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ABSTRACT 

 

Background: Animal-assisted interventions (AAI) first came about in the US in the 1960s 

and was primarily used in child psychiatry. Since then it has evolved and spread to other 

countries and to other disciplines in health care. In Sweden AAI is used in some institutions 

for people living with dementia and is a popular feature among the residents. The purpose of 

the study is to examine if there are reasons for the use of AAI as a non-pharmacological 

treatment to promote the quality of life of people living with dementia. 

Methods: The study is a systematic literature review. 13 articles were used to answer the 

purpose.  

Results: The compilation of the studies shows that several positive effects appear when using 

AAI of people with dementia. This applies to several elements of the concept of quality of life 

which are improved. However, the number of people participating in the studies are small, 

and many of the results are not statistically significant. 

Conclusion: AAI appears to be a very popular feature in the care of people with dementia and 

for those who enjoy being in the company of animals, it may be a way to raise the perceived 

quality of life. More research with larger groups of participants are needed to obtain more 

reliable results. 
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ABSTRAKT 

Bakgrund: Djurassisterade interventioner (DAI) har sitt ursprung i 1960-talets USA och 

började användas inom barnpsykiatrin. Sedan dess har det utvecklats och spridits till andra 

länder och till andra discipliner inom sjukvården. I Sverige används DAI på bland annat vissa 

omvårdnadsboenden och är där ett populärt inslag i de boendes vardag. Syftet med studien är 

att ta redan på om det finns skäl för att använda sig av DAI som icke-farmakologisk 

behandlingsmetod för att främja livskvaliteten hos personer som lever med demenssjukdom. 

Metod: En systematisk litteraturstudie har gjorts, där slutligen 13 artiklar valts ut för att 

besvara syftet. 

Resultat: Sammanställningen av studierna som lästs visar att flera positiva effekter visas vid 

användning av DAI hos demenssjuka personer. Detta gäller flera ingående komponenter i 

begreppet livskvalitet, dock är undersökningsgrupperna små och många resultat inte statistiskt 

signifikanta. 

Slutsats: DAI verkar vara ett mycket uppskattat inslag i omvårdnaden av demenssjuka 

personer och för de som trivs i sällskap av djur kan det vara ett sätt att höja den upplevda 

livskvaliteten. Mer forskning på större deltagargrupper behövs för att få säkrare resultat. 

 

Nyckelord: Djurassisterad terapi, demenssjukdom, vårdhund, livskvalitet, icke-farmakologisk 

behandling, review 
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1. BAKGRUND 

Det finns tecken på att närvaro av och samvaro med husdjur kan minska utåtriktad aggression 

och att djur har läkande egenskaper för människan. Personer med Alzheimer’s sjukdom som 

tar hand om egna husdjur visar sig ha en stabilare sinnesstämning och ett bättre mående 

jämfört med de personerna som inte har djur i hemmet (Fritz, Farver, Kass & Hart, 1995). 

Därför är det av intresse för ovan nämnda patientgrupp att vidare studera vilka effekter djur, i 

det här fallet hundar, har på äldre personer. 

1.1 Historia 

Djurassisterade interventioner (DAI) har sitt ursprung i 1960-talets USA och utvecklades av 

psykoterapeuten Boris Levinson (Menna et al., 2012). Under en av sina sessioner med ett barn 

som levde med psykiska funktionsnedsättningar, upptäckte han att närvaron av hans hund 

gjorde att han lättare kunde nå fram till barnet. Hunden fungerade som en typ av terapeut och 

gjorde att barnet kände sig tryggare och öppnade upp sig mer vilket gjorde barnet mer 

mottagligt för terapin. Från sina fynd myntade Levinson begreppet animal therapy (Höök, 

2010a). När positiva resultat från barnpsykiatrin redovisats utökades vårdhundens uppgifter 

även till vuxna och äldre, där vårdresultaten inom äldrevården var övervägande positiva 

(Hooker, Freeman & Stuart, 2002).   

 

1.2 Vårdhundar 

I Sverige är dagens vårdhundar speciellt utvalda och utbildade för att passa för uppgiften att ta 

hand om patienter med olika svårigheter, både fysiska och psykiska. De grundläggande 

egenskaperna en vårdhund behöver ha för att antas till utbildningen är att den är trygg, social 

och nyfiken samt att den ska kunna fokusera och arbeta i främmande miljöer. Den behöver 

även ha viljan att skapa kontakt med helt främmande människor (Vårdhundskolan, 2016). För 

att få kallas vårdhund genomgår hunden en ettårig utbildning tillsammans med hundföraren. 

För att sedan få arbeta inom vården krävs det att hundföraren har vårdutbildning av något 

slag. Under den tiden tränar hund och hundförare i olika situationer med målet att kunna 

hjälpa patienter och vårdtagare på både det fysiska och kognitiva planet (Höök, 2010c). 

 

En hund utan utbildning som regelbundet kommer och besöker ett vårdboende eller en klinik 

kallas besökshund. Skillnaden mellan en vårdhund och en besökshund är utbildningen, då 

besökshunden är en vanlig hund som exempelvis tillhör någon i personalen. Detta innebär 
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dock inte att besökshunden saknar värde för de som bor på omvårdnadsboendet, då hunden 

sprider glädje och välmående hos de äldre (Omsorg i Helsingborg, 2016.). Sverige är det enda 

land som har en specifik och utvecklad utbildning för vårdhunden och hundföraren. Därför är 

studier som gjorts i andra länder ofta baserade på besökshundar (Höök, 2010a). 

 

Vårdhunden är vad som kallas ett icke-farmakologiskt behandlingsalternativ. Det innebär en 

behandling som inte är baserad på mediciner och läkemedel, utan på alternativa metoder. Det 

kan exempelvis vara vårdhundar, musikterapi, ridterapi eller fysisk aktivitet på recept. Dessa 

metoder är bra tack vare den låga biverkningseffekten och att många tycker att behandlingar 

av detta slag är roligt att delta i. Negativa sidor av icke-farmakologiska metoder är till stor del 

det låga vetenskapliga bevisläget då forskningen inte är utbredd (Power, 2010).  

 

De effekter som har visats från omvårdnad där hund har varit delaktig är bland annat sänkt 

blodtryck, puls och stressnivå, samt psykiska effekter som ökat välbefinnande och lugn hos 

patienten. Förutom dessa konkreta, fysiologiska effekter finns även vinster rent 

omvårdnadsmässigt i att använda hunden i syfte att distrahera vid olika undersökningar, som 

exempelvis provtagningar, som ibland kan vara svårt att genomföra på en ovillig patient inom 

exempelvis demensvården (Jorgenson, 1997). 

 

1.3 Demenssjukdom  

Demenssjukdomar drabbar främst den äldre befolkningen och kan ha många olika orsaker. 

Sjukdomens grundförlopp innebär att hjärnceller i vissa delar av hjärnan börjar förtvina och 

därigenom förloras successivt vissa förmågor. Först tappar den drabbade personen kognitiva 

funktioner för att sedan, i slutstadiet av sjukdomen även förlora fysiska förmågor. Exakt hur 

demenssjukdomen yttrar sig och vilka förmågor som går förlorade beror på vilken del av 

hjärnan som drabbas först av degeneration. Exempel på symptom kan vara minnessvårigheter, 

svårt att orientera sig - exempelvis hitta hem från affären, personlighetsförändringar, afasi, 

hallucinationer, nattvandring, depression, oro, ångest och utåtagerande beteenden som 

agitation och aggression. De flesta demenssjukdomar kan inte botas, men symptomlindring 

kan ske, främst i början av sjukdomsfasen (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). 

 

Demens delas in i tre olika grupper, primärdegenerativ demens, vaskulär demens och 

sekundera demenssjukdomar. Vaskulär demens är en variant av sjukdomen som orsakas av 

skador eller cerebrovaskulära sjukdomar, exempelvis hjärninfarkt. Sekundära 
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demenssjukdomar är skador eller sjukdomar som kan, men inte nödvändigtvis behöver leda 

till demens. Det kan till exempel bero på alkoholmissbruk eller könssjukdomar som syfilis 

och HIV. Av de sekundära demenssjukdomarna är många behandlingsbara och kan lindras 

med adekvat behandling (Marcusson et al, 2003). 

 

Den vanligaste orsaken till demenssjukdom är primärdegenerativ demenssjukdom, där 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste diagnosen. Alzheimers har ett smygande förlopp över 

flera år där personen får allt svårare att klara av vardagen för att slutligen vara helt beroende 

av stöd dygnets alla timmar. Vid den punkten i sjukdomsförloppet behöver de allra flesta bo 

på omvårdnadsboende, då en eventuell partner har mycket svårt att klara av vardagen 

tillsammans med sin svårt sjuka livskamrat (Marcusson et. al., 2003).  

 

Ofta används olika typer av antipsykotiska läkemedel vid behandling av demenssjukdom. 

Dessa har flera biverkningar, som nedsatt motorik och balans. Dessutom har antipsykotiska 

läkemedel en sederande effekt vilket ökar risken för undernäring, fall och trycksår vilka alla 

är plågsamma händelser för den drabbade individen (Power, 2010). De har heller inte särskilt 

stor effekt på de symptom som de är avsedda att behandla vid demenssjukdom. 

Demenssjukdomen i sig kan i många fall leda till ökad biverkningskänslighet. Detta kan leda 

till ökad trötthet eller andra biverkningar beroende på vilket läkemedel det handlar om. 

Läkemedel kan även ge sådana biverkningar som förstärker symptomen av 

demenssjukdomen, vilket leder till att individens livskvalitet försämras ytterligare och 

vardagslivet försvåras än mer än av bara sjukdomen (Janus, van Manen, Ijzerman & Zuidema, 

2016). En vinst både för enskild individ och för samhället på ett ekonomiskt plan, vore att 

kunna minska läkemedelsanvändningen för den äldre patientgruppen och ersätta det med ett 

icke-farmakologiskt alternativ, exempelvis en vårdhund i syfte att öka livskvaliteten samt 

minska behovet av sjukhusvård (Power, 2010). 

 

Djurassisterade interventioner är en behandlingsform som för personer med demenssjukdom 

bland annat har visat sig ha positiva effekter som minskad aggression och ökad social 

interaktion (Laun, 2003). Studier visar också att personer på vårdboenden blir mer aktiva 

vilket är positivt då det är vanligt att personer med demenssjukdom lever ett relativt 

stillasittande liv. Regelbunden motion möjliggör att balansen kan bibehållas samt att 

benstomme och muskler stärks vilket minskar risken för fall och frakturer som kräver 

sjukhusvistelse (Beck-Friis, Beck-Friis & Strang, 2007).  
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I Sverige lever idag ungefär 160 000 personer med demenssjukdom och varje år insjuknar 

25 000 svenskar. Antalet personer som lever med demenssjukdom kommer stadigt att öka 

framåt i tiden, men detta beror inte på att risken att insjukna ökar. Det beror istället på att 

befolkningen lever längre och blir allt äldre vilket innebär att fler kommer att leva med 

demenssjukdom. Demenssjukdom är ett vårdkrävande tillstånd som beräknas kosta samhället 

upp mot 50 miljarder kronor varje år. Eftersom antalet personer med demenssjukdom 

förväntas öka kommer även kostnaden inom vården att öka, vilket innebär en ökad utmaning 

för samhället (Socialstyrelsen, 2014). 

 

1.4 Omvårdnad vid demenssjukdom 

Vid demenssjukdom bör vården vara palliativ. Det innebär att målet med vården inte är att 

bota, utan att lindra symptom och att göra det bästa möjliga av det som patienten faktiskt har i 

form av funktion och intressen. Så är inte alltid fallet vid demensvård, då begreppet palliativ 

vård ofta förknippas med vården i livets allra sista slutskede och inte den vård som bedrivs 

under längre tid vid icke behandlingsbara sjukdomar. De sjukdomar som orsakar demens kan 

individen ibland leva med under många år vilket gör att det palliativa förhållningssättet måste 

pågå under lång tid (Kydd & Sharp, 2016). Under den tiden behöver livssituationen och 

livskvaliteten vara så positiv och väl anpassad efter patientens behov och vilja som möjligt. 

Här är utmaningen att skapa en innehållsrik och stimulerande vardag för patienten, baserad på 

dennes förutsättningar och intressen (Beck-Friis & Strang, 2012). 

 

De grundpelare som finns angivna i sjuksköterskans uppgifter är främja hälsa, förebygga 

sjukdom, lindra lidande samt återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Genomgående i all omvårdnad är att vården ska vara personcentrerad, vilket innebär att göra 

patienten delaktig och medbestämmande i den vård som sker och att stötta varje patient i att 

använda de resurser som han eller hon har (Socialstyrelsen, 2005). Att delta i DAI med 

vårdhund är en del av behandlingen och är en insats som ordineras av sjuksköterska, läkare 

eller fysioterapeuter (Höök, 2010b). Under dessa behandlingar och aktiviteter är det 

sjuksköterskans uppgift att sedan följa upp effekterna och arbeta efter den vårdplan som ska 

finnas upprättad för det specifika problem eller tillstånd som har gjort att aktiviteterna med 

vårdhunden har ordinerats (Svensk sjuksköterskeförening, 2007; Socialstyrelsen, 2005). 
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En av sjuksköterskans utmaningar inom demensvården är att vårda patienten på ett sådant sätt 

att denna kan behålla sin autonomi och få den omvårdnad som han eller hon behöver, utan att 

detta tvingas på patienten. Vikten av autonomi står tydligt beskrivet i ICN’s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vid omvårdnad av motoriskt oroliga 

eller agiterade personer med svår demenssjukdom är inslag av tvång idag inte helt ovanligt. 

Dessa situationer uppstår ofta på grund av att personalen inte vet hur de ska bemöta personer 

med demenssjukdom och tar till tvångsmetoder, som exempelvis fasthållning, för att 

genomföra den dagliga omvårdnaden (Polmé & Hultén, 2009).  

 

1.5 Livskvalitet 

Livskvalitet är ett vitt begrepp som är svårdefinierat och svårt att beskriva på grund av att det 

innefattar flera områden och innebär olika saker för olika personer. Enligt WHO (1997) är 

livskvalitet beroende av individens egen uppfattning av sin situation och hur han eller hon 

påverkas av de händelser som sker i personens närhet. Livskvalitet har att göra med 

betydelsefulla händelser i livsmiljön och relationen till dessa, psykiskt välbefinnande, fysisk 

hälsa, upplevelsen av glädje samt graden av oberoende, självbestämmande och känslan av att 

fylla en plats eller funktion. Eftersom det är varje individs upplevelse av livssituationen som 

är avgörande för livskvaliteten kan utomstående inte säkert bedöma detta för andra personer. 

Därför kan en svårt sjuk person ändå uppleva god livskvalitet. 

 

För att mäta livskvalitet finns flera metoder och formulär utformade för olika typer av 

patientgrupper. Bland annat finns speciella mätformulär utformade för astmapatienter, 

cancerpatienter och för personer med demenssjukdom (SBU, 2012). Quality of life in late-

stage dementia (QUALID) är specifikt utformat för att bedöma livskvalitet för personer med 

måttlig till svår demenssjukdom (Weiner et al, 2000).  

 

1.6 Teoretisk referensram 

Vårdvetenskapen är uppbyggd kring ett antal konsensusbegrepp som vård och vetenskap ska 

baseras på för att ge bästa möjliga vård till patienten. De övergripande begreppen är 

person/människa, hälsa, miljö och omvårdnad/vårdande (Bergbom, 2012).  

 

Ett underliggande begrepp till omvårdnad är tröst, vilket är en viktig del i den dagliga 

omvårdnaden av svårt sjuka patienter som inte själva har strategier nog för att hantera den 

svåra situation det kan innebära att vara patient. Vid en djupare analys av vad begreppet tröst 
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innefattar för patienten är tröst rogivande, samt ger patienten en känsla av lugn, lättnad och 

glädje. Dock är tröst betydligt mer mångdimensionellt än så och även individuellt för varje 

patient i den unika situationen (Roxberg, 2012). 

 

Tröst är till del sammankopplad med begreppet lidande. Det kan ses som att syftet med att 

skänka tröst är att lindra lidandet genom att flytta patientens fokus från orsaken till lidandet 

till något annat. För vissa kan den religiösa dimensionen skänka tröst i stunden av sjukdom 

och ohälsa. Det kan även vara en mellanmänsklig interaktion eller interaktion med ett husdjur. 

Tröst kan för patienten ges på fyra olika plan, fysiskt, psykiskt-andligt, omgivningen samt av 

social natur (Roxberg, 2012). Roxberg (2005) beskriver ett begrepp som hon kallar vårdande 

tröst. Med detta menas en tröst som är starkt närvarande och där vårdgivaren följer den 

lidande personen på dennes väg. Detta kräver tålamod och tid, men ger en varaktig tröst som 

lindrar och som låter patienten vila ifrån sitt lidande.  

 

För personer som lever med demenssjukdom är en tröstande form av omvårdnad särskilt 

viktig, både kroppsligt och själsligt. Att få dessa personer att hamna i ett sammanhang med 

vårdgivaren är essentiellt för att de ska uppleva att trösten når fram till dem (Roxberg, 2005).   

 

1.7 Problemformulering 

Användandet av antipsykotiska läkemedel hos personer med demenssjukdom är vanligt i syfte 

att lindra de för omgivningen svåra symptomen av demenssjukdom som exempelvis agitation, 

aggression, ångest och depression. Medicineringen kan leda till biverkningar för personer som 

lever med demenssjukdom så som fall, trycksår och undernäring. Alla dessa tillstånd eller 

händelser leder till ökat lidande för den sjuka individen vilket innebär försämrad livskvalitet, 

samt stora ekonomiska kostnader för samhället då åtgärden blir sjukhusvård.  

 

I syfte att minska behovet av medicinering för denna patientgrupp kan användandet av 

vårdhund eller besökshund som jobbar i patientens närhet och tillsammans med patienten. 

Vårdhund som behandling kan ge effekter som sänkt stressnivå och ökat lugn, vilket är 

samma effekter man vill uppnå med läkemedel. Dessa interventioner skulle på detta sätt 

kunna öka livskvaliteten för personer som lever med demenssjukdom och underlätta 

omvårdnadsarbetet för både personalen och patienten. Begreppet tröst innebär bland annat en 

känsla av ro, lugn och ökad glädje. Här kan vårdhunden vara den faktor som bidrar till att 

detta uppfylls.   
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2. SYFTE 

Syftet med studien är att belysa på vilket sätt DAI, som icke-farmakologisk 

behandlingsmetod, kan användas för att främja livskvaliteten hos äldre personer och personer 

lever med demenssjukdom, samt om DAI har ytterligare effekter för individen. 

 

3. METOD 

3.1 Design 

Studien är en systematisk litteraturstudie. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar används 

för att besvara frågeställningen (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

3.2 Sökstrategi 

Artikelsökning gjordes i databaserna PubMed och Science Direct efter originalartiklar. 

Inriktningen på artiklarna som valdes ut i första hand var inom vård och omvårdnad av 

personer med demenssjukdom boende på omvårdnadsboende eller i det egna hemmet. I andra 

hand valdes artiklar inom vård och omsorg av äldre med eller utan bakomliggande kognitiva 

sjukdomar, boende på äldreboende eller i det egna hemmet. Studierna som valdes har gjorts 

med fokus på hur patientens livskvalitet påverkas av behandling där en hund medverkar, och 

andra faktorer som är sammankopplade med livskvalitet. Exklusionskriterier var annat språk 

än engelska eller svenska samt om studien gjordes före år 2000. Inklusionskriterier var att 

studierna är originalartiklar samt fokuserar på hundens påverkan på personer med 

demenssjukdom och deras livskvalitet. Ett annat krav var att de skulle finnas tillgängliga i full 

text via Uppsala Universitet. Sökorden som användes vid sökning i databaserna är enligt 

tabell 1.   

 

Tabell 1 Översikt över databaser, sökord och utvalda artiklar 

Databas Sökord Utfall Lästa 

abstracts 

Valda Titel på arbetet 

PubMed Therapeutic 

intervention, Pet, 

Agitation. 

2 2 

 
1 Effects of dog-assisted 

intervention on behavioral 

and psychological symptoms 

of dementia. 
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PubMed Animal assisted 

therapy, Dementia. 
 

49 
 

4 

 2 Animal-assisted intervention 

in dementia: effects on 

quality of life. 
A day care program and 

evaluation of animal-assisted 

therapy (AAT) for the 

elderly with senile dementia]  
PubMed Animal Assisted 

Therapy, Elderly. 

90 5 

2 Pet therapy in elderly 

patients with mental illness. 

Animal-Assisted Therapy 

and Agitation and 

Depression in Nursing Home 

Residents with Dementia: A 

Matched Case-Control Trial 

PubMed Animal assisted 

therapy, Nursing home. 
30 3 

 
1 Animal-assisted therapy and 

loneliness in nursing homes: 

use of robotic versus living 

dogs  
PubMed Therapy dog, Quality of 

Life 

20 5 

1 Can therapy dogs evoke 

awareness of one's past and 

present life in persons with 

Alzheimer's disease? 
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1 Effect of animal-assisted 

activity on balance and 
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dwelling persons with 

dementia  
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therapy, Agitation, 
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emotional status of patients 
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day care.  

Effects of animal-assisted 

therapy on agitated behaviors 
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related stimuli on 
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Science 
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1 Experiences with the use of 

complementary and 

alternative medicine in 

nursing homes: A focus 

group study  

 

 

Abstract för artiklar som enligt titeln verkade svara mot litteraturstudiens syfte lästes. Om 

artikeln fortfarande verkade svara mot litteraturöversiktens syfte och frågeställningar lästes 

och sparades hela artikeln för att användas till att besvara frågeställningen.  

  

3.3 Bearbetning och analys 

Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar för kvalitativ respektive kvantitativ 

studie (Uppsala Universitet, 2014), se bilaga 1 och 2. Kvaliteten på artiklarna värderades 

utifrån de kriterier som utgår från granskningsmallarna. Om kvalitetsgranskningsmallen 

uppfyllts till minst 80 % bedömdes studien ha medelhög kvalitet, om 

kvalitetsgranskningsmallen uppfyllts till minst 95 % bedömdes studien ha hög kvalitet. 

Artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet valdes bort i syfte att göra resultatet på 

litteraturstudien mer tillförlitligt (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklar av medelhög och 

hög kvalitet användes till att besvara frågeställningen och medverkade till att besvara syftet 

med litteraturstudien.  

 

Baserat på studiernas syfte och resultat, sorterades de efter sina huvudsakliga begrepp och 

fynd. De begrepp som identifierades var bedömd livskvalitet, självupplevd livskvalitet, 

utåtagerande beteende/aggression, minskad depression, ökad glädje, fysisk funktion, 

ensamhet, minnen, lugnande känsla. Därefter slogs sammankopplade begrepp ihop och 
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omarbetades till kategorier som blev rubriker i resultatet. På så sätt placerades de studier som 

tog upp liknande resultat tillsammans, för att underlätta granskning av studiernas innehåll. 

Även andra effekter som studiedeltagarna upplevde under studierna registrerades, trots att 

dessa inte direkt kan kopplas till WHO’s definition av livskvalitet men som är av intresse för 

litteraturstudien och svarar på dess syfte. 

 

 Artiklarna analyserades utifrån hur starkt bevisvärde artikeln bedömts ha (starkt, måttligt 

eller svagt). Bevisvärdet baserades på kvalitetsgranskningen (Forsberg & Wengström, 2015). 

Båda författarna läste samtliga studier flera gånger, för att resultaten skulle tolkas så korrekt 

som möjligt.  

 

3.4 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts inför litteraturstudien är att ha en plan för hur 

resultattolkningen ska gå till. Samtliga resultat ska redovisas sanningsenligt, förvanskning av 

resultat får inte förekomma. Detta innebär att författarnas förutfattade meningar kring 

frågeställningarna måste åsidosättas (Forsberg & Wengström, 2015). Detta för att resultatet 

ska bli objektivt och sanningsenligt (Polit & Beck, 2013). Även metodavsnittet redovisas 

noggrant. Granskade artiklars kvalitet bedöms noggrant enligt granskningsmallar för att 

litteraturstudiens resultat ska hålla en hög kvalitet och vara trovärdigt. Om de granskade 

artiklarna innehåller etiska diskussioner är detta positivt för litteraturstudiens etiska värde.  

 

4. RESULTAT 

Datainsamlingen resulterade i 13 artiklar som användes till att besvara syftet. Dessa finns 

redovisade i en artikelmatris i Bilaga 4. Studiedeltagarna i de analyserade studierna är äldre 

personer, boende på omvårdnadsboende eller i eget hem. I flera av de analyserade studierna 

levde deltagarna med demenssjukdom, men även personer utan kognitiva sjukdomar har 

representerats under interventionerna med vårdhundar. Vid genomförandet av de analyserade 

studierna användes olika observationsmetoder för att registrera de effekter som vårdhundarna 

hade på studiedeltagarna. Se Bilaga 4. 
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4.1 DAI har effekter på beteenderelaterade och psykiska symptom vid demenssjukdom 

Personer med demenssjukdom kan ibland visa ett utåtagerande, aggressivt beteende, både 

fysiskt och verbalt. Detta kan ske både mot anhöriga och mot vårdpersonal i olika situationer. 

Denna beteenderelaterade problematik har blivit förbättrad i efter att interventioner med 

vårdhundar har genomförts.  I Nordgrens och Englunds studie (2014a) visades tendenser till 

minskade och färre agiterade symptom och beteenden hos studiedeltagarna efter att de hade 

fått delta i aktiviteter tillsammans med vårdhunden.  

Denna effekt har tydlig effekt i omvårdnadsarbetet. En studiedeltagare hade innan deltagande 

i DAI mycket utåtagerande ilska mot, och motvilja till, att samarbeta med vårdpersonalen i 

det dagliga omvårdnadsarbetet. När den här personen fick ha vårdhunden hos sig under tiden 

omvårdnaden pågick, blev personen helt lugn och lät personalen sköta en stor del av 

omvårdnaden (Johannessen & Garvik, 2016). Den här typen av förändringar i sinnesstämning 

medför både en patient som är lugnare, tryggare och därmed mår bättre, samt att hon eller han 

även kan få lättare att vistas i olika sociala sammanhang. Sådana sammanhang kan vara både 

tillsammans med sina familjemedlemmar eller med sina grannar på vårdboendet, vilket 

förbättrar dessa sociala relationer som är viktiga för individen (Kanamori et al, 2001; 

Richeson, 2003). 

Majic, Gutzmann, Heinz, Lang och Rapp (2013) gjorde en studie som visade på en 

fördröjning av symtomutvecklingen hos demenssjuka personer. Studien gjordes under en tio 

veckor lång period där kontrollgruppens symptom i form av agitation och depression markant 

ökade. Studiegruppen fick under samma period DAI med en hund. Dessa patienter hade efter 

10 veckor inte försämrats i sina symptom utan låg kvar på samma värden vid mätning av 

agitation och depression. Detta visar att även om personerna inte får en mätbar förbättring i 

sina symptom, så kan demenssjukdomens progression hämmas. 

 

4.2 DAI kan väcka gamla minnen till liv och ökar den sociala interaktionen 

För personer som tidigare i livet haft djur och hundar kan en vårdhund eller mötet med en 

hund få dem att minnas och berätta om sina tidigare husdjur eller händelser som kretsar kring 

djuren. Det verkar som att personen med demenssjukdom har lättare att prata och berätta om 

händelser för hunden än för människor och att hundens närvaro klargör minnen (Swall, 

Ebbeskog, Lundh Hagelin & Fagrerberg, 2013). Det är inte bara glada minnen som väcks till 
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liv, utan även sorgliga situationer kommer fram i minnet. Vissa personer blir för stunden 

nedstämda och oroliga av dessa minnen. När minnet sedan sviker, personen få svårt att veta 

vad som händer här och nu och vad som är minnesbilder från förr.  (Swall et al, 2013).  Detta 

visade sig i en studie som Banks och Banks (2001) gjorde, då de äldre personerna, som bodde 

på vårdboenden, ofta spontant börjar prata med hunden. Ofta berättar de för vårdhunden om 

sina tidigare djur och om saker som de gjorde tillsammans.  

Marx et al (2011) gjorde en studie där de jämförde olika typer av hundstimuli (levande 

hundar, robothundar och filmer). De levande hundarna fick stor respons från personerna med 

demenssjukdom. Patienterna berättade om sina egna, gamla hundar och frågade om olika 

saker kring vårdhunden. Trots att de alla har olika former av demenssjukdom var det mesta av 

deras frågor och berättelser adekvata, vilket tyder på att hunden som stimuli hjälper individen 

att hitta rätt bland tankar och minnen.  

Att den demenssjuka personen hittar minnen som han eller hon börjar berätta om för hunden 

ger vårdpersonalen en ingång till att fråga vidare och få höra delar av den historia som 

patienten bär på. Detta såg Nordgren och Engström (2014b), där hundföraren kunde prata med 

patienten om de minnen som kom fram tillsammans med vårdhunden. 

 

4.3 DAI minskar depressionssymptom och öka upplevelsen av glädje 

Många personer upplever glädje i samband med DAI. Detta kan ibland vara svårt att mäta 

med de mätinstrument som finns att tillgå, men med hjälp av journalanteckningar från 

vårdpersonalen kan detta utläsas. Överlag upplevde studiedeltagarna glädje och välbefinnande 

under sessionerna med hunden och denna känslan håller ofta i sig en tid även efter att 

interventionen har avslutats (Nordgren & Engström, 2014a).  

Personer som lever med Alzheimer’s sjukdom som upplever ångest och nedstämdhet 

förbättras i dessa symptom vid DAI. Vid mätningar av de symptomen under tiden som terapin 

med vårdhunden pågick, minskade ångesten och nedstämdheten hos studiedeltagarna. Detta 

samtidigt som en ökning i tillfredsställelse och medverkan med omgivningen kunde 

observeras. Tydligast syntes minskningen av nedstämdhetssymptom. Denna förändring fanns 

kvar flera timmar efter att terapisessionen avslutats och resultaten fanns också kvar dagen 

efter (Mosello et al, 2011).  
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Moretti et al (2011) genomförde en sex veckor lång studie där deltagarna som bodde på 

omvårdnadsboende, fick delta i DAI med vårdhund. Efter dessa sex veckor hade de 

depressiva symptomen förbättrats med upp till 50 procent. Dessutom uttryckte samtliga 

deltagare att de tyckte att det var roligt att träna och umgås med hundarna och de upplevde att 

hundarna gav en lugnande inverkan.  

 

4.4 DAI kan ge fysiska förbättringar 

Fysiskt mätbara förändringar har också visats efter att interventioner med vårdhund har gjorts 

med studiedeltagare som lever med demenssjukdom. Att låta personer som lever med 

demenssjukdom träna tillsammans med en vårdhund ger mätbara positiva effekter avseende 

balansen. I förlängningen leder ökad balans till minskad fallrisk och att känna sig stark och att 

ha känslan av att själv klara av vardagssysslor är en viktig del i den upplevda livskvaliteten 

för de äldre patienterna (Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers och Ihlebäk, 2016). 

 Den förbättrade balansen beror på den fysiska aktiviteten som genomförs vid DAI. Vid 

träningen är studiedeltagaren, hundföraren och hunden ute och går promenad, kastar boll eller 

liknande aktiviteter med hunden. Det gör att studiedeltagaren använder kroppen på olika sätt, 

gör sidorörelser och böjer sig ner efter bollen vilket ger bra balansträning och styrketräning 

till en patientgrupp som stora delar av dagen är stillasittande (Olsen et al, 2016). 

En helt annan del av den fysiska påverkan är hjärtfrekvensen, pulsen, som visade sig sjunka 

markant efter djurassisterad terapi med vårdhund. Detta tyder på den lugnande effekt som 

DAI har visat sig ha för personer med demenssjukdom och är en fysisk, mätbar faktor för 

detta (Majic et al, 2013).  

 

4.5 DAI bidrar till ökad upplevelse av livskvalitet 

Nordgren och Engström (2014b) genomförde under en studie flertalet DAI med 

studiedeltagarna under en period. Mätningarna av livskvalitet skedde med hjälp av ett 

bedömningsformulär anpassat för personer med demenssjukdom. Efterhand som 

interventionerna genomfördes mättes livskvalitet baserat på olika observerbara beteenden hos 

studiedeltagarna. Det visade sig att studiedeltagarna efter 10 sessioner med vårdhunden hade 

förbättrat sina poäng enligt formuläret, vilket visar på en faktisk ökad livskvalitet.  
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Även den självskattade livskvaliteten ökar i samband med DAI. Enligt Moretti et al (2011) 

uppskattade deltagarna i de hundassisterade interventionerna att deras livskvalitet var högre 

efter att interventioner hade genomförts i sex veckor, jämfört med innan interventionerna 

startade. Det innebär att den självuppskattade livskvaliteten höjts samtidigt som de depressiva 

symptomen hade minskat avsevärt.  

Upplevd ofrivillig ensamhet är förknippat med låg livskvalitet. För dessa personer, som 

önskar kontakt med hundar, är DAI en åtgärd som reducerar känslan av ensamhet (Banks & 

Banks, 2001). För dessa personer är samvaron med djur vid DAI, så lite som en gång i 

veckan, effektivt för den upplevda livskvaliteten. En aspekt som Banks och Banks (2001) 

trycker på är vikten av att personen som deltar i DAI själv vill detta, och att detta ofta är 

baserat på vilka tidigare erfarenheter han eller hon har av djur.  

För de som av olika anledningar inte har möjlighet att träffa levande hundar, exempelvis på 

grund av svår allergi, ändå kan delta i varianter av DAI. Det har visat sig att en hund i 

robotform även den är effektiv för att minska känslan av ensamhet. Precis som med levande 

hundar kan den demenssjuka personen knyta an till robothunden och skapa en relation med 

den (Banks, Willoughby & Banks, 2008).  

För de personer som livskvaliteten visat sig öka mest i samband med hundassisterad terapi, är 

de som tidigare i livet har haft hundar eller andra husdjur och som har vana av att vara 

omgiven av sina djur. För de personerna som har en önskan av att träna tillsammans med 

hund, eller bara att umgås med en hund, är DAI en åtgärd som höjer livskvaliteten och för 

denna patientgrupp har effekterna visat sig vara större än för de som inte tidigare har haft nära 

kontakt med djur (Richeson, 2003).     

 

5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

Samtliga analyserade studiers resultat pekar i samma riktning, att DAI på flera sätt är positivt 

för de personer som lever med demenssjukdom. Många av de resultat och förändringar som 

uppmättes i studierna i samband med DAI är relativt små och får mer ses som positiva 

tendenser eller trender än entydiga resultat. Trots detta är resultaten övervägande positiva och 
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användandet av DAI som icke-farmakologisk behandling verkar lovande för de personer som 

önskar denna typ av terapi.  

Det har visat sig att personer med demenssjukdom ibland har lättare att uttrycka sig och 

minnas händelser från förr i sällskap av vårdhunden, än då det bara finns människor runt 

omkring. Att med hjälp av DAI åter komma i kontakt med gamla minnen kan många gånger 

vara en positiv upplevelse både för personen med demenssjukdom och för anhöriga, då de kan 

dela dessa med varandra. Detta kan också hjälpa personen med demenssjukdom att minnas sin 

egen plats i livet och den person som han eller hon varit. Däremot kan även sorgliga minnen 

väckas till liv. Medvetenheten om det som hänt tidigare kan även skapa medvetenhet om den 

nuvarande demenssjukdomen och orsaka oro och nedstämdhet när minnet plötsligt sviker 

(Swall et al, 2013). Att återkoppla till det förflutna kan spontant uppfattas som en positiv 

upplevelse, det finns studier som tyder på att bearbetning av gamla minnen har viss 

antidepressiv effekt (Frazer, Christiansen & Griffiths, 2005). Däremot finns inte något tydligt 

kopplat till varför det skulle vara fördelaktigt för personen i fråga, särskilt då de minnen som 

kommer till ytan riskerar att göra personen orolig och ledsen. Dessa minnen, samt de svåra 

känslor som de kan innebära för personen kommer att behöva hanteras och det anses 

olämpligt att lämna någon ensam att hantera dessa känslor. Detta kommer hundföraren, eller 

den personal som deltar vid interventionen, att behöva vara beredd på och hantera (Swall et al, 

2013).   

Depressiva symptom är starkt förknippade med låg upplevd livskvalitet. Att dämpa och 

minska dessa symptom bör därför vara en åtgärd som höjer personens känsla av 

välbefinnande. Positiva resultat har uppmätts vid bedömning av depressiva symptom, där 

mätningar gjorts före och efter att DAI har genomförts för att bedöma skillnaden i 

sinnesstämning (Mosello et al, 2011; Moretti et el, 2011). Det som inte framgår efter att 

litteraturstudien har gjorts är hur länge de positiva resultaten sitter i, samt hur ofta sessionerna 

med hunden ska genomföras för att ge bästa effekt (Bernabei et al, 2013).  

Ett resultat som förvånade är hur väl den artificiella robothunden påverkade studiedeltagarna. 

Att robothunden gav lika god effekt på livskvalitet som den levande hunden, gör att fler 

personer kan ta del av DAI (Banks, Willoughby & Banks, 2008). De kontraindikationer mot 

DAI som finns i form av allergi, hundrädsla och en opassande miljö för djur gäller inte för 

robothunden vilket öppnar för ett bredare användande av djurterapi, eller varianter av 

djurterapi.   
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De rent fysiska effekterna som setts i några av studierna (Majic et al, 2013; Olsen et al, 2016) 

är lättare att mäta och få ett säkert resultat. Förbättrad balans kommer troligtvis av en ökning i 

fysisk aktivitet som hundpromenader samt att kasta boll med hunden och är en rent muskulär 

utveckling med ökad styrka och kroppskontroll. Detta är en viktig del i livskvaliteten för den 

äldre, demenssjuka personen, dels för förmågan att kunna använda kroppen i vardagliga 

aktiviteter och dels för att undvika fall vilket kan resultera i svårare skador som kräver 

sjukhusvård (Beck-Friis et al, 2007). En sänkt puls är sammankopplat med den lugnande 

inverkan som många upplever av att befinna sig i sällskap av djur vilket ger en positiv 

upplevelse för den demenssjuka personen (Jorgenson, 1997). 

För att positiva effekter ska uppnås vid DAI krävs det att personerna som deltar är motiverad 

och vill träna tillsammans med hunden. Ofta är det individens tidigare erfarenheter av djur 

och hundar som avgör vilka som är mottagliga och lämpade för att delta i DAI (Richeson, 

2003). I de studier som granskats har majoriteten av de som frivilligt deltagit i studierna varit 

tidigare djurägare och vana sedan tidigare att umgås eller jobba ihop med djur (Fritz et al, 

1995).  

Att mäta upplevd livskvalitet för personer kan vara svårt, eftersom det innebär skilda saker för 

olika individer (WHO, 1997). De formulär som finns att tillgå för att bedöma livskvalitet hos 

personer med demenssjukdom baseras på förutbestämda frågor, vilket eventuellt inte 

sammanfaller med den tillfrågade personens tanke om vad som innebär livskvalitet för honom 

eller henne. Det skulle då kunna finnas en risk att det inte är den enskilda individen som avgör 

vad som innebär livskvalitet för honom eller henne, utan att det är en normbild av vad 

livskvalitet skulle kunna vara där bedömningen faktiskt blir hur väl personen passar in i den 

bilden (Carr & Higginson, 2001). Trots dessa eventuella felkällor, syns i flertalet studier där 

bedömning av livskvalitet gjorts en förbättring hos studiedeltagarna. Särskilt märks denna 

förändring hos personer som tidigare i livet har haft husdjur och saknar den kontakten 

(Richeson, 2003). En annan viktig aspekt i varför DAI skulle öka livskvaliteten är genom att 

minska känslan av ensamhet som många gamla personer upplever och som sänker en 

människas livskvalitet (Banks & Banks, 2001).  

Bedömningsinstrument och formulär som används för mätning av upplevd livskvalitet hos 

personer med demenssjukdom innebär observation av förekomst eller frånvaro av beteenden 

som sedan sammanställs och bedöms som vilken livskvalitet individen har. Dessa 

bedömningsinstrument är utformade på detta sätt på grund av svårigheten i att intervjua en 
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demenssjuk person. Det kan ändå vara problematiskt att bedöma en annan individs upplevda 

livskvalitet utifrån dessa kriterier (Carr & Higginson, 2001). Många av mätinstrumenten som 

finns att tillgå kan ha svårt att upptäcka små förändringar, även om de är märkbara för den 

vårdpersonal som känner den demenssjuka personen. Journalen kan då vara till hjälp vid 

evaluering av resultaten (Nordgren & Engström, 2014b).  

Resultatet i denna litteraturstudie har kategoriserats i flera underrubriker som bedömts 

underliggande och kopplade till god livskvalitet enligt WHO’s definition (1997). Dessa har 

setts som psykiskt välmående, upplevelse av glädje, fysisk funktion och känslan av att som 

individ fylla ett syfte och en plats. Utifrån detta synsätt skulle det vara möjligt att bedöma en 

persons livskvalitet. Om dessa parametrar eller områden uppfylls eller förbättras kan man vid 

undersökningar dra slutsatsen att livskvaliteten för många personer med demenssjukdom ökar 

i samband med djurassisterade interventioner, vilket också är det som litteraturstudien visar.  

Inom den palliativa omvårdnaden är sjuksköterskans roll till stor del att sträva mot att uppnå 

så god livskvalitet som möjligt för varje enskild person. Detta kan innebära att lindra 

symptom som sänker upplevelsen av god livskvalitet och att se till att de aktiviteter som är 

viktiga för just den specifika personen kan genomföras. Inom detta område skulle DAI kunna 

bidra till just detta för de personer som önskar samvaro med djur. Det finns även beskrivet hur 

omvårdnaden om ett djur gör att personen i fråga känner sig behövd och känner att livet har 

en mening vilket är en motivator för ökad livskvalitet (Colombo, Dello Buono, Smania, 

Raviola & De Leo, 2006). 

Vid omvårdnadssituationer av personer med demenssjukdom, exempelvis vid personlig 

hygien, kan det vara lätt att hamna i lägen där tvångsmetoder används om personen som 

behöver omvårdnaden inte vill delta eller upplever situationen som kränkande. För att undvika 

detta kan vårdhundens närvaro lugna och lindra oro hos personen med demenssjukdom och 

hjälpa till att göra personen delaktig i omvårdnadsarbetet (Johannesson & Garvik, 2016). 

Detta hjälper inte bara personen som är patient utan även omvårdnadspersonalen, då arbetet 

sker utan tvångsmedel vilket är i enlighet med ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Flera av studiedeltagarna upplevde att interventioner med 

vårdhundarna hade en lugnande inverkan och de blev mindre oroliga (Moretti et al, 2011; 

Kanamori et al, 2001, Richeson, 2003; Jorgenson, 1997). Dessa effekter borde kunna minska 

användandet av lugnande läkemedel för den äldre patientgruppen vilket skulle vara 

fördelaktigt i flera avseenden. De biverkningar som denna läkemedelsgrupp har skulle minska 
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vilket i sin tur minskar fallskador och vårddygn på sjukhus (Power, 2010), vilket är en onödig 

kostnad för samhället som skulle kunnat undvikas. Tyvärr är minskad läkemedelsanvändning 

ingenting som har visats i någon av de artiklar som granskats för litteraturstudien.  

Roxberg (2005) beskriver en vårdande form av tröst, som innebär en stark närvaro där den 

som tröstar följer med i sorgen istället för att försöka bryta eller avleda. I detta avseende är 

hunden ett bra hjälpmedel då vårdhunden har förmågan att finnas hos den lidande individen 

utan att lägga någon värdering i ledsamheten (Höök, 2010a). Vid DAI kan vårdhunden skapa 

ett annat syfte med tillvaron och genom aktiviteter tillsammans med den demenssjuka 

personen forma ett nytt sammanhang att vistas i vilket gör att trösten blir lättare att ta till sig. 

Vårdhunden kan även skänka tröst i form av att minska ensamhetskänslor hos personer som 

lever  med demenssjukdom (Banks, Willoughby & Banks, 2008) och har visat sig vara ett 

effektivt verktyg för att lindra nedstämdhet och sprida glädje hos de äldre (Nordgren & 

Engström, 2014a; Mosello et al, 2011; Moretti et al, 2011). 

 

5.2 Metoddiskussion 

Vissa brister i litteraturstudien kan konstateras. Underlaget bestående av 13 studier är relativt 

litet för att svara mot en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2015). Detta beror på ett 

litet utbud av genomförda studie inom ämnet djurassisterad terapi och demenssjuka. Vid 

databassökningarna var flera av de artiklar som enligt sitt abstract och titel bar på värdefull 

kunskap för litteraturstudiens frågeställningar inte aktuella enligt exklusionskriterierna 

(Forsberg & Wengström, 2015). Flera var på andra språk än engelska eller svenska, vilket 

gjorde att författarna inte kunde ta del av innehållet på grund av språket. Ytterligare flera 

artiklar som kom fram i sökningarna i databaserna fanns inte tillgängliga i full text för 

studenterna på Uppsala Universitet vilket innebär att den inte finns att läsa i sin helhet. Detta 

var synd då de enligt sitt abstract verkade vara en tillgång för att svara på litteraturstudiens 

frågeställning.  

Diskussioner har också förts författarna emellan huruvida såpass gamla studier som 2000 

skulle vara med i litteraturstudien. Dock så resonerades det så att eftersom huvudfokus på 

litteraturstudien var livskvalitet och inte specifik vård eller medicinteknik, så spelade det 

ingen roll att studierna var gjorda för nästan två decennier sedan. Syftet med litteraturstudien 
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var ju att titta på DAI och dess påverkan på livskvalitet hos individen, vilket bör har samma 

förutsättningar oavsett vilket år interventionerna genomfördes. 

Styrkor i litteraturstudien finns, trots att relativt få artiklar har använts för att besvara syftet 

vilket beror på ovan nämnda orsaker. Däremot är det så att de analyserade studierna i stort 

visar på liknande resultat och slutsatser vilket gör att litteraturstudiens syfte känns besvarat 

och resultatet mättat. Av de studier som har använts i litteraturstudien har majoriteten 

bedömts vara av hög kvalitet, vilket ger skäl för att säga att denna litteraturstudies resultat är 

tillförlitligt och korrekt. Även det faktum att studerade artiklar är från olika delar av världen 

och ändå kommer fram till liknande resultat är sådant som stärker litteraturstudiens resultat. 

Ett återkommande tema hos de studier som studerats är slutsatsen att mer forskning inom 

området krävs för att med säkerhet kunna säga vilka kliniska effekter DAI har för de personer 

som lever med demenssjukdom. Storskaliga studier saknas, då deltagarantalet ofta är lågt 

vilket gör generalisering svårare trots visade positiva effekter. Även studier kring hur 

läkemedelsanvändningen påverkas av DAI saknas. Detta hade varit intressant då ett problem 

inom demensvården är just läkemedelsanvändningen och behovet av icke-farmakologiska 

alternativ. 

 

 

6. SLUTSATS 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att interventioner med vårdhundar inom vården 

verkar ha positiva effekter hos personer med demenssjukdom. Viktigt är att personen som ska 

delta i dessa interventioner vill och tycker om att umgås med den typ av djur som används vid 

interventionen, i detta fall hundar, annars kommer troligtvis inte interventionen att bidra till 

ökad livskvalitet. För de personer som inte vill delta i DAI men som skulle ha nytta av icke-

farmakologisk behandling, finns det en mängd andra, icke-farmakologiska 

behandlingsalternativ att ta del av. Av det resultat som framkommit i denna litteraturstudie 

finns det starka skäl att använda DAI vid omvårdnad av demenssjuka personer i syfte att öka 

den upplevda livskvaliteten. 
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Bilaga 1          

Protokoll för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod 

  

Granskad studies namn och författare:   

       

Utgår studien från en väldefinierad frågeställning?  

 Ja    Nej   Vet ej 

Vad avsåg författarna att studera?  

      

Relevant urvalsprocedur?                    Ja   Nej Beskrivs ej  

Relevanta inklusions- och exklusionskriterier?        Ja   Nej Beskrivs ej   

Beskrivs 

undersökningsgruppen med relevanta variabler?        Ja    Nej    

Beskrivs storleken på bortfallet?                                     Ja     Nej    

Är urvalet representativt för den population man vill generalisera resultaten till?  

  Ja    Nej   Vet ej 

  

Är mätinstrumenten valida?       Ja    Nej   Beskrivs ej 

Är mätinstrumenten reliabla?       Ja    Nej   Beskrivs ej 

Används adekvata statistiska metoder?   Ja    Nej   Vet ej 

Förs acceptabla forskningsetiska resonemang?   Ja    Nej  

Är resultatet tillförlitligt?       Ja    Nej   Vet ej 

Är resultatet generaliserbart?    Ja    Nej   Vet ej 

  

Kan studiens slutsatser motiveras 

från de erhållna resultaten?                   Ja    Nej   Vet ej  
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Sammanfattande bedömning av kvaliteten        Hög    Medel  

  

Motivering till sammanfattande bedömning av kvaliteten :        

  
 

  

  Låg  
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Bilaga 2          

Protokoll för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 

Granskad studies namn och författare:   

       

Finns det ett tydligt syfte med studien?  

 Ja    Nej   Vet ej   

Vad avsåg författarna att studera?  

       

Relevant urvalsprocedur?    Ja    Nej   Beskrivs ej 

Relevant datainsamling?     Ja    Nej   Beskrivs ej   

Tydligt analysförfarande?     Ja    Nej   Beskrivs ej   

Verkar det rimligt att anta att data har uppnått ”mättnad”, dvs att man samlat tillräckligt med 

information för att beskriva variationen i det fenomen man studerar?   

         Ja    Nej  

Beskrivs undersökningsgruppen med relevanta variabler?  

  Ja    Nej 

Är resultatet logiskt och begripligt?  

 Ja    Nej    

Kan studiens slutsatser motiveras från de erhållna resultaten                 

 Ja    Nej   Vet ej   

  

  Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvaliteten       Hög    Medel    Låg  
Motivering till sammanfattande bedömning av kvaliteten         
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Bilaga 3 

 

Förkortningsförklaring till bedömningsformulär 

 
Behave-AD: Behavior pathology in Alzheimer’s disease 

BPSD: Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens 

CMAI: Cohen Mansfield Agitation Inventory 

DMAS: Dementia mood assessment scale 

DPHQ: Demographic and pet history questionnaire 

GDS: Geriatric depression scale 

MDDAS: Multi-dimential dementia aassessment scale 

MMSE: Mini mental state examination 

MLAPS: Modified Lexington attachment to pets scale 

N-ADL: Numerical activities of daily living 

UCLA-LS: University of California at Los Angeles loneliness scale 

QUALID: Quality of life in late stage dementia scale 
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Bilaga 4 
Tabell 2 Översikt över utvalda artiklar. Förkortningsförklaring finns som Bilaga 3. 

Författare, årtal 

& land 

Titel Studietyp Kvalitet Syfte Metod och Deltagare Resultat 

Nordgren och 

Engström (1) 

 

2014 

Sverige 

 

Effects of dog 

assisted intervention 

on behavioral and 

psychological 

symptoms of 

dementia. 

Kvantitativ Hög Att utvärdera effekten av 6 

månaders hund-assisterad 

intervention på 

psykologiska symptom och 

beteenden hos äldre 

personer med demens. 

 

10 sessioner. 45-60 min. 1-2ggr/vecka. 

Bedömning med MMSE, BPSD 

(CMAI;MDDAS) 

Bedömning före, direkt efter samt 

uppföljning 3 och 6 månader efter 

avslutad intervention. 

33 deltagare. 

Kontrollgrupp=13. 

Interventionsgrupp=20. 

Inga signifikanta 

skillnader, men positiva 

tendenser bland annat 

vad gäller agitation.  

Nordgren och 

Engström (2) 

 

2014 

Sverige 

Animal Assisted 

Intervention in 

Dementia: Effects on 

Quality of Life. 

Kvantitativ Hög Utvärdera vilka effekter 

DAI kan ha på livskvalitén 

hos äldre personer med 

demens, boende på 

svenska vårdboenden.   

10 träningstillfällen med 

vårdhundsteam. 

Livskvaliteten mättes med QUALID. 

19 deltagare till en början. 

9 personer fullföljde interventionen.  

Livskvaliteten ökade 

efter AAT. 
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Moretti, De 

Ronchi, Bernabei, 

Marchetti, Ferrari, 

Forlani, Negretti, 

Sacchetti och Atti 

 

2011 

Italien 

Pet therapy in elderly 

patients with mental 

illness. 

Kvantitativ Hög Utvärdera vilken effekt 

DAI kan ha på kognitiv 

funktion, sinnesstämning 

samt uppfattad livskvalitet 

hos äldre patienter med 

demens, depression och 

psykos boende på 

vårdboende och 

omsorgsboende.  

 

Mätning med MMSE och GDS 

(depression). Självskattnings formulär 

för livskvalitén användes också. 

21 deltagare- 

Interventionsgruppen=10 (9 kvinnor, 1 

man) 

Kontrollgrupp=11 (alla kvinnor). 

Depressoionssymptom 

minskade efter DAI. 

MMSE förbättrades. 

Patienterna upplevde att 

livskvaliteten ökade.  

Majic, Gutzmann, 

Heinz, Lang och 

Rapp. 

 

2013 

Tyskland 

Animal-Assisted 

Therapy and 

Agitation and 

Depression in 

Nursing Home 

Residents with 

Dementia: A 

Matched Case-

Control Trial. 

Kvantitativ Hög Att ta reda på vilken effekt 

Animal Assisted Therapy 

har på agitation/aggression 

och depressions symptom 

hos personer med demens 

som bor på vårdboende. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

AAT under 10 veckor.  

Mätinstrument: MMSE, CMAI, 

DMAS. 

54 deltagare. 27 i 

interventionsgruppen. 27 i 

kontrollgruppen. 

 

Kontrollgruppens 

symptom (depression och 

agitation) ökade under 10 

veckor. 

Interventionsgruppens 

symptom minskade eller 

var stabila under 10 

veckor. 

AAT verkar hindra 

utvecklingen av symptom 

vid demenssjukdom.  
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Swall, Ebbeskog, 

Lundh, Hagelin och 

Fagerberg.  

 

2013. 

Sverige. 

Can therapy dogs 

evoke awareness of 

one’s past and 

present life in persons 

with Alzheimer’s 

disease?  

Kvalitativ Hög Att belysa betydelsen av 

den levda erfarenheten av 

möten med en terapi hund 

för personer med 

Alzheimers sjukdom. 

 

10 sessioner/person som spelades in 

och resulterade i totalt 25 timmars 

material. 

Fokus låg på interaktionen mellan 

personen med Alzheimers och hunden. 

Materialet transkriberades till text och 

inkluderade verbal och icke-verbal 

kommunikation såsom leenden, skratt 

och ögonkontakt. 

Delades sedan in i olika teman. 

Deltagare=5 (4 kvinnor, 1 man) 

Hundens närvaro 

stimulerade patienterna 

till att minnas sådant som 

hänt tidigare och gör 

kontakt med minnen 

möjlig. Ger vårdaren en 

möjlighet att prata med 

patienten om det som 

upplevts tidigare.  

Richeson 

 

2002 

USA 

Effects of animal-

assisted therapy on 

agitated behaviors 

and social 

interactions pf older 

adults with dementia. 

Kvantitativ Hög Undersöka om animal-

assisted therapy kan 

minska agiterande 

beteenden och öka sociala 

interaktioner hos personer 

med demens.  

Delades in i tre faser: baseline: innan 

interventionen, post-test=efter tre 

veckors intervention och follow-up=tre 

veckor efter avslutad intervention.  

Bedömning med MMSE, CMAI. 

Utfördes under 9 veckor på två olika 

vårdboenden.  

Varje interventionsgrupp bestod av 

personal från boendet, vårdhund och 

vårdhundsförare. 

Deltagare var 15 personer (14 kvinnor, 

1 man) 

Agiterande beteenden 

minskades och sociala 

interaktioner ökade bland 

de demenssjuka som 

deltog i studien.  

Fortsatta studier är dock 

nödvändiga för att avgöra 

hur ofta interventioner 

bör ske för att ha bästa 

effekt.  
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Kanamori, Suzuki, 

Yamamoto, Kanda, 

Matsui, Kojima, 

Fukawa, Sugita och 

Oshiro. 

 

2001 

Japan 

A day care program 

and evaluation of 

animal-assisted 

therapy (AAT) for 

the elderly with 

senile dementia. 

Kvantitativ Medel Att undersöka 

användbarheten av AAT 

för demenssjuka personer 

genom att bedöma deras 

kognitiva och fysisk 

funktion samt utvärdera 

det endokrina stress svaret.   

Sex sessioner med AAT varannan 

vecka.  

Bedömning med MMSE, N-ADL och 

Behave-AD 

Endokrinologiskt svar mättes genom 

Cg A i saliv.  

Deltagare = sju personer med tidigare 

erfarenhet av djur. 

Kontrollgrupp = 20 personer (16 

kvinnor, 4 män) 

Reducerade aggressiva 

symptom samt minskad 

ångest och fobiska 

beteenden. 

Banks och Banks. 
 
2002 
USA 

The Effects of 

Animal-Assisted 

Therapy on 

Loneliness in an 

Elderly Population in 

Long-Term Care 

Facilities. 

Kantitativ Hög Hur AAT påverkar känslan 

av ensamhet hos äldre 

boende på vårdboenden. 

Deltagarna var uppdelade I tre olika 

grupper. Pågick i sex veckor.  

Grupp 1= Hade AAT tre ggr/vecka 

Grupp 2= Hade AAT 1 gång/vecka 

Grupp 3= Kontrollgrupp, ingen 

intervention med AAT 

Bedömning med DPHQ, UCLA-LS en 

gång före interventionen startade och 

mot slutet av studien. 

Deltagare= 45 personer 

AAT minskade känslan 

av ensamhet.  

En session med AAT i 

veckan hade lika stor 

effekt som ATT tre 

gånger i veckan. 

Personer som tidigare 

hade haft husdjur 

upplevde störst effekt. 

Banks, Willoughby 
och Banks. 
 
2007 
USA 

Animal-Assisted 

Therapy and 

Loneliness in Nursing 

Homes: Use of 

Robotic versus 

Living Dogs. 

Kvantitativ Hög Minskar känslan av 

ensamhet med AAT med 

levande hund eller 

robothund och I så fall 

finns det skillnader mellan 

dessa.  

Intervjuer av personer boende på tre 

olika vårdboenden. 

Bedömning med UCLA-LS, MLAPS. 

Interventionsgruppen fick AAT med 

robothund eller levande hund veckovis 

i åtta veckor i ca 30 min.  

Kontrollgruppen ingen intervention. 

Ensamhet minskade 

signifikant i 

interventionsgruppen. 

Både hunden och 

robothunden hade god 

effekt.   
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Johannessen och 
Garvik. 
 
2015 
Norge 

Experience with the 

use of 

complementary and 

alternative medicine 

in nursing homes: A 

focus group study 

Kvalitativ Hög Undersöka hur 

sjuksköterskor och 

undersköterskor upplever 

olika former av icke-

farmakologiska 

behandlingsalternativ och 

deras effekter. 

Gruppintervjuer med sjuksköterskor 

och undersköterskor på 3 olika 

vårdboenden.  

Sjuksköterskorna 

upplever att icke-

farmakologiska 

behandlingar/terapier är 

effektiva, spännande och 

givande för patienterna, 

men svårt på grund av 

bristande kunskap i 

ämnet samt behovet av 

stöd från cheferna.  

Mossello, Ridolfi, 
Mello, Lorenzini, 
Mugnai, Piccini, 
Barone, Peruzzi, 
Masotti och 
Marchionni. 
 
2010 
Italien 

Animal-assisted 

activity and 

emotional status of 

patients with 

Alzheimer’s disease 

in day care. 

Kvalitativ Hög Utvärdera effekten av 

AAT hos äldre personer 

med demenssjukdom, 

gällande kognition, humör, 

agitation och psykiska 

symptom.  

Kontrollerad, icke-randomiserad 

design. Behandling med AAT 3 

ggr/vecka, totalt 100 min/vecka. 

Studien pågick 8 veckor.  

Deltagare: 10 personer. 

Ångest och nedstämdhet 

minskade efter AAT. 

Tillfredsställelse, fysisk 

aktivitet och allmän 

vakenhet ökade efter 

AAT.  

Kognition och 

neuropsykiatriska 

symptom var 

oförändrade. 

Olsen, Pederson, 

Enders-Slegers, 

Ihlebäck. 

 

2016 

Norge 

Effect of animal-

assisted activity on 

balance and quality 

of life in home-

dwelling persons with 

dementia.  

Kvantitativ Hög Undersöka om AAT har 

positive effect på balans 

och livskvalitet hos 

personer med demens.  

Prospektiv, kluster-randomiserad 

design på 16 olika dagvårds-kliniker 

för demenssjuka. Klinikerna 

randomiserades till att deltagarna i 

studien fick delta i AAA (30 min, 2 

ggr/vecka i 12 veckor) eller till 

kontrollgrupp (terapi/behandling enligt 

rutin). 

Deltagare: 42 personer i 

interventionsgrupp, 38 personer i 

kontrollgrupp.  

Balansen ökade 

signifikant för personerna 

i interventionsgruppen.  

Ingen signifikant ökning 

av livskvalitet i 

interventionsgruppen. 
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Marx, Cohen-

Mansfield, Regier, 

Dakheel-Ali, 

Srihari och Thein. 

 

2010 

USA 

The impact of 

different dog-related 

stimuli on 

engagement of 

persons with 

dementia. 

Kvantitativ Medel Att bidra med empirisk 

utvärdering av effekten av 

AAT hos personer med 

demenssjukdom, samt hur 

olika hund-relaterade 

stimuli påverkar 

patienterna.  

Olika hundrelaterade stimuli/övningar 

där engagemang räknades genom hur 

länge patienterna engagerade sig vid 

övningen.  

Stimuli: 3 olika hundar, valp-video, 

robothund, mjukishund.  

Deltagare: 56 personer, varav 44 

kvinnor. 

Valpvideon och den stora 

hunden gav mest 

engagemang, där 

patienterna gav mest 

respons (verbal respons). 

Den lilla hunden gav 

betydligt mindre respons. 

 

 

 


