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Abstrakt 
 
Bakgrund: Behandling eller terapi ihop med hund kan hjälpa barnet att utveckla och förbättra 

dess finmotoriska färdigheter. Hunden kan även medverka och underlätta vid utbildning och 

dessutom öka barnet fysiska, mentala och emotionella status. En hunds utryck av sympati och 

omtanke kan vara första gången barnet upplever att de blir hörda och känner sig viktiga och 

på så sätt ger dem tröst. Syfte: Syftet med denna studie var att skapa en översikt över den 

vetenskapliga grund som finns för AAT med hund inom fysioterapeutisk behandling av barn 

inom habilitering och rehabilitering.  Metod: Studien är en litteraturöversikt. Samtliga 

sökningar gav 193 artiklar. De databaser som användes var AMED, Cinahl, EBSCO Host 

MEDLINE, Web of Science, BMJ Journals, Cirre, Cochrane library, Informa healthcare, 

Mary Ann Liebert, NARIC, PEDro, ProQuest, PubMed, Scopus och Swemed+. 8 stycken 

artiklar inkluderades efter noggranna genomgångar av metod och resultat för att passa 

inklusions och exklusionskriterierna. De utvalda artiklarna genomgick sedan en kritisk 

granskning enligt PEDro. Resultat: Resultatet av granskningen av de artiklar som inkluderats 

i denna översikt tyder på att användningsområdet för AAT med hund som fysioterapeutisk 

behandling av barn och ungdomar med ADHD, autism, fetma, intellektuella 

funktionsstörningar, multipla funktionsnedsättningar, psykiatriska besvär och smärta olika 

typer av funktionsnedsättningar är brett och innefattar flera olika diagnoser. Samtliga artiklar 

beskriver positiva resultat av varierad grad och olika effekter. Konklusion: I denna översikt 

visar samtliga studier på tydliga positiva effekter av AAT som fysioterapeutisk behandling för 

barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Hundarna bidrog till förbättrad hälsa hos 

barnen som är grunden i fysioterapi.  

 

Nyckelord: AAT, barn, vårdhund och funktionsnedsättningar 
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Bakgrund 
Fysioterapi för barn 
Enligt barnkonventionen ska varje barn ha rätt att utvecklas på bästa sätt utifrån deras resurser 

och en mänsklig rättighet är att alla barns grundläggande behov ska bli tillgodosedda 

(Barnkonventionen i sin helhet, 2009). Barnkonventionen (2009) tar även upp ett barns 

rättigheter vad gäller fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i artikel 23 paragraf 1: 

 

”Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta 

ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar 

självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.” (s.23) 

Enligt WHO definieras hälsa i likhet med barnkonventionens direktiv delvis av att individen 

finner både fysisk som socialt och mentalt välbefinnande (WHO, 1946).  

 

Att barn och ungdomar ges både hälso- och sjukvård för att de ska ges möjlighet och chans 

till detta är just vad habilitering och rehabilitering innebär (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Rehabilitering innefattar den vård du behöver för att efter fysisk eller psykisk skada eller 

sjukdom återgå till ett normalt liv i den mån det är möjligt. Behandlingen kan bestå av många 

olika delar och interventioner av olika slag så som fysioterapeutisk träning, medicinering 

hjälpmedel och mycket mer och därför brukar det inte vara en yrkeskår som står ensam i 

planeringen och utförandet av åtgärder utan det brukar skötas gemensamt av ett team. Teamet 

kan bestå av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, 

psykolog och logoped beroende på de behov som patienten har och behöver hjälp med 

(Socialstyrelsen, 2003).  

 

Habilitering, som istället syftar till att ge behandling, stöd och råd till individer med 

permanenta motoriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Även inom 

habiliteringen jobbar olika yrkeskårer tillsammans i team för att patienten ska få en så 

mångfasetterad och bra hälsovård som möjligt och ge möjlighet till ett självständigt liv och 

stötta individens behov (Socialstyrelsen, 2003).  
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Inom fysioterapi är det kroppen och dess rörelse som är det mest essentiella. Den 

fysioterapeutiska processen startar med en identifiering av patientens problem eller brister och 

det är sedan individens mål som ligger till grund för planeringen av åtgärder. Behandlingen 

utförs och efter det är det utvärderingen som avgör om patientens mål är uppnådda eller om 

det behövs ytterligare åtgärder (Beckung, Brogren Carlberg & Rösblad, 2013).  

 

Fysioterapi för barn och ungdomar är ett stort område som har många olika infallsvinklar. En 

stor del är barn- och ungdomshabilitering. Habilitering som ofta innebär att arbete för att 

fortsatt behålla de funktioner och möjligheter till rörelse barnen och ungdomarna har trots 

funktionsnedsättningar av olika grad och varianter.  Till en barn- och ungdomshabilitering 

kommer just barn eller ungdomar med allt från medfödda till förvärvade hjärnskador, 

utvecklingsförseningar och/eller syndrom och sjukdomar. Det finns olika typer av habilitering 

där barnen och ungdomarna antingen kommer till instansen eller bor på den. En 

habiliteringsenhet tar då över den vård barnet behöver med hjälp tvärprofessionella team som 

tillsammans arbetar för att skapa den bästa habilitering och behandlingen för barnet 

(Socialstyrelsen, 2003). 

 

En del i behandlingen är den fysioterapeutiska som är bred och kan fokusera på olika delar av 

barnets både fysiska och psykiska funktioner. Målet för den fysioterapeutiska behandlingen är 

att i största möjliga mån öka barnets delaktighet genom olika behandling och träning. De 

individuella målen sätt upp i samråd med barnet i den mån det går, föräldrar och den personal 

som finns omkring barnet i vardagen. Även om det är rörelse och träning som många 

förknippar med fysioterapi finns det mycket mer som igår i behandlingen som kan se mycket 

olika ut beroende på barnets behov och målsättning (Beckung al., 2013).  

 

Animal Assisted Therapy 
Animal assisted therapy (AAT) som kan översättas till djurassisterad terapi är ett begrepp som 

innefattar terapeutisk behandling med hund eller annat djur som verktyg vid behandling eller 

intervention.  

 

Lidgerwood och Gillingham (2012) skriver i en översikt att AAT för barn med 

funktionsnedsättning kan ses som en terapeutisk aktivitet och då är något av större vikt och 

mer än endast rekreation. Författarna fortsätter dock med att understryka begränsningarna i 

den forskning som finns och att det sammanslagna resultatet istället för konklusion mer bör 
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ses som ett område med stor potential (Lidgerwood & Gillingham, 2012). Winkel, Wilder och 

Jackson (2014) förklarar i likhet med detta AAT som en intervention med ett specifikt mål för 

patienten. Syften med terapin är att främja förbättring i såväl fysiska, sociala, emotionella som 

kognitiva funktioner hos patienten. Hunden och dess förare är en integrerad del av barnets 

behandling (Winkel et al., 2009). Niksa (2007) skriver i en artikel att en hund, andra djur 

och/eller naturen kan öka vår förståelse genom att hjälpa oss att läsa känna både oss själva 

men även andra och det är detta som ligger till grunden för AAT.  

 

I en kvalitativ studie på barn som blivit negligerade och misshandlade kunde Parish-Plass 

(2008) se flera fördelar med AAT. Djurets närvaro gav barnen ett lugn och minskade känslan 

av hotfullhet i atmosfären vid terapitillfället och tillät därigenom barnet att arbeta med sina 

trauman. Dessutom kunde de se att tilliten till terapeuten ökade genom dennes relation till 

hunden och hjälpte barnet att skapa tillit till en vuxen som de tidigare saknat (Parish-Plass, 

2008). Gagnon, Bouchard, Landry, Belles-Isles, Fortier och Fillion (2004) konkluderar 

dessutom i sin kvalitativa studie att AAT kan bidra till minskad ångest och oro hos både barn 

med cancer och deras föräldrar. Författarna kunde se att barnens anpassning till behandlings 

processen förbättrades och ökade deras välmående under sjukhustiden (Gagnon et al. 2004). 

 

Vårdhundar  
Diplomerade vårdhundar har genomgått utbildning ihop med sin förare som bildar ett team 

för att arbeta inom skola, vård eller omsorg.  De krav som ställs på en vårdhund är bland 

annat att den ska vara testad för mental stabilitet och vara lämplig för den typ av arbete den 

ska utföra, vara utbildad efter 1 års ålder och då ihop med en godkänd förare. Hunden har 

under sitt arbetspass rätt till att vila och ta pauser och ska bara jobba som vårdhund så länge 

hunden själv visar intresse för att interagera med patienter. När hunden slutar att visa intresse 

för arbeta bör den tillåtas att gå i pension (Höök, 2010). Föraren har en roll som innebär att 

denna alltid är aktiv i arbetet men utan att vara i fokus. En av de viktigaste uppgifterna för 

föraren är att se till att patientens upplevelse av hundens närvaro är positiv (Höök, 2010).  

 

Föraren är ofta en inom vården anställd undersköterska eller sjuksköterska som tar sig an 

uppgiften att tillsammans med sin hund genomföra utbildning och träning för att bli ett 

hundvårdsteam. De krav som föraren har utöver den gemensamma utbildningen är att ha 

utbildning och yrkesvana från den plats där hundteamet ämnar vara verksamt och inom den 

patientgrupp som de kommer möta i sitt uppdrag. Utöver detta finns det givetvis även andra 
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egenskaper som krävs för att teamet bestående av hund och förare ska utföra ett bra jobb och 

är bland annat att de ska ha en väldigt god kemi med stort förtroende för varandra men även 

vara anpassningsbara, då varje möte med en ny individ är unikt och det går inte att förutse hur 

eller vad som kommer att ske (Höök, 2010).  

 

Ett hinder för AAT kan vara ett barns pälsdjursallergi. Detta påverkar inte bara barnet självt 

utan även andra barn omkring på exempelvis ett boende där man för att undvika allergiska 

problem inte kan ta in en vårdhund. Docent Hans Grönlund på Karolinska institutet forskar 

kring ett pälsdjursvaccin som han tror kan finnas klart inom några år (Grönlund, 2015) och då 

skulle kunna undvika att barn inte kan erbjudas AAT på grund av en allergi. 

 

Weston (2010) skriver om en erfarenhet med sin vårdhund där hon i sitt arbete mötte en ung 

tjej. Tjejen blir ledsen och upprörd vid ett samtal om sin frånvarande far varpå hunden 

spontant går fram till flickan och lägger huvudet i knät och söker närhet för att trösta.  Samma 

hund har vid andra tillfällen fått barn, som annars inte vill delta vid olika sorters behandling, 

att genom bus och lek påverka barnet att känna en positivitet och glädje i det som annars 

endast var ett nödvändigt ont (Weston, 2010).  Weston (2010) förklarar även att en hunds 

sympati och omtanke kan vara första gången barnet upplever att de blir hörda och känner sig 

viktiga och på så sätt ger dem tröst.  

 

AAT inom fysioterapi 
De mål som finns för vårdhundens syfte är bland annat att hjälpa patienten att skapa en 

förbättrad självbild, hjälpa patienten att få känna beröring, förbättra kunnandet att formulera 

sina känslor samt att förbättra förmågan att kunna lösa problem och även förbättra 

kommunikationen och underlätta livet med sina funktionshinder. Hunden kan även hjälpa 

patienten att öka sin bålkontroll, kroppskännedom och kroppsliga medvetenhet, styrka och 

rörlighet. För personer i rullstol kan hunden medverka för att träna framkomlighet och 

rörlighet i denna genom att öka motivationen och lusten att träna dessa färdigheter. Dessutom 

har hunden en lugnande effekt och kan vara med och öppna för svåra samtal samt dämpa 

ångest och oro hos patienten (Höök, 2010).  

 

Watts och Stout Everly (2009) sammanfattar de effekter AAT har på barn i olika 

sammanhang och med olika förutsättningar. De skriver bland annat att terapin ihop med hund 

kan hjälpa barnet att utveckla och förbättra dess finmotoriska färdigheter. Hunden kan även 
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medverka och underlätta vid utbildning och dessutom öka barnet fysiska, mentala och 

emotionella status. Hos barn med oro och ångest kan hunden i terapisammanhang minska 

detta och på så sätt förbättra barnets hälsa och samtidigt även hjälpa barnet att slippa känslor 

av ensamhet. Utöver detta skriver författarna att hunden kan hjälpa barn att bli mer sociala, 

öka sin motivation, förbättra deras självkänsla, kommunicera bättre och öka deltagandet i 

lekfulla aktiviteter. En hund kan genom AAT hjälpa barn under behandling för cancer att 

minska stressen hos dem och deras familjer (Watts & Stout Everly, 2009).   

 

Hanselman (2001) skriver att AAT kan bidra till barn och ungdomar inom psykiatrin blir 

bättre på att hantera sin ilska och ångest.  

 

Morrison (2007) skriver dock att det finns kontraindikationer för AAT. Om patienten inte 

visar intresse för hunden eller till och med rädsla, är allergiska och/eller har astma kan detta 

istället innebära att hundens närvaro försvårar eller hindrar syftet med terapin (Morrison, 

2007).   

 

Vårdhundar och AAT inom fysioterapi för barn 
Djur assisterad terapi med hund kan öka barnets delaktighet och genom att ge hunden uppdrag 

att utföra som att söka upp godis eller mat på olika sätt. Hunden kan även bidra till en 

förbättra kommunikationen hos barn som har autism som får lära sig att tolka hundens 

signaler och behov. Hos barn och ungdomar kan hundens närvaro vid samtal underlätta och 

skapa ett ökat förtroende för personalen (Höök, 2010).  

 

Olika studier tyder på olika effekter av att ha med en hund i olika terapisammanhang och med 

olika syften.  

 

Smärtlindring är något som Lagerkvist och Lindgren (2012) skriver är förenat med 

funktionsnedsättning av olika orsaker. De förklarar att en vanlig orsak till psykosomatisk 

smärta hos barn med funktionshinder är att de upplever stress under långa perioder 

(Lagerkvist & Lindgren, 2012). 

 

Fysioterapeutisk behandling av ett barn med funktionsnedsättningar är svår då den inkräktar 

på andra aktiviteter och tar tid i barnets liv. Därför är det viktigt att den behandling som görs 

har nytta för barnet och att finns det ett syfte med den. För att säkerställa att den 
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fysioterapeutiska behandling som görs är effektiv och hjälper barnet behövs vetenskapligt 

underlag som stärker evidensen för behandlingen (Beckung et al., 2013). 

 

Lindkvist och Lindgren (2012) förklarar att utifrån fysioterapi utgörs människans helhet av 

både fysiska, psykiska, sociala och existentiella delar och rörelse är det som skapar grunden 

för människan. Alltså ingår alla delar så som medicinska, fysiska, psykiska, psykologiska, 

sociala och tekniska komponenter i fysioterapeutens arbete med barn med 

funktionsnedsättning. Hälsa kan relateras till kroppen, rörelse, funktionen och interaktionen 

(Lindkvist & Lindgren, 2012). Detta menar Höök (2010) i sin bok om vårdhundar är en del av 

de många komponenter som vårdhunden kan bidra till att förbättra. Hundens roll är att agera 

som ett verktyg för att hjälpa barnet att träna och rehabilitera psyket, stärka kroppen och dess 

rörelser, öka det sociala samspelet, delta i träningen av finmotorik, lyssna på barnet och öka 

den fysiska aktiviteten (Höök, 2010).  

 

För en fysioterapeut är detta viktiga moment i arbetet inom habilitering och/eller 

rehabilitering med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Därför bör 

kunskapen kring AAT och dess användningsområde undersökas och sammanställas.  
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Syfte  
Syftet med denna studies var att skapa en översikt över den vetenskapliga grund som finns för 

AAT med hund som fysioterapeutisk behandling av barn och ungdomar inom habilitering och 

rehabilitering.   

 

Frågeställningar 
- För vilka diagnoser kan AAT med hund användas inom fysioterapi för barn och 

ungdomar inom habilitering och rehabilitering? 

Material 
För att uppnå syftet gjordes en sökning av vetenskapliga artiklar som sammanställdes till en 

litteraturöversikt. Mesch-termen ”Animal assisted therapy” användes i kombination med 

fritextordet ”children”. De filter som användes ihop med de olika sökorden i respektive 

databas presenteras i tabell 1. Samtliga sökningar utfördes i februari/mars 2015 och gav 193 

artiklar. Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier bedömdes artiklarnas relevans för 

studien ut genom en genomgång av titlar och abstrakt. En PICO modell ställdes upp för att 

underlätta arbetet både för författare och läsare samt beskriva frågeställningen för studien 

ytterligare och djupare (Centre of Evidence-Based Medicine, 2014), (Forsberg & Wengström, 

2013, s.71).  De utvalda artiklarna bearbetades sedan för att ta fram och presentera syfte, 

deltagare, intervention, kontroll och resultat. En sammanställning av artiklarna sattes in i en 

tabell för en snabb och lättöverskådlig inblick i materialet.  

 

PICO-frågor: 
Patients, problem: Barn och ungdomar inom habilitering och rehabilitering 

Intervention: AAT som fysioterapeutisk behandling  

Control: Barn och ungdomar som inte fått AAT som behandling 

Outcome: Vad AAT kan bidra med och vad/vilka för fysioterapeutiska behandlingar de kan 

underlätta eller medverka vid 

 

Totalt 66 artiklar valdes ut och utav dem var det 30 dubbletter. 8 artiklar inkluderades efter 

noggranna genomgångar av metod och resultat för att passa inklusions och 

exklusionskriterierna. Därefter gicks referenslistorna igenom för att vidare utöka studiens 
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material, dock hittades inga ytterligare artiklar som ansågs relevanta för syftet och 

frågeställningen.  

Metod 
De utvalda artiklarna genomgick sedan en kritisk granskning av både tillvägagångssätt och 

kvalitet enligt PEDro. Granskningen går ut på att 11 frågor ställs till texten och innehållet som 

ger en poäng för varje fråga som uppfylls av studien. Poängsammanställningen utgör då den 

kvalitetsnivå som studien och artikeln ges (Maher, Sherrington, Herbert, Moseley & Elkins, 

2003). Första frågan räknas inte med i totalpoängen utan max poängen är 10 (Bilaga 3).  

 

Inklusions kriterier 
- Studier som innefattar hundar vid behandling 

- Studier som fokuserar på fysioterapeutisk behandling av barn och ungdomar mellan  

0-20 år 

- Studier där behandlingen kan kopplas till fysioterapi 

 

Exklusionskriterier 
- Studier som berör AAT med andra djur än hund 

- Studier som är skrivna på andra språk än svenska och engelska 

- Review studier 

- Fallstudier 

- Metaanalyser 

- Kvalitativa studier 
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Tabell 1. Översikt av databaser, sökord och antal studier. 

Sökmotor/d

atabas 

Sökord  Begränsningar Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter  

 

Inkluderade  

AMED Animal Assisted therapy 

AND children 

 5 3 1 1 

Cinahl Animal Assisted therapy 

AND children 

Engelska 18 16 5 3 

EBSCO 

Host 

MEDLINE 

Animal Assisted therapy 

AND children 

Engelska 26 18 10 4 

Web of 

Science 

Animal Assisted therapy 

AND children AND Canine 

 10 3 1 1 

BMJ Journals Animal Assisted therapy 

AND children 

 10 - - - 

CIRRE Animal Assisted therapy 

AND children 

 2 - - - 

Cochrane 

library 

Animal Assisted therapy 

AND children 

 2 - - - 

Informa 

Healthtcare 

Animal Assisted therapy 

AND children 

 - - - - 

Mary Ann 

Liebert 

Animal Assisted therapy 

AND children 

 - - - - 

NARIC Animal Assisted therapy 

AND children 

 4 2 1 - 

Pedro Animal Assisted therapy 

AND children 

 - - - - 

ProQuest 

Medline 

Animal Assisted therapy 

AND children 

AND canine 

Engelska 12 2 2 - 

ProQuest 

Physical 

Education 

Index 

Animal Assisted therapy 

AND children AND canine 

Engelska 12 2 2 - 

ProQuest 

Psyc-Articles 

Animal Assisted therapy 

AND children AND canine 

Engelska 12 2 2 - 

ProQuest 

PsycInfo 

Animal Assisted therapy 

AND children 

AND canine 

Engelska 12 2 2 - 

PubMed Animal Assisted therapy 

AND children 

Engelska, Humans 21 13 1 - 

Scopus Animal Assisted therapy 

AND children AND canine 

Engelska, 

exclude: review 

46 3 3 - 

SveMed+ Animal Assisted therapy 

AND children 

 1 - - - 

Totalt   193 66 30 8 
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Etiska överväganden 
Etiska överväganden ska ingå i alla forskningsprojekt och under alla steg av arbetet menar 

Forsberg och Wengström (2008). De material som granskades i denna studie var alla redan 

publicerade och därför etiskt övervägda av olika instanser och av forskare. Författaren 

kommer under arbetet inte själv lägga in någon bedömning av metod eller resultat eller i vilka 

studier som inkluderas och exkluderas.  

 

I studier där barn medverkar kan etiska brister tänkas vara att de inblandade inte behandlas 

enligt praxis. Det är därför viktigt att ha både föräldrars och barnets samtycke och att de under 

inga omständigheter finns risker för barnen i samband med studien. Det är även av stor vikt 

att barnet i största möjlig mån får information om vad studien går ut på och varför de ska delta 

och att de ska även när som helst under studien kan avbryta sin medverkan (Codex, 2015).        
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Resultat 
Resultatet av granskningen av de artiklar som inkluderats i denna översikt tyder på att 

användningsområdet för AAT med hund som hjälp vid fysioterapeutisk behandling av barn 

och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar är brett och 

innefattar flera olika områden. Underrubrikerna representerar de områden som de inkluderade 

studierna undersökt och utrett med hjälp av interventioner med AAT.  

 

Nedan presenteras resultatet i en sammanställning och de inkluderade studiernas resultat 

presenteras mer specifikt i tabell 2, Bilaga 1.  

 

Autism 
I en studie av Silva, Correia, Lima, Magalhaes, De Sousa (2011) visade resultatet tydligt att 

en pojke när hunden var närvarande under fler och längre tidsintervaller uppvisade positivt 

beteende och dessutom under färre och kortare tidsintervall uppträdda negativt. Det som 

räknades som positivt var bland annat att pojken visade affektion, lekfullhet, visuell kontakt 

och log under terapitillfällena. Negativa beteenden tog istället sig uttryck som verbalt och 

fysiskt aggressivt beteende gentemot terapeuten eller objekt, självupptagenhet, greppande 

beteende och tvångsmässigt stirrande (Silva et al., 2011). 

 
Detta stärks genom en studie av O’Haire, McKenzie, McCune, Slaughter (2014) då 

interventionsgruppen förbättrade sina sociala färdigheter och sina strategier för socialt 

beteende med hjälp av AAT med hund.  

 

Smärta 
I en studie fann forskarna att barn med smärta som fick träffa en hund på akutavdelning 

jämfört med kontrollgruppen som inte fick träffa någon hund minskade signifikant sin 

smärtupplevelse (Braun et al. 2009). 

 

Fetma 
Wohlfarth, Mutschler, Beetz, Kreuser och Korsten-Reck (2013) kunde se i sina resultat att 

AAT med hund tycks bidra till både ökad delaktighet i träning och till minskad passivitet 

jämfört med när hunden inte var med vid träningen.  
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Multipla funktionsnedsättningar 
En studie av Heimlich (2001) tyder på att barn med multipla funktionsnedsättningar och 

intellektuella funktionsnedsättningar genom AAT kan öka sin koncentration förmåga. 

Dessutom kunde se en ökad rörlighet och förbättrad kommunikation (Heimlich, 2001).  

 

Psykiatriska besvär 
Dietz, Davis och Pennings (2012) såg i sin studie att barn, som utsatts för sexuella övergrepp, 

under AAT med hund och ihop med terapeutiska berättelser uppvisade minde ångest, ilska, 

depression, posttraumatisk stress, dissociation och sexuella bekymmer. De såg även minskade 

depressionssymtom hos den grupp som fick AAT med hund utan terapeutiska berättelser 

(Dietz et al. 2012). 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorser  
Föräldrarna till barn med ADHD som fått kognitiv beteende terapi (KBT) och hade med en 

hund i rummet rapporterade om förbättrade sociala färdigheter och ökat fokus under terapin. 

Dessutom upplevde sig föräldrarna se en minskning i symtomen av barnen ADHD efter KBT 

med hund (Schuck, Emmerson, Fine & Lakes, 2015). 

 

Intellektuella funktionsnedsättningar 
I en studie av Martin och Farnum (2002) visade en grupp barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar som fått AAT på ett ökat fokus och mer lekfullt beteende. Dessutom 

kunde de se en ökad medvetenhet gällande den sociala miljön (Martin et al. 2002). 

 

Likheter 
En likhet som ses i flera av studierna som inkluderats i denna översikt är att avsikten var att 

öka de positiva effekterna av en redan effektiv behandling så som terapi av olika slag. De 

jämförde i sina studier om AAT i kombination med annan behandling gav ytterligare effekt 

jämfört med samma behandling utan hunden närvarande (Dietz et al. 2012), (Martin et al. 

2002), (Schuck et al. 2015), (Silva, 2011), (Wohlfarth et al. 2013). 

 

Ytterligare en likhet är att 7 av 8 inkluderade studierna visade på positiva resultat och positiva 

effekter hos barnen som fåt AAT (Braun et al. 2009), (Dietz et al. 2012), (Martin et al. 2002), 

(O’Haire, 2014), (Schuck et al. 2015), (Silva, 2011), (Wohlfarth et al. 2013).  
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Skillnader 
Heimlich (2001)  har i sin studie inte använt sig av någon kontrollgrupp vilket skiljer sig för 

övriga inkluderade studier. I resultatet menar Heimlich (2001) dessutom att även om de kan 

se positiva effekter att inte resultatet kan generaliseras. De andra studierna förklarar istället att 

deras resultat tyder på olika vinster av AAT men att det behövs ytterligare studier för att 

säkerställa effekten (Braun et al. 2009), (Dietz et al. 2012), (Martin et al. 2002), (O’Haire, 

2014), (Schuck et al. 2015), (Silva, 2011), (Wohlfarth et al. 2013).   
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Exklusionen av kvalitativa studier kan ha gett ett bristfälligt resultat. Detta då förklaringen 

och förståelsen för AAT som behandlingsmetod kunnat ge ytterligare en bredare översikt 

ytterligare styrka för behandlingsmetoden. Författaren valde att trots detta använda sig av 

detta exklusionskriterium då det efter en första sökning tycktes finnas ett fåtal kvalitativa 

studier. De som författaren fann baserades på intervjuer med föräldrarnas och deras 

uppfattningar av barnen och ungdomarnas påverkan av AAT. Detta uppfattades i starten av 

arbetet med översikten inte som den kunskap som författaren ämnade sammanställa och 

därför exkluderades de. 

 

Författarens knappa erfarenhet av att bedöma artiklar och utföra granskningar kan ha påverkat 

resultatet. Då kvalitetsgranskningar kan ses som uppskattningar av en artikels innehåll 

gentemot de frågor som ställs till texten om vad studien uppfyllt eller ej kan detta antingen 

gynnat eller missgynnat de artiklar som granskats. Med detta sagt var författaren medveten 

om att bristen på erfarenhet av detta uppdrag kunnat påverka och har därför med stor 

noggrannhet och i flera omgångar granskat och bedömt för att undvika att detta skulle påverka 

det slutgiltiga resultatet. 

 

Under granskningarna uppmärksammades att ingen av studierna uppfyllde de krav eller frågor 

som ställdes gällande blindning gentemot både patient, terapeut och utvärderare, blindad 

indelning i grupper samt baslinjemätningar. Detta kan bero på att det är svårt att blinda både 

patient, terapeut och utvärdera vad gäller AAT då det i interventionen helt enkelt är 

komplicerat att inte låta någon part veta huruvida de träffat en hund eller inte under sin 

behandling. Detta har i denna översikt överlag gett lägre poäng på kvaliteten i det inkluderade 

innehållet och kan vid en första antydan tolkas som att materialet är undermåligt. Författaren 

vill därför poängtera att som ovan förklarats går det inte på ett rättvist sätt jämföra kvaliteten 

mellan exempelvis en annan behandling där det går att blinda de olika inblandade parterna. 

 

En översikt är just vad det låter som, en översikt av den kunskap kring en frågeställning som 

finns idag. Forsberg och Wengström (2013) skriver att en översikt som saknar en systematisk 

ansatts kan vara otillförlitlig till följd av ett selektivt eller begränsat urval. Då denna översikt 
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innehåller en kvalitetsgranskning stärker det arbetets helhet men en brist är istället att material 

uteslutits.  

 

Resultatdiskussion 
Barnens och ungdomarnas behov i de inkluderade studierna är brett och vitt. De har undersökt 

AAT för permanenta diagnoser som ADHD, autism, multipla funktionsnedsättningar och 

utvecklingsnedsättning. Dessa barn behöver behandling för att utvecklas och lindra negativt 

beteende och symtom. I andra studier låg fokus på barn med mer tillfälliga problem som 

fetma, cancer, smärta och psykiska diagnoser. Deltagarna i dessa studier behöver behandling 

som fokuserar på att hjälpa dem i svåra stunder och att underlätta behandlingen. De positiva 

resultaten i samtliga studier tyder på att AAT med hund är en fysioterapeutisk 

behandlingsmetod som är bred och kan ge goda effekter hos barn och ungdomar med helt 

olika problematik och olika behov.  

 

Wohlfarth et al. (2013) har i sin studie på barn och ungdomar med fetma undersökt 

delaktigheten vid träning ihop med eller utan hund. Att deltagarna sågs vara både mer aktiva 

och alltså mindre passiva när hunden närvarade kan ses som en stor vinst då det är just 

aktiviteten som bör ökas. Hur hundar och AAT kan medverka till att minska både risken för 

och utvecklad fetma är något som bör utredas ytterligare och i olika sammanhang.  

 

Att barnen som fick träna ihop med hund i Wohlfarth et al. (2013) studie kanske kan relateras 

till de kontraindikationer som Morris (2007) beskriver kan vara ett ointresse av hunden och på 

så sätt resulterat i att deltagarna inte upplevde ökad motivation. Detta är något som Wohlfarth 

(2013) inte själv tar upp och skulle kunna utredas i en likande mer omfattande studie av barn 

med fetma och/eller nedsatt aktivitetsnivå.  

 

Kontrollgrupperna i de olika studierna varierade i hög grad. Heimlich (2011) var den enda 

studie som inte använde sig av en kontrollgrupp. Carter, Lubinsky och Domholdt (2011) 

förklarar att kontroll inkluderas för att minimera risken att yttre faktorer påverkar resultatet.  

Detta är något som denna översikts författare går att utesluta i flera av studiernas 

kontrollgrupper då även de under studien fått samma behandling som interventionsgruppen. I 

Silvas et al. (2011) studie utgjorde kontrollen av att samma pojke, som vid interventionen fick 

AAT, behandling utan hundens närvarande. Wohlfarth et al (2013) delade in deltagaren i två 

grupper där båda grupperna vid varsitt tillfälle fick träna ihop med hund respektive utan.  
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I Heimlich (2011) studie användes ingen kontroll och i resultatet vill heller inte studiens 

författare generalisera några resultat även om de kunde se positiva effekter. Anledningen som 

anges för att inte kunna generalisera beskrivs bero på okända variabler (Heimlich, 2011). En 

fundering från denna översikts författare är om det kan vara bristen på kontrollgrupp som 

gjort att de värden som skulle kunnat jämföras med en kontrollgrupp inte var tillräckliga och 

att resultatet därför inte uppfattades som tillräckligt för att utvärderas som effektivt. 

 

Något som skapar frågor är frånvaron av studier som undersöker AAT som fysioterapeutisk 

behandling och hjälp vid ökning av fysisk aktivitet och funktion av kroppens rörelseorgan. 

Detta är ett område som setts ha god effekt hos barn som annars är inåtvända och inaktiva då 

hunden inte deltar i träningen enligt författarens erfarenhet. Studier som undersöker huruvida 

barn och ungdomar kan aktiveras med hjälp av AAT med hund och bli mer fysiskt aktiva 

efterfrågas därför. 

 

Ytterligare forskning är efterfrågat för att vidare utreda och undersöka effekter och fördelar 

både jämfört med annan fysioterapeutisk behandling men även friska barn och ungdomar 

såväl som med olika diagnoser. Dessutom bör det göras studier på större grupper och 

eventuellt även med tydligare skillnader mellan kontrollgrupperna. Detta är något som 

Bouchard et al. (2004) beskriver är viktigt för att stärka AAT som behandlingsmetod och/eller 

komplement.  

 

Delar av resultatet i denna översikt kan jämföras med tidigare litteraturöversikter och dess 

resultat. I en kvalitativ studie av Parish-Plass (2015) konkluderas i likhet med denna översikt 

att AAT ger flera olika fördelar och positiva effekter för barn och ungdomar. I den kvalitativa 

studien visade barn som blivit misshandlade och vanvårdade blev lugnare och upplevde att 

hunden hjälpte dem att jobba med traumatiska problem (Parish-Plass, 2015). Även Berry, 

Borgi, Feancia, Alleva och Cirulli (2013) konkluderar i likhet med detta att även om det 

behövs mer forskning så är de studier de inkluderat försiktigt positiva och uppmuntrande till 

AAT som behandling för barn med autism. En översikt av Reed, Ferrer och Villegas (2012) 

konkluderar att AAT kan öka positivt beteende och minska smärta hos barn med kroniska 

åkommor.  O’Haire (2013) påpekar i sin konklusion att det finns ett preliminärt stöd för djur 

assisterade interventioner. Däremot uppmärksammas även att flera av de studier som 

inkluderats i den översikten visade på metodologiska brister (O’Haire, 2013).  
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Resultatet i denna översikt ger oss ökad kunskap om AAT och dess användningsområden. För 

fysioterapeuter som jobbat med barn och ungdomar visar den att behandlingsmetoden kan 

medverka till att öka delaktighet, minska negativt beteende och även lindra smärta ihop med 

mycket annat.  Implementeringen av detta kan följaktligen uppskattas som att fysioterapeuten 

antingen i sin behandling kan använda hund som komplement eller skriva remiss till 

exempelvis ett AAT-team. 

 

Vad är då den fysioterapeutiska vinsten i AAT med hund hos barn och ungdomar enligt denna 

översikt. Något som är viktigt att ha i åtanke är att fysioterapi inte är ett begränsat område, 

utan kan ingå i många delar av vården och bestå av flera olika sorters terapier och 

behandlingar för att främja rörelse och hälsa hos barn och ungdomar (Beckung, 2013). Att 

lindra smärta hos barn i akutvården, öka aktiviteten hos barn med fetma, öka positivt beteende 

och minska negativt hos barn med ADHD eller autism, skapa en lekfullhet och öka fokus hos 

barn med intellektuella funktionsnedsättningar eller skapa lugn och tillit hos barn som 

utnyttjats och utsatts för sexuellt våld, kan alla ses som fysioterapeutiska vinster och effekter 

att eftersträva.  

 

AAT med hundar som behandling av barn och ungdomar inom habilitering och rehabilitering 

är ett område som tycks ge positiva och givande effekter. Det är ett spännande och intressant 

område som kan hjälpa barn och ungdomar i svåra situationer och att få ut mer och bättre 

resultat av sin behandling och även underlätta den under tiden den utförs.  

 

Konklusion 
I denna översikt visar samtliga studier på tydliga positiva effekter av AAT som 

fysioterapeutisk behandling för barn och ungdomar med olika tillfälliga eller bestående 

funktionsnedsättningar. Trots detta påpekar dock samtliga studiers författare att ytterligare 

forskning behövs för att stärka behandlingsmetoden. Därför bör ytterligare studier göras för 

att säkerställa att AAT är en metod som har goda effekter och bör ingå i den fysioterapeutiska 

behandlingen av barn och ungdomar inom habilitering och rehabilitering. 
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Bilaga 1 
 
Resultattabell  
 
Artikel Syfte Tester/ 

Mätningar 
Deltagare Intervention Kontroll Resultat Pedro 

Braun, Strangler, 
Narveson, 
Pettingell (2009) 

Vårdhundens inverkan 
på smärtlindring och 
vital status 

Smärta, blodtryck, puls 
och andning 

Totalt 57 barn i åldrarna 
3-17 år med akut smärta 
som besökte en 
barnmottagning.  

Barnen umgicks med 
hunden i 15-20 min 

Ja. Allergiska 
eller rädda barn 
fick vara i 
kontrollgruppen 

Signifikanta skillnader i 
smärtlindring hos barnen som 
fick träffa hund jämfört med 
kontrollgruppen. Barnen som 
träffade hund visa dock ökad 
andningsfrekvens. 

4/10 

Dietz, Davis & 
Pennings (2012) 
 

Undersöka och 
utvärdera olika 
interventioner för 
trauma symtom 

Trauma symtom: oro, 
depression, ilska, post-
traumatisk stress, 
avståndstagande, sexuell 
oro, sexuell upptagenhet 
och sexuell ångest  

Totalt 153 barn i 
åldrarna 7-17 som blivit 
sexuellt utnyttjade 

Barnen fick träffa hund 
och fick samtidigt 
terapi med terapeutiska 
berättelser 

Två 
kontrollgrupper 
en som fick 
träffa hund och 
en som inte fick 
träffa hund eller 
terapeutiska 
berättelser utan 
ordinarie terapi. 

Barnen som fick träffa hund 
och fick terapeutiska 
berättelser visade signifikanta 
förändringar vad gäller 
ångest, depression, ilska, 
posttraumatisk stress, 
dissociation och sexuella 
bekymmer och gruppen som 
fick träffa hund visade på 
signifikanta resultat vad gäller 
depression.  

4/10 

Heimlich (2001) Undersöka effekten av 
AAT på barn med 
mental retardation 
och/eller andra 
diagnoser vad gäller 
inlärning och student 
funktioner 

Koncentrationsförmåga, 
fysisk rörlighet, 
kommunikation och 
compliance 

14 barn mellan 7-19 år 
med svåra 
funktionsnedsättningar 

Alla barn fick träffa en 
svart labrador 2 gånger 
i veckan 30 min per 
tillfälle 
 

Ingen kontroll De data som sammanställts 
tyder på positiva effekter i 
mätningarna för alla deltagare 
men går inte generalisera på 
grund av okända variabler 

3/10 

Martin & Farnum 
(2002) 

Utvärdera effekten av 
interaktion med hund 
och barn med 
utvecklingsnedsättning 

Verbala och 
beteendemässiga sociala 
och icke sociala 
interaktion  

10 barn mellan 3 och 13 
år gamla 
diagnostiserade med 
utvecklingsnedsättning 

En grupp fick umgås 
med en vårdhund 

En annan grupp 
fick en boll att 
leka med och 
den sista 
gruppen fick 
umgås med en 
gosedjurshund  

Barnen visade ett mer lekfullt 
humör, var mer fokuserade 
och mer medvetna om den 
sociala miljön i närvaron av 
en vårdhund 

3/10 



 

 

O’Haire, McKenzie, 
McCune & 
Slaughter (2014) 

Implementera och 
utvärdera 
Djurassisterade 
aktiviteter (AAT) och 
sociala funktioner i 
klassrum för barn med 
autismspektrum störning 

Bedömning av sociala 
färdigheter med hjälp av 
ett frågeformulär som 
lärare och förälder 
svarade på 

64 barn i 5-12 års ålder 
diagnostiserade med 
Autismspektrum 
störning 

Första gruppen 
utvärderades under 
tiden de medverkade i 
AAT 

Den andra 
utvärderades 
medan de stod 
på väntelista för 
AAT 

Signifikanta förbättringar 
identifierades som sociala 
funktioner inklusive 
förbättringar i sociala 
färdigheter och strategier för 
socialt beteende 

4/10 

Schuck, Emmerson, 
Fine & Lakes (2015) 

Att tillhandahålla 
preliminära fynd från en 
pågående RCT studie 
inom hundassisterande 
interventioner för 24 
barn med ADHD 

Sociala färdigheter och 
socialt beteende samt 
problematiskt beteende 
bedömdes av föräldrar 

24 barn i åldrarna 7-9  
med diagnostiserad 
ADHD utan inslag av 
utvecklingsstörning, 
depression, ångest, 
epilepsi eller bakgrund 
med grymhet mot djur 

En grupp fick kognitiv 
beteende terapi med 
hund närvarande 

Kontrollgruppen 
fick kognitivt 
beteende terapi 
utan hund 
närvarande 

Interventionsgruppens 
föräldrar rapporterade större 
skillnad i grad av ADHD 
symtom än kontrollgruppen. 
Båda gruppernas föräldrar 
rapporterade om förbättringar 
vad gällde barnens sociala 
färdigheter, socialt beteende 
och problematisk beteende.  

5/10 

Silva, Correia, Lima, 
Magalhaes & De 
Sousa (2011) 

Undersöka effekten av 
en vårdhunds närvaro på 
en pojkes beteende vid 
enskilda terapi 
aktiviteter 

Positivt och negativt 
beteende 

En 12 årig pojke med 
diagnostiserad Autism 

Terapi med hund 
närvarande 

Pojken fick 
terapi utan 
hunden 
närvarande som 
kontroll 

Pojken uppträdde positivt 
under fler och längre stunder 
samt uppträdde negativt under 
kortade och mindre frekventa 
stunder när hunden närvarade 

1/10 

Wohlfarth, 
Mutschler, Beetz, 
Kreuser & Korsten-
Reck (2013) 

Undersöka effekten av 
en vårdhund på 
träningsprestationen hos 
barn med fetma 

Subjektiva bedömningar 
av välmående, 
tillfredställelse och 
motivation 

12 barn med fetma i 
åldrarna 8-12  

Grupp 1 tränade första 
passet med hund och 
andra tillfället utan 
hund 

Grupp 2 först 
utan hund och 
andra tillfället 
med 

Hunden bidrog till mindre 
passivitet och mer fysisk 
aktivitet jämfört med tillfället 
utan hund, ingen skillnad sågs 
i motivation, välmående eller 
nöjdhet mellan träningen med 
eller utan hund närvarande.  

5/10 

 
  



 

 

Bilaga 2 
Redovisning av kvalitets granskning enligt PEDro 
 
PEDro frågor 
Referens 

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totalt 

Braun, Strangler, 
Narvelsson & 
Pettingell (2009) 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 

Dietz, Davis, & 
Pennings (2012) 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 

Heimlich (2001) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

Martin & Farnum 
(2002) 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

O’Haire, McKenzie, 
McCune & Slaughter 
(2014) 

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

Schuck, Emmerson, 
Fine & Lakes (2015)  
 

1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 

Silva, Correia, Lima, 
Magalhaes & De 
Sousa (2011) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Wohlfarth, Mutschler, 
Beetz, Kreuser & 
Korsten-Reck (2013) 

1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 

* Räknas ej med, Se bilaga 2
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Notes on administration of the PEDro scale: 
All criteria Points are only awarded when a cr iter ion is clear ly satisfied. If on a literal reading of the trial 

report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that 
criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of criteria used to 
determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that allocation was random. 
The precise method of randomisation need not be specified. Procedures such as coin-tossing and 
dice-rolling should be considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 
allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was eligible for inclusion 
in the trial was unaware, when this decision was made, of which group the subject would be 
allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation was 
concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 
involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at least one measure 
of the severity of the condition being treated and at least one (different) key outcome measure at 
baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on 
the basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant amount. 
This criterion is satisfied even if only baseline data of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or lack 
of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an outcome 
measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know which group the 
subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered to be “blind” 
if it could be expected that they would have been unable to distinguish between the treatments 
applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual analogue 
scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of subjects initially 
allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures were obtained. 
In trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome must have been 
measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive treatment (or the control 
condition) as allocated, and where measures of outcomes were available, the analysis was 
performed as if subjects received the treatment (or control condition) they were allocated to. This 
criterion is satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the report 
explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one group with another. 
Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more treatments, or 
comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a simple comparison of 
outcomes measured after the treatment was administered, or a comparison of the change in one 
group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been used to analyse the 
data, the latter is often reported as a group   time interaction). The comparison may be in the form 
hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the probability that the groups differed 
only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median difference, or a 
difference in proportions, or number needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) and its 
confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment effect may be 
described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all groups. Measures of 
variabi l i ty include standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges 
(or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be 
provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear 
what is being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars represent SDs or SEs). 
Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have been met if the number of 
subjects in each category is given for each group. 


