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Abstrakt 
Psykisk ohälsa omfattar alltifrån nedsatt psykiskt välbefinnande till allvarliga psykiska 
sjukdomar. Tidigare forskning kring interaktionen mellan människan och djur har visat 
positiva fysiologiska effekter. I Sverige har det länge funnits en negativ attityd till 
användningen av djur inom psykiatriska kliniker, trots att forskning visat positiva effekter. 
Djurassisterade interventioner (AAI) förekommer allt mer inom den svenska vården och 
det är viktigt att det finns översikter om kunskap kring djur och psykisk ohälsa. Syftet med 
denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om betydelsen av AAI 
för personer med psykisk ohälsa. Metoden som har använts var systematisk 
litteraturöversikt där 12 artiklar analyserades och sammanställdes till ett slutligt resultat. 
Resultatet indikerade att AAI hade en direkt samt en långsiktig effekt, interventionen gav 
en lindrande effekt på ångest och depression samt hade betydelse för humör, socialförmåga 
och livskvalité. Det behövs mer forskning inom ämnet AAI och dess betydelse för psykisk 
ohälsa för att kunna dra konkreta slutsatser. 
 
Nyckelord: Djurassisterade interventioner, betydelsen, psykisk ohälsa, systematisk 
litteraturöversikt. 
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Det finns ingen klar definition av begreppet psykisk ohälsa, trots att begreppet används 

internationellt. Begreppet brukar inkludera ett brett spektrum med alltifrån nedsatt psykiskt 

välbefinnande exempelvis oro eller nedstämdhet till allvarliga psykiska sjukdomar såsom 

schizofreni och förstämningssyndrom. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande inom 

befolkningen i Sverige. Detta bekräftas i den nationella folkhälsoenkäten från år 2013 där 

rapporterade 21 procent av kvinnorna och 15 procent av männen att de upplevde ett nedsatt 

psykiskt välbefinnande. Cirka 50 000 personer i Sverige behandlas inom den psykiatriska 

slutenvården och 260 000 personer i den psykiatriska öppenvården (Vingård, 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (2012) har personer med långvariga och allvarliga psykiska sjukdomar sämre 

levnadsvillkor än befolkningen i övrigt. Personer med psykisk ohälsa riskerar en sämre 

somatisk hälsa samt en ökad dödlighet. Denna patientgrupp mottar vård i lägre utsträckning 

än övriga patienter. Hälso-och sjukvårdspersonal bör vara medvetna om den utsatthet en 

person med psykisk ohälsa har för att underlätta och främja en god omvårdnad utifrån deras 

behov. Milner (2003) menar att sjukvårdspersonal måste se till hela människan för att kunna 

identifiera varje individs behov. Alla människor bör ses som individuella unika personer i 

ständig utveckling, detta visar att hänsyn måste tas både till det kroppsliga och till det själsliga 

då människan inte enbart kan ses som en fysisk varelse (Milner, 2003). Det finns tidigare 

forskning kring interaktionen mellan människan och sällskapsdjur. Ett av forskningsområdena 

inom djurassisterade interventioner visar positiva fysiologiska effekter, såsom lägre 

blodtryck, serumtriglycerider och kolesterolnivåer. Ett sällskapsdjur visade sig exempelvis 

vara mer effektiv än en partner eller vän för att lindra de kardiovaskulära effekterna av stress. 

Andra studier visar positiva effekter av sällskapsdjur vid kroniska sjukdomar såsom 

hjärtsjukdomar, demens och cancer. Personer med schizofreni hade mindre apati, upplevde en 

bättre livskvalitet och hade en ökad motivation (Walsh, 2009).  

 

Bakgrund 

Människor värderar ofta sina djur, inte bara efter nytta, utan för att de uppfyller en del av det 

sociala och emotionella behoven som människan har. Att människan har haft djur endast för 

sällskap är ingen modernitet utan har funnits i alla tider. Arkeologer har hittat 11 000-14 000 

år gamla gravar där människor och varghundar har legat begravda på ett sådant sätt att de har 

kunnat anta att människan och hunden haft ett starkt band mellan sig. Att bandet mellan djur 

och människor hade en terapeutisk effekt beskrevs skriftligt på 1600-talet, det sas att ett 

sällskapsdjur till barnen uppmuntrar till att utveckla empati och ansvarskänslor. Dessa 
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ansvarskänslor för djurets bästa blev sedan teman i många böcker om barnuppfostran under 

1800-talet och tidiga 1900-talet. Det främsta syftet med sällskapsdjur var att få barnen att 

utveckla empati för andra. På det sena 1800-talet kom de första teorierna om djur och deras 

sociala påverkan på människan, det var även då de började användas som en del av 

behandlingen av psykisk ohälsa. De första dokumenterade experimenten av djurterapi i 

samband med psykisk ohälsa gjordes i England på en psykiatrisk klinik, där de bland annat 

hade djur som de beskrev, inte bara var där för att bli klappade, utan för att djuren också 

hjälpte patienter att komma i kontakt med sina sociala och emotionella känslor (Serpell, 2011, 

s. 13-14). Dr Boris Levinson, en amerikansk barnpsykiatriker skrev på 1960-talet om hur 

hundar kan användas som verktyg för att underlätta arbetet med barn inom psykiatrin. Dr 

Levinson fann att hundens närvaro hade en positiv inverkan på kommunikation då den hjälpte 

till att inleda samtal med barnet och bygga upp ett förtroende så att behandlingen kunde 

påbörjas (Hooker, Freeman & Stewart, 2002). I Sverige har det enligt Beck-Friis (2007b) 

länge funnits en negativ attityd till användningen av djur inom exempelvis geriatriska- och 

psykiatriska kliniker och sjukhem, bland annat av hygieniska skäl samt ökad arbetsbelastning 

hos personalen, detta trots att forskning visat positiva effekter. Dagens boendeformer inom 

vård och omsorg innebär att fler har möjlighet till en egen lägenhet, vilket har bidragit till en 

ökad möjlighet att inneha sällskapsdjur och även möjliggjort användandet av djurassisterad 

aktivitet eller djurassisterad terapi (Beck-Friis, 2007b, s. 21). 

 

Definitioner och termer 

Definitioner och termer inom djurterapin är många, det finns ett 20 tal olika definitioner av 

djurterapi. Delta Society en av USA:s största organisation som är ansvariga för certifikationen 

av terapidjur i USA, definierar AAT och AAA. Djurassisterad terapi, animal assisted therapy 

(AAT) är en målinriktad intervention där ett djur som uppfyller specifika kriterier är en del av 

behandlingsprocessen. AAT används tillsammans med personal med specialiserad kompetens. 

Det som utmärker AAT är att interventionen har ett specifikt mål samt att den ska vara 

individanpassad. Djurassisterad aktivitet, animal assisted activity (AAA) har som syfte att 

förmedla motivation, lärande, fritids- och terapeutiska fördelar för att öka livskvalitén. AAA 

förekommer i olika typer av miljöer med specifikt kompetenta yrkesverksamma, icke 

yrkesverksamma eller volontärer med djur som möter de specifika kriterierna. Utmärkande 

för AAA är att det inte finns ett specifikt mål och besöken sker spontant (Kruger & Serpell, 

2010, s. 34). För att underlätta för läsaren kommer begreppet djurassisterad intervention, 
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animal assisted intervention (AAI), att användas som samlingsbegrepp för alla definitioner 

och termer av djurbaserad terapi i denna systematiska litteraturöversikt. Denna term refererar 

till alla sorters interventioner där djur används för terapeutiska eller andra välgörande 

effekter. Denna term innefattar både AAT och AAA (Stern, Pearson & Chur-Hansen, 2011). 

 

Hundar och hästar 

Hundar är det vanligaste förekommande djuret inom AAI. Varför människan ofta skapar band 

mellan dem och hunden sägs bero på två egenskaper som hunden besitter. Dessa två 

egenskaper är hundens förmåga att uttrycka och erbjuda kärlek till vem som helst, samt 

hundens tilltro och tillit som om och om igen väcker människans naturliga beskyddar och 

vårdar instinkter. Detta innebär att människan får möjlighet att både ge och få kärlek i 

interaktion med hunden (Beck-Friis, 2007a, s. 11-16). Ett annat djur som är vanligt 

förekommande inom AAI är hästar. Hästar har ett unikt sätt att kunna spegla sin omgivnings 

känslor samt läsa av människans kroppsspråk. Till exempel om personen i hästens närhet är 

nervös visar hästen ett nervöst beteende genom att spänna kroppen och höja huvudet, om 

personen är trött, slö och obeslutsam kan hästen också verka trött. Hästens känslighet och 

reaktion till en persons känslor är oberoende av om personen är medveten om sina egna 

känslor eller inte. På samma sätt kan hästens sinnestillstånd smitta av sig till människan. Att 

få hästen att samarbeta med personen innebär att personen måste modellera ett beteende som 

hästen reagerar positivt på. Eftersom hästen speglar patienters interna tillstånd och 

kroppsspråk kan patienterna få en bättre kännedom för sina egna känslor vilket i sin tur leder 

till att patienten kan reflektera, själv eller tillsammans med terapeuten, över sitt sinnestillstånd 

och beteende (Johansen, Wang, Binder & Malt, 2014). 

Sjuksköterskan och AAI 

Enligt International Council of Nurses (ICN, 2014) har sjuksköterskor fyra grundläggande 

ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskans övergripande ansvar är i första hand riktat till människor som är i behov av 

vård. Vidare ingår bland annat ett ansvar att initiera och främja åtgärder som tillgodoser 

allmänhetens och specifikt de sårbara befolkningsgruppernas, hälsa och sociala behov. Enligt 

hälso-och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) är målen för hälso-och sjukvården att ge en god 

hälsa och en vård på lika villkor för alla patienter och de som har de största behoven ska 

prioriteras framför andra. Vården ska vara av god kvalitet, skapa trygghet, vara lätt 

tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda 
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kontakter mellan patient och hälso-och sjukvårdspersonal. Enligt HSL 2 c § ska hälso-och 

sjukvården arbeta med syftet att förebygga ohälsa. Sjuksköterskor har även ett personligt 

ansvar för sitt sätt att utöva yrket genom fortlöpande lärarande och att aktivt hålla sig 

uppdaterad om ny kunskap som stöd för en evidensbaserad verksamhet (ICN, 2014). Bibbo 

(2013) menar att sjuksköterskor kan dra nytta av att lära sig om fördelarna och betydelsen av 

AAI i arbetet med patienter. Eftersom AAI är allt mer förekommande inom den svenska 

vården är det viktigt för sjuksköterskor att det finns sammanställd kunskap kring AAI och 

dess påverkan på personer med psykisk ohälsa. Det är även av vikt att sjuksköterskor har 

vetskap om vilken betydelse djuret kan ha för enskilda individer. Som tidigare nämnts finns 

det forskning inom området AAI som visar positiva effekter på människan. Denna 

litteraturöversikt ger kunskap om vilket betydelse djur har vid psykisk ohälsa samt ger 

sjuksköterskan kunskap om hur AAI kan användas inom vården.  

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om betydelsen 

av AAI för personer med psykisk ohälsa.   

 

Metod 
En systematisk litteraturöversikt kan användas för att samla in befintlig kunskap oberoende av 

vilka forskningsmetoder som används i de primära studierna, där både kvantitativa och 

kvalitativa studier samt litteraturöversikter kan inkluderas. I dessa fall kan antingen statistiska 

eller kvalitativa metoder användas som analysmetoder. Det är av vikt att göra en uttömmande 

litteratursökning samt analys av det insamlade materialet (Holopainen, Hakulinen- Viitanen & 

Tossavainen, 2008).  

 

Litteratursökning 

Databasen EBSCOhost användes vid litteratursökningen där databaserna CINAHL, AMED, 

MEDLINE och PsycINFO inkluderades. Litteratursökningen började med en pilotsökning 

som utfördes i databaserna CINAHL och AMED för att skapa en översikt av kunskapsläget 

kring AAI kopplat till psykisk ohälsa. Därefter gjordes en systematisk litteratursökning, se 

tabell 1. Inklusionskriterier var AAI, psykisk ohälsa, kvalitativa- och kvantitativa studier samt 

litteraturöversikter. Exklusionskriterier var studier utan tillgänglig fulltext. 
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Tabell 1.  Översikt av systematisk litteratursökning 
Syftet med litteratursökningen: att sammanställa kunskap om betydelsen 
av AAI för personer med psykisk ohälsa  

 

CINAHL, AMED, MEDLINE & PsycINFO 2015-01-25 
Begränsningar: Peer reviewed, engelsk text, artiklar mellan år 2010 och 2016. 

 

Söknr *) Sökord Antal 
träffar 

Granskade Kvalitetsgranskade Använda 

#1 FS Animal therapy 419    

#2 FS Pet therapy 290    

#3 

#4 

#5 

MSH 

FS 

FS 

Animal assisted therapy 

Animal assisted activity 

Animal assisted intervention 

245 

46 

51 

  

 

 

#6  #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 642    

#7 FS Mental illness 14213    

#8 MSH Mental disorders 35313    

#9 FS Psychiatric disorders 12749    

#10 

#11 

#12                 

FS Psychiatric patients 

#7 OR #8 OR #9 OR #10 

#6 AND #11 

8621 

53591 

43 

 

 

43 

 

 

12 

 

 

10 

*MSH, Swedish MeSH, FS, fritext sökning. 
 

Litteraturgranskning 

En översiktlig granskning av de 43 artiklarna utfördes genom att först granska titel och 

abstrakt för att kontrollera om artiklarna uppfyllde inklusionskriterier samt svarade mot syftet. 

Efter den översiktliga granskningen exkluderades 12 artiklar som ej fanns tillgängliga som 

fulltext i databasen och 19 artiklar uteslöts utifrån att de inte uppfyllde inklusionskriterierna, 

exempelvis exkluderades artiklar som ej handlade om levande djur såsom robotdjur samt 

artiklar där AAI eller psykisk ohälsa saknades i studien. Ytterligare en separat sökning 

gjordes i söktermerna “Animal therapy”, “Animal assisted therapy”, “Animal assisted 

activity” “Animal assisted intervention” samt “Pet therapy”, detta för att identifiera eventuella 

bortfall i den systematiska sökningen, se tabell 2. I den separata sökningen granskades 

artiklarna översiktligt utifrån titel och abstrakt. Två bortfall identifierades inom sökordet ”Pet 

therapy” som svarade mot syftet. Dessa kvalitétsgranskades och användes sedan i analysen. 
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Tabell 2.  Översikt av granskade sökord 

CINAHL, AMED, MEDLINE & PsycINFO 2015-02-01 
Begränsningar: peer reviewed, engelsk text, artiklar mellan år 2010 och 
2016. 

 

Söknr *) Sökord Antal 
träffar 

Granskade Kvalitetsgranskade Använda 

#1 FS Animal therapy 419 419    

#2 FS Pet therapy 290 290 2 2  

#3 

#4 

#5 

MSH 

FS 

FS 

Animal assisted therapy 

Animal assisted activity 

Animal assisted intervention 

245 

46 

51 

245 

46 

51 

   

*MSH, Swedish MeSH, FS, fritext sökning. 
 
Kvalitetsgranskning 
I det andra granskningssteget kvalitetsgranskades de 14 resterande studierna enligt 

granskningsprotokoll (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Eftersom att denna systematiska 

litteraturöversikt innehöll både kvantitativa- och kvalitativa artiklar samt litteraturöversikter 

har granskningsprotokoll för respektive metod använts. En del av frågorna i 

granskningsprotokollen var ej relevanta för artiklarnas metod, dessa räknades bort i den 

slutliga bedömningen. Granskningsprotokoll för kvantitativa studier bestod av 22 frågor, 

dessa berörde bland annat urvalsförfarande, blindning, bortfall, och tillförlitlighet. För 

kvalitativa studier användes granskningsprotokoll som bestod av 17 frågor som bland annat 

berörde etiskt resonemang, metodval och resultatframförande. Litteraturöversikter granskades 

enligt ett protokoll bestående av 13 frågor, där frågorna berörde bland annat frågeställning, 

inklusionskriterier och urval. För att underlätta vid kvalitetsbedömningen tilldelades varje 

fråga i protokollen en poäng för varje positivt svar och noll poäng för varje inadekvat eller 

negativt svar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 90-91). Bedömningen gav en 

poängsumma som sedan kunde räknas om till procent av den totala möjliga poängsumman, 

därefter gjordes en bedömning av kvalitet, se tabell 3.  
 
Tabell 3. Kvalitetsgranskning med procentindelning (Willman et al., 2006, s. 91). 
Procent av totalpoäng Kvalitetsbedömning 
80 - 100 % Hög 
70 - 79 % Medel 
60 - 69 % Låg 
 

För att stärka kvalitetsgranskningen av artiklarna granskades de av båda författarna oberoende 

av varandra för att senare sammanställas. Av kvalitetsgranskningen exkluderades två studier 

på grund av låg kvalité som inte tillförde litteraturöversikten tillförlitligt material. Totalt 12 
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artiklar kvarstod efter kvalitetsgranskningen, varav tio artiklar hade hög kvalité och två 

artiklar hade medel kvalité. I bilaga 1 ges en översikt av de artiklar som ingår i analysen, där 

redovisas även deras kvalité.  

 

Analys 

Enligt Holopainen et al., (2008) ska det valda materialet noggrant läsas igenom och resultaten 

från de primära studierna kondenseras för vidare analys. Vid analysen ska materialet i de 

primära studierna organiseras, kategoriseras och kombineras för att svara mot syftet med 

litteraturöversikten. Metoderna för analys kan antingen vara statistisk eller kvalitativt, 

beroende på syftet och materialet i översikten. De 12 utvalda artiklarna lästes noggrant 

igenom upprepade gånger av båda författarna. Sedan extraherades 147 textenheter som 

svarade mot syftet att sammanställa kunskap om betydelsen av AAI för personer med psykisk 

ohälsa. Varje textenhet numrerades för att underlätta analysprocessens sortering och 

kategorisering. Textenheterna översattes till svenska och kondenserades sedan. Kondensering 

innebär att texterna kortas ner utan att förlora kärnan i den ursprungliga texten (Holopainen et 

al., 2008).  För att säkerställa innehållet i textenheterna efter översättning och kondensering 

tog författarna stöd av originalkällan till textenheterna för att inte mista innehållet. Utöver 

Holopainen el al., (2008) fann författarna vid sorteringen och kategoriseringen stöd i 

Whittemore och Knafl (2005). Analysen underlättas genom sortering och kategorisering av 

textenheterna. För att få en överblick av textenheter identifieras underkategorier som baseras 

på likheter och relationer, detta för att underlätta för vidare kategorisering och 

sammanställning (Whittemore & Knafl, 2005). För att få en överblick av de kondenserade 

textenheterna lästes dessa igenom och sedan namngavs de baserat på innehåll. Totalt 

identifierades 17 underkategorier. Exempel på underkategorier var ångest och depression. 

Underkategorierna sammanställdes sedan genom att identifiera likheter mellan dessa som 

slutligen resulterade i fyra huvudkategorier. 

Resultat 

De 12 artiklar som inkluderades i denna studie är gjorda i ett flertal länder, Italien (n=4), 

Norge (n=3), USA (n=2), Japan (n=1), Schweiz (n=1) och Spanien (n=1). Av de inkluderade 

artiklarna hade åtta en kvantitativ metod, en hade kvalitativ metod och tre artiklar var 

litteraturöversikter. Djur som användes i studierna var hund (n=8), häst (n=4), lantbruksdjur 

(n=3) såsom exempelvis kor, grisar, kanin, fåglar och katter, och får (n=2). I de tre 

litteraturöversikterna ingick olika typer av djur såsom hund, häst, katt, sällskapsfågel samt 
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delfiner. Analysen resulterade i fyra olika huvudkategorier. En översikt av kategorierna 

presenteras i tabell 4.  
 

Tabell 4. Kategorier som framkom vid analysen samt vilka artiklar som ingår i varje kategori. 

Kategori Artikel 

Betydelsen för upplevelsen av ångest och depression  Berget et al., 2011 
Kamioka et al., 2014 
Matuszek, 2010 
Pedersen et al., 2011 
Pedersen et al., 2012 

Betydelsen för humöret 

 

 

 

  

Berget et al., 2011 
Bernabei et al., 2013 
Dias Marques et al., 2015 
Kamioka et al., 2014 
Matuszek., 2010 
Moretti et al., 2011 
Nurenberg et al., 2015 
Pedersen et al., 2012 

Betydelsen för social förmåga Berget et al., 2011 
Bernabei et al., 2013 
Kamioka et al., 2014 
Matuszek., 2010 
Moretti et al., 2011 
Nepps et al., 2014 
Pedersen et al., 2012 
Stefanini et al., 2015 

Betydelsen för livskvalité Bernabei et al., 2013 
Kamioka et al., 2014 
Matuszek., 2010 
Moretti et al., 2011 
Nepps et al., 2014 
Pedersen et al., 2012  
Schramm et al., 2015 

 

Betydelsen för upplevelsen av ångest och depression  

AAI har visat sig lindra ångest i samband med interventioner (Matuszek, 2010; Pedersen, 

Ihlebaek & Kirkevold, 2012). Under långsiktiga perioder då forskaren gjort uppföljande 

mätningar visades förbättring av ångest (Berget, Pedersen, Braastad & Ekeberg, 2011). 

Mätningar visade att de personer som hade mest ångest var de personer som visade tydligast 

förbättringar efter att ha varit i kontakt med djur (Berget et al., 2011). Ett signifikant samband 

mellan minskning av ångest och att ta hand om djur samt utföra arbete kring dem kunde ses 

(Pedersen et al., 2011). Att få vidröra ett djur eller att få besök av ett djur i hemmet visade sig 

minska blodtryck, ångest, stress och en förändring i neurohormonnivåer påvisades (Matuszek, 

2010). AAI fick deltagarna att öka sin uppmärksamhet samt känna ett lugn som gjorde att 
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ångesten minskade. Samtal mellan deltagarna och djurens ägare visade sig ha ett betydande 

samband med minskad ångest (Pedersen et al., 2011). Att ha ett akvarium visade en 

minskning av ångest (Matuszek, 2010). Dock framkommer att om patienten eller personalen 

inte är bekväma med djuret kan ångesten öka (Matuszek, 2010). 

 

Depressiva symtom minskade i samband med AAI i jämförelse med kontrollgrupper som inte 

deltog i AAI av någon form (Berget et al., 2011; Kamioka et al., 2014). Även i en uppföljande 

undersökning av depressiva symtom kunde långsiktiga effekter av AAI identifieras (Berget et 

al., 2011). AAI visade en förbättring av depressionen samt en förbättring av den upplevda 

självförmågan (Kamioka et al., 2014). Vid användning av sällskapsfågel kunde en minskning 

av depression ses jämfört med de personer som inte hade något djur, även AAI med delfiner 

minskade upplevelsen av depression hos deltagarna jämfört med kontrollgrupper som ej 

deltog i AAI (Kamioka et al., 2014). Utförandet av djurrelaterade aktiviteter såsom ren 

djurkontakt, rykta och mocka visade i en av studierna inget direkt samband mellan 

arbetsuppgifterna och minskning av depressiva symtom, dock sågs en minskning av 

depressiva symtom vid vissa arbetsuppgifter såsom städning och utfodring. Kontakt och 

samtal med djurens ägare visade förbättring av depression (Pedersen et al., 2011). 

 

Betydelsen för humöret 

AAI förbättrade deltagarnas humör (Bernabei et al., 2013; Kamioka et al., 2014; Matuszek, 

2010; Moretti et al, 2011). Pedersen, Ihlebaek och Kirkevold, (2012) beskriver att humöret 

förbättrades genom att dagarna kändes ljusare och att djuren inte reagerar på ett dåligt humör. 

Berget et al. (2011) visade att patienter med den största förbättringen av ångest och 

depression även visade en förbättring av humör, självkänsla samt extraversion. I studien sågs 

dock inget samband mellan förbättring av humöret och enbart fysisk kontakt med djuren 

(Berget et al., 2011). AAI i form av besök med hund hos äldre människor med depressioner 

visade positiva effekter, de menade att hunden förbättrade humöret (Matuszek, 2010). Vid 

aggressivt beteende hos patienter framkom det att åtgärder såsom medicinering användes i 

mindre utsträckning under AAI jämfört med kontrollgruppen som fick psykiatrisk 

sjukhusvård (Dias Marques, Cruz Mendes, De Magalhães Gamito & De Sousa, 2015). AAI 

med häst visade på en minskning av våldsrelaterade incidenter och aggressivt beteende dock 

fanns inga bevis för att AAI med hund minskade dessa. Inga negativa effekter sågs varken 

psykiskt eller medicinskt av interventionerna. Ingen signifikant effekt på humöret eller på 

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) sågs genom interventionerna, dock sågs det att 
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upprepade aggressiva beteenden inte förekom i samma utsträckning för de som deltog i AAI 

jämfört med i kontrollgruppen (Nurenberg et al., 2015; Dias Marques et al., 2015). 

 

Betydelsen för social förmåga 

I fem av studierna sågs förbättringar gällande den sociala förmågan i interventionsgrupperna. 

Deltagarna interagerade mer med andra patienter samt sina djur och visade ett känslomässigt 

beteende till djuren (Bernabei et al., 2013; Kamioka et al., 2014; Matuszek, 2010; Pedersen et 

al., 2012; Stefanini, Martino, Allori, Galeotti & Tani, 2015). I en studie som studerade 

effekten av AAI med hund hos patienter med schizofreni visades en förbättrad effekt gällande 

socialt stöd, vardagskompetens och negativa psykiatriska symtom. Av de patienter som hade 

en egen hund eller katt, visades en förbättring gällande sociala förmågor jämfört med innan 

interventionen (Kamioka et al., 2014). Djuren gav villkorslös acceptans samt förbättrade 

sociala interaktioner för deltagarna (Matuszek, 2010). AAI har visat sig förbättra personers 

mentala struktur genom en ökad socialisation, motivation eller genom att tillhandahålla en 

känsla av mening. Närvaro av djur visade sig kunna hjälpa personer att slappna av och 

motivera patienter till samtal (Matuszek, 2010; Nepps, Stewart & Bruckno, 2014). I studien 

Kamioka et al., (2014) sågs en förbättring i närvaro på arbete och skola efter interventionen. I 

Berget et al., (2011) sågs inget samband mellan förmågan till arbete och fysisk kontakt med 

djur. I Pedersen et al., (2012) framkom det att AAI motiverade till att ta sig ut ur hemmet, det 

gav delaktighet och respekt. I Moretti et al., (2011) visades en förbättring på kognitiv funktion 

efter AAI, detta gjordes även i kontrollgruppen där sågs ingen signifikant förbättring. Att 

vidröra ett djur kunde bidra till förtroende och förbättrad kognitiv funktion (Matuszek, 2010). 

 

Betydelsen för livskvalité 

Djur har visats kunna användas som avledande från sjukdomssymtom samt hjälpa de med 

sjukdom att slappna av och öka välbefinnandet (Matuszek, 2010). AAI fungerade som en 

distraktion från upplevelsen av sjukdom, förhindrade dagliga bekymmer och grubbel samt 

lindrade fysisk smärta. Distraktionen förbättrades i genomsnitt bland deltagare men var inte 

signifikant (Schramm et al., 2015; Pedersen et al., 2012). AAI hjälpte deltagarna att känna sig 

betydelsefulla och att känna sig som en vanlig människa igen. Att kunna hantera 

arbetsuppgifter var viktigt för deltagarna. Detta gav även självförtroende, självständighet samt 

gjorde att de förvärvade nya färdigheter. Deltagarna hanterade uppgifter som tillgavs och 

detta gav en positiv känsla av prestation och ett ökat självförtroende (Pedersen et al., 2012). I 

Kamioka et al., (2014) sågs en förbättring av självkänslan inom sex månader hos personer 
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som fått ett sällskapsdjur. AAI sågs som erfarenheter, positivt och intressant (Bernabei et al., 

2013; Moretti et al., 2011; Nepps et al., 2014; Pedersen et al., 2012). Deltagarna i Moretti et 

al., (2011) rekommenderade AAI till andra äldre med psykisk ohälsa och 80 procent av 

deltagarna var positiva till fortsatt AAI. Detta visas även i Bernabei et al., (2013) där 71 

procent av deltagarna ville delta i andra AAI sessioner.  I Nepps et al., (2014) var 

interventionen med AAI den mest välbesökta aktiviteten på enheten. AAI visade sig kunna 

väcka osäkerhet hos deltagare, dock visade sig detta förändras under tiden för interventionen. 

AAI upplevdes viktig, betydelsefull och gav en möjlighet till ett vanligt liv. Den fysiska 

kontakten såsom att kela, stryka eller stå nära djuret gav deltagarna en känsla av kärlek och 

närhet samt en tröst vid ensamhet. Uppmärksamhet och medvetenhet ökade, detta kopplades 

till arbete med djuren (Pedersen et al., 2012). Deltagare i Pedersen et al., (2012) menar att 

djur inte dömer dig utan att de uppskattar dig precis som du är.  

 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om betydelsen 

av AAI för personer med psykisk ohälsa. Resultatet indikerar att AAI hade en direkt samt en 

långsiktig effekt, interventionen gav en lindrande effekt på ångest och depression samt hade 

betydelse för humör, socialförmåga och livskvalité. Depression och ångestsyndrom är en av 

de stora folksjukdomarna i Sverige. Det har uppskattats att 25 procent av alla kvinnor och 15 

procent av alla män kommer någon gång i livet att hamna i en depression som kräver 

behandling. Även ångestsyndrom är vanligt förekommande, uppskattningsvis drabbas 25 

procent av befolkningen av någon form av ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2010). I vår 

litteraturöversikt ligger resultatets tyngd på ångest och depression och här sågs även de största 

effekterna av AAI. Detta styrker även Socialstyrelsens systematiska översikt av vårdhund 

(Socialstyrelsen, 2014) som beskriver att depression och ångest minskade i 

interventionsgruppen med AAI, dock menar de att det finns ett bristfälligt underlag för AAI. I 

denna litteraturöversikt har det framkommit att det finns olika sätt att mäta olika faktorer 

såsom exempel depression, de olika mätskalorna har olika innebörder vilket gör att mer 

forskning behövs för att kunna dra definitiva slutsatser.  

 

Personer med kroniska sjukdomar lider både av fysiska och psykiska symtom. Konsekvenser 

av kroniska och livshotande sjukdomar inkluderar även depression, ångest, agitation och 

minskade sociala interaktioner (McCardle, McCune, Netting, Berger & MaHolmes, 2011, s. 
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112). Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett holistiskt tankesätt och se till hela människan 

inte bara till sjukdomen utan till personen bakom sjukdomen, detta kan inkludera att ha AAI i 

åtanke då sjuksköterskan möter en individ som skulle kunna dra nytta av det. Det framkom av 

resultatet i denna litteraturöversikt att både personal och patienter bör vara bekväma med djur 

annars kan AAI leda till en motsatt effekt, exempelvis ökad ångest. Detta innebär att det är 

viktigt som sjuksköterska att vara medveten om och att kunna bedöma om patienten kan dra 

nytta av AAI samt att göra en bedömning av hur det ser ut inom personalgruppen innan 

användning av AAI. Socialstyrelsen (2014) menar att studier som inkluderades i deras 

översikt med AAI baseras på personer som troligen har en positiv inställning till djur och 

därför varken hade rädsla eller allergi mot AAI. Detta är något som även gäller de studier som 

inkluderats i denna översikt. Många av studierna hade exkluderat personer med rädsla eller 

allergi.   

 

Personer med depression interagerar mindre med andra personer i jämförelse med personer 

utan depression (Prothmann & Fine, 2011, s. 146). Resultatet visade att AAI ökade den 

sociala förmågan hos deltagarna. I resultatet av denna litteraturöversikt stod det klart att AAI 

bidrog till interaktioner mellan individer samt interaktion med djuret.  AAI kan hjälpa 

sjuksköterskan i sin kommunikation med patienter, där det inledande gemensamma 

samtalsämnet handlar om djur för att sedan kunna ta samtalet vidare. Denna metod skulle inte 

bara gynna relationen mellan sjuksköterskan och patienterna utan även kunna skapa ett 

förtroende samt en mer avslappnad miljö som kan underlätta för samtalet.  Nyström, Dahlberg 

och Segersten (2002) beskriver att personer med psykisk ohälsa i deras studie kände sig 

isolerade och saknade mellanmänskliga relationer, de upplevde ett utanförskap. AAI skulle 

kunna vara ett verktyg till att skapa mellanmänskliga relationer, framförallt för att det 

underlättar för samtal mellan människor, men även för att djuren ger en känsla av delaktighet 

och att arbeta med djur ger en meningsfull vardag. Florence Nightingale visade redan på 

mitten av 1800-talet betydelsen av miljöns utformning för vårdandet. Det gällde både den 

fysiska miljön och den psykosociala miljön såsom vikten av en god relation mellan vårdare 

och patient (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Prothmann och Fine (2010, s. 145) 

bekräftar detta som beskriver att sjukhusatmosfären upplevs som mindre skrämmande och 

oroväckande vid närvaro av djur. Något som framkommit i denna litteraturöversikt är att 

djurets förare kan ha betydelse för effekten av AAI. Det framkom även att personalens 

förväntningar och inställning till AAI kan ha en inverkan på interventionen. Detta är något 
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som bör reflekteras och forskas mer om för att belysa betydelsen av förväntningar och 

djurförarens betydelse. 

 

Omvårdnadsarbetet ställer krav på en hög social kompetens då sjuksköterskan dagligen möter 

nya människor. Det är även viktigt med att skapa en relation till patienter och till anhöriga 

dels för att skapa förtroende och för att kunna arbeta utifrån en personcentrerad vård. 

Catlett och Lovan, (2011), beskriver att egenskaper som definierar en bra sjuksköterska är att 

vara omtänksam, tålmodig, osjälvisk, etisk, lojal, ärlig, pålitlig, modig, icke dömande och 

ansvarsfull. Vidare att ha ett sunt förnuft och en positiv attityd. I vårt resultat framkommer det 

att djuren besitter en del av de egenskaper som definierar en bra sjuksköterska, djuren dömer 

inte personen utifrån bakgrund, de ger en känsla av kärlek, ett förtroende, en känsla av 

mening och en motivation att ta sig ut ur hemmet. Det visade sig också att djuren minskade 

grubbel och negativa tankar hos deltagarna. Detta styrker en studie av Socialstyrelsen (2014) 

som beskriver att djur kan bidra människor med sällskap, tröst och en villkorslös kontakt. 

Djur dömer inte, de är lyssnare och stödjare. De visar empati och använder sig av en 

ickeverbal kommunikation. Detta indikerar att djur besitter egenskaper som sjuksköterskan 

och vårdpersonalen bör ha. Det är något som kan vara värt att tänka på, exempelvis att djur är 

fördomsfria och icke dömande medan vi som människor alltid har en uppfattning om vem 

patienten är även om vi inte visar detta. 

 

Resultatet indikerar att AAI har positiv effekt på humör och aggressivt beteende. Mavundla 

(2000) har studerat vad sjuksköterskor har för uppfattning kring omvårdnaden av patienter 

med psykisk ohälsa, där har de bland annat identifierat att sjuksköterskor upplever våldsamma 

beteenden som problematiskt vid omvårdnadsarbetet. Patienter kan vara fysiskt våldsam mot 

sig själv, mot andra patienter samt mot sjuksköterskan, det är inte heller bara fysiskt våld som 

upplevs problematiskt utan psykiskt våld såsom exempel hot och förolämpningar. AAI skulle 

kunna minska antalet våldsamma incidenter på exempel avdelningar då det visat sig att 

interventionen minskade antalet våldsamma incidenter samt minskat användningen av 

läkemedel i samband med aggressivt beteende.  
 

Att kela och vara nära djuren beskrivs i resultatet som något som bidrar till en känsla av 

närhet och kärlek. Snellman och Gedda (2012) beskriver värdet av samspel mellan patienten 

och sjuksköterskan, de tar bland annat upp närhet som en central roll i omvårdnad. Det finns 
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två sorters närhet, den fysiska och den psykiska. Den fysiska närheten innebär den kroppsliga 

kontakten mellan patient och sjuksköterskan, exempelvis att hålla i handen. Det är inte alltid 

möjligt för sjuksköterskan att skapa en fysisk närhet till patienten av olika anledningar, ett 

djur kan vara ett verktyg för att få patienten att känna kroppslig närhet, men det kan också 

underlätta för psykisk närhet, där ett djur kan inleda och underlätta till samtal. Den psykiska 

närheten beskrivs av Snellman och Gedda (2012) som något som uppstår mellan 

sjuksköterskan och patienten genom omgivande faktorer, såsom personal eller miljö. Dessa 

faktorer bidrar till att sjuksköterskan lättare kan identifiera och bemöta personliga behov. 

Haugan, Innstrand och Moksnes (2013) menar att interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienterna är viktigt för patienter med psykisk ohälsa. Ett positivt bemötande från 

sjuksköterskan och hjälp till att stärka självkänslan kan minska bland annat depression och 

ångest. Detta leder i sin tur till att patienter får bättre tillit och förtroende för omvårdnaden. 

Resultatet visade även att AAI fungerade som en distraktion från negativa tankar och 

sjukdom. Deltagarna kände sig betydelsefulla, upplevde ett ökat självförtroende och 

självkänsla. AAI gav deltagarna erfarenhet, kärlek, närhet och tröst. Antonovsky (2005, s. 42-

50) beskriver KASAM-begreppet som en känsla av sammanhang. Graden av hälsa bestäms av 

KASAM, detta beskrivs vidare genom de tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Av dessa tre komponenter menade han att meningsfullhet i människors liv var 

det absolut viktigaste för att uppleva hälsa. I en systematisk översikt av Eriksson och 

Lindström (2006) sågs att KASAM hade ett starkt negativt samband med bland annat ångest, 

ilska, hopplöshet, depression, stress och posttraumatiskt stressyndrom. En av sjuksköterskans 

uppgift är att i relationen till patienten hjälpa denne och stötta till att finna känslan av 

sammanhang, ett stöd för detta kan vara användning av AAI som i vår studie visat kunna 

fungera som en resurs. Genom att hjälpa till social interaktion samt att AAI kan upplevas som 

ett känslomässigt stöd i vardagen, som en distraktion från sjukdom samt en sysselsättning. 

Detta kan i sin tur bidra till ökad hanterbarhet och meningsfullhet i vardagen.  

 

Sammanfattningsvis tyder resultatet i denna litteraturöversikt på att AAI kan användas i syftet 

att förbättra psykisk ohälsa. Därmed kan sjuksköterskan med fördel använda sig av AAI i 

omvårdnadsarbetet dock bör detta utgå från en individuell bedömning utifrån varje enskild 

patient. Det som kan tala emot användandet av djur i vården kan vara exempel allergier, 

hygienregler och spridning av bakterier, fobier eller rädsla för djur samt kulturella aspekter. 

Enligt Khan och Farrag (2005) går det ändå att använda sig av djur i vården trots att djuren 
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inte är tillräckligt hygieniska, bara användandet av djur baseras på rätt rutiner. Att använda 

AAI inom vården genom endast ett djurs närvaro kan motverka ohälsa och lindra lidande. 

Detta är även det mest kostnadseffektiva alternativet inom AAI.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att sammanställa kunskap om betydelsen 

av AAI för personer med psykisk ohälsa. En systematisk litteraturöversikt i enlighet med 

Holopainen et al. (2008) gjordes för att få fram svar på studiens syfte. Både kvalitativa-, 

kvantitativa studier samt litteraturöversikter inkluderades för att få en bred bas att utgå ifrån. 

De kvalitativa- och kvantitativa artiklarna som är inkluderade i vår systematiska 

litteraturöversikt är kontrollerade så att de inte återfinns i de tre litteraturöversikter som finns 

med i vår studie. Detta för att undvika ett dubbelresultat. Databaser som använts i denna 

litteraturöversikt valdes ut efter syftet med studien. CINAHL inriktas framförallt på 

omvårdnadsforskning. MEDLINE och AMED inkluderar den medicinska forskningen där 

AMED till största del är avsedd för läkare och terapeuter, men även för medicinska forskare 

och kliniker som vill lära sig mer om alternativa behandlingar. Eftersom syftet inriktar sig på 

psykisk ohälsa användes även PsykINFO för att inkludera artiklar som är publicerade kring 

beteendevetenskap och mental hälsa. I litteratursökningen valde författarna till denna studie 

att söka artiklar som publicerats efter år 2010, detta för att få senaste forskningen inom ämnet. 

Detta kan ha resulterat i färre träffar under sökningen vilket i sin tur kan ha lett till ett mindre 

uttömmande resultat. En annan begränsning som användes var att bara använda artiklar med 

tillgänglig fulltext i databaserna, detta kan ha gjort att artiklar som kunde ha haft rik data 

exkluderats. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp där det inte finns någon klar definition. 

Sökorden “mental illness”, mental disorder”, “psychiatric patients” och “psychiatric 

disorders” användes vid denna översikt. Här hade fler söktermer för begreppet psykisk ohälsa 

kunnat inkluderas för att få en mer rättvis bild av begreppet psykisk ohälsa, exempelvis 

“schizofreni”. Dock hade detta kunnat resultera i en alltför omfattande sökning och författarna 

hade som intention att använda “breda” söktermer av psykisk ohälsa och inte rikta in sig 

specifik mot någon sjukdom. 

 

Trovärdigheten i en studie kan beskrivas med hjälp av begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet samt bekräftbarhet. Pålitlighet innebär att genomförandet av studien är noggrant 

beskriven så att läsaren ska kunna förstå och följa hur författarna gått tillväga i samtliga steg 
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(Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Pålitligheten i denna studie stärks genom att 

metoden är väl beskriven steg för steg för att läsaren ska kunna följa och upprepa studien. 

Begreppet tillförlitlighet handlar bland annat om hur forskarna har hanterat sin förförståelse 

för ämnet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Tillförlitlighet har i denna studie 

uppmärksammats genom att författarna reflekterat kring tidigare erfarenheter. Författarna har 

under tidigare arbetsliv och verksamhetsförlagd utbildning varit i kontakt med AAI, som 

dessa gånger har visat sig ha en positiv effekt hos patienterna. Författarna har även ett eget 

intresse av djur. Författarnas förförståelse och kännedom om ämnet har under studiens gång 

uppmärksammats och tagits i åtanke, detta för att i möjligaste mån undvika subjektivitet. 

Objektivitet är dock aldrig helt möjligt, då forskaren alltid har en föreställning om ämnet 

(Polit & Beck, 2012, s. 12). För att minska påverkan från egna värderingar har ett textnära 

arbete gjorts och under studiens gång har författarna reflekterat över sina föreställningar och 

tankar. Forskare är ofta beroende av reflektion för att undvika personliga värderingar och 

fördomar. Detta är en process som används för att reflektera kritiskt om sig själv och att 

analysera och uppmärksamma personliga värderingar som kan påverka datainsamlingen och 

resultatet (Polit & Beck, 2012, s.178-180). 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklar utfördes först var för sig av författarna för att få en 

oberoende bedömning. För att underlätta bedömningen användes granskningsprotokoll 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Dessa bedömningar kunde sedan jämföras och 

sammanställas till en slutlig bedömning av kvalitén. Frågorna som besvaras utifrån 

protokollen utgår dock från författarnas egna subjektiva bedömning vilket kan innebära att 

bedömningen i denna studie kan se annorlunda ut hos andra granskare. Efter 

kvalitetsgranskningen exkluderades två studier med så pass låg kvalité att de inte var pålitliga 

att inkludera i studien, i detta fall handlade det om ej vetenskapliga artiklar där bland annat 

metoden saknades.  

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) ges bekräftbarhet i en studie genom att det 

är möjligt att spåra den data som använts tillbaka till originalkällan. I denna studie översattes 

textenheterna som togs ut från engelska till svenska, en svaghet vid detta steg är att engelska 

inte är författarnas modersmål, vilket kan ha resulterat i fel vid översättningen. För att minska 

denna svaghet har dels verktyget Google translate använts med stöd av lexikon samt att 

textenheterna har tolkats utifrån sitt sammanhang, detta för att öka bekräftbarheten i studien.  
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Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.303) handlar överförbarhet om en studies resultat kan 

överföras till liknande eller till andra sammanhang. I denna studie stärks resultatet av att de 

artiklar som inkluderats i denna översikt har gjorts i olika länder och inom olika 

patientgrupper trots detta visar resultaten på samma positiva betydelse för psykisk ohälsa. 

Detta visar att det är möjligt att resultatet är överförbart både till andra och liknande 

sammanhang. Åtta av de inkluderade artiklarna behandlade AAI med hund, fyra behandlar 

häst, tre lantbruksdjur och ytterligare två behandlade får och i de tre litteraturöversikterna 

behandlades olika typer av djur. Detta kan vara en svaghet då det inte finns flera typer av 

studier som kan styrka resultaten om alla olika specifika djurarter. Många av de artiklar som 

inkluderats i denna studie är publicerade i psykologinriktade tidskrifter, det saknas 

publicering i de omvårdnadsinriktade tidskrifterna som är inriktade mot omvårdnadsarbetet. 

Det framkom även en avsaknad av kvalitativ forskning inom området AAI. 

 

Kliniska implikationer  

Författarna till denna litteraturöversikt anser att AAI i form av besöksdjur skulle kunna 

användas på vårdavdelningar då denna typ av AAI både är enkel och kostnadseffektiv. 

Besöksdjur är enkelt då ingen direkt vårdplan krävs, situationen kan individanpassas genom 

att exempelvis mötas utomhus eller i särskilda rum där deltagaren frivilligt kan komma och gå 

som de vill (Kruger & Serpell, 2010, s. 34).  Denna intervention kan underlätta för en relation 

mellan patient och vårdgivare samt lindra psykiska symtom, lindra lidande och främja hälsa. 

Även allergivänliga djur kan användas såsom akvariefiskar som har visat sig kunnat minska 

ångest (Matuszek, 2010). Ett annat exempel är att använda AAI som en rekommendation till 

personer med psykisk ohälsa i deras egen hemmiljö utifrån individens individuella 

förutsättningar. 

 

Inom sjuksköterskeyrket krävs en förmåga att kunna söka och använda evidensbaserad 

kunskap (ICN, 2014). Därför är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om AAI och vilken 

betydelse det kan ha för individen. Sjuksköterskor ska arbeta med en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt, vilket innebär att de ska visa omsorg och respekt för patientens autonomi och 

värdighet (HSL, 1982:763). Sjuksköterskor har ofta en närmare relation till patienten än vad 

exempelvis läkaren har, detta gör det lättare att identifiera behov hos individerna som inte 

alltid tydligt framkommer. En patient med ett intresse för djur, som inte har möjlighet att äga 

ett djur, kan ha nytta av AAI och sjuksköterskor kan ha detta i åtanke vid möten med patienter 
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som lider av psykisk ohälsa. Sjuksköterskan kan även ha djurets betydelse i åtanke vid mötet 

med patienter som har djur hemma som de oroar sig för och vill hem till. 

Slutsatser 

Resultatet i denna studie visar att AAI har flera positiva effekter på psykisk ohälsa. Det 

behövs mer omvårdnadsforskning om AAI och fler kvalitativa studier kring AAI och dess 

betydelse för psykisk ohälsa samt fler studier som beskriver användningen av AAI inom 

sjukhusmiljö. Det är av vikt att personal inom hälso- och sjukvård har kännedom om 

betydelsen av AAI vid psykisk ohälsa. Det bör belysas genom exempelvis utbildning. Genom 

att individanpassa och anpassa interventionerna efter vårdmiljö skulle man kunna använda 

AAI i större utsträckning. Dock kan vi utifrån resultatet dra slutsatsen att AAI med fördel kan 

användas som en kompletterande intervention till individer med psykisk ohälsa för att främja 

hälsa och lindra lidande.  
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År 
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/Design 
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Berget et al.  
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Norge 

Animal-Assisted Therapy 
with Farm Animals for 
Persons with Psychiatric 
Disorders: Effects on 
Anxiety and Depression, 
a Randomized Controlled 
Trial 

n=90 / 21 Kvantitativ 
RCT 

Regressions- och 
korrelationsanalys 

Ingen betydande minskning av 
ångest och depression under 
interventionen. Efter 6 månaders 
uppföljning visades en förbättring 
av depression och ångest. 

Hög 

       Bernabei et 
al. 

2012 
Italien 

Animal-assisted 
interventions for elderly 
patients affected by 
dementia or psychiatric 
disorders: A review 

23*  

 

Systematisk 
översikt 

AAI hade en positiv inverkan på 
agitation och social interaktion. 
AAI hade en positiv effekt på 
kommunikation och 
copingförmåga men ingen effekt 
på kognitiv prestation. 
 

Hög 

Dias 
Marques et 

al.  
2015 

Spanien. 

Effectiveness of animal-
assisted interventions in 
preventing violence in 
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studie 
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