädsla, ångest, betydelsefull, 
självförtroende. 

Medel 

Pendry, P., Kuzara, S., & Gee, 
N. R. 
2019 
USA 
(6) 

Evaluation of 
Undergraduate Students' 
Responsiveness to a 4-
Week University-Based 
Animal-Assisted Stress 
Prevention Program. 

Mixad metod. 
Frågeformulär kombinerad 
med semistrukturerade 
intervjuer. 

307 deltagare, 190 kvinnor 
& 117 män. 

Trygghet, lugn, tröst, närhet, 
glädje, lycka, kärlek, stöd, 
fokus, obehag, stress. 

Hög 

Pedersen, I., Ihlebæk, C., & 
Kirkevold, M. 
2012 
Norge 
(7) 

Important elements in 
farm animal-assisted 
interventions for persons 
with clinical depression: 
a qualitative interview 
study. 

Kvalitativ öppen 
intervjustudie. 

8 deltagare, 7 kvinnor & 1 
man mellan 25-54 år. 

Acceptans, normalitet, 
trygghet, stöd, närhet, styrka, 
återhämtning, distraktion, 
coping, självförtroende, 
osäkerhet, press, 
betydelsefull, självkänsla. 

Hög 

Corring, D., Lundberg, E., & 
Rudnick, A. 
2013 
Kanada 
(8) 

Therapeutic Horseback 
Riding for ACT Patients 
with Schizophrenia. 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie. 

6 deltagare, 4 män & 2 
kvinnor mellan 36-59 år. 

Trygghet, självkänsla, 
betydelsefull, självförtroende. 

Medel 

Adams, C., Arratoon, C., 
Boucher, J., Cartier, G., 

The Helping Horse: How 
Equine Assisted 
Learning Contributes to 

En kvalitativ ostrukturerad 
intervjustudie. 

66 deltagare, samtliga 
flickor mellan 12-18 år. 

Acceptans, trygghet, glädje, 
närhet, lugn, självkänsla, 

Medel 
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Chalmers, D., Dell, C. A., ... 
Wuttunee, M. 
2015 
Kanada 
(9) 

the Wellbeing of First 
Nations Youth in 
Treatment for Volatile 
Substance Misuse. 

självmedvetenhet, obehag, 
återhämtning, betydelsefull. 

Crowe, T. K., Sánchez, V., 
Howard, A., Western, B., & 
Barger, S. 
2018 
USA 
(10) 

Veterans transitioning 
from isolation to 
integration: A look at 
veteran/service dog 
partnership. 

Kvalitativ semistrukturerad 
intervjustudie på individ- och 
gruppnivå. 

9 deltagare, samtliga män 
och veteraner mellan 27-
49 år. 

Acceptans, normalitet, 
trygghet, lugn, tillit, stöd, 
närhet, coping, distraktion, 
självmedvetenhet, 
kommunikation, självkänsla, 
fokus, återhämtning, 
betydelsefull, självförtroende. 

Medel 

 


