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Sammanfattning 

Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användande av 

hundassisterad intervention på korttidsboenden och särskilda boenden för äldre personer. 

Genom ett ändamålsenligt urval valdes fem arbetsterapeuter med tre till sex års erfarenhet av 

hundassisterad intervention ut som deltagare i studien. Deltagarna deltog i enskilda narrativa 

intervjuer. Den insamlade datan analyserades därefter genom en narrativ metod. Analysen av 

datan resulterade i tre teman som benämndes hundassisterad intervention är en 

mångfacetterad åtgärd, vårdhunden motiverar till delaktighet i aktivitet samt omgivande 

faktorer påverkar användningen av hundassisterad intervention. Hundassisterad intervention 

är utifrån arbetsterapeuters kliniska resonemang en mångfacetterad åtgärd som kan användas 

för att skapa motivation till delaktighet i aktiviteter som både rehabiliterar och ger äldre 

personer en känsla av meningsfullhet. Omgivande faktorer såsom resurser i form av tid och 

ekonomi samt den fysiska och sociala miljön kan både begränsa samt skapa möjligheter för 

användande av hundassisterad intervention. Utifrån studiens resultat skulle hundassisterad 

intervention som används i en främjande miljö kunna leda till en förbättrad livskvalité hos 

äldre personer som befinner sig på korttidsboenden och särskilda boenden. Det finns dock ett 

fortsatt behov av forskning för att stärka evidensen för användandet av hundassisterad 

intervention. Studiens resultat ger arbetsterapeuter ny kunskap om interventionens 

terapeutiska värde och hur hundassisterad intervention kan användas i den kliniska 

verksamheten samt vilka faktorer som påverkar dess användning. 
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Abstract 

The aim of this study was to describe the clinical reasoning of occupational therapists when 

using dog-assisted therapy in residental settings for older adults. Five occupational therapists 

with three to six years of experience in dog-assisted therapy were purposefully selected as 

participants in the study. Data was generated by individual narrative interviews and analysed 

using a narrative analysis. The analysis of the data resulted in three themes called dog-assisted 

therapy is a multifaceted intervention, the care dog motivates participation in activities and 

surrounding factors affect the use of dog-assisted therapy. Dog-assisted therapy, based on the 

clinical reasoning of occupational therapists, is a multifaceted intervention that can be used to 

create motivation for participation in activities that both rehabilitate and give older adults a 

sense of meaningfulness. Surrounding factors such as time and economy resources as well as 

the physical and social environment can both limit and create opportunities for using dog-

assisted therapy. Based on the results of this study, dog-assisted therapy used in a promotional 

environment could lead to an improved quality of life for older adults in residential settings. 

However, there is a continuing need for research to strengthen the evidence for the use of dog-

assisted therapy. The result of the study give occupational therapists new knowledge about the 

therapeutic value of  the intervention and how dog-assisted therapy can be used in the clinical 

setting and what factors affects its use. 
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1. BAKGRUND 

Arbetsterapins teoretiska grund är att hälsa och välmående skapas och bibehålls genom att 

människor lever ett aktivt liv och engagerar sig i meningsfulla aktiviteter [1, 2]. Det 

övergripande målet med arbetsterapeutiska interventioner är att stödja patientens förmåga till 

aktivitet och delaktighet på ett sätt som främjar möjligheterna att leva ett så gott liv som 

möjligt. Interventioner kan antingen utveckla patientens aktivitetsförmåga eller förebygga för 

nedsatt aktivitetsförmåga samt vid behov kompensera den [3]. Vilken inriktning den 

arbetsterapeutiska interventionen har i varje specifikt patientfall utgår ifrån arbetsterapeutens 

kliniska resonemang [4]. Författaren till studien har använt hundassisterad intervention som 

åtgärd i sitt arbete som arbetsterapeut på korttidsboende och särskilda boenden för äldre 

personer i sammanlagt två år. Hundassisterad intervention är dock en intervention som endast 

finns beskriven i ett fåtal publicerade studier inom det arbetsterapeutiska forskningsområdet 

[5, 6]. Författaren upplever att det finns en kunskapslucka och även en omedvetenhet hos 

arbetsterapeuter om att denna intervention kan användas inom arbetsterapi. Det finns därmed 

ett behov av mer kunskap om hur hundassisterad intervention kan användas som en 

terapeutisk intervention. Genom att fånga och beskriva det kliniska resonemanget hos 

arbetsterapeuter som använder hundassisterad intervention på korttidsboenden och särskilda 

boenden för äldre personer kan kunskap erhållas om interventionens terapeutiska värde och 

hur interventionen kan användas i det kliniska arbetet. 

 

1.1. Arbetsterapi och arbetsterapeuters kliniska resonemang 

Några av arbetsterapins grundantaganden är att människan av naturen är aktiv och 

utvecklingsbar samt att människans utveckling är beroende av aktivitet och handling [3, 7]. 

Inom arbetsterapi syftar begreppet aktivitet på alla aktiviteter som människor utför i sina 

dagliga liv. Aktiviteterna som personen utför i sin vardag fyller dels de basala behoven men 

formar även personens identitet och ger livet mening [1, 2, 7]. Enligt arbetsterapiteori är 

aktivitetsutförandet ett resultat av samspelet mellan personen och dennes förmågor, 

aktiviteten som ska utföras och den omgivande fysiska och sociala miljön [8].  

Det kliniska resonemanget är processen som arbetsterapeuter använder för att planera, 

vägleda, utföra samt reflektera över patientarbetet. Kliniskt resonemang handlar om vad 

arbetsterapeuter tänker när de utför sitt praktiska arbete och kan beskrivas som en länk mellan 
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teori och praktik [9]. Det kliniska resonemanget uppkommer så fort arbetsterapeuter tänker på 

eller praktiserar arbetsterapi med en patient eller en grupp [4].  

Det kliniska resonemanget är mångfacetterat inom det arbetsterapeutiska yrkesutövandet och 

det krävs att arbetsterapeuten förstår patienten utifrån flera perspektiv [10]. Arbetsterapeuten 

behöver dels skapa sig en förståelse om patienten utifrån ett vetenskapligt resonemang som 

fokuserar på patientens diagnoser, tillstånd och framtida prognos men det krävs även att hen 

använder sig av ett narrativt resonemang. Narrativa resonemang innebär att arbetsterapeuten 

utvecklar en förståelse för vilken betydelse sjukdomen eller tillståndet har i patientens dagliga 

liv. Det narrativa resonemanget har stor betydelse när arbetsterapeuten ska sätta in 

interventioner som ska stödja patienten att återgå till sina dagliga rutiner [4]. I mötet med 

patienter använder arbetsterapeuter ett interaktivt resonemang som handlar om att lära känna 

patienten samt på vilket sätt de interagerar med varandra. Det interaktiva resonemanget 

påverkar arbetsterapeutens professionella förhållningssätt i behandlingssituationer samt 

hjälper arbetsterapeuten att välja interventioner som patienten är motiverad och intresserad av 

att utföra [10]. Arbetsterapeuter använder även ett pragmatiskt resonemang som handlar om 

vad som är realistiskt att utföra utifrån tillgängliga resurser. Dessa resurser kan exempelvis 

bestå av tid samt den fysiska och social miljön arbetsterapeuten och patienten befinner sig i. 

När arbetsterapeuter ställs inför dilemman där de försöker komma fram till vad som är rätt 

och fel att göra i den aktuella situationen är det ett etiskt resonemang som förs [4]. 

Vetenskapliga, narrativa, interaktiva, pragmatiska och etiska resonemang är några av de 

resonemang som arbetsterapeuter för i sitt dagliga arbete. Arbetsterapeuter använder oftast 

flera olika resonemang samtidigt och kombinerar dem utifrån den situation de befinner sig i 

[4, 10]. 

Det kliniska resonemanget och de interventioner som tillämpas i den kliniska verksamheten 

beskrivs som resultatet av samspelet mellan arbetsterapeut, patient och den omgivande 

miljön. Arbetsterapeutens resonemang formas av personliga och professionella egenskaper. 

De personliga egenskaperna består bland annat av personlighet, värderingar och övertygelser. 

Dessa egenskaper formar personens uppfattning och tolkning av alla situationer hen befinner 

sig i. Därutöver har arbetsterapeuten professionella egenskaper som inkluderar kunskaper från 

utbildningen, erfarenheter från tidigare patienter, tankar om vad som är viktigt att utföra inom 

arbetsterapi och kunskaper om interventioner som används på arbetsplatsen. Patienten 

kommer också till arbetsterapeuten med sina egna livserfarenheter och personliga egenskaper 

samt hens nuvarande situation och orsaken till att det finns ett behov av arbetsterapi. Patienten 
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har sina egna teorier om vad som orsakar problem i aktivitetsutförandet samt sina 

förväntningar på vad terapin kan resultera i [4]. Arbetsterapeuten och patienten möts även i en 

fysisk och social miljö som påverkar innehållet, inriktningen och omfattningen av 

interventionerna [4, 9]. Kontexten för det kliniska resonemanget i den aktuella studien är 

arbetsterapeuter som använder hundassisterad intervention på korttidsboenden och särskilda 

boenden för äldre personer. 

 

1.2. Korttidsboenden och särskilda boenden för äldre personer 

Äldre personer som vistats på sjukhus till följd av en stroke, höftfraktur eller andra 

medicinska tillstånd kan vara i behov av en tids rehabilitering innan de återvänder till den 

egna bostaden [11]. För en del av de äldre kan vård- och omsorgsbehovet efter utskrivning 

från sjukhus vara så stort att det inte går att tillgodose med hemsjukvård och hemtjänstinsatser 

[12]. Den äldre personen kan vid dessa situationer genom ett biståndsbeslut bli erbjuden en 

korttidsplats, som enligt socialstyrelsens definition är en bäddplats utanför det egna boendet 

avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt [13]. Korttidsboenden i Sverige kan dock ha 

olika inriktningar, ett exempel på inriktning är rehabilitering. Andra anledningar till att en 

äldre person beviljas korttidsboende kan vara i väntan på att bostadsanpassningar ska bli 

utförda eller i syfte att utreda behovet av framtida insatser såsom hemtjänst eller särskilt 

boende för äldre [12]. 

Arbetsterapeuter ingår ofta i de team som arbetar med rehabilitering på korttidsboenden men 

utformningen av de arbetsterapeutiska interventionerna varierar mellan de olika 

korttidsboendena [11]. Syftet med de rehabiliterande interventionerna är dock alltid att 

förbättra patientens fysiska funktioner och aktivitetsförmåga [14] samt skapa en säker 

övergång till den egna bostaden [15]. Studier har visat att majoriteten av de äldre som vistats 

på korttidsplats med inriktning rehabilitering har rehabiliterats på ett framgångsrikt sätt som 

lett till att de kunnat återvända till det egna hemmet [11]. 

Åldrandet kan ibland innebära fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar som skapar 

ett så stort omvårdnadsbehov att den äldre personen inte längre kan bo kvar i den egna 

bostaden [16]. Efter ett biståndsbeslut kan den äldre personen bli erbjuden en plats på ett 

särskilt boende för äldre som Socialstyrelsen definierar som ett boende som tillhandahåller 

bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och 

omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd [17]. 
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Arbetsterapeuter som arbetar på särskilda boenden har dels i uppgift att arbeta med direkta 

interventioner för de äldre men även att undervisa och instruera omvårdnadspersonalen i 

bland annat rehabiliterande förhållningssätt. De direkta interventionerna kan bestå av både 

individuell träning eller gruppaktiviteter utifrån den äldre personens behov [18]. Studier har 

visat att arbetsterapeuter har en viktig roll på särskilda boenden genom att de kan skapa 

möjligheter för deltagande i meningsfulla aktiviteter [18, 19]. Delaktighet i aktiviteter som 

upplevs som meningsfulla och är antingen fysiskt eller kognitivt krävande hjälper de äldre att 

bibehålla sina fysiska och kognitiva funktioner [7, 19]. Aktiviteter som dessutom skapar 

sociala sammanhang minskar även risken för depression, vilket är vanligt förekommande hos 

äldre personer som bor på särskilt boende [20].  Det är därmed viktigt att arbetsterapeuter som 

arbetar på särskilda boenden för äldre erbjuder delaktighet i sociala och för personen 

värdefulla aktiviteter för att bibehålla eller öka de äldres välmående och livskvalité [18, 19, 

20].  

Hundassisterad intervention är en intervention som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

såsom arbetsterapeuter på senare tid har börjat använda för att höja aktivitetsnivån samt skapa 

välmående hos äldre personer [21, 22, 23].  

 

1.3. Hundassisterad intervention 

Hundassisterad intervention definieras som en målinriktad intervention där en hund som 

uppnått specifika kriterier är en väsentlig del av behandlingen. Behandlingen används när 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal såsom arbetsterapeuter har identifierat ett eller flera 

problem hos en patient som de bedömer kan lösas med interventionen. Syftet med delaktighet 

i hundassisterad intervention kan vara att förbättra patientens fysiska, sociala, emotionella 

och/eller kognitiva funktioner [5, 22, 23, 24, 25].  

Under behandlingen får patienten träffa vårdhund och hundförare vid schemalagda tillfällen 

[22, 23]. Patienten och vårdhunden interagerar med varandra genom olika aktiviteter som 

väljs utifrån patientens individuella behov. Några exempel på aktiviteter är att mata hunden, 

utföra pälsvård, gå en promenad samt att leka med hunden [6, 21, 26]. Enligt Velde et al. [6] 

är hundassisterad intervention förknippat med arbetsterapi när syftet är att skapa delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter som kan knyta an till rollen som hundägare.  
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Hundassisterad intervention har genom vetenskapliga studier visat sig öka aktivitetsnivån, 

skapa sociala sammanhang som leder till ökat välmående och glädje [21, 22, 23] samt stärka 

de fysiska funktionerna [23, 27, 28] hos personer över 65 år som flyttat in på särskilda 

boenden. Enligt tidigare utförda studier kan gruppinterventioner tillsammans med en 

vårdhund skapa trygga samtalsklimat som bidrar till ökad kommunikation mellan de som bor 

på särskilda boenden samt mellan patienter och vårdgivare [29, 30] och denna effekt kan 

kvarstå efter att hunden lämnat boendet [31]. Behandlingsmetoden har även visat effekter 

såsom sänkning av blodtryck [21] samt en minskning av depression, smärta och känsla av 

ensamhet hos äldre personer [21, 23]. Flertalet av de studier som utförts inom området har 

varit inriktade på äldre personer med demenssjukdom. Resultatet av dessa studier visar att 

hundassisterad intervention kan vara en effektiv metod för att minska aggressiva symptom 

samt öka det sociala beteendet hos personer med denna problematik [5, 32, 33, 34, 35, 36, 

37]. Liknande resultat såsom en minskning i uttryck av verbala och fysiska aggressiva 

symptom har observerats hos äldre personer med psykisk sjukdom boendes på särskilda 

boenden [38]. 

Det är viktigt att påtala att hundassisterad intervention skiljer sig från djurassisterad aktivitet, 

vilket är mer vanligt förekommande på äldreboenden. Djurassisterad aktivitet innebär 

exempelvis att en hund besöker boendet och de äldre får möjlighet att klappa hunden eller se 

den utföra olika tricks [22]. Djurassisterad aktivitet kan medföra ökad motivation och 

förbättra de äldres livskvalité men deltagande i denna aktivitet kräver ingen remiss, utvärderas 

inte utifrån individuella mål och dokumenteras inte av legitimerad personal [23, 39]. 

Certifierade vårdhundsteam har sedan 2011 arbetat inom de korttidsboenden och särskilda 

boenden för äldre personer som utgör studiens kontext. Att teamen är certifierade innebär att 

de har fått godkänt resultat på tester vars syfte är att ge en kvalitetsgaranti till patienten och 

arbetsgivaren [40]. Arbetsterapeuter som arbetar på dessa boenden skriver remiss till, är 

delaktiga i, dokumenterar och utvärderar den hundassisterade interventionen som utförs inom 

vardera verksamhet.  

 

1.4. Problemområde 

Tidigare studier har visat att hundassisterad intervention kan leda till förbättringar inom 

områden som kan knytas an till arbetsterapi [6]. Kunskapen om hur interventionen kan 

användas som en arbetsterapeutisk intervention är dock mycket begränsad [5] och därför är 
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det av vikt att ta fram kunskap om hur arbetsterapeuter resonerar vid användande av 

hundassisterad intervention. Arbetsterapeuterna som arbetar på de korttidsboenden eller 

särskilda boenden som utgör studiens kontext har sedan 2011 använt hundassisterad 

intervention i sitt arbete med äldre personer. Genom att studera och beskriva det kliniska 

resonemanget hos dessa arbetsterapeuter anser författaren att ny kunskap kan erhållas om 

vilket terapeutiskt värde interventionen har men även hur arbetsterapeuter kan använda 

hundassisterad intervention på korttidsboenden och särskilda boenden för äldre personer.  

 

1.5. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användande av 

hundassisterad intervention på korttidsboenden och särskilda boenden för äldre personer.  

 

2. METOD 

2.1. Design 

Studien har en kvalitativ design vilket enligt Holloway et al. [41] är lämpligt att använda när 

syftet är att beskriva människors erfarenheter och perspektiv. Narrativa intervjuer [42] 

användes för att generera data då syftet var att fånga arbetsterapeuters kliniska resonemang. I 

analysen av data användes en narrativ analysmetod [43]. 

 

2.2. Urval och procedur 

För studien användes ett ändamålsenligt urval med avsikt att intervjua personer med 

erfarenhet inom området för studiens syfte. Det ändamålsenliga urvalet som genomfördes var 

homogent vilket innebar att deltagare valdes utifrån en specifik yrkestitel [41]. Studiens 

inklusionskriterierie var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter med minst sex 

månaders erfarenhet av att använda hundassisterad intervention som en målinriktad 

intervention i samarbete med certifierade vårdhundsteam på korttidsboenden eller särskilda 

boenden för äldre personer. Studien hade inga exklusionskriterier.  

Författaren hade sedan tidigare kännedom om fem arbetsterapeuter som uppfyllde 

inklusionskriteriet. Förutom dessa fem som kom att tillfrågas om delaktighet i studien kunde 
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inte författaren finna några andra lämpliga deltagare utifrån studiens syfte och 

inklusionskriterie. De presumptiva deltagarna kontaktes via mail eller personliga möten på 

arbetsplatsen där de fick information om att denna studie skulle genomföras och därefter fick 

de en förfrågan om delaktighet i studien. Vid förfrågan om delaktighet i studien erhöll 

deltagarna ett brev med information om studiens syfte, vad ett deltagande innebar, var studien 

skulle publiceras samt att allt insamlat material skulle behandlas konfidentiellt (bilaga 1). 

Deltagarna fick även en kopia av den intervjuguide som därefter användes vid intervjuerna 

(bilaga 2) samt ett formulär där deltagarna kunde ge sitt skriftliga samtycke till delaktighet i 

studien. Deltagarna fick brevet antingen via post eller direkt från författaren till studien. Alla 

tillfrågade personer gav sitt skriftliga samtycke till delaktighet i studien. Författaren 

kontaktade därefter dem antingen via telefon eller personliga möten för att boka en tid samt 

bestämma plats för intervju. Deltagarna i studien bestod av fem kvinnor med tre till sex års 

erfarenhet av arbete med hundassisterad intervention. 

 

2.3. Datainsamling 

2.3.1. Intervjuguide 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med frågor av berättande karaktär vars syfte 

var att fånga arbetsterapeuternas resonemang genom hela interventionsprocessen vid 

användande av hundassisterad intervention (bilaga 2).  I enlighet med Kvale [42] gav 

intervjuaren genom sin narrativa intervjumetod deltagarna frihet och tid att utveckla sina svar 

och vid behov ställdes lämpliga följdfrågor för att skapa en rik och fyllig berättelse. 

Följdfrågorna behandlade det som deltagaren själv hade valt att lyfta fram och kunde 

exempelvis formuleras på följande sätt kan du ge några fler exempel? eller menar du att..? 

Frågorna i intervjuguiden hade därmed ingen bestämd ordningsföljd. 

 

2.3.2. Intervjuförfarande 

Innan varje enskild intervju påbörjades fick deltagarna muntlig information om rätten att när 

som helst avbryta sitt deltagande, var studien skulle publiceras, studiens syfte samt att det 

insamlade materialet skulle behandlas konfidentiellt och att det slutliga resultatet kommer 

vara avidentifierat. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på respektive deltagares 

arbetsplats och spelades in med en diktafon för att därefter transkriberas. Intervjuerna varade 
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mellan 22 till 51 minuter och den totala inspelningstiden var 2 timmar och 45 minuter. 

Intervjuguiden användes som ett stöd för att fånga alla frågor i varje enskild intervju. Innan 

intervjuerna avslutades tillfrågades deltagarna om det var något de ville tillägga innan 

inspelningen stängdes av.  

 

2.4. Analys av data 

Det transkriberade materialet analyserades genom en narrativ analysmetod. Syftet med den 

valda narrativa analysen är att forma sammanhängande berättelser utifrån beskrivningar av 

situationer och händelser [43]. Författaren själv transkriberade samtliga intervjuer. I syfte att 

säkerställa att allt som sagts under intervjuerna fanns med i det transkriberade materialet valde 

författaren att lyssna på inspelningen samtidigt som texten lästes igenom. Det transkriberade 

materialet bestod av 43 sidor i A4-format. 

Analysen utfördes i enlighet med Polkinghornes [43] beskrivning av narrativ analys. 

Inledningsvis läste författaren intervjutexterna i sin helhet för att bilda sig en uppfattning om 

materialet. Viktiga händelser och situationer utifrån syftet identifierades och skildes därefter 

ut från texten. Dessa viktiga händelser vävdes därefter samman för att skapa 

sammanhängande beskrivningar av arbetsterapeuternas kliniska resonemang. Under denna 

process prövades olika tolkningar av materialet och preliminära teman skapades och 

diskuterades med handledaren. De preliminära teman som växte fram utvecklades och 

förfinades under analysarbetets gång. Resultatet av en narrativ analys kan enligt 

Polkingthorne [43] se olika ut beroende på individen som utför analysen eftersom författaren 

ofta sätter sin egen prägel på det resultat som utformas. I den aktuella studien kom 

analysarbetet slutligen att resultera i tre teman som tillsammans ger en bild av 

arbetsterapeuternas kliniska resonemang vid användande av hundassisterad intervention.   

 

2.5. Etiska överväganden 

I enlighet med informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet gavs såväl 

muntlig som skriftlig information om studiens syfte, deltagarens rättigheter, var studien skulle 

publiceras samt att allt insamlat material skulle behandlas konfidentiellt och att det 

publicerade resultatet skulle vara avidentifierat. Dessa krav är framtagna för att vägleda 

forskningen i en riktning som skyddar deltagarna mot negativa konsekvenser av sitt 
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deltagande [44]. Författaren var noggrann och tydlig med att framhäva rätten att avböja samt 

avsluta sitt deltagande i studien eftersom det finns en risk att kollegor känner sig tvingade till 

delaktighet i studier för att de ska bibehålla eller skapa en god relation till sin arbetskamrat 

[41]. I studien har konfidentialitetskravet beaktats utifrån att inspelade intervjuer och 

transkriberat datamaterial sparades på en lösenordsskyddad dator och det informerade 

samtycket samt det utskrivna transkriberade materialet förvarades i ett låsbart skåp. Det 

inspelade materialet kommer som Kvale [42] rekommenderar att raderas i samband med att 

studien är utförd och det slutgiltiga resultatet är publicerat.  

Risken att en deltagare skulle skadas fysiskt genom sin delaktighet i studien bedömdes som 

låg eftersom studien inte innebar några fysiska påfrestningar. Det finns dock alltid en risk att 

intervjusituationer kan väcka tankar och känslor kring det som samtalas om och som 

eventuellt medför ett psykiskt lidande [42]. Utifrån författarens perspektiv bedömdes inte 

intervjusituationerna i den här studien vara av känslig art eftersom det var det kliniska 

resonemanget och inget utöver detta som efterfrågades. Arbetsterapeuters kliniska 

resonemang vid användande av hundassisterad intervention är ett outforskat område och 

enligt tidigare studier finns det ett behov av forskning inom det här området [5, 6] vilket 

stärker betydelsen av att genomföra studien. Resultatet av den här studien kan dels bidra till 

att deltagarna i studien fär ny kunskap genom att reflektera över sitt arbete men det kan även 

ge andra arbetsterapeuter betydelsefull information om interventionens terapeutiska värde och 

hur de kan använda hundassisterad intervention i praktiken. Författaren ansåg att studiens 

nytta övervägde riskerna. 

 

3. RESULTAT 

Den narrativa analysen resulterade i tre teman som beskriver arbetsterapeuters kliniska 

resonemang vid användande av hundassisterad intervention på korttidsboenden och särskilda 

boenden för äldre personer. Dessa teman benämndes hundassisterad intervention är en 

mångfacetterad åtgärd, vårdhunden motiverar till delaktighet i aktivitet och omgivande 

faktorer påverkar användandet av hundassisterad intervention. 
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3.1. Hundassisterad intervention är en mångfacetterad åtgärd  

Arbetsterapeuternas resonemang speglar att hundassisterad intervention är en mångfacetterad 

åtgärd som kan väljas utifrån olika syften. Av deras berättelser framkommer det hur de 

resonerar kring varför de väljer interventionen, utmaningar med att formulera mål samt vilka 

terapeutiska vinster och resultat interventionen kan ge för de äldre personerna.  Interventionen 

kan användas för att utveckla fysiska, kognitiva och psykiska funktioner men även för att 

utveckla aktivitetsförmåga samt skapa delaktighet i ett meningsfullt sammanhang. 

Interventionen upplevs ofta som meningsfull särskilt för de som har ett intresse för djur. 

Vidare framgår av deras resonemang att de flesta äldre personer som vistas på korttidsboende 

eller bor på särskilt boende skulle kunna gynnas positivt av delaktighet i hundassisterad 

intervention. Däremot finns inte möjlighet för alla att vara delaktiga i hundassisterad 

intervention och alla är inte heller intresserade av att träffa vårdhundarna, vilket enligt 

arbetsterapeuterna är en förutsättning för att interventionen ska fungera. 

När arbetsterapeuter bedömer att en person är i behov av hundassisterad intervention utgår de 

oftast från vem den äldre personen är, dennes behov och problem i relation till 

aktivitetsutförande men också utifrån observationer som gjorts av andra yrkeskategorier. 

Utifrån arbetsterapeuternas resonemang kan de genom sina observationer av 

aktivitetsutförandet identifiera nedsättningar i fysiska funktioner såsom finmotorik och balans 

samt kognitiva svårigheter såsom nedsatt uppmärksamhet, nedsatt initiativförmåga och afasi. 

Varför denna intervention väljs kan därmed ha sin grund i olika former av problematik hos 

den äldre personen. Hundassisterad intervention är enligt arbetsterapeuternas kliniska 

resonemang en mångfacetterad åtgärd där det ibland lämpar sig att involvera fler 

yrkeskategorier i bedömningen av vilka äldre personer som har ett behov av den. När det 

exempelvis handlar om psykisk ohälsa kan arbetsterapeuten välja att utföra bedömningen 

tillsammans med en sjuksköterska som ansvarar för personens antidepressiva eller lugnande 

medicinering. Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal på särskilda boenden har också oftast 

en bredare kännedom om personerna som bor där än vad arbetsterapeuten har eftersom hen 

inte befinner sig på avdelningen i lika stor utsträckning. 

 

”ibland när det kommer besökare med hund så har sjuksköterskorna kunnat se att de här 

nedstämda personerna har reagerat, vilket vi kanske inte ser” 
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Av arbetsterapeuternas resonemang framgår vikten av att deltagandet i hundassisterad 

intervention har ett tydligt syfte och mål så att arbetsterapeut och hundförare vet vilket 

resultat de ska försöka uppnå. De strävar alltid efter att målen för hundassisterad intervention 

ska vara mätbara, men ibland kan det finnas svårigheter i att formulera mätbara mål eftersom 

hundassisterad interventionen är en mångfacetterad åtgärd som kan användas utifrån flera 

olika syften. När syftet är att förbättra fysiska funktioner är det oftast enklare att mäta och se 

en skillnad medan andra mål som handlar om personens välmående kan vara svårare att mäta. 

Arbetsterapeuterna får vid dessa tillfällen lita på det patienten säger att hen upplever eller ta 

hjälp av omvårdnadspersonalen eller sjuksköterskan som eventuellt kan bekräfta att patienten 

har blivit gladare eller att den antidepressiva medicineringen har minskat. 

 

”jag känner ibland går det inte riktigt, men så mätbart jag kan då på något vis… det är ju 

lättare att säga att nu är den bättre i finmotoriken för nu knäpper den knappen men… en 

människa som är deprimerad, ja i och för sig det är också lite mätbart... du har inte orkat 

tagit dig upp på morgonen, man har fått gå in och pusha flera gånger, men nu när du ska 

passa en tid så… då kan jag ändå mäta att personen kommer upp, personen tar sig ut till 

matsalen, personen klarar av att hålla ordning på den tiden, men ibland är det ändå ett slags 

mående kan jag tycka tyvärr… ja man söker nått mätbart, men ibland kan man landa lite 

framför det där mätbara tycker jag. Och jag vet inte om det behöver vara sämre…” 

 

Innan interventionen påbörjas utformar arbetsterapeuten och hundföraren en plan för vilka 

funktioner som ska tränas och vilka aktiviteter som skulle vara lämpliga att utföra tillsammans 

med hunden. Ibland händer det dock att patienten under interventionen även visar andra 

svårigheter såsom nedsatta fysiska eller kognitiva funktioner som arbetsterapeuten inte 

uppmärksammat tidigare eller inte trodde var möjliga att träna eller förbättra, vilket visar på 

att interventionen är mångfacetterad. Då tycker arbetsterapeuterna att det är lämpligt att föra 

en diskussion med hundföraren om det finns anledning att justera planen och målen för den 

fortsatta delaktigheten i hundassisterad intervention. Arbetsterapeuterna berättar att 

samarbetet med hundföraren är värdefullt i planeringen av interventionen eftersom hen har 

den största kunskapen om hur hunden kan användas i träningen och kan komma med förslag 

på lämpliga aktiviteter.  

 

”hundförarna är ju också utbildade så de kan ju också hjälpa till att hitta aktiviteter, om jag 

vet vilka funktioner det är jag vill träna så kan ju de hjälpa till med vilka aktiviteter… Det blir 

ju liksom ett samspel alltid” 
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Att hundassisterad intervention är mångfacetterat visar sig även i arbetsterapeuternas 

resonemang kring hur interventionen kan utformas på olika sätt utifrån den äldre personens 

unika behov. En patient som har nedsatt finmotorik i sina händer kan exempelvis få plocka 

upp små hundgodisbitar ifrån olika burkar, portmonnäer eller väskor med dragkedjor som 

sedan ges till hunden. En patient som har nedsatt balans kan få stå vid ett bord med eller utan 

stöd från en annan person och exempelvis fylla ett så kallat hundspel med hundgodis eller 

kasta bollar som hunden hämtar. När det är en patient som har nedsatt uppmärksamhet åt ett 

håll ser hundföraren till att hunden placeras på den påverkade sidan.  

 

”vi har också haft en strokepatient som hade nedsatt känsel som fick sitta och ge godis till 

hundarna och då var det ju mycket, just det här att kompensera att man tittar på handen i och 

med att man inte har någon känsel, för att då var det mycket, först att få upp den där lilla 

väskan men sen även att se att har jag någon godis i handen? Eller fick hunden den? Har jag 

kvar nått i handen?” 

 

Arbetsterapeuterna berättar om att hundassisterad intervention även kan utföras i grupp som 

ger möjlighet för fler att vara delaktiga. Enligt arbetsterapeuterna är det lämpligt med en 

gruppstorlek om fyra-fem patienter samt att aktiviteten pågår i upp till 45 minuter för att alla 

ska få möjlighet att vara aktivt deltagande i aktiviteten. Individuell träning tillsammans med 

vårdhund pågår oftast i 20 - 30 minuter. Arbetsterapeuterna anser att det är ett lämplig 

tidsintervall eftersom de upplever att patienten blir ofokuserad på uppgiften om aktiviteten 

pågår under en längre stund. Av arbetsterapeuternas berättelser framgår både vinster men 

också utmaningar med gruppinterventionen. Den innebär exempelvis att patienterna även får 

träna på att invänta sin tur och att visa respekt för varandra och hunden. Enligt 

arbetsterapeuterna är en av utmaningarna att det ibland kan förekomma avundsjuka bland 

patienterna när hunden befinner sig hos någon annan. Arbetsterapeutens utmaning vid 

användande av gruppintervention är att utforma grupper med god gruppdynamik. Det är inte 

ovanligt att arbetsterapeuten får bryta upp grupper och prova andra sammansättningar av 

personer. Det kan till exempel hända vid avundsjuka, men även när patienterna befinner sig 

på olika nivåer i sin fysiska eller kognitiva förmåga. Arbetsterapeuterna anser dock att 

gruppinterventionens stora fördel är att den skapar sociala sammanhang där de äldre blir en 

del av en gemenskap och finner nya vänner samt att den utgör ett samtalsämne efter den 

genomförda interventionen. 
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”det här med att de faktiskt har börjat prata med varandra även nere på avdelning, de som 

kanske inte alls har pratat med varandra” 

 

Arbetsterapeuternas resonemang speglar att den hundassisterade interventionen kan utveckla 

patienters finmotorik, balans, rörlighet, initiativförmåga, koncentration, uppmärksamhet, 

minne, koordination samt språkliga förmåga. De har även erfarenhet av att patienter som lider 

av psykisk ohälsa såsom ångest och oro eller de som av olika anledningar har valt att isolera 

sig från omgivningen har kunnat öka sitt välbefinnande och brutit isoleringen genom sin 

delaktighet i interventionen. Ibland kan det dock vara svårt för arbetsterapeuterna att avgöra 

om det är den hundassisterade interventionen eller någon annan träning såsom sjukgymnastik 

som förbättrat patientens funktioner och aktivitetsutförande. I de fall där patienten vägrat all 

annan träning eller bara vågat böja sig framåt när den klappat hunden då är det dock tydligt att 

det är just hunden som har bidragit till förbättringen. 

Ingen av arbetsterapeuterna hade någon tidigare erfarenhet av hundassisterad intervention 

innan sin anställning inom kommunen. De hade inte läst om det under utbildningen och en del 

av dem hade inte hört talas om det innan. Till en början kunde det därmed vara svårt för dem 

att förstå allt som hände under den mångfacetterade interventionen. De berättade att de under 

inskolningsfasen i hundassisterad intervention fick ta del av hundförarens kunskaper och med 

dennes stöd lära sig hur vårdhunden kunde användas som en del i en arbetsterapeutisk 

intervention. Arbetsterapeuternas kunskaper om hundassisterad intervention formades därmed 

av deras kliniska erfarenheter. De hade dock genom arbetsterapeututbildningen kunskap om 

betydelsen av meningsfulla aktiviteter, aktivitetsanalys och att använda aktiviteter som medel 

vid rehabilitering vilket de starkt förknippar med hundassisterad intervention. 

Arbetsterapeuternas resonemang vid användande av hundassisterad intervention utgår därmed 

från arbetsterapins grundantaganden om aktivitetens betydelse för hälsan. De uttrycker dock 

en önskan om att synliggöra interventionen under utbildningen samt ett behov av mer 

forskning om hundassisterad intervention för att skapa en starkare vetenskaplig evidens för 

dess olika användningsområden. 

 

” ibland kan jag säga att hundassisterad intervention är arbetsterapi… eller det är liksom 

nästan samma för att… att utföra en aktivitet där du tränar utan att tänka på det, det är för 

mig arbetsterapi. Att träna i en aktivitet” 
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3.2. Vårdhunden motiverar till delaktighet i aktivitet 

Arbetsterapeuternas resonemang speglar hur vårdhunden i sig kan medföra terapeutiska 

vinster genom att den med sitt kärleksfulla och kravlösa sätt kan användas som ett verktyg för 

att skapa en motivation som de inte kan framkalla på något annat sätt. I mötet med hunden 

visar patienterna ofta att de klarar av mer än de visat i andra situationer. Patienter som har 

svår afasi har exempelvis på ett spontant sätt formulerat meningar med flera ord och de som 

har nedsatt balans står längre stunder och utför tvåhandsaktiviteter utan stöd. Patienter som 

inte velat vara delaktiga i andra aktiviteter eller träningsformer får motivation att vara 

delaktiga när aktiviteten innebär att de får träffa en hund. Det verkar även som att rädslor för 

olika situationer eller moment planas ut. Patienter som inte vågat böja sig framåt i sittande 

eller inte vågat komma ut från sina rum vågar helt plötsligt det. Arbetsterapeuterna i den här 

studien tror att det kan bero på att de upplever sin delaktighet i aktiviteten som så meningsfull 

och rolig att de glömmer bort sina rädslor och att de faktiskt tränar. De fokuserar mer på 

samspelet med hunden och tänker inte på vad de inte klarar av.  

 

”när personen inte ens har vågat luta sig framåt, livrädd att ramla.. men så helt plötsligt så, 

när hunden finns där så har den där rädslan planats ut nånstans där i bakgrunden, man 

tappar den för hundmötet är viktigare och jag menar visst kan vi kanske sitta och övertala 

och finnas med bredvid och sånt där, men helt plötsligt så får jag ut det utan en massa 

förklaringar, nu är [hunden] där, når du fram och ge henne godiset där? och då får man den 

effekten…” 

 

Arbetsterapeuternas berättelser speglar även ett resonemang kring hundarnas förmåga att 

genom sin villkorslösa kärlek få människor att känna sig sedda. Enligt dem är det ibland just 

det som behövs för att de äldre som befinner sig i en depression eller kris ska kunna öka sitt 

välmående och finna glädje i en aktivitet. Hos personer som lever med en välutvecklad 

demenssjukdom kan det hända att aggressiva symptom minskar eller helt avtar i mötet med 

hunden. Enligt arbetsterapeuterna är det som att hundarna framkallar en trygghetskänsla som 

är svår för oss människor att ge varandra samt att de har en förmåga att bemöta människor i 

den situation de befinner sig i.  

 

”..en person som var otroligt aggressiv mot personalen, hen kunde bli väldigt arg, väldigt 

fysiskt arg… hen satt aldrig heller, hen bara vandrade och när hunden kom så bara satte hen 

sig ner och började prata, hen hade jättesvårt att prata, att få fram orden just för att hen var 
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så irriterad hela tiden, men när hunden kom där så började hen berätta om sitt liv och det var 

ju jättejobbiga saker hen hade varit med om, men det där var ju hens vän nu, så hen satt 

verkligen och berättade, det var hens bästa kompis” 

 

Enligt arbetsterapeuternas kliniska resonemang är det vårdhunden som motiverar till 

delaktighet i aktivitet och därmed anser de att patienten ska få möjlighet att enbart fokusera på 

hunden och aktiviteten. Deras professionella förhållningssätt avspeglas genom att de försöker 

hålla en så låg profil som möjligt för att inte störa samspelet mellan hund och människa. 

Arbetsterapeuten är alltid närvarande under träningstillfällena men försöker hålla sig i 

bakgrunden samt vid behov ge patienten fysiskt stöd eller guidning. Deras roll handlar om att 

fokusera på patienten medan hundföraren ansvarar för hunden men de ser till att läsa av 

varandra för att vid behov anpassa, avbryta eller byta ut pågående aktivitet. 

 

”Jag brukar va med liksom, ofta som ett fysiskt stöd om det är en patient som behöver det, om 

den ska stå eller gå och göra nånting. Annars så försöker man hålla någon.. man håller sig 

lite i bakgrunden i och med att det ändå är hunden som jobbar, ledd av vårdhundsföraren”  

 

Arbetsterapeuterna upplever att vårdhunden på ett spontant sätt motiverar till delaktighet i 

aktivitet. För att inte gå miste om de spontana reaktionerna som sker i mötet med hunden för 

arbetsterapeuterna ett resonemang kring hur mycket de involverar patienten i 

interventionsprocessens olika delar. Arbetsterapeuterna kan välja att i förväg inte ge en 

utförlig beskrivning av interventionen samt att inte involvera patienten i målsättningen för att 

inte förstöra det roliga med interventionen genom att avslöja att det är en målinriktad 

intervention. Om syftet med delaktigheten i interventionen är tydligt för patienten finns det 

enligt arbetsterapeuterna en risk att fokuset flyttas från hunden och det lustfyllda som 

aktiviteten medför och att patienten istället börjar tänka på hur många minuter hen har stått 

upp. Arbetsterapeuterna kan istället välja att förklara vad patienten tränade efter eller i 

samband med utförandet av aktiviteten. 

Det är inte ovanligt att arbetsterapeuterna behandlar personer med demenssjukdom eller andra 

kognitiva nedsättningar som kan innebära kommunikativa nedsättningar och svårigheter att 

tillgodogöra sig information. När de väljer att använda hundassisterad intervention i arbetet 

med dessa patienter väljer de oftast att inte diskutera målsättning och syfte på grund av 

patienternas funktionsnedsättningar. De tar istället med patienten till hunden och ser om det 
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finns ett intresse som skapar motivation till delaktighet i aktivitet. Det kan vara svårt att 

förutse vilken inverkan hundassisterad intervention har på denna grupp eftersom det kan vara 

svårt för dem att genom samtal uttrycka sina intressen. 

 

”jag hade en patient som hade en demensdiagnos och det funkade jättebra med 

hundträningen, men det är individuellt, jag hade en annan patient som hade en 

demensdiagnos och det funkade inte alls”  

 

För att hundassisterad intervention ska få positiva effekter är det utifrån arbetsterapeuternas 

kliniska resonemang viktigt att patienten har ett intresse för djur och samtycker till att vara 

delaktig i interventionen. När den hundassisterade interventionen inte fungerar beror det oftast 

på att patienten inte är intresserad av hundar och att vårdhunden därmed inte kan motivera till 

delaktighet i aktivitet. När det inte fungerar anser de att det ändå kan finnas en mening i att 

prova några gånger till innan man avslutar om patienten vill det, annars avbryts deltagandet 

direkt och patienten får möjlighet att engagera sig i andra aktiviteter som hen är mer 

motiverad till att utföra. 

 

3.3. Omgivande faktorer påverkar användningen av hundassisterad intervention 

Av arbetsterapeuternas resonemang framkommer det hur olika omgivande faktorer inverkar 

på valet av och möjligheterna att använda hundassisterad intervention. De anser att alla äldre 

som befinner sig på korttidsboenden eller särskilda boenden egentligen skulle kunna få ut 

någonting positivt utav delaktighet i hundassisterad intervention, men på grund av befintliga 

resurser är det inte möjligt för alla att ta del av det. Resurser såsom tillgång till vårdhundar, tid 

och ekonomi begränsar användningen av hundassisterad intervention. Hygien- och 

allergiregler har även en inverkan på användandet av samt möjligheterna för hundassisterad 

intervention. 

Arbetsterapeuterna känner ofta att de behöver göra prioriteringar när de bedömer vilka 

patienter som ska få vara delaktiga i interventionen på grund av resurser såsom tillgång på 

vårdhundar, lämpliga lokaler och den tid de kan avsätta för interventionen. Det här kan även 

leda till etiska dilemman när de exempelvis kan tvingas välja mellan en patient där syftet är 

att skapa delaktighet i en meningsfull aktivitet och en patient som är i behov av utökad 

funktionsträning. Utifrån arbetsterapeutens perspektiv kan deltagande i en meningsfull 
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aktivitet vara minst lika viktigt som funktionsträning, medan andra yrkeskategorier anser 

något annat. På särskilda boenden kan de även behöva föra ett resonemang om en patient som 

varit delaktig i hundassisterad intervention i flera år och haft stor glädje av det ska prioriteras 

före en person som är nyinflyttad på boendet och har uttryckt ett starkt önskemål om att få en 

plats i gruppen. I denna studie berättar en del av arbetsterapeuterna att de inte heller har 

möjlighet att utföra träning i grupper om mer än två personer på grund av brist på större 

lokaler där hunden är välkommen. Arbetsterapeuterna i studien har en önskan om att både 

utöka den tid de har att utföra hundassisterad intervention med sina patienter men även en 

önskan att få tid till forskning och utbildning av både den egna samt andra professioner inom 

vården för att sprida sina kunskaper och erfarenheter. 

 

”Det här med att man måste göra ett val, säga att vet du, du kan inte va kvar i gruppen 

längre… vi har klarat oss ganska bra ändå men, men vi har hela tiden nuddat på det här att 

man måste liksom prioritera människor och säga men du passar för det här, men inte du. Och 

vissa vill ju faktiskt bara, bara att det här är så meningsfullt, dom tycker att det är så himla 

meningsfullt att träffa hunden, men räcker det?”  

 

Allergi- och hygienregler begränsar även interventionens användning genom att hunden inte 

får besöka avdelningarna, vilket skulle möjliggöra för fler personer att träffa och träna med 

hundarna. Dessa regler begränsar även möjligheten att lösa problematiska situationer som 

förekommer i de äldres vardag och som hundföraren och andra arbetsterapeuter har sett att 

hundassisterad intervention kan lösa. 

 

” jag har haft en patient som var orolig för att duscha. Det var inte diagnosen demens men 

hon var så orolig.. hundföraren sa då till mig att hon kunde komma hit och att patienten 

kunde få duscha med hunden.. men hon fick inte komma hit på grund av hygien, hygieniska 

skäl..”  

 

Arbetsterapeuter som arbetar på korttidsboende kan känna att det är tråkigt att patienterna som 

enligt utvärderingen har gjort framsteg tillsammans med hunden och som de bedömer skulle 

kunna utvecklas ytterligare inte har möjlighet att fortsätta med det här när de återvänder till 

den egna bostaden på grund av att dessa resurser inte finns inom hemvården. Det är synd att 

avbryta en träningsform som fungerar. 
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Trots att det är en ny arbetsterapeutisk intervention som det i nuläget inte finns mycket 

forskning kring är det något arbetsterapeuterna hoppas på ska utvecklas med tanke på de 

resultat som de själva har sett. De hoppas på att de kan få tillgång till fler vårdhundar och 

ökade möjligheter att använda hundassisterad intervention i sitt arbete, för de tror att det 

skulle förbättra rehabiliteringen av samt öka livskvalitén hos de äldre. Det finns dock alltid ett 

hot mot denna interventions existens och det handlar om ekonomiska besparingar inom 

vården och vad äldreomsorgen vill lägga sina resurser på. Hundassisterad intervention är en 

intervention som människor i omgivningen kan ha svårt att förstå effekterna och betydelsen 

av för äldre personer vilket kan leda till minskning av ekonomiska resurser.  

 

” jag tror ju att det är många som fortfarande är i det här stadiet att ja men hunden det är ett 

lite kul tillfälle och klappa på en hund.. att de inte ser hela syftet med det, att de inte förstår 

att man kan använda det som ett träningsredskap eller så.. jag tror att det budskapet är lite 

svårt att få ut..”  

 

Hundassisterad intervention är utifrån arbetsterapeuternas kliniska resonemang en relativt ny 

intervention som fått positiv uppmärksamhet i media vilket beslutsfattarna är medvetna om 

och därmed tror arbetsterapeuterna att interventionen kommer få leva vidare. 

 

Sammanfattningsvis handlar hundassisterad intervention om att använda en hund som ett 

verktyg för att skapa motivation till delaktighet i aktivitet. Patienter som har blivit remitterade 

till hundassisterad intervention får tillsammans med en hund utföra olika aktiviteter. 

Aktiviteterna upplevs ofta som roliga och meningsfulla samt lockar fram både fysiska och 

kognitiva funktioner på ett naturligt sätt. Arbetsterapeuter som arbetar med hundassisterad 

intervention upplever att interventionen både kan förbättra utförandet av dagliga aktiviteter 

samt motivera äldre personer till delaktighet i aktivitet. Omgivande faktorer såsom resurser i 

form av tid, ekonomi och lokaler kan både begränsa samt skapa möjligheter för användandet 

av hundassisterad intervention. 
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4. DISKUSSION 

4.1. Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användande av 

hundassisterad intervention valdes en kvalitativ ansats vilket enligt Holloway et al. [41] är 

lämpligt att använda när syftet är att beskriva människors erfarenheter och perspektiv. För att 

erhålla djupa och innehållsrika intervjuer användes ett ändamålsenligt urval [41] där deltagare 

valdes utifrån en specifik yrkestitel som var legitimerad arbetsterapeut med minst sex 

månaders erfarenhet av att använda hundassisterad intervention i samarbete med certifierade 

vårdhundsteam på korttidsboenden eller särskilda boenden för äldre personer. Narrativa 

intervjuer som enligt Kvale [42] ger deltagarna möjlighet att berätta om olika händelser 

utifrån sitt eget perspektiv användes för att fånga det kliniska resonemanget hos 

arbetsterapeuterna. För att beskriva tankeprocesser som förekommer i samband med 

hundassisterad intervention användes en narrativ analysmetod som innebär att forskaren väver 

samman olika personers berättelser och formar en sammanhängande helhet som beskriver en 

eller flera processer [43]. I kvalitativa studier diskuterar forskaren resultatets trovärdighet 

utifrån begrepp som giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet [45] därmed 

kommer metoden för studiens genomförande diskuteras utifrån dessa. 

En studies giltighet handlar om hur sanna resultaten är [45]. Vid användande av narrativa 

intervjuer bör forskaren alltid diskutera sanningshalten i det framtagna resultatet. Metoden 

innebär att deltagarna utifrån sitt minne berättar om situationer som de upplevt, men är deras 

berättelser sanna eller är det sanningen utifrån deltagarens perspektiv? Det kan även finnas 

dolda motiv till det sätt som deltagaren väljer att framställa situationen [41]. I denna studie 

kan det dolda motivet vara att deltagarna genom att framhäva positiva effekter ser en 

möjlighet att få mer resurser till att utöka sitt användande av en intervention som de själva har 

ett intresse av att genomföra vilket skulle sänka studiens giltighet. Studiens resultat belyser en 

mängd positiva effekter och deltagarna har genom sina resonemang påvisat en positiv 

inställning till användandet av hundassisterad intervention för äldre personer. Det som stärker 

studiens giltighet är att även andra studier påtalat positiva effekter såsom ökat välmående och 

glädje [21, 22], förbättring av fysiska funktioner [23, 27, 28] och minskning av depression vid 

användande av hundassisterad intervention för äldre personer som befinner sig på särskilda 

boenden [21, 23]. Författaren anser att resultatet av den narrativa analysen på ett rättvist sätt 

avspeglar den insamlade datan vilket kan avläsas genom de publicerade citaten. Det 
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tillsammans med det faktum att handledaren haft tillgång till de transkriberade intervjuerna 

och genom diskussioner med författaren under analysarbetet bidragit till utformandet av 

resultatet stärker studiens giltighet [45].  

Även urvalsmetoden har betydelse för resultatets giltighet [45]. Syftet med analysen var att 

beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användande av hundassisterad 

intervention på korttidsboenden och särskilda boenden för äldre personer. Att intervjua 

personer med en längre tids erfarenhet av det område som utforskas stärker resultatets 

giltighet [41] därmed bör det ändamålsenliga urvalet där arbetsterapeuter med tre till sex års 

erfarenhet deltog ha bidragit till resultatets giltighet. Holloway et al. [41] rekommenderar ett 

deltagarantal på mellan sex till åtta personer när det är en homogen grupp som studeras, det 

finns dock inga specifika regler för hur många personer urvalet ska innehålla. Att uppnå en så 

kallad mättnad vilket innebär att all betydelsefull data inom området är inhämtad är mer 

värdefullt än ett stort deltagarantal. Författaren anser att materialet var rikt på erfarenheter och 

att de fem deltagarna berättade om liknande händelser och situationer och därför kan det anses 

att mättnad har uppnåtts. Dock är det svårt att bedöma när all betydelsefull data är inhämtad 

inom ett område och det är tänkbart att nya erfarenheter och resonemang skulle kunna komma 

fram med ett större antal deltagare eller med en större geografisk spridning av deltagare. 

Enligt Holloway et al. [41] finns det en risk att kollegor och andra personer som forskaren 

känner kan känna sig tvingade att vara delaktiga för att bibehålla en god relation med 

forskaren vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att denna studie inte hade något 

bortfall. Författaren var dock noggrann med att framhäva rätten att avstå samt avbryta 

deltagande i studien, vilket påtalades vid två tillfällen. Författaren tror att anledningen till att 

studien inte hade något bortfall var att arbetsterapeuterna ville delge sina resonemang och 

erfarenheter i syfte att öka kunskapen om användande av hundassisterad intervention på 

korttidsboenden och särskilda boenden för äldre personer. 

Syftet med att deltagarna fick ta del av intervjuguiden i förväg var dels att de skulle få tid att 

fundera över vilka situationer de ville berätta om och därmed komma väl förberedda till 

intervjuerna. Utifrån en etisk aspekt kan det även förknippas med informationskravet [44] 

eftersom deltagarna fick en tydlig beskrivning av vad som skulle efterfrågas under 

intervjutillfället. Det fanns dock en risk att deltagarnas berättelser kunde begränsas genom att 

de i förväg kunde formulera kortfattade svar på frågorna som fanns i intervjuguiden vilket 

skulle leda till svårigheter att erhålla innehållsrika intervjuer. Författaren upplevde dock att 

intervjuerna gav ett innehållsrikt material genom att deltagarna hade fått tid att tänka igenom 
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vilka situationer de ville berätta om. Författaren kunde inte heller avläsa någon osäkerhet hos 

deltagarna under intervjuerna vilket tyder på att strategin med att bifoga intervjuguiden till 

informationsbrevet uppfyllde sitt syfte.  

En god tillförlitlighet innebär att forskaren reflekterat över och diskuterat olika 

tolkningsmöjligheter under analysarbetet [45] samt ger en noggrann beskrivning av 

analysprocessen [41]. Under analysen av data valde författaren att använda en välkänd 

narrativ metod [43] och flera olika tolkningar av materialet testades innan det slutgiltiga 

resultatet formulerades. Handledaren har även tagit del av de olika tolkningarna och gett 

synpunkter som bidragit till förändringar och diskussioner under den process som lett fram till 

studiens resultat. Studiens narrativa analys är utförd i enlighet med Polkingthorne [43] och 

författaren har strävat efter att ge en noggrann beskrivning av analysens tillvägagångsätt. 

Dessa faktorer ökar studiens tillförlitlighet [45]. 

Det är viktigt att belysa att författaren har en förförståelse genom sin kliniska erfarenhet av 

hundassisterad intervention och att dennes delaktighet kan ha påverkat innehållet i 

intervjuerna samt analysen av data och därigenom resultatets trovärdighet [45]. Användande 

av narrativa intervjuer innebär att forskaren blir en medskapare av den berättelse som 

deltagaren berättar [42]. En av nackdelarna med att forskaren innehar en förförståelse inom 

ämnet är att vissa aspekter eventuellt inte nämns under intervjuerna eftersom de anses 

självklara. Det som inte sägs kan inte heller analyseras och presenteras i studiens resultat [41]. 

Under intervjuerna försökte författaren därmed ha en medvetenhet om sin tidigare 

förförståelse och ställde följdfrågor i syfte att framhäva alla aspekter även de som utifrån 

deltagarens och författarens synvinkel ansågs självklara. En annan nackdel med att forskaren 

har en förförståelse inom ämnet som studeras är att det finns en risk att hen tolkar resultatet 

utifrån sina egna erfarenheter [41]. Författaren ville inte att de egna erfarenheterna skulle 

påverka analysarbetet och var därmed noggrann med att analysera det som fanns i det 

transkriberade materialet och inget annat. Trots försöken att motverka förförståelsens 

inflytande är sannolikheten stor att den haft en inverkan på datainsamling och analys av data. 

Här kan dock handledarens roll ha haft betydelse för att genom reflekterande frågor 

medvetandegöra författaren om förförståelsen då handledaren inte har någon erfarenhet av 

området som studerats vilket kan ha stärkt resultatens trovärdighet. Det finns dock författare 

som menar att det som påverkar våra tolkningar ofta är omedvetet och inte kan sättas inom 

parentes samt att forskares förförståelse bör utnyttjas för att upptäcka ny kunskap och skapa 

en djupare förståelse [45]. 
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Resultatets överförbarhet som handlar om i vilken utsträckning det kan överföras till andra 

situationer och grupper är upp till läsaren att avgöra [45]. Författaren har strävat efter att ge en 

noggrann beskrivning av studiens urval, datainsamling och kontext vilket bör underlätta 

läsarens bedömning av resultatets överförbarhet [45]. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

Analysen av datainsamlingen resulterade i tre teman som beskriver arbetsterapeuters kliniska 

resonemang vid användande av hundassisterad intervention för äldre personer. De teman som 

författaren identifierade benämndes hundassisterad intervention är en mångfacetterad åtgärd, 

vårdhunden motiverar till delaktighet i aktivitet samt omgivande faktorer påverkar 

användningen av hundassisterad intervention. 

Temat hundassisterad intervention är en mångfacetterad åtgärd beskriver arbetsterapeuternas 

vetenskapliga resonemang vid användande av hundassisterad intervention. Vetenskapliga 

resonemang handlar enligt Boyt Schell [4] om att arbetsterapeuten utifrån patientens diagnos 

tillämpar en evidensbaserad behandlingsmetod, men det handlar även om att använda större 

omfattande teorier för att skapa sig en förståelse för en mängd olika situationer [10]. 

Hundassisterad intervention är en relativt ny behandlingsmetod och det finns få utförda 

studier inom det arbetsterapeutiska området vilket resulterar i en lägre evidensgrad [5], vilket 

även deltagarna i denna studie påpekar. Vid användandet av hundassisterad intervention 

använder de dock sina kunskaper om meningsfull aktivitet, motivation och aktivitetsanalys 

som är vanligt förekommande begrepp inom arbetsterapeutiska teorier [8]. Begreppet 

aktivitetsanalys innebär exempelvis att arbetsterapeuten för ett resonemang kring vilka krav 

aktiviteten ställer på individen samt om utförandet bidrar till att utveckla en eventuellt nedsatt 

funktion eller förmåga [46]. I denna studie berättar arbetsterapeuterna att de aktiviteter som 

utförs under hundassisterad intervention väljs utifrån patientens förmåga och vilka funktioner 

som behöver utvecklas, vilket tydligt visar att de använder de kunskaper som erhållits under 

studerandet av arbetsterapi. Det finns dock ett behov av att bedriva forskning inom det här 

området för att få fram ny kunskap samt stärka interventionens evidens [5, 6]. Enligt Palley et 

al. [24] kan det dock finnas flera utmaningar med att utföra studier på hundassisterad 

intervention om målet är att skapa ett överförbart resultat till en bred population av äldre 

personer som befinner sig på olika särskilda boenden. Studierna skulle enligt dessa forskare 

behöva designas som en randomiserad kontrollerad studie (RCT) med ett enormt stort 
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deltagarantal i både interventions- och kontrollgrupp för att representera populationens 

heterogenitet och höja interventionens evidens. För att RCT-studier ska vara av god kvalité 

krävs det även att personerna i kontrollgruppen har liknande karaktärsdrag som de som ingår i 

interventionsgruppen vilket skulle kunna ge missvisande resultat när de som har ett intresse 

för djur inser att de går miste om att träffa hundarna och skulle de ens vilja vara delaktiga i 

studien? Författaren är enig med dessa antaganden och frågan är om det finns en möjlighet för 

hundassisterad intervention att någonsin erhålla en högre grad av evidens trots att behovet 

finns. 

I temat hundassisterad intervention är en mångfacetterad åtgärd beskrivs arbetsterapeuternas 

vetenskapliga resonemang när de utifrån patientens problematik och behov bedömer det 

lämpligt att använda hundassisterad intervention samt alla de positiva effekter deltagandet 

medför. De positiva effekterna som arbetsterapeuterna berättar om såsom ökad glädje [21, 22, 

23], förbättrade fysiska funktioner [23, 27, 28] samt en minskning av depression [21, 23] och 

aggressiva symptom [5, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38] har även observerats i tidigare studier. För 

att en arbetsterapeutisk intervention ska få ett lyckat resultat krävs det enligt Kielhofner [8] att 

patienten har en vilja att vara delaktig i interventionen. Att arbetsterapeuterna framförallt 

beskriver positiva erfarenheter kan därmed avspegla deras skicklighet att välja interventioner 

som matchar patientens intressen. Det positiva resultatet skulle även kunna avspegla 

vårdhundens skicklighet att skapa motivation men även hundförarens förmåga att utifrån varje 

unikt patientfall välja ut lämpliga aktiviteter. 

Under temat vårdhunden motiverar till delaktighet i aktivitet framkommer resonemang som 

kan hänföras till både ett interaktivt och ett narrativt resonemang som handlar om 

arbetsterapeutens professionella förhållningssätt och att se patienten i den situationen den 

befinner sig i [4, 10]. Interventionen innebär dels att patienten interagerar med vårdhunden 

men det sker även en interaktion mellan patienten och arbetsterapeuten. Interaktionen med 

vårdhunden är klar och tydlig för patienten men den interaktion som sker med 

arbetsterapeuten är kanske inte lika tydlig. Arbetsterapeuterna berättar om hur de tar ett steg 

tillbaka för att inte störa samspelet mellan hunden och patienten och att de inte alltid berättar 

om interventionens syfte för att inte förstöra det roliga och eventuellt gå miste om 

motivationen som hunden framkallar. Att arbetsterapeuten inte väljer att diskutera mål och 

alla detaljer kring interventionens tillvägagångssätt är något som skulle kunna ifrågasättas 

utifrån ett etiskt perspektiv om vad som är rätt och fel att göra [4]. När de behandlar personer 

med demenssjukdom är det kanske mer försvarbart eftersom sjukdomen kan medföra 
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svårigheter i att tillgodogöra sig information [47], men när det är personer med god 

kommunikativ förmåga är det en annan sak. Arbetsterapeuterna har dock en avsikt med sitt 

agerande och de förklarar alltid i efterhand vad det var som hände. Det här resonemanget kan 

dock förekomma i fler arbetsterapeutiska interventioner. Arbetsterapeuter kan exempelvis ge 

patienter i uppgift att vattna blommor utan att i förväg förklara att det är både kognitiva 

funktioner såsom planering av aktivitet och fysiska funktioner såsom balans och 

greppförmåga som observeras eller tränas i aktiviteten [4].  

Arbetsterapeuternas berättelser speglar även ett narrativt resonemang [4] om vårdhundarnas 

förmåga att få människor som befinner sig i en kris eller en depression att öka sin glädje och 

sitt välmående samt minska aggressivitet hos äldre personer med en välutvecklad 

demenssjukdom. Dessa effekter har även observerats i andra studier [5, 21, 23, 32, 33, 34, 35, 

36, 37] och det finns teorier om att vårdhundar är mindre dömande och mer vänliga i sin 

kommunikation än vad vi människor är vilket skulle kunna förklara uppkomsten av dessa 

effekter. Det finns även en teori om att hundar skulle vara bättre än människor på att 

kommunicera med personer som till följd av en demenssjukdom har en nedsatt 

kommunikationsförmåga [48], vilket stämmer väl in på denna studies resultat. Bakgrunden till 

teorin är att hundar till stor del kommunicerar via kroppsspråket och inte ställer några krav på 

verbal kommunikation från personerna de möter [48].  

Under temat omgivande faktorer påverkar användningen av hundassisterad intervention 

beskrivs ett pragmatiskt resonemang om betydelsen av att det kan finnas en oförståelse kring 

interventionen hos människor utanför den egna professionen. Pragmatiska resonemang 

handlar om vad som är möjligt att utföra utifrån tillgängliga resurser [4] och i denna studie 

resonerar arbetsterapeuterna om vilka resurser andra människor såsom beslutsfattare är villiga 

att lägga på en intervention de eventuellt inte förstår betydelsen av. Författaren tror att det kan 

finnas svårigheter för personer som inte har kunskaper om arbetsterapeutiska teorier att förstå 

vad hundassisterad intervention egentligen är. Det är kanske mer uppenbart att människor kan 

bli glada av att umgås med hundar än att de kan användas i träningen av både fysiska, 

kognitiva och psykiska funktioner [5, 22, 23, 24, 25]. Arbetsterapeuterna har visserligen en 

viss oro för att resurserna ska minska på grund av nedskärningar men de tror att 

interventionen kommer leva vidare i någon form. De grundar denna positiva framtidstro i att 

hundassisterad intervention är en modern intervention som på senare tid har fått publicitet i 

media istället för de positiva effekterna som de upplever att interventionen medför. Är det så 

att det som anses vara modernt och som eventuell medför konkurrenskraft mot andra aktörer 
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väger starkare än positiva resultat när det fattas beslut angående resurser inom vården? Eller 

är det kombinationen av dessa? Eller är det här enbart författarens tolkning av resultatet? 

Resultatet visar att det pragmatiska även kan leda till etiska resonemang [4] när 

arbetsterapeuterna ställs inför dilemman såsom att utföra prioriteringar där patienter med olika 

behov ställs mot varandra. Enligt Doherty [49] kan etiska dilemman uppkomma när 

exempelvis olika professioner har olika syn på vad som ska prioriteras i vården av patienterna 

vilket stämmer överens med studiens resultat. Utifrån arbetsterapeuterna i denna studie kan 

exempelvis deltagande i en meningsfull aktivitet vara minst lika viktigt som funktionsträning 

medan andra yrkeskategorier inte delar denna åsikt. Doherty [49] menar även att de beslut 

som tas vid etiska dilemman alltid ska se till patientens bästa. Arbetsterapeuterna visar en 

vilja att göra det som är bäst för patienterna genom att uttrycka en önskan om att få resurserna 

utökade så att fler äldre personer eventuellt kan få uppleva de positiva effekterna av 

hundassisterad intervention.  

Författaren till denna studie upplever ofta att arbetsterapeuter inte har kunskap om vad 

hundassisterad intervention är och på vilket sätt den kan användas i kliniken men att det finns 

ett intresse hos dem att lära sig mer om interventionen. Därifrån föddes idéen till att utföra en 

studie som beskriver det arbetsterapeutiska resonemanget vid användande av hundassisterad 

intervention. Författaren har inte heller funnit någon annan publicerad studie som behandlar 

arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användande av hundassisterad intervention för 

äldre personer. Det finns forskning om interventionens effekter [21, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39], men hur arbetsterapeuter resonerar under processens alla delar har inte 

utforskats enligt de sökningar som utförts i vetenskapliga databaser. Inte heller de funna 

artiklarnas referenslistor tyder på att det utförts någon liknande studie. Studiens resultat bidrar 

därmed till ny kunskap inom ämnet arbetsterapi. Resultatet ger arbetsterapeuter en förståelse 

för interventionens terapeutiska värde och hur hundassisterad intervention kan användas på 

korttidsboenden och särskilda boenden för äldre personer samt vilka faktorer som påverkar 

användandet. De får även kunskap om en intervention som kan motivera några av de mest 

svårmotiverade äldre personerna till delaktighet i aktivitet. 

 

4.3.Förslag till fortsatt forskning 

Studien som har genomförts har belyst arbetsterapeuters resonemang vid användande av 

hundassisterad intervention. De har en positiv inställning till interventionen och lyfter gärna 
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fram vilka positiva effekter den har för äldre personer. Författaren anser att det finns ett behov 

av att utforska den äldre personens upplevelse av att vara delaktig i hundassisterad 

intervention. Genom kvalitativ forskning skulle de äldre personernas perspektiv och 

erfarenheter kunna ge kunskap och förståelse för hur interventionen upplevs och vad den 

bidrar till för dem. Vidare vore det intressant att kvantitativt studera interventionens effekt på 

äldre personer utan demensproblematik då det enligt författaren inte utforskats i en svensk 

kontext tidigare. 

 

4.4. Slutsats 

Hundassisterad intervention är utifrån arbetsterapeuters kliniska resonemang en 

mångfacetterad åtgärd som kan användas för att skapa motivation till delaktig i aktiviteter 

som både rehabiliterar och ger äldre personer en känsla av meningsfullhet. Omgivande 

faktorer såsom resurser i form av tid och ekonomi samt den fysiska och sociala miljön kan 

både begränsa samt skapa möjligheter för användande av hundassisterad intervention. Utifrån 

studiens resultat skulle hundassisterad intervention som används i en främjande miljö kunna 

leda till en förbättrad livskvalité hos äldre personer som befinner sig på korttidsboenden och 

särskilda boenden. Inom ämnet arbetsterapi tillför studien ny kunskap om betydelsen av 

meningsfulla aktiviteter och hur hundassisterad intervention kan användas för att motivera 

äldre personer till delaktighet i aktivitet, vilket enligt arbetsterapiteori är grunden till att skapa 

och bibehålla hälsa och välmående. Det finns dock ett fortsatt behov av forskning för att 

stärka evidensen för användandet av hundassisterad intervention.  

 

4.5. Tillkännagivande 

Författaren vill rikta ett stort varmt tack till handledaren Anneli Nyman som genom ett ärligt 

och genuint handledarskap bidragit till att lyfta denna uppsats. Jag vill även tacka alla 

deltagare för ert visade intresse och engagemang. Utan er vilja att delge era kunskaper och 

erfarenheter hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Sist men inte minst vill jag 

tacka alla som på olika sätt stöttat mig under arbetets gång.  
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 Bilaga 1. 

 
Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie om hundassisterad 

intervention    

  

Det finns i nuläget få studier som beskriver hundassisterad intervention utifrån ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv och hur arbetsterapeuter resonerar kring sitt användande av 

hundassisterad intervention. Kunskapsläget är därmed begränsat och det finns ett behov av att 

genomföra studier inom detta område. Den studie som kommer genomföras har som syfte att 

beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användande av hundassisterad 

intervention på korttidsboenden och särskilda boenden för äldre personer. 

 Du som mottar det här brevet är legitimerad arbetsterapeut samt använder hundassisterad 

intervention i ditt arbete. Undertecknad har fått vetskap om dig antingen via tidigare personlig 

kontakt eller genom andra deltagare i denna studie som gett mig förslaget att kontakta dig. Jag 

vänder mig till Dig eftersom Du är en potentiell deltagare i denna studie. Deltagande i studien 

innebär att du deltar i en intervju som utförs av undertecknad. Intervjun beräknas pågå i cirka 

60-90 minuter och kan ske på din arbetsplats eller annan plats som du väljer. Genomförandet 

av intervjuerna i denna studie planeras att utföras under våren 2017. Vi kommer tillsammans 

överens om datum och tid för din eventuella intervju. Intervjuguide innehållande de frågor 

som kommer ställas under intervjun finns bifogat i det utskick du nu har fått. Intervjun kan 

komma att innehålla följdfrågor på det du svarar för att skapa en djupare förståelse för det du 

berättar. Intervjun kommer att spelas in på en diktafon och därefter transkriberas i syfte att 

underlätta bearbetningen i analysarbetet. Det är enbart undertecknad som kommer ha tillgång 

till det inspelade materialet och handledaren kommer få tillgång till det skrivna och 

avidentifierade materialet, vilket kommer sparas på en lösenordsskyddad dator. De utskrivna 

intervjuerna samt blanketten där du ger ditt samtycke till delaktighet i studien kommer 

förvaras i ett låsbart skåp. Du garanteras konfidentialitet vilket innebär att ingen information 

som kan avslöja din identitet redovisas i det framtida publicerade materialet. Deltagandet i 

studien är frivilligt och du har rätt att avbryta ett eventuellt deltagande när som helst under 

studiens förfarande utan att behöva ange orsak. 

 Jag som utför studien heter Karoline Söderlind och arbetar som arbetsterapeut på XXXXX 

samt studerar Masterprogrammet i arbetsterapi via Luleå tekniska universitet. Denna studie 

utgör mitt examensarbete på magisternivå och den färdiga studien kommer att publiceras och 

finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida (http://ltu.diva-portal.org). 

 

 

Kontaktuppgifter:   Handledare: 

Karoline Söderlind   Anneli Nyman 

E-post: karsed-5@ltu.se   Lektor arbetsterapi 

 Telefon: xxxx-xxxxxx   Luleå tekniska universitet 

     E-post: anneli.nyman@ltu.se 

      Telefon: 0920- 49 10 00 (växel)

    

 

 

mailto:karsed-5@ltu.se
https://www.ltu.se/
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Förfrågan om medverkan i forskningsstudie 

 

Studiens syfte är att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid 

användande av hundassisterad intervention på korttidsboenden och särskilda 

boenden för äldre personer. 

 
 

 Jag har tagit del av informationsbrevet och är intresserad av att bli 

kontaktad för mer information angående studien. 

 Jag har tagit del av informationsbrevet och samtycker till delaktighet i 

studien. 

 Jag har tagit del av informationsbrevet och är inte intresserad av 

delaktighet i studien. 

 

 

Namn: ………………………………………………………………. 

 

Telefon: .….………………………………………………………… 
 

 

Svarstalongen skickas i medföljande kuvert alternativt lämnas till Karoline Söderlind inom en 

veckas tid. Om du har några frågor angående studien är du välkommen att kontakta mig eller 

min handledare. Kontaktuppgifter finner du i informationsbrevet. 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

Kan du berätta om hur du anser att arbetsterapi och hundassisterad intervention hör ihop? 

 

Kan du berätta om hur du resonerar när du bedömer att en patient är i behov av hundassisterad 

intervention?  

 

Kan du berätta om vilka svårigheter/problem som patienter som du remitterar till 

hundassisterad intervention har?  

 

Hur resonerar du när målen för hundassisterad intervention sätts?  

 

Kan du berätta om hur interventionen går till?  

 

Hur resonerar du när utvärderingen av hundassisterad intervention genomförs?  

 

Vilka positiva effekter har du sett att hundassisterad intervention kan medföra?  

 

Kan du berätta om situationer där hundassisterad intervention har bidragit till några oväntade 

resultat?  

 

Hur tänker och resonerar du när hundassisterade interventionen inte fungerar/när en patient 

inte uppnår önskad effekt?  

 

Berätta om vad som är det bästa med hundassisterad intervention. Berätta om vad som är det 

sämsta med hundassisterad intervention. 

 

Vilka kompetenser anser du är viktiga att ha som arbetsterapeut för att man ska kunna 

använda hundassisterad intervention? 

 

Hur tror du att framtiden ser ut för arbetsterapeuters användande av hundassisterad 

intervention i xxxx kommun? 

 


