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Bakgrunn 

I stadig større omfang blir dyr (selskapsdyr og husdyr i landbruket) brukt som ledd 

i medisinsk behandling av mennesker. Dette kalles med en samlebetegnelse 

dyreassisterte intervensjoner (DAI), og er definert som ”en intervensjon som 

bevisst inkluderer dyr som ledd i en prosess eller et miljø som virker terapeutisk 

eller helsefremmende" (Kruger og Serpell 2006). Det er hittil ikke utført større 

nasjonale eller internasjonale studier av behandleres holdninger til og bruk av 

DAI, men noen mindre studier viser at helsepersonell uten klinisk fordypning var 

mer positive til dyreassisterte intervensjoner enn klinikere, og at kvinnelige 

terapeuter var mer positive til slike intervensjoner enn mannlige (Moody et al. 

2002;Herzog 2007;Mason og Hagan 1999;Berget et al. 2008).  

 

Målet med studien var å kartlegge norske leger og psykologers kjennskap til og 

erfaring med DAI for mennesker med psykiske lidelser, deres holdninger til å lære 

mer om dette, hvorvidt de syntes man bør anvende DAI i større grad enn man 

faktisk gjør, samt tro på behandlingseffekter av DAI. 

 

Materiale og metode 

Studien er basert på data fra en postal spørreskjemaundersøkelse utsendt i 

desember 2008 til et representativt utvalg på 400 allmennleger, 400 psykiatere og 

300 psykologer. Utvalget av leger og psykiatere ble randomisert med utgangspunkt 

i Legeforeningens medlemsregister, mens psykologene ble tilfeldig trukket fra 

yrkesfil registrert i Statistisk sentralbyrå (SSB).  

 

I tillegg til bakgrunnsopplysninger (kjønn, aldersgruppe, profesjon, antall år i 

terapeutisk virksomhet, ansvar for dyr, og om de var oppvokst på gård) inneholdt 

spørreskjemaet også spørsmål om grad av kjennskap og erfaring med 

dyreassisterte intervensjoner og motivasjon for å benytte slike intervensjoner for 

egne pasienter og i psykiatrisk behandling generelt. Det var også spørsmål om tro 

på mulige behandlingseffekter av DAI. Svarene ble ofte angitt på en fire punkts 



Likert skala fra 0 til 3 hvor graderingen var ikke noe, i liten grad, i noen grad og i 

stor grad.  Dessuten ble det benyttet en sammensatt variabel basert på svar i 

forhold til oppfatning om 6 mulige effekter av DAI: økt oppmerksomhet mot andre 

mennesker, mindre symptomer (angst, depresjon etc.), bedre evne til å 

kommunisere med andre mennesker, større trygghet i samvær med andre 

mennesker, bedre mestringsevne i dagliglivet og bedre fysisk form i forhold til 

henholdsvis kjæledyr og husdyr, og ved 7 ulike psykiske lidelser: psykiske lidelser 

og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer, psykoser 

(schizofreni, paranoide psykoser, andre ikke-organiske psykoser), 

stemningslidelser (bipolar, depressiv episode, tilbakevendende depressiv lidelse, 

vedvarende affektiv lidelse), nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme 

lidelser, spiseforstyrrelser, personlighets- og atferdsforstyrrelser og 

utviklingshemming med psykiske lidelser). Disse 19 svarene ble summert til en 

tilnærmet normalfordelt intervallvariabel med mulige verdier fra 0 til 57. Denne 

variabelen blir da et samlet uttrykk for respondentens oppfatning om hvilken 

behandlingseffekt DAI vil kunne ha.  

 

Resultater 

Resultatene presenteres som frekvensfordeling og multivariat analyse (logistisk 

regresjonsanalyse) av behandlernes erfaring, kjennskap og holdninger til DAI for 

mennesker md psykiske lidelser. Totalt ble det returnert 476 av 1100 utsendte 

spørreskjema hvorav ett var ubesvart (svarprosent 43,3 %). 

 
Tabell 1. Behandleres erfaring, kjennskap og holdninger til DAI for mennesker med 

psykiske lidelser (prosentandeler); n =antall respondenter.  

   

For hvor mange pasienter har du benyttet DAI som 

ledd i et behandlingsprogram? (n = 475) 

 

Ingen pasienter 

En eller flere pasienter 

60,4 

39,6 

I hvilken grad har du kjennskap til DAI for 

mennesker med psykiske lidelser? (n = 475) 

Ikke noe/i liten grad 

I noen grad/i stor grad 

31,4 

68,6 

I hvilken grad er du motivert for å lære mer om 

DAI i psykiatrisk behandling i Norge? (n= 470) 

Ikke motivert/i liten grad 

I noen grad/i stor grad 

32,2 

67,8 

I hvilken grad er du motivert for å tilrettelegge for 

DAI for pasienter i din praksis? (n = 467) 

Ikke motivert/i liten grad 

I noen grad/i stor grad 

35,3 

64,7 

Mener du at man i større grad enn man faktisk gjør 

kunne anvendt DAI i psykiatrisk behandling i 

Norge? (n = 463) 

Nei 

Ja 

11,2 

88,8 

 
   



Tabell 2. Multivariate analyser (logistisk regresjon) som viser samtidige effekter av syv 

påvirkningsvariabler på sannsynligheten for å være motivert for å lære mer om DAI og 

sannsynligheten for å støtte mer bruk av DAI i Norge. Signifikante effekter er uthevet. 

 
a) Respondentene ble bedt om å angi i hvilken grad de var motivert for å lære mer om DAI på en skala 

fra 0 til 3. Variabelen ble dikotomisert slik: ikke motivert (0)/i liten grad (1) mot i noen grad (2)/i stor 

grad (3).  
b) De som svarte ja på spørsmålet om man i større grad enn man faktisk gjør kunne anvendt DAI i 

psykiatrisk behandling i Norge.  
c) Respondentene ble bedt om, for 7 ulike lidelser og 12 ulike effekter av DAI, å angi i hvilken grad 

DAI kunne ha effekter, på en skala fra 0 (ingen effekt) til 3 (i stor grad). Disse 19 svarene ble deretter 

summert slik at man fikk en kontinuerlig variabel med spenn på fra 0 til 57 som er tilnærmet 

normalfordelt og gir et uttrykk for i hvilken grad respondentene tror på behandlingseffekter fra DAI. 

 

 

Diskusjon 

Langt flere enn halvparten av respondentene (60,4 %) hadde ikke benyttet DAI 

som ledd i et behandlingsprogram, 2 av 3 hadde kjennskap til DAI, var motivert 

for å lære mer om DAI og ønsker å tilrettelegge for DAI for pasienter i egen 

praksis. Nesten 9 av 10 respondenter mente at man i større grad enn man faktisk 

 

 

Motivert for å lære om DAIa 

(n= 450) 

Bør bruke DAI mer i Norgeb  

(n=445) 

 

Oddsforhold 

 

95% 

konfidensintervall Oddsforhold 

 

95% 

konfidensintervall 

Kvinner 0,55   

 

0,31-0,95  0,60  

 

0,24-1,49 

Allmennlege 

(i forhold til 

psykolog/psykiater) 

1,41  0,78-2,53  0,24  

 

0,09-0,63 

Psykolog 

(i forhold til 

allmennlege/ 

psykiater) 

1,21  

 

0,64-2,27 0,95 

 

0,27-3,32 

Klinisk erfaring 

(antall år) 

0,93  

 

0,91-0,96 0,95  

 

0,91-0,99 

Hatt daglig omsorg 

for dyr/oppvokst på 

gård med dyr 

1,89 

 

0,92-3,89 0,63 

 

0,16-2,37 

 

Erfaring med DAI 2,35  

 

1,41-3,93 2,56  

 

1,02-6,43 

Tro på 

behandlingseffekt av 

DAIc 

1,13  1,09-1,16 1,24  

 

1,17-1,31 



gjør kunne anvendt DAI i psykiatrisk behandling i Norge.  De som allerede trodde 

på og hadde erfaring med DAI var også motiverte for å lære mer og bruke det mer. 

Eldre behandlere, her målt som antall år i klinisk praksis, syntes å være mer 

skeptiske, og dette kan kanskje bety at de er mer etablerte og mer skeptiske til nye 

behandlingsalternativer, noe som også er vist i andre studier om alternativ 

behandling (Salomonsen et al. 2003). Når allmennlegene var mindre interesserte 

enn psykologer og psykiatere kan det være et uttrykk for at de ser på DAI som en 

del av spesialisthelsetjenesten, noe som også ble formidlet ved at mange av 

diagnosene som ble nevnt i spørreskjemaet er relativt alvorlige psykiatriske 

lidelser som vanligvis krever videre henvisning. At menn i større grad enn kvinner 

var motivert for å lære mer om DAI samsvarer ikke med tidligere studier av DAI, 

hvor kvinnelige behandlere var mer positive til slike intervensjoner enn mannlige 

(Herzog 2007; Mason og Hagan 1999; Berget et al. 2008). Det viste seg imidlertid 

at de kvinnelige respondentene i større grad enn de mannlige hadde tro på 

behandlingseffekt av DAI, så inkluderingen av denne variabelen i modellene 

påvirker kjønnsforskjellen (data ikke vist).  

 

Den forholdsvis lave svarprosenten indikerer at man bør være svært forsiktig med 

å generalisere. Sannsynligvis er det en overrepresentasjon av respondenter som i 

utgangspunktet er positive til og har erfaring med DAI.  

 

Referanser  

Berget, B., Ekeberg, Ø., Braastad, B.O. 2008. Attitudes to animal-assisted therapy with 

farm animals among health staff and farmers. Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing 15, 576-581. 

 
Herzog, H.A. 2007. Gender differences in human-animal interactions: A review. 

Anthrozoös 20, 7-21.   

 

Kruger, K.A., Serpell, J.A. 2006. Animal-assisted interventions in mental health: 

Definitions and theoretical foundations. I: Fine A, red. Handbook on Animal-Assisted 

Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice. San Diego: Academic 

Press, 2006: 21-38. 

 

Mason, S. og Hagan, C.B. 1999. Pet-assisted psychotherapy. Psychological Reports 84, 

1235-1245. 

 

Moody, W.J., King, R., O’Rourke, S. 2002. Attitudes of paediatric medical ward staff to 

dog visitation programme. Journal of Clinical Nursing 11, 537-544. 

 

Salomonsen, L.J., Grimsgaard, S., Fønnebø, V. 2003. Bruk av alternativmedisinsk 

behandling ved norske sykehus. Tidsskr Nor Lægeforen 123, 631-633. 


