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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av 

demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även 

utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika 

demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. 

Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer 

populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka positivt på både 

fysiologiska och psykologiska symtom, och därmed användas av sjuksköterskor som ett 

ytterligare verktyg inom den personcentrerade omvårdnaden. 

Syfte: Att undersöka hur personer med demenssjukdom påverkas av omvårdnadsåtgärder som 

innefattar djur.  

Metod: Systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Arbetet behandlade 18 artiklar 

som på något sätt använde sig av Animal-Assisted Therapy eller Animal-Assisted Activities 

eller som på annat sätt hade djur inom demenssjukvården. Studien innefattade djur som hund, 

katt, akvariefisk, fågel och både gosedjur och mer avancerad djurrobot. 

Resultat: Studiens resultat visar hur djurs deltagande i omvårdnadsarbetet med demenssjuka 

personer, eller att bara finnas i deras vårdmiljö, hjälpte att minska nivåerna av ångest och 

stress, sänkte blodtrycket, och även om de inte minskade den degenerativa utvecklingen av 

demenssjukdomar, så visade resultat att de inte blev sämre.  

Slutsats: Enligt denna litteraturstudie framgår det att djur av olika slag bör ses som en 

värdefull tillgång inom omvårdnadsarbetet av demenssjuka, då det ökar livskvalité och 

bromsar sjukdomens fortskridande.  

 

Nyckelord: omvårdnad, djurterapi, demens 



       

ABSTRACT 

 

Background: Every year, approximately 25 000 people in Sweden are diagnosed with a form 

of dementia. The need for adapted care for this demographic is current and thus new forms of 

care and treatment need to be found and be up to date. There are currently no curing treatment 

for dementia, instead, focus is to decrease the suffering of the symptoms connected to a 

dementia diagnosis. Animal-assisted therapy (AAT) and Animal-assisted activity (AAA) has 

increased its popularity within different areas of care. Animals can have a positive effect of 

both physical as psychological symptoms. Thus there are reasons to believe that animals can 

and should be used by nurses, as a further step of developing patient-centred methods of care.  

Aim: This review looked into the different forms animals can help in the treatment of people 

with dementia, especially focusing on how animals affect the different but typical symptoms 

of dementia.  

Method: A review of 18 original articles that has been studying Animal-Assisted Therapy 

(AAT) and Animal-Assisted Activity (AAA) or any other form of animals presenting itself in 

the dementia care. This included several different types of animals, like dogs, cats, aquatic 

fish and even stuffed animals and a robot seal. 

Result: The result of this review was that animals’ participation in the treatment of people 

with dementia, or just occurring in these people’s every day life, helped reducing the levels of 

anxiety and stress, lowered their blood pressure, and if not reduced at least halted the 

degenerative process of the illness.  

Conclusion: According to the results to this review, animals should be considered to be a 

valuable asset in the treatment and care of people suffering of dementia, since they increase 

the quality of life of those with dementia, and in best case scenario reduces the progression of 

the disease.  

 

Key words: nursing, animal assisted-therapy, dementia. 
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BAKGRUND 

Demens 

1906 beskrev den tyske psykiatrikern Alois Alzheimer det första fallet av sjukdomen som 

senare skulle kallas Alzheimers sjukdom. På ett sjukhus för personer med psykiska besvär i 

Frankfurt fanns det en 51-årig patient som intagits på grund av paranoida tecken. I 

anteckningarna från sjukhuset finns nedskrivna symtom som minnessvårigheter, 

hallucinationer samt tal- och skriv-svårigheter. Patienten dog 1906 av blodförgiftning, som 

orsakats av infekterade liggsår. Alois Alzheimer obducerade patienten och fann en atrofierad 

hjärna som hade senila plack mellan nervcellerna. Han döpte sjukdomen till presenil demens, 

men namnet ändrades senare till hans efternamn, Alzheimers sjukdom (Armanius Björlin, 

2004; Basun, 2013). 

 

Idag finns cirka 160 000 personer med någon typ av demenssjukdom i Sverige och 

uppskattningsvis insjuknar ungefär 25 000 personer i en demenssjukdom varje år (Svenskt 

Demenscentrum, 2017). Ungefär hälften av de som har demensdiagnos uppskattas bo hemma. 

Förekomst av demenssjukdom ökar med stigande ålder; i åldersgruppen 60-64 år anges 1,5 

procent ha demensdiagnos. I åldersgruppen 90 år och äldre ökar antalet till 37% (Berentsen, 

2010; Ragneskog, 2011).  

 

Demensdiagnoser 

Demens är i sig ingen sjukdom utan ett samlingsnamn på olika slags demensdiagnoser. Dessa 

kan delas in i tre olika diagnoser. Primärdegenerativa demenssjukdomar innebär att 

hjärncellerna förtvinar och dör i onormal omfattning; symtomen kan se olika ut beroende på 

var i hjärnan skadan sitter. Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste demenssjukdomen, 

drabbar främst tinning och hjässloberna och bland de första symtomen är glömska och 

svårigheter att planera. Frontallobsdemens, kallas även pannlobsdemens och frontotemporal 

demens, drabbar oftast tinning och pannlober, vilket påverkar de sociala och praktiska 

funktionerna som i sin tur yttrar sig i förlust av omdöme och brist på hämningar. I dessa fall 

går det att se att minnesfunktionerna bevaras längre än vid exempelvis Alzheimers sjukdom. 

Denna typ av demens drabbar dessutom främst yngre personer i åldern 40-60 år. En annan 

primärdegenerativ demenssjukdom är Lewy Body. Denna typ drabbar främst den vita 

hjärnsubstansen som finns under den grå hjärnbarken. Symtomen för Lewy Body kan variera 
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under samma dag och vara allt från trötthet, nedsatt uppmärksamhet till hasande gång och 

stelhet. Ett vanligt symtom är synhallucinationer. Även här är minnet bevarat till ett senare 

skede i sjukdomen (Langius-Eklöf, 2014; Ragneskog, 2011)  

 

Den näst vanligaste demensdiagnosen är vaskulär demens. Gemensamt för de vaskulära 

sjukdomarna är att skadan beror på minskad syretillförsel till hjärnan, vilket ofta har orsakats 

av en blodpropp eller en blödning. Till skillnad från de primärgenerativa demenssjukdomarna 

kommer symtomen ofta hastigt och märkbart, och det händer att patienten kan berätta när 

besvären startade. Några av symtomen som kan uppstå är nedsatt initiativförmåga, svårigheter 

att planera, personlighetsförändringar och gångsvårigheter. Till vaskulär demens räknas även 

hjärnskador som kan inträffa efter en större hjärnblödning (Langius-Eklöf, 2014; Ragneskog, 

2011)  

 

Den sista gruppen av demensdiagnoser är sekundära demenssjukdomar. Detta kallas de 

tillstånd som kan ge demensliknande symtom och som kan leda till demens, men som inte är 

orsakad av egentlig demenssjukdom. Det kan handla om bristtillstånd, som brist på vitamin 

B12 och folsyra, eller ämnesomsättningsstörningar. Det kan också orsakas av infektioner i 

hjärnan, vid till exempel HIV, herpes och syfilis, eller toxiska skador på hjärnan såsom 

exempelvis alkoholskador (Langius-Eklöf, 2014; Ragneskog, 2011). 

 

Grader av demens 

Det finns olika variationer och grader av demenssjukdomar, men gemensamt för alla är att de 

som insjuknar tappar funktioner till följd av hjärnskador som utvecklas över tid och som har 

olika snabba förlopp. En person med demenssjukdom kommer troligtvis behöva hjälp och 

omvårdnad av närstående och vårdpersonal för att klara av sin tillvaro (Berentsen, 2010).  

 

De olika graderna av demens brukar sammanfattas i mild demens, måttlig demens och svår 

demens (Berentsen, 2010; Ragneskog, 2011). Den milda demensen är den fas då personen 

själv uppmärksammar sin glömska och dess konsekvenser och ofta bagatelliserar sina 

problem. I detta skede kan personen oftast klara sig ganska bra på egen hand i sitt hem, även 

om ångest och depressiva symtom inte är ovanliga (Berentsen, 2010). Måttlig demens är den 

fas då personen ofta inte klarar sin vardag utan hjälp längre; konsekvenstänkandet är borta 

och det kan innefatta svårigheter att klä sig rätt för vädret, och förmågan att laga mat och 
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sköta andra vardagliga sysslor har gått förlorade. Det blir vanligare att gå vilse, att inte hitta 

hem igen då lokalsinnet försämras kraftigt. Denna fas, då personen fortfarande är medveten 

om bortfallen av funktioner, gör att ångest, förtvivlan och ilska kan uppstå. Beroendet av 

stödåtgärder som hemtjänst eller dagvård kan här bli nödvändigt (Berentsen, 2010). När den 

sista fasen som kallas svår demens uppkommer, minns den drabbade bara korta sekvenser av 

sitt tidigare liv och personen får svårt att känna igen anhörigas ansikten och röster. Förmågan 

att orientera sig till tid och rum är borta och ordförrådet är begränsat liksom förmågan att 

förstå vad andra säger. Urin- och faecesinkontinens är vanligt. Ofta behöver personen hjälp 

dygnet runt på ett boende (Berentsen, 2010). 

 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 

Ofta tillkommer både beteendemässiga och psykiska förändringar under tiden sjukdomen 

fortskrider. För vårdpersonal är det av vikt att kunna kartlägga den drabbades funktioner för 

att kunna ge en så kompetent och empatisk vård som möjligt (Langius-Eklöf, 2014). Till detta 

har flera olika mätinstrument utvecklats, som bland annat MMSE (Mini-Mental State 

Examination) som är utformat att kartlägga en persons kognitiva status (Colombo et al., 

2005), och QUALID (Quality of Life in Late-Stage Dementia scale) som objektivt utvärderar 

en demenssjuk persons livskvalité (Nordgren & Engström, 2014). Ett av de viktigaste 

åtgärderna vid demenssjukdom är att kunna ge personen ett så värdigt liv som möjligt genom 

att bidra till att de själva känner att de kan hantera sin situation så långt som det går 

(Berentsen, 2010; Ring, 2013). 

 

Förr eller senare får många med demenssjukdom beteendestörningar och psykiska symtom 

(BPSD) (Svenskt Demenscentrum, 2017). Vanliga symtom kan vara känslomässiga 

svängningar såsom irritabilitet, apati och entonigt beteende; detta kan innefatta monotona 

rörelser eller oavbrutet, repetitivt beteende. Det är även vanligt att drabbas av depression och 

ångest, speciellt i början av sjukdomen då den drabbade sörjer sina förlorade funktioner 

(Ragneskog, 2011). Ångest kan komma då den sjuke inte känner igen sig längre, om denne 

har flyttat till ett boende nyligen och har svårt att orientera sig i omgivningen, samt av en inre 

otrygghet av att inte kunna förstå situationer (Ring, 2013; Wijk, 2014). Passivitet, apati och 

rastlöshet är vanligt i alla stadier av demens (Ragneskog, 2011). Passivitet kan bero på 

depression, men även att personen glömt sina tidigare kunskaper och reagerar med passivitet, 

förmågan att ta initiativ försämras även den. Apati förekommer ofta i den sena delen av 
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demenssjukdom och kan avhjälpas till viss del genom sång och musik och bra omvårdnad 

(Ragneskog, 2011; Ring, 2013). Rastlöshet är ett inslag i sjukdomen som kan innebära att de 

vandrar fram och tillbaka utan synbara mål, eller att de flyttar runt möbler och plockar med 

saker (Berentsen, 2010; Ring, 2013). 

 

Vid svår demenssjukdom är psykotiska symtom vanligt och innebär att hallucinationer och 

vanföreställningar förekommer. Misstanke om att någon stjäl deras saker eller smyger in på 

deras rum när de sover är vanligt förekommande. Hallucinationer innebär att de ser eller hör 

saker som ingen annan uppfattar. Aggressivt beteende och agitation kan bero på att 

frontalloberna i hjärnan är skadade och personen har inte förmågan att kontrollera sina 

impulser, vilket kan innebära att närstående och personal hamnar i svåra situationer. Angrepp 

och slag kan komma snabbt och utan förvarning (Berentsen, 2010; Ragneskog, 2011; Ring, 

2013).  

 

Omvårdnad vid demens 

Det finns idag ingen behandling som kan bota demens, däremot finns det psykofarmaka som 

kan motverka symtomen vid demenssjukdom. Dessa preparat har en effekt på 

uppmärksamhet, initiativförmågan och minne och kan fungera i några få månader upp till 

flera år. Hos många har medicinen ingen verkan alls (Berentsen, 2010; Ragneskog, 2011). 

 

Minnesproblem eller andra kognitiva svårigheter upplevs sällan som det största problemet av 

de sjuka själva eller de närstående. Det som upplevs som problematiskt är det förändrade 

beteendet som ofta leder till att den demenssjuke till slut placeras på ett särskilt boende. Dessa 

beteendeförändringar är till stor del behandlingsbara med hjälp av undervisning av anhöriga 

och vårdgivare om hur de ska hantera svåra situationer. Den vanligaste beteendeförändringen 

är apati som drabbar 72 procent vid demenssjukdom (Armanius Björlin, 2004; Berentsen, 

2010; Ragneskog, 2011). 

 

Aktiveringsbegreppet används på många boenden som handlar om att aktivera den 

demenssjuke och utgå från dess egna förutsättningar och upplevelse av meningsfullhet i 

vardagen. I demenssjukvård handlar det mycket om att vara här och nu och ge glädje för 

stunden. Det kan handla om en sångstund, att titta tillsammans i ett fotoalbum, ta en 

promenad i trädgården eller att den sjuke får vara med vid matlagningen där dess förmågor 
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och funktioner som fortfarande fungerar tas tillvara på och på så sätt höjer dennes livskvalité 

och minskar apatin (Armanius Björlin, 2004; Oddy, 2013; Ring, 2013). 

 

I den dagliga omvårdnaden av personer med demenssjukdomar handlar det mycket om en 

humanistisk människosyn och att inte skada utan att göra gott. Att utgå från den demente i 

dennes värld och möta dess individuella behov så långt det är möjligt. Här, om någonstans, är 

personcentrerad vård av yttersta vikt (Armanius Björlin, 2004; Eldh, 2014; Ring, 2013). 

 

Djur och hälsa 

Redan på 1980-talet gjordes forskning på människans relation till husdjur och korrelationen 

mellan husdjur och människors hälsa. Resultaten visade att djur ökade människors hälsa, både 

indirekt som direkt – genom fysiska effekter som sänkt blodtryck, och som ett bättre 

välmående genom den sociala aspekten som exempelvis en hund eller en katt kan innebära 

(McNicholas, Gilbey, Rennie, Ahmedzai, Dono & Ormerod, 2005). 

 

Djur i omvårdnadssammanhang är därför inte en främmande tanke, utan det har visat sig 

kunna öka livskvalitén hos människor genom att minska stress och skapa trivsel. Genom att 

låta djur vara en del av omvårdnaden och vardagen i vårdmiljöer och i boenden, kan det bidra 

till en trevligare och mer social samvaro, som i sin tur ger positiva effekter på människors 

hälsa (Langius-Eklöf, 2014; McNicholas et al., 2005; Cherniack & Cherniack, 2014; Wells, 

2007). 

 

Många olika djur kan användas på många olika sätt inom omvårdnad och i världen över. 

Förutom att ha djur på exempelvis boende, kan mer riktad omvårdnad med djur i fokus 

användas, något som går under benämningen animal assisted therapy (AAT), det vill säga 

djurassisterad vård eller animal assisted activity (AAA) (Wells, 2007). Som ett exempel 

används hästar och ridning som terapi för barn med autism i Florida i USA (Ward, Whalon, 

Rusnak, Wendell, & Paschall, 2013). Hästar och ridterapi är något som ökat de senaste fyrtio 

åren och innebär att en utbildad instruktör lär ut hur ryttaren kontrollerar sin häst med hjälp av 

kontroll, uppmärksamhet, fokus och kommunikation. Kontakten med djuren stimulerar både 

fysiologiskt, psykologiskt och en bättre social respons. Lärarna till de autistiska barnen fick 

utvärdera barnen efter ridningen och kom fram till att de fick en bättre social interaktion med 

andra och ökade sin känslomässiga bearbetning med hjälp av ridterapin (Ward et al., 2013). 
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För att visa bredden på djurslag och användningsområden har det senast under 2015 forskats 

på hur elefanter kan göra skillnad i träning med barn med Downs Syndrom. Dessa barn fick 

genomgå ett djurassisterat vårdprogram med elefanter, för att träna sin balans och finmotorik, 

med positiva resultat (Satiansukpong, Pongsaksri & Sasat, 2015). 

 

Djurassisterad vårdterapi har börjat användas allt mer inom omvårdnaden av demenssjuka, då 

främst gällande katt på avdelningar eller utbildad vårdhund (Socialstyrelsen, 2014). De 

används som sällskap på boenden eller med bestämda antal möten per vecka, med exempelvis 

hundar. 

 

I en studie som gjorts i Sverige av Swall, Ekeborg, Lundh Hagelin och Fagerberg (2013) 

undersöktes om träffar med terapihundar kan väcka upp minnen hos personer med Alzheimer. 

Deltagarna var fem stycken som fick träffa en vårdhund vid tio tillfällen och där sessionerna 

filmades. Filmerna transkriberades till text och resultatet blev att interaktionen med hunden 

bidrog till verbal och icke- verbal kommunikation såsom skratt, ljud, ögonkontakt och 

leenden. Resultatet visade att de under sina sessioner med hunden gjorde att de hade fick 

större möjlighet att uttrycka sig och kunde då få fram tankar och minnen och prata om dem. 

 

I Sverige finns begreppet “besökshund” vilket innebär att en hund som ägs av personal eller 

närstående kommer på besök några gånger i veckan eller varje dag och hälsar på och blir en 

viktig källa till glädje och dialog (Beck-Friis, 2007). 

 

De aktiviteter som ger störst effekt på välbefinnandet, livskvalitet, psykisk och fysisk hälsa 

och rehabilitering, är de som samtidigt kan påverka de viktiga psykiska, sociala och fysiska 

behoven. Speciellt naturbaserade aktiviteter anses ha en bra effekt och där ingår djuren 

(Norling, 2002). 

 

Sjuksköterskans roll 

Med olika typer av demensdiagnoser och olika personer som drabbas av demens, finns det 

anledning att sjuksköterskan i yttersta grad använder sig av personcentrerad vård, där 

personen sätts i fokus och inte ser personen som dess sjukdom (Eldh, 2014; Martinsen, 2006). 

Sjuksköterskan lär sig idag under sin utbildning koncept som personcentrerad vård, 



  7     

självbestämmande och empowerment (Eldh, 2014; Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 2005). 

Den personcentrerade vården innebär att varje människa har rätt att bli behandlad på det sätt 

som bäst passar just den människan; patienten ska inte vara målet för en behandling eller 

vård, utan vara delaktig och aktiv i beslut som fattas kring dess tillfrisknande (Eldh, 2014; 

Martinsen, 2006). 

 

En sjuksköterskas största utmaningar är att få patienten att känna självbestämmande; detta 

innebär att få patienten känna att de kan och klarar av att följa de åtgärder som krävs för att bli 

bättre. En människa som inte tror på sig själv eller sin egen förmåga, har visat sig sakna 

övertygelsen och orken att följa uppmaningar av vårdpersonal (Eldh, 2014; Jahren 

Kristoffersen & Nortvedt, 2005). 

 

Sjuksköterskor är en av patienternas viktigaste nyckelpersoner i omvårdnaden och därför 

personlig samtidigt som de ska vara professionella; de är den främsta länken mellan patient 

och läkare, och de är framförallt den som behöver vinna människors förtroende och tillit, 

tillräckligt för att dessa ska kunna lita på att vårdpersonalen kan hjälpa dem att bli bättre 

(Eldh, 2014; Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 2005; Martinsen, 2006; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). 

 

På detta sätt är den personcentrerade vården essentiell. Alla upplever sin sjukdom och sin 

skada på sitt eget sätt, och det vore fel av en sjuksköterska att dra förutfattade meningar om 

patienten och dess upplevelser, endast för att sjuksköterskan behandlat och tagit hand om en 

patient med liknande sjukdom tidigare (Jahren Kristoffersen & Nortvedt 2005). Den 

personcentrerade vården innebär också att alla behandlingssätt passar inte alla, och att behovet 

av olika behandlingssätt är stort. I denna lucka passar den konstanta uppdateringen av nya rön 

in, och det är också där nya omvårdnadsmetoder – såsom djurassisterad omvårdnad – har 

möjlighet att få en mer självklar roll än vad den i nuläget är (Eldh, 2014). 

 

Teoretisk referensram 

Kari Martinsen är en norsk sjuksköterska och filosof, verksam från 1980-talet fram till nu. 

Hennes omvårdnadsteori går inte ut på att sätta tydliga definitioner och bestämda uttryck, utan 

hon vill snarare att fokus ligger på teorins innehåll och vad den kan innebära i det praktiska 

bruket. Omvårdnadsteorin vilar på tre viktiga grundstenar som genomsyrar hennes 



  8     

förhållandesätt till sjukvården – hon talar om att omvårdnad ska handla om relationer, det ska 

vara praktiskt och moraliskt, allt på en och samma gång. Martinsen lägger tonvikten vid att 

sjukvårdspersonal bör vara utbildad, för genom sin utbildning lär de sig att hantera och 

bemöta folk i vårdbehov på rätt sätt – utan utbildning blir det endast omtänksamhet, utan 

praktisk motsvarighet. Samtidigt är hon kritisk till teoretisk kunskap, utan menar att den 

viktigaste kunskapen är den en sjuksköterska får via erfarenheter, med sin utbildning i ryggen. 

(Jahren Kristoffersen, 2006; Aligood, 2014). 

 

Kari Martinsen talar om att se patienten. Inte för vad för sjukdom den har, eller var personen 

är i detta nu, utan för personen den är. Hon betonar att det är viktigt att förstå att 

sjukvårdspersonalens uppfattning av en person är inte den av en serie symtom och respons på 

behandling, utan uppmanar sjukvårdspersonal att se patienter som de levande, 

självuppfattande människor de är. Det är viktigt att förstå att människorna som behandlas, är 

människor som också förstår och har en egen uppfattning om sig själva (Martinsen, 2006). 

 

Vidare talar Kari Martinsen om att betrakta en människa med en ”participating eye 

[deltagande blick]” (Martinsen, 2006, s. 72), som spinner vidare på hennes teori om att 

sjukvårdspersonal måste vinna en patients respekt och förtroende, för att få deltaga i deras liv. 

Denna deltagande blick kan delas upp i antingen ”percieving eye [uppfattande blick]” och 

”recording eye [analyserande blick]” (Martinsen, 2006, s. 72). Den analyserande blicken, 

menar Martinsen, är den som uppfattar den person som tas om hand, utan att se personen för 

vem den är. Detta gör personen i fråga till ett objekt, till ett faktum, inte till en människa. När 

en patient bemöts med analyserande blick, är det svårt att återvända till en uppfattande blick, 

som behövs i omvårdnadsarbetet för att få förtroende och få deltaga i patientens omvårdnad 

(Alligood, 2006; Martinsen, 2006). 

 

Kari Martinsen menar att den generella åsikten i omvårdnadsarbetet är att vårdpersonal inte 

ska bli för personlig med sina patienter, en åsikt hon helt går emot. Om vårdpersonal försöker 

hålla viss distans till patienterna betyder det att kommunikationen kommer alltid bli enväga 

och ”uppifrån och nedåt”, där vårdpersonal frågar om specifika saker och väljer ut den 

viktigaste informationen som patienten ger tillbaka (Alligood, 2006; Jahren Kristoffersen, 

2006; Martinsen, 2006).  
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Genom att se patienten för vad den är och dess erfarenheter, att vinna dess förtroende och bli 

en deltagare i deras strävan att må bättre, blir det lättare att tillämpa Martinsens 

omvårdnadsteori på människor i palliativ vård. Där finns inget slutgiltigt mål att få en person 

frisk och omvårdnadsarbetet handlar därmed inte om att se förbättringar. Istället handlar det 

om att se personen, vara delaktig i dess vård och genom dess förtroende få dem att må så bra 

som de för stunden kan må. Hon talar om att känna välbefinnande, vilket i vissa fall är den 

yttersta strävan för patienter som inte kan bli fullt friska igen, (Martinsen, 2006). Detta 

välbefinnande går exempelvis att hitta i relationen till djur (Jahren Kristoffersen, 2006). 

 

Problemformulering 

Personer med demenssjukdom uppvisar ofta BPSD med ångest och oro, symtom som är 

svårbehandlade och som innebär lidande för patienten. Djur som stöd i omvårdnadsarbetet är 

en av flera åtgärder som sjuksköterskor kan använda sig av för att möta patientens ångest och 

oro. En litteraturstudie i ämnet kan bidra till att medvetandegöra yrkesverksamma och 

blivande sjuksköterskor om hur djur i omvårdnad kan användas inom omvårdnad vid 

demenssjukdom.  

 

Syfte 

Att utifrån vetenskaplig litteratur sammanställa hur personer med demenssjukdom påverkas 

av omvårdnadsåtgärder som innefattar djur. 

 

Frågeställning 

På vilka sätt påverkas demenssjuka personer av omvårdnadsåtgärder som innefattar djur? 

 

METOD 

Design 

Arbetet är en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design, där vetenskapliga artiklar 

rörande ämnet söks, granskas och analyseras utifrån arbetets syfte och frågeställningar. 

Genom att ta fram artiklar med aktuell forskning inom demens som inom djurassisterad vård, 
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kan en övergripande litteraturstudie ge en bred översikt över det aktuella läget och ge svar på 

arbetets frågeställning (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

 

Sökstrategi 

De vetenskapliga artiklar som ingår i detta arbete har sökts från databasen PubMed. 

Artiklarna valdes ut efter inklusionskriterierna som följer; artiklarna ska vara publicerade 

mellan år 2000 och 2016, orden animal-assisted therapy, pet therapy, nursing och/eller 

demens måste vara med i artikelns rubrik eller i dess MeSH-sökord, det ska vara 

originalartiklar med kvantitativ metod, och artiklarna ska vara skrivna på engelska eller 

svenska. De artiklar som inte uppfyllde dessa inklusionskriterier togs inte med i arbetet. 

Exklusionskriterier är om arbetet handlar om barn. 

 

Sökorden för detta arbete valdes utifrån arbetets syftet och frågeställning. Dessa är 

koncentrerade kring personer med demenssjukdom och personer med demens är därför 

sökningarnas målgrupp. Sökningarna gjordes i fritext samt i MeSH-termer. Dessa termer 

användes i sökningarna: Bonding, Human-Pet AND Dementia, Animal-Assisted Therapy 

AND Dementia, Animal-Assisted Activity AND Dementia, Bonding, Human-Pet AND 

Nursing Care, samt Pet-Therapy AND Dementia. Resultatet av sökningarna redovisas i tabell 

1. 

 

Databaser Sökord Utfall Utvalda 

PubMed ”Bonding, Human-pet” AND ”Dementia” 22 6 

PubMed “Animal-Assisted Therapy” AND “Dementia” 44 12 

PubMed “Animal-Assisted Activity” AND “Dementia” 6 2 

PubMed “Bonding, Human-pet” AND “Nursing care” 103 2 

PubMed “Pet therapy” AND “dementia” 7 0 

Tabell 1 - översikt av sökord och sökresultat. 

 



  11     

Bearbetning och analys 

En första sökning resulterade i 182 vetenskapliga artiklar, med både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Av dessa 182 artiklar valdes 23 stycken kvantitativa artiklar ut för att vidare 

kvalitetsgranskas. Denna kvalitetsgranskning skedde med Forsberg och Wengströms (2016) 

checklista för kvantitativa studier. I denna granskning ingår bland annat syfte/frågeställning, 

inklusions- och exklusionskriterier, mål, metoder, analys, reabilitet och validitet (Bilaga 2). 

Efter kvalitetsgranskningen var det 18 artiklar som till sist användes i arbetet. Två artiklar 

exkluderades helt efter att inte klarat kvalitetsgranskningen. En artikel var ingen 

originalartikel och två artiklar handlade inte om demenssjukdomar. 

 

Arbetet har utgått från SBUs (Statens beredning för medicins utvärdering) 

bedömningsprotokoll när det bearbetats, och enligt detta ska arbetet innefatta: 

 1. Klart formulerade frågeställningar. 

 2. Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar. 

 3. Alla relevanta studier är inkluderade. 

 4. Studierna är kvalitetsbedömda. 

 5. Svaga studier har uteslutits. 

 6. Metaanalys används för att väga samman resultat från flera små studier. 

 7. Inte enbart nytta presenteras, utan också risker och kostnader. 

 8. En bedömning av hur välgrundade resultaten är (evidensgradering). 

 9. Extraktion av data och tabellering från de studier som har kvalitetsgranskats. 

(Forsberg & Wengström, 2016) 

 

Resultatet bearbetades i enlighet med Forsberg och Wengströms (2016) innehållsanalys: 

 1. Artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att få förståelse för innehållet 

 samt med fokus på artiklarnas resultatdel. 

 2. Utifrån detta arbetets frågeställning plockades väsentliga delar av artiklarnas 

 resultatdel ut och koncentreras till nyckelord, exempelvis oro, ångest, 

 ilska, rastlöshet (Bilaga 1). 

 3. En översiktsanalys gjordes, för att underlätta vidare jämförelse mellan 

 artiklarnas resultat. I denna analys ingår kategorier såsom titel, författare, 

 land, syfte, metod, resultat och kvalité (Bilaga 2). 

 4. Innehållsanalysen kan på detta sätt uppmärksamma likheter, vilka är detta 

 arbetes mål, samt olikheter som även de kommer att redovisas. 
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Forskningsetiska överväganden 

Detta arbete innebar ingen ny empirisk forskning då det enbart behandlar redan gjord 

forskning och sammanställer den forskning som gjorts. För att detta arbete ska bibehålla sin 

trovärdighet är det viktigt att all forskning som innefattas har utförts enligt forskningsetiska 

överväganden. Därför kommer både artiklarna som ingår i arbetet, samt arbetet i sig själv, 

granskas utifrån Forsberg och Wengströms (2016) etiska övervägande vid systematiska 

litteraturstudier. Dessa innefattar noggranna genomgångar av samtliga artiklar som ingår i 

arbetet, där fokus ligger på att undersökningarna blivit godkända och granskade av en etisk 

kommitté eller om etiska överväganden tagits i beaktning. Samtliga artiklar redovisas i 

studien och de måste arkiveras på säkert sätt i åtminstone tio år. Inom det forskningsetiska 

övervägandet ingår även det objektiva förhållningssättet, att inte medvetet vinkla studien eller 

bara redovisa önskvärt resultat (Forsberg & Wengström (2016). 

 

RESULTAT  

En sammanställning av 18 artiklar visar ett tydligt samband mellan djur i omvårdnaden och 

påverkan av demenssjukdomens symtom. Resultaten delas upp utifrån viktiga aspekter av 

demenssjukdomarna som svarar på syftet, hur personer med demenssjukdom påverkas av 

omvårdnadsåtgärder som innefattar djur. De vanligaste påverkan hos demenssjuka syntes 

gällande – BPSD, livskvalité, social interaktion, kognitiva funktioner, fysiologisk påverkan 

och fysisk aktivitet.  

 

Djurs påverkan på BPSD 

Hundar är ett vanligt djurslag att använda inom AAT, och flera av artiklarna som behandlade 

den emotionella aspekten och sjukdomsbundna symtomen av olika demenssjukdomar 

använde sig av hundar med varierande resultat (Friedmann, Galik, Thomas, Hall, Chung & 

McCune, 2014; Kanamori et al., 2001; Majic, Gutzmann, Heinz, Lang,. & Rapp, 2013; 

McCabe, Baun, Speich & Agrawal, 2002; Mossello et al., 2011; Olsen, Pedersen, Bergland, 

Enders-Slegers& Ihlebæk, 2016b; Richeson, 2006). 
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Att ha en hund på äldreboende med människor med demenssjukdom minskar nivåer av 

depression, apati och agitation (Friedmann et al., 2014; Richeson, 2006). Genom att klappa, 

borsta och mata hundar kan problembeteenden som skrikande, bitande och spottande minska 

(Richeson, 2006). Kontakten med ett levande djur har större effekt och minskar ångestnivåer 

mer än vad samma typ av umgänge med ett gosedjur gör (Mosello et al., 2011). Känslan av 

glädje och den minskade känslan av ledsamhet kan hålla i sig upp till tre timmar hos en 

person som fått umgås med en hund (Mosello et al., 2011; Olsen et al., 2016a). Hundar kan 

användas både i personers egna hem som på boende, och kan ge kraftig ökning av 

engagemang i vardagssysslor (Olsen et al., 2016a). 

 

I de fall vårdhundar inte kunde ge ett enhetligt resultat i minskad agitation under kvällstid, 

kan hundar istället minska besvär som irrationalitet, rastlöshet och störande, opassande och 

farligt beteende under dagtid (McCabe et al., 2002). En viktig förutsättning för att AAT med 

djur ska ha effekt, är att båda parter uppskattar varandras sällskap – deltagarna ska gilla 

djuren, och djuren måste gilla deltagarna. Om personer har haft djur tidigare kan möte med 

hund eller katt minska nivåer av aggressivitet och oro (Kanamori et al., 2001).  

 

Uteblivet positivt resultat i undersökningsgrupper innebär ingenting om de inte jämförs med 

kontrollgrupperna, varför djur kan ha bromsande effekt på BPSD när deltagare i 

kontrollgrupper uppvisar försämrat resultat (Kanamori et al., 2001; Majic et al., 2013). 

  

Stress och ångest hos personer med demens, kan minskas med hjälp av umgänge med robotsäl 

(Petersen et al., 2016; Valenti Soler et al. 2015). Användningen av robotsäl kan minska 

användningen av psykofarmaka för att minska symtom som stress och ångest (Petersen et al., 

2016). Däremot finns det även risk för en ökning av irritation och hallucination efter ett möte 

med en robotsäl eller en hund (Valenti Soler et al., 2015). 

 

Djurs påverkan på livskvalitet 

Livskvalitet är en sammanfattande översikt av flera olika faktorer i en persons liv och kan 

uppskattas av en person själv eller en utomstående (Moretti et al., 2010; Nordgren & 

Engström, 2014; Olsen et al., 2016b; Valenti Soler, 2015). Djur inom demensvården kan 

bättra förmågor såsom exempelvis minne, problemlösning, finmotorik, välbefinnande och 

kommunikation. Det krävs inget uttänkt schema eller förutbestämda uppgifter vid dessa 
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träffar med en hund, för att mötet ska ha en positiv effekt på dessa förmågor (Nordgren & 

Engström, 2014). Att umgås med djur kan uppväcka gamla minnen till liv och kan ha en 

lugnande, glädjande effekt på demenssjuka personer vid vårdboende, vilka båda anses ha 

inverkan på en persons livskvalitet (Moretti et al., 2010; Nordgren & Engström, 2014).  

 

AAT kan också bättra balanssinnet hos personer med demenssjukdom, och det finns en stark 

korrelation mellan bra balanssinne och livskvalitet (Nordgren & Engström, 2014; Olsen et al., 

2016b). En robotsäl kan ha samma effekt i att öka livskvalitet som en hund, och den kan 

uppvisa mer positiva resultat vad gäller livskvalitet än vad en hud kan göra (Valenti Soler et 

al., 2015). Är nivån av livskvalitet redan hög hos personer, har AAT liten eller ingen effekt 

(Olsen et al., 2016b). 

 

Djurs påverkan på social interaktion 

Demenssjukdomar kan påverka en persons förmåga att kommunicera, deras balanssinne och 

försvåra deras förmåga att röra sig, varför det kan ha en negativ inverkan på den sociala 

aspekten (Friedmann et al., 2014; Olsen et al., 2016a). Närvaron av en hund kan öka en 

persons sociala engagemang och detta oavsett om det är ett fysiskt möte eller en video av en 

hundvalp (Marx, Cohen-Mansfield, Regier, Dakheel-Ali & Thein, 2010). Genom att minska 

nivån av agitation kan närvaron av en hund även öppna upp för mer lyckade sociala 

interaktioner (Olsen et al., 2016a; Richeson 2003). En hund, ett gosedjur eller ett motordrivet 

djur (som en robotsäl) får människor att öppna upp sig, prata mer, ställa frågor om djuret och 

söka mer interaktion med andra närvarande (Marx, 2010; Olsen et al., 2016a). 

 

Djurs påverkan på kognitiva funktioner 

Vid olika demenssjukdomar påverkas de kognitiva funktionerna, som till exempel minne, 

tidsuppfattning, orienteringsförmåga och språk. Dessa kan utvärderas med hjälp av ett test, 

Mini-Mental State Examination (MMSE) (Moretti et al., 2005; Nordgren & Engström, 2012). 

Genom att klappa, promenera och leka med en hund kan en förbättring på MMSE ses (Moretti 

et al., 2005). Självkänsla, självförtroende och self-efficacy kan se öka hos personer som fått 

klappa och borsta en hund (Friedmann et al., 2014; Nordgren & Engström, 2012). Ett ökat 

engagemang i sin omgivning och en vilja att klappa och kamma en hund, får personer att träna 

sin finmotorik (Mosello et al., 2011).  
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Att umgås med hundar kan ge dubbel förbättring av MMSE i jämförelse med konventionell 

behandling (Moretti et al., 2010). Den positiva effekten av AAT på kognitiva funktioner kan 

hålla i sig upp till tre månader efter avslutad behandling (Nordgren & Engström, 2010). AAT 

kan öka tillgängligheten hos människor med demens, som tidigare refuserat hjälp (Nordgren 

& Engström, 2010).  

 

Fysiologisk påverkan av djur 

En demenssjukdom kan försvåra matintaget för personer vilket leder till att vikten minskar 

och risken för undernäring och trycksår ökar (Edwards & Beck, 2002). Att ha ett akvarium i 

matsalen på ett vårdboende hjälper till att stimulera miljön för personer med Alzheimers 

sjukdom att sitta kvar vid bordet en längre tid och att få upp deras vikt (Edwards & Beck, 

2002). Närvaron av en hund underlättar för personer med demenssjukdom att engagera sig i 

sin måltid, och tre månader utan AAT ger tydlig skillnad i matintag då det försämrats 

ordentligt (Nordgren & Engström, 2012). 

 

AAT har en positiv effekt när det kommer till att sänka blodtrycket och det räcker med fem 

till tjugofem minuter med en hund för att ge den effekten (Odendaal, 2002). Effekten uppnås 

genom att produktionen av endorfiner, oxycotin och prolaktin ökar av att interagera med 

hundar och dessa ämnen har en blodtryckssänkande inverkan (Odendaal, 2002). En sälrobot 

ger samma resultat som en hund; genom att interagera med en sälrobot sjunker både det 

diastoliska och systoliska blodtrycket, och har samma effekt på puls (Robinson et al., 2015). 

Sälroboten har den fördel att den kan användas på sjukhusavdelning då den inte bär på 

allergener och kan desinficeras (Robinson et al., 2015). 

 

Djurs påverkan på fysisk aktivitet 

Ålderdom och demenssjukdomar kan förvärra balanssinnet, och olika demenssjukdomar 

påverkar initiativet till fysisk aktivitet (Friedmann et al., 2014; Mosello et al., 2011; Olsen et 

al., 2016b). Personer med demenssjukdom kan behöva hjälp av levande stöd eller tillsyn vid 

fysisk aktivitet och vid gång, vilket begränsar dem till att bara kunna röra sig när det finns 

möjlighet till hjälp av vårdpersonal (Friedmann et al., 2014; Olsen et al., 2016b). Att umgås 

med vårdhundar ökar den fysiska aktiveringen hos personer med demenssjukdom (Friedman 
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et al., 2014; Mosello et al., 2011; Nordgren & Engström, 2002; Olsen et al., 2016b). En hund 

ökar initiativet till att klappa och får personer att röra på sig genom att borsta pälsen eller 

kasta bollar (Friedmann et al., 2014; Mosello et al., 2011). Genom AAT med hundar ökar 

energiförbrukningen trots att det inte finns plats eller möjlighet till att gå med hundarna, det 

räcker med att sitta ned och göra aktiviteter tillsammans med hundarna (Friedmann et al., 

2014). 

 

Hundar kan hjälpa människor att återfå viss mått av allmän daglig livsföring (ADL) och där 

de tidigare behövt hjälp vid förflyttning kan de istället röra sig fritt efter AAT (Nordgren & 

Engström, 2012). Utebliven AAT försämrar förmågan till fysisk aktivitet redan efter tre 

månader (Nordgren & Engström, 2012). 

 

En av anledningarna till att personer med demenssjukdom minskar sin aktiveringsnivå är 

bland annat att fallrisken ökar i och med sämre syn och hörsel, försämrat balanssinne, 

förvirring och effekt av läkemedel (Olsen et al., 2016b). Att kasta leksak, ge godis och klappa 

en hund ger en signifikant skillnad i balanssinne och hjälper personer med demens att återfå 

självsäkerheten till att röra på sig (Olsen et al., 2016b). 

 

DISKUSSION 

I samtliga studier blir det tydligt att djur inom omvårdnadsarbetet av demenssjuka påverkar 

och gör en skillnad på olika demenssymtom. Detta djurslag behöver inte vara av hund eller 

katt, utan djurliknande robotar ger samma effekt som levande djur. I de fall där djur inte 

minskat symtombundna besvär, visar studier att närvaron av djur saktar sjukdomsförloppet. 

 

Resultatdiskussion 

På de allra flesta plan överensstämde detta arbetes resultat med tidigare forskning inom 

samma område.  

 

Djur har en lugnande effekt 

När djur introducerades till personer med demenssjukdom, sågs resultat av sjunkande nivåer 

av agitation, ångest och aggression (Friedmann et al., 2014; Kanamori et al., 2001; McCabe et 
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al., 2002; Mosello et al., 2011; Olsen et al., 2016a; Richeson, 2006). Dessa resultat 

överensstämmer med bland annat studier gjorda av Cherniack & Cherniack (2014) som 

undersökt om husdjur och AAT har fördelar inom äldrevård, McNicholas (et al., 2006) och 

Wells (2007) som funnit samband mellan husdjur och bättre hälsa hos människor i vuxen 

ålder. 

 

I korrelation med Kari Martinsens omvårdnadsteori går detta i linje med det Martinsen menar 

är målet med all slags vård – det slutgiltiga målet är inte i alla fall att ”bota”, utan målet är 

ibland att minska lidande och öka livskvalité (Alligood, 2014; Jahren Kristoffersen, 2006). 

Demenssjukdomar går i dagsläget inte att bota och sjukdomens utveckling består av en 

progressiv försämring av de kognitiva områdena. Med dessa sjukdomskunskaper i ryggen 

finns det anledning att inte stirra sig blind på interventioner som söker positiva resultat – 

oförändrade värden under en längre period, hos personer med en ständigt försämrande 

sjukdom, kan alltså det ses som ett positivt resultat. Detta är särskilt tydligt i Kanamoris (et 

al., 2001) artikel, där inga skillnader hos undersökningsgruppen kunde uppmätas efter AAT; 

däremot visade kontrollgruppen en tydlig, progressiv försämring under samma tidsperiod. 

Vad detta innebär är att även om implementerade åtgärder inte ger ett positivt resultat, 

statistiskt sett, är resultatet ändå positivt, realistiskt sett.  

 

Djur kan ge ”mening med vardagen” 

Demens är en sjukdom som i nuläget saknar kurativ behandling. Med en degenerativ sjukdom 

är det främst bromsmediciner och symtommildrande som är främsta behandlingen (Ring, 

2013). I denna typ av vård gäller det att åsidosätta tankar om att ”frisk” är målet med all slags 

behandling. Liksom Martinsen menar är inte målet alltid att göra en person frisk – istället bör 

målet vara att få personer att må så bra som de kan tänkas göra, i den stund de är i livet, just 

nu (Jahrer Kristoffersen, 2006). Vårdpersonal måste lära sig att se en patient utöver dess 

sjukdom, vilket inte nödvändigtvis betyder att se förbi sjukdomen och föreställa sig att 

patienten är frisk; det handlar om att se att patienter är mer än bara sin sjukdom (Martinsen, 

2006; Eldh, 2014), och vad gäller personer med demenssjukdomar kan detta innebära extra 

svårigheter, då sjukdomen kan ha stor inverkan på personens personlighet (Ragneskog, 2011). 

 

Det viktiga är därför att fokusera på vad som ger patienten välbefinnande, oavsett om det är 

för fem minuter eller fem timmar (Martinsen, 2006). I två av studierna syntes inget resultat på 
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den uppskattade livskvaliteten; i den ena studien (Olsen et al., 2016) sågs ingen skillnad efter 

att AAT satts in, och i den andra studien (Valenti Soler et al., 2015) syntes en ökning av 

uppskattad livskvalitet i den grupp som hanterade en robotsäl. I gruppen som fick hantera en 

hund hade livskvaliteten ökat marginellt, men i samma studie hade ingen förändring skett hos 

kontrollgruppen. Detta kan ha att göra med flera faktorer – vårdpersonalens inställning till 

djur i omvårdnad, vårdpersonalens utbildning och förmåga att uppskatta livskvaliteten hos 

personer med demenssjukdom, vårdmiljö och vårdklimat, för att nämna några. 

 

Livskvalitet handlar om välbefinnande, enligt Nordgren (et al., 2014) och i deras studie visade 

deltagarna ökade nivåer av glädje, och minskade nivåer av ångest och oro. Oavsett om denna 

glädje inte blir långvarig efter mötet med djuret, var det en glädje som upplevdes just då. 

Detta går att se även i en undersökning av Swall (et al., 2013) som syftade på huruvida hundar 

kan återuppväcka minnen hos personer med demenssjukdom. De kom fram till att djur, en 

hund i detta fall, kan nå in hos människor som andra metoder saknar. Genom att umgås med 

en hund visade deltagarna ett förbättrat kognitivt tillstånd, där de kunde tala om minnen och 

händelser ur sitt liv.  

 

Hos människor där livskvaliteten är på stadig nedgång till följd av en demenssjukdom, bör det 

inte finnas krav på att söka en stadig förbättring av livskvalitet (Ring, 2013). Därför går det att 

resonera att det underlag som hjälper till att avgöra livskvalitet hos människor med en 

demenssjukdom, bör anpassas till det skick personen är i. Martinsen talar om välbefinnande, 

om livsmod (Jahren Kristoffersen, 2014; Martinsen, 2006) och om en timme med ett djur ger 

en person en timme av minnen, av glädje och frist från den ångest och stress en 

demenssjukdom oundvikligen medför (Ragneskog, 2011), är det en timme som personen bör 

få om vården ska vara personcentrerad och vara bästa möjliga vård för varje individ (Eldh, 

2014). 

 

Med detta sagt kan inte artiklarna som ingått i detta arbete ge tillräckligt med underlag för att 

bevisa statistiskt att AAT förbättrar livskvaliteten hos människor med demenssjukdom. 

 

Djur ökar den sociala interaktionen 

De symtom som kommer smygande vid en demenssjukdom, är desorientering, minnes- och 

koncentrationssvårigheter som kan bidra till känslor av osäkerhet och ensamhet (Ragneskog, 
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2011). Dessa svårigheter kan göra det svårt att delta i sociala aktiviteter och det leder till 

isolering både för den sjuke och dess närstående. Allteftersom sjukdomen utvecklas ökar 

känslan av vilsenhet och svårigheter att tolka sinnesintryck och det kan medföra svårigheter 

att känna igen människor eller missuppfattar personer runtomkring sig (Oddy, 2013). Det kan 

vara förvirrande och svårt med miljöer med höga ljud, brokiga mönster och färgsättning. Det 

kan leda till rädsla och osäkerhet hos den demenssjuke som i sin tur kan leda till att denne blir 

isolerad från aktiviteter som tidigare upplevts som meningsfulla (Wijk, 2014). 

 

De artiklar som undersökt på vilka sätt djur kan underlätta för demenssjuka personer att öka 

den sociala aspekten, har alla fått resultat att djur ökar motoriken (Mosello et al., 2011), ökar 

viljan och förmågan att röra på sig fritt (Nordgren & Engström, 2012) och förbättrar 

balanssinnet (Olsen et al., 2016b). Detta överensstämmer även med studier gjorda av 

McNicholas (et al., 2005), som sett ett samband mellan människors förhållande till djur och 

en ökad social interaktion. Djur öppnar upp det sociala livet för många och, menar 

McNicholas, innebär även en möjlighet för människor att slippa känslan av att vara isolerade. 

McNicholas betonar att relationen med ett djur kan ge positiv effekt på hälsan, genom att vara 

emotionellt stöd, minska stress och ångest, underlätta vid svåra situationer och minska risker 

för hjärt- och kärlsjukdomar (McNicholas et al., 2005). Liknande fynd gjorde Wells (et al., 

2007) i sina studier, som visade att framförallt hundar öppnade upp för människor på 

äldreboende att vara mer sociala och framförallt föra längre konversationer än vad som annars 

var vanligt innan hundar introducerades. 

 

Eftersom djur inte är ett läkemedel eller ett verktyg, är det relationen till djuren som har 

betydelse. Kari Martinsens omvårdnadsteori menar bland annat att relationer är en av de 

viktigaste grundstenarna i en människas liv (Martinsen, 2006; Jahrer Kristoffersen, 2006) och 

McNicholas (2005) menar att relationen till exempelvis en hund är en del av alla sätt en hund 

kan främja en persons hälsa. Det här är viktigt att betona att det är endast om en person vill 

umgås med ett djur som ett djur kommer att ha positiv inverkan, vilket i sin tur betyder att det 

i grund och botten handlar om den personcentrerade vården och sjuksköterskans förmåga att 

läsa av och anpassa vårdinsatser efter personer de är ämnade för (Cherniack & Cherniack, 

2014). Vad gäller Martinsen talar hon om den personorienterade professionalismen, där 

sjuksköterskan genom sin relation till vårdtagarna, kan lära sig vad dessa behöver för att bli 

bättre i sin sjukdom (Aligood, 2014; Jahren Kristoffersen, 2006; Martinsen, 2006). 
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Djur har en tvetydig effekt vad gäller den kognitiva träningen 

Patienter som lider av en demenssjukdom får sin kognitiva uppfattningsförmåga förändrad; 

minnet påverkas, balansen blir sämre, humöret kan bli helt olika det som hörde den friska 

patienten till (Ragneskog, 2011; Swall et al., 2014). Vad som sjukdomen har svårare att 

påverka är den drabbades känslor – en demenssjuk person kan fortfarande bli glad, ledsen, 

känna sig ångestfylld, bli deprimerad, bli arg, vara munter och känna sig ensam och övergiven 

(Majic et al., 2013). Det är på det känslomässiga planet ett djur når in. Ett djurs förmåga är att 

få folk att åsidosätta sig själv och fokusera helt på djuret, de bryr sig om djurets välmående 

och de anammar djurets känslor (Majic et al., 2013; Swall et al., 2014). Känslan av att få 

klappa ett djur, att se en hund vifta på svansen eller ha en spinnande katt på sin mage, kan 

vara nog för att väcka starka känslor hos människor, och där visar det sig att demenssjuka 

personer är inget undantag (Swall et al., 2014). 

 

I en av studierna som användes i detta arbete sågs ingen skillnad på den kognitiva statusen på 

den undersökningsgrupp som fått AAT med en hund (Moretti et al., 2005), medan den andra 

artikeln visade att en kvinna som fått AAT bättrade sin kognitiva hälsostatus med markant 

skillnad (Nordgren & Engström, 2012). Att det blev sådan skillnad mellan de båda studierna 

kan dels bero på hur de olika undersökningarna lades upp, och dels att det i första 

undersökningen fick AAT i grupp (Moretti et al., 2005) och i den andra undersökningen var 

kvinnan helt ensam vid AAT-tillfällena (Nordgren & Engström, 2012). 

 

Martinsen menar att omsorg ligger i människans natur, att alla människor är beroende av 

varandra, och när någon befinner sig i ett läge där de inte längre kan ta hand om sig själva, 

finns det i andra att ta över, där de själva inte längre lyckas (Jahren Kristoffersen, 2006; 

Martinsen, 2006). Liknande känsla, menar Swall (et al., 2014), har människor för hundar. En 

hund öppnar upp en människa, underlättar kommunikation och återuppväcker gamla minnen 

och känslor. Liksom studierna i detta arbete, visade Swalls (et al., 2014) undersökning på att 

AAT får människor att slappna av, bli glada och träna det kognitiva genom att exempelvis 

kasta en boll till hunden, kamma den, minnas hundens namn och olika kommandon. 

 

Hälsotillståndet för en person med en demenssjukdom, och dennes kognitiva status, kan 

variera mycket från dag till dag (Swall et al., 2014), varför det är viktigt att se personen hur 

den är just i detta här och nu. Det senare menar Kari Martinsen, som också lägger eftertryck 

vid att varje handling av en person, är en reaktion av den personens historia, miljö, minnen 
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och känslor, varför varje situation ska ses som unik och hanteras därefter (Jahren 

Kristoffersen, 2006). Appliceras detta förhållandesätt på artiklarnas resultat, kan det ses som 

att i de fall ingen bättring är uppmätbar, behöver det inte innebära att det inte är verkningsfullt 

– fastän det inte gick att få utslag på att AAT hjälpte i Morettis (et al., 2005) undersökning, 

var det noga poängterat att alla deltagare uppskattade sessionerna och såg fram emot nästa 

tillfälle. 

 

Djur ger en fysiologisk påverkan 

En förutsättning att djur inom omvårdnadsarbetet ska vara möjligt och ge resultat, är det 

viktigt att alla parter – både djuren som människorna – uppskattar mötet (Cherniack & 

Cherniack, 2014). Detta kräver ingen utmärkande kognitiv förmåga, utan det är sensationen 

av att klappa och stryka en päls, den kravlösa interaktionen som inte behöver ord, som får 

blodtrycket att sänka sig (Nagasawa et al., 2015). Odendaal (2002) och Robinson (et al., 

2015) visar i sina undersökningar att detta gäller även för personer med demens, vilket 

ytterligare förstärker både McNicholas (et al., 2005) och Cherniack & Cherniacks (2014) 

resultat, som påvisar samma sak. 

 

Edward och Beck (2002) installerade ett akvarium med fiskar i matsalen på ett 

demensboende, och på sådant sätt fick de inte bara de boende att sitta längre vid borden, utan 

de ökade även i vikt till följd av att de fick i sig mer näring. Detta har även påvisats i studier 

av Cherniack & Cherniack (2014), som i sin litteraturstudie fann liknande resultat som dessa. 

Akvarium kan, förutom att tillräknas som djur och tillskrivas den typen av inverkan som djur 

har, även ses som en del av miljön. Kari Martinsens syn på vårdmiljön går ton i ton med 

Nightingales syn på densamma (Martinsen, 2006; 2017) – sjukrummet är en del av 

behandlingen och därför ska miljön räknas som lika viktig som alla andra faktorer som ingår i 

att hjälpa en person i sitt tillfrisknande. Hon menar att en person är inte åtskiljd sin miljö utan 

hela tiden i relation till miljön kring sig, alltså är det viktigt att miljön ska även den hjälpa 

personer att finna trygghet och lugn; öka deras vilja att bli bättre och ge dem styrka i deras 

svåra stund (Jahren Kristoffersen, 2006). Akvarium och fiskar innebär en bättring i 

omvårdnadsmiljön, vilket går att tolka från det faktum att det lugnar boenden och får dem att 

öka i vikt, trots en sjukdom där viktnedgång är en av de största problemen (Langius-Eklöf, 

2014; Ragneskog, 2011). 

 



  22     

Djur uppmuntrar till fysisk aktivitet 

När människor blir äldre blir kroppen stelare och ålder, sjukdom samt läkemedel kan orsaka 

störningar i balanssinnet, vilket leder till att många äldre rör sig mindre – antingen på grund 

av smärta eller rädsla att ramla (Rydholm Hedman, 2014; Wijk, 2014). En demensdiagnos 

kan hos vissa innebära planlöst vandrande, rastlöst plockande med saker och upprepade 

rörelsemönster (Ragneskog, 2011). Ett stillasittande liv är också riskfaktorer för 

kardiovaskulära sjukdomar och besvär och i kombination med viktminskning föreligger risk 

för trycksår samt obstipationsproblematik (Rydholm Hedman, 2014). Allt detta går att 

motarbeta till viss grad genom fysisk aktivitet, och att få äldre människor, i synnerhet 

människor i smärta, att röra på sig är en konstant utmaning för sjukvårdspersonal (Oddy, 

2013; Rydholm Hedman, 2014).  

 

Djur skulle kunna vara det hjälpmedel som sjuksköterskor kan använda sig av för att få 

människor att röra på sig mer. Studierna av Mosello (et al., 2011) och Nordgren & Engström 

(2012) visade att hundar kunde öka en persons vilja och självkänsla inför att vara mer fysiskt 

aktiv, vilket överensstämmer med tidigare studier (Cherniack & Cherniack, 2014; 

McNicholas et al., 2005). Friedmann (et al., 2014) saknade möjlighet för deltagarna att gå 

promenader med hundarna, och ändå visade deltagarna ökad aktiveringsnivå vid besöken av 

hundarna. Detta öppnar upp för större möjligheter att få människor med balanssvårigheter och 

rörelseproblem att röra på sig, utan att riskera att falla eller kräva större utrymmen för 

exempelvis promenader  

 

Detta berörs även av Cherniack & Cherniack (2014), som i sina studier såg hur personer som 

fått AAT också ökade sin fysiska aktivitet, men även sin självkänsla och framförallt sin self-

efficacy; de kände att genom att hantera och umgås med djur, fick de större tilltro till sig 

själva och sin egen förmåga.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Som litteraturstudie har detta arbete inte utfört nya undersökningar utan sammanfattat vad 

tidigare undersökningar kommit fram till – därmed ligger vikten i detta arbetes förhållande till 

forskningsetiken, att endast välja artiklar som följt noggrann utstakad forskningsetik. 
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De artiklar som använts i arbetet har fått ett etiskt godkännande, eller uppfyllde ett etiskt 

förhållningssätt genom hela forskningsprojektet. Den etiska aspekten av artiklarna ansågs vara 

en viktig del för att kunna inkluderas i detta arbete, eftersom ämnet behandlar påverkan på 

demenssjuka personer av omvårdnadsåtgärder innefattande djur, samt deltagarnas innersta 

känslor och tankar. Artiklar om hur demenssjuka individer upplever sin omvårdnadssituation 

ansågs vara viktig att inkludera, då deras perspektiv är en värdefull aspekt vid utvärdering av 

hur omvårdnadsåtgärder med djurkontakt bör utföras. Författarna till arbetet ansåg också att 

det var viktigt att reflektera förhållandet i samhället som föreligger mellan djur och människa, 

och vikten av att upprätthålla de etiska regler som gäller vid forskning involverande djur.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie gjordes i form av en litteraturstudie i syfte att sammanfatta fakta från olika 

studier med olika djurslag och från olika delar av världen. Metoden passar sig väl då den kan 

innefatta många olika djurslag i många olika miljöer och omständigheter, än om arbetet gjorts 

med kvalitativ eller kvantitativ metod. 

 

Artiklarna söktes med engelska nyckelord som skulle finnas antingen i MeSh-termerna eller i 

artikelns rubrik. Efter att ha gått igenom artiklarna separat, satte sig författarna till arbetet sig 

tillsammans och gick igenom dem ihop. Artiklarna kvalitetgranskades enligt modeller av 

Forsberg och Wengström (2013), som går ut på att tydligt följa och besvara frågor om arbetet 

och via detta sätt få en klar översikt av arbetets kvalité. Dessa frågor är bland annat om 

artikeln har tydliga frågeställningar och om arbetet svarar på dessa. Kvalitetsgranskningen av 

artiklarna underlättade granskningen med tydlig ram och lättöverskådligt upplägg. 

 

Gemensamma nyckelord arbetades fram efter bearbetning av artiklarna och dessa underlättade 

att finna gemensamheter och likheter mellan olika artiklar (bilaga 1). Flera artiklar kunde 

behandla olika typer av nyckelord, vilket inte gjorde att någon artikel glömdes bort för att 

dess huvudfokus låg på ett visst typ av symtom, när det i själva verket behandlade flera 

stycken om än i olika delar. 

 

Arbetets styrka är att många olika djurslag innefattades. Studierna var också från många olika 

länder, vilka håller olika kulturer, och ändå kunde ett relativt enhetligt resultat ses.  
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Arbetets svaghet är att bara en sökmotor användes. Det räckte för att få ihop tillräckligt antal 

artiklar för att kunna genomföra denna studie, men fler sökmotorer hade kunnat ge ett än 

bredare resultat. Artiklarna som ingår i detta arbete, behandlar enkom människor med olika 

slags demensdiagnoser, de som bor hemma och på vårdboende, vilket innebär att arbetets 

resultat har hög överförbarhet vad gäller personer med demens, där resultatet har hög 

applicerbarhet. Genom att vara inriktad på endast deltagare med demensdiagnoser, begränsar 

studieresultatens överförbarhet till andra sjukdomar som kan tänkas lida av liknande symtom, 

men som inte faller in under demensspektrat. 

 

En annan svaghet till arbetet är att medan artiklarna varit många och varierande, har samma 

källor använts i många av dem, varför resultatet är tolkat utifrån tidigare resultat av samma 

ursprung. 

 

Båda författarna till detta arbete är hundägare och arbetar inom demensvården, vilket, trots 

bästa ansträngningar, kan ha omedveten påverkan på hur resultat och analys tolkas. Dessutom 

användes samtliga artiklar som klarade kvalitetsgranskningen, även de som hade lägre kvalité. 

Detta kan ha påverkat arbetets resultat i och med svaga källor. 

 

Författarna anser att arbetet visar att det finns grund och anledning till vidare studier av djur 

inom omvårdnadsarbetet av personer med demensdiagnos, förslagsvis undersökningar som 

behandlar grupper med mycket färre antal deltagare (2-3 stycken) och under en längre period, 

för att få överblick av AATs långvariga effekter.  

 

Kliniska implikationer 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det, bland annat, att: ”Sjuksköterskan utvecklar 

aktivt en kärna av forskningsbaserad professionell kunskap som stöd för en evidensbaserad 

verksamhet” (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Om vidare studier görs och ytterligare 

evidens för att djur ger en positiv inverkan på demenssjuka personer läggs fram, finns det 

alltså goda grunder för att en sjuksköterska inom demensvården ska se djur som ett 

hjälpmedel i sitt omvårdnadsarbete. Detta kan vara ett steg i riktning att utveckla vårdarbetet 

av människor med demensdiagnos, och en sjuksköterska ska enligt ICN vara öppen för nya 

rön och forskning. 
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Samtidigt är det många aspekter av AAT som en sjuksköterska måste vara medveten om. 

ICN’s etiska kod för sjuksköterskor fortsätter med: ”Vid användning av teknik och ny 

forskning i vårdarbetet ansvarar sjuksköterskan för att vården sker i överensstämmelse med 

patientens säkerhet, värdighet och rättigheter” (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014, s 5). 

Detta kan översättas till att det alltid finns en närvarande risk för skador på både patienter som 

på djur – medan djuren oftast är tränade eller hålls på sådant sätt att inga skador ska uppstå, är 

det ändå levande, fritt tänkande och handlande djur det handlar om, och som sådana kan de 

även handla oväntat och impulsivt (Cherniack & Cherniack, 2014; McNichols et al., 2005). 

Patientgruppen som denna litteraturstudie fokuserar på kan även de tvärt vända sitt humör och 

deras sjukdom underlättar för mer aggressiva, utåtagerande tendenser, som kan tas ut på 

djuren i fråga (Langius-Eklöf, 2014; Ragneskog, 2011). 

 

En sjuksköterska ska vara kostnadsmedveten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) varför det 

finns anledning att vidare undersöka dels vad AAT kan komma att kosta, men också ha i 

åtanke att det kan förekomma skador på inredning (McNicholas et al., 2005). Allergier och en 

miljö där människor med nedsatt immunförsvar vistas och bor, kan kräva att AAT sker i 

annan lokal än på exempelvis boende och sjukhus. Detta kräver både en anpassad miljö som 

inredning (McNicholas et al., 2005).  

 

Förutom allergier och skador, föreligger det en viss risk för smittor. Dels smitta som kan 

överföras mellan djur och människor, kallad för zoonoser, men också indirekt smitta mellan 

människor med djur som transmittor (Cherniack & Cherniack, 2014; DiSalvo et al., 2006; 

McNicholas et al., 2005; Walter-Toews, 1993). Det finns åtgärder för att minska risken för 

smittor, såsom designerade utrymmen för just möten med djuren, med ytor som går att tvätta 

och göra rent; men också använda sig av exempelvis desinfektionsmedel när djuren tvättas av 

mellan avdelningar eller mellan besök (Cherniack & Cherniack, 2014; DiSalvo et al., 2006; 

McNicholas et al., 2005; Walter-Toews, 1993). 

 

Att djur ska fungera inom omvårdnadsarbetet står och faller med att den tilltänkta målgruppen 

ska vara öppen och mottaglig för att vilja träffa djur (Cherniack & Cherniack, 2014; 

McNicholas et al., 2005). Deras sjukdomsbundna symtom som depression och ångest kan 

yttermera innebära svårigheter för vårdpersonal att övertala dem till att gå med på sessioner 

av djurterapi. I dessa fall kan ett akvarium på avdelningen tjäna samma syfte. Det ger ett lugnt 

intryck i en miljö där lugn och ro är av yttersta vikt, och ger en konstant närvaro av djur, som 
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inte behöver övervakas av personal och som heller inte är tidsbegränsat och därför, på sitt sätt, 

kravlöst. De studier som gjorts där akvarium funnits på avdelningen visar att de har, om än 

inte en lika märkbar effekt som möten med mer aktiva djur, ändå en lugnande, positiv effekt 

på de sjukdomsbundna symtomen vid demenssjukdomar (Edward & Beck, 2002). 

 

Om djur ska ses som en tillgång inom omvårdnadsarbetet, måste det behandlas som övriga 

behandlingsplaner. Det krävs att sjuksköterskan dokumenterar och följer upp insatser och 

effekter av insatta behandlingar av AAT, liksom med andra vårdinsatser (Dahl, Heggdal & 

Standal, 2006). 

 

Fortsatt forskning 

Samtliga artiklar, samt denna studie, menar att det ännu saknas mycket forskning inom 

området. Mer beprövat underlag behövs för att öka förståelse för djurs användbarhet inom 

omvårdnadsarbetet av demenssjuka personer. Medan många studier åberopar andra studier av 

liknande undersökningar, framgår det snart att nästan alla studier använder sig av varandras 

undersökningar och urvalet är därför, vid närmare granskning, begränsat. Studierna är även 

relativt korta, men ju längre de blir desto större blir bortfallet, relaterat till den ökade 

dödlighet som föreligger en demenssjukdom. Det finns alltså utrymme för vidare forskning, i 

synnerhet av granskningsmallar och frågeformulär anpassat till människor med 

demenssjukdomar. 

 

SLUTSATS 

Detta arbete visar både styrkorna med djur i omvårdnadsarbetet av demenssjuka, men också 

att det ännu behövs mer forskning på området. Medan den forskning som gjorts visar ett 

relativt enhetligt resultat att djur inom omvårdnaden kan upplevas som positivt och kan hjälpa 

minska sjukdomsbundna symtom, är grupperna oftast små och undersökningsperioden kort. 

Om djur ska kunna användas inom omvårdnadsarbetet, måste det, förutom mer forskning, 

även utvecklas anpassade vårdplaner med tillhörande uppföljningar, för sjuksköterskans skull. 

Detta arbete kan ses som en god grund för att AAT i framtiden kan ordineras av 

sjuksköterskor, vid behandling av demenssymtom.  
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BILAGA 1  

Artiklarnas innehåll kategoriserade via nyckelord med betydelse för detta arbete 

Författare Livskvalité Kognitiva 

funktioner 

Social 

interaktion 

BPSD Fysisk 

aktivitet 

Fysiologisk 

påverkan 

Edwards, m.fl 

(2002)      

x 

Edwards, m.fl 

(2014) 

   x  x 

 

Friedmann, m. fl 

(2015) 

 x 

 

x x 

 

Kanamori, m.fl 

(2001)    

x x 

 

Majic, m.fl 

(2013)    

x 

  

Marx, m.fl 

(2010)   

x x 

  

McCabe, m.fl 

(2002)    

x 

 

 

Moretti, m.fl 

(2010) 

x x 

    

Mosello, m.fl 

(2011)  

x 

  

x 

 

Nordgren, m.fl. 

(2012)  

x 

 

x x 

 

Nordgren, m.fl. 

(2014) 

x 

     

Odendaal (2000)      x 

Olsen, m.fl 

(2016a) 

x 

   

x 

 

Olsen, m.fl   x x x  
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(2016b) 

Petersen, m.fl 

(2016)    

x 

  

Richeson (2003)   x x   

Robinson, mfl 

(2013)      

x 

Valenti Soler, 

m.fl (2015) 

x 

  

x 
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BILAGA 2 

Sammanfattande tabell och kvalitetsgranskning av använda artiklar. 

Författare År Titel Land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Buettner, L., 

Fitzsimmons, S. & 

Barbra, B. 

2011 Animal-assisted 

therapy for clients 

with dementia 

USA Att öka förståelsen hos 

sjuksköterskor inom 

demenssjukvården hur 

djur kan användas 

inom 

omvårdnadsarbetet, 

utifrån en 

sjuksköterskas 

perspektiv. 

Deskriptiv återberättelse. Flertalet fördelar med djur 

inom omvårdnadsarbetet av 

demenssjuka, bland annat 

ökad livskvalité. 

Användes 

ej 

Colombo, G., Dello 

Buono, M., Smania, 

K., Raviola, R. & De 

Leo, D. 

2005 Pet therapy and 

institutionalized 

elderly: A study on 

144 cognitively 

unimpaired subjects 

Italien Att se om ett 

terapiprogram med djur 

hade en positiv effekt 

på psykopatologisk 

status och livskvalité 

hos kognitivt nedsatta 

äldre på vårdboende. 

Cluster-randomized control 

trial. 144 äldre, fördelat på 7 

äldreboende. 97 kvinnor och 

47 män. 

Signifikant positiv skillnad 

på den gruppen som fått en 

kanariefågel att ta hand om 

under tre månader. 

Användes 

ej 

Crowe, T. K., Perea-

Burns, S., Salazar 

2014 Effects of 

partnerships 

USA Att undersöka den 

funktionella rörligheten 

Ett ”single-subject, alternating 

treatment design”. 

Minskade ansträngning hos 

de par som hade 

Användes 

ej 
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Sedillo, J., Hendrix, 

I. C., Winkle, M. & 

Deitz, J. 

between people with 

mobility challenges 

and service dogs.  

och sociala 

interaktionen hos par 

med fysiskt handikapp 

och servicehundar.  

servicehundar, och de 

kunde utföra motoriska 

övningar snabbare. Samt 

ökade den sociala 

interaktionen. 

Edwards, E.N. & 

Beck, M.A. 

2002 Animal-Assisted 

Therapy and 

Nutrition in 

Alzhemiers's 

Disease 

USA Att undersöka om ett 

akvarium i miljön vid 

måltider kommer att ök 

näringsintaget och 

minska risken för 

undernärig hos 

dementa. 

Upprepade mätningar. 

Deltagarna vägdes 3 mån före 

och 4 månader efter 

introduktionen av akvariet. 2 

grupper, en med akvarium, en 

med en bild på ett hav. 

Signifikant skillnad på 

gruppen med akvarium som 

ökade i vikt och satt längre 

vid bordet och åt. 

1 

Edwards, N. E., 

Beck, A. M. & Lim, 

E. 

2014 Influence of 

aquariums on 

resident behaviour 

and staff satisfaction 

in dementia units 

USA Att se om ett akvarium 

på ett demensboende 

hade effekt på de 

boendes beteende och 

psykiska symtom, samt 

de anställdas 

belåtenhet. 

Pre-test, post-test design. Vikt 

av deltagarna mättes före och 

efter introduktionen av att 

introducera ett akvarium. 

Minskad BPSD. Fyra av 

sex BPSD minskade i 

denna studie. 

2 

Friedmann, E., 

Galik, E., Thomas, 

S. A., Hall, P. S., 

2015 Evaluation of a 

Pet-Assisted 

Living 

USA Att utvärdera vilken 

effekt djur har på 

fysisk, beteendemässig 

och emotionell 

Randomized clinical trial 

(RCT) med upprepade 

mätningar gjordes under en 

tremånadersperiod. 40 

Gruppen som fick umgås 

med hunden visade positiv 

effekt på deltagarna vad 

gällde de fysiska, 

3 
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Chung, S. Y. & 

McCune, S.  

Intervention for 

Improving 

Functional Status 

in Assisted Living 

Residents With 

Mild to Moderate 

Cognitive 

Impairment: A 

Pilot Study. 

funktion hos personer 

med kognitiv 

nedsättning. 

personer deltog i 

undersökningen. Dessa delades 

upp i två grupper – en fick 

umgås med en hund, och den 

andra gruppen kallades för 

”reminiscing group”, där de 

under samma period och 

samma antal timmar gjorde 

liknande övningar som den 

andra gruppen, men ledda av 

en instruktör och utan närvaro 

eller interaktion med en hund. 

emotionella och 

beteendemässiga 

funktionerna. 

Kanamori, M., 

Suzuki, M., 

Yamamoto, K., 

Kanada, M., Matsui, 

Y., Kojima, E., 

Fukawa, H., Sugita, 

T. & Oshiro, H. 

2001 A day care program 

and evaluation of 

animal-assisted 

therapy (AAT) for 

the elderly with 

senile dementia 

Japan Att utvärdera olika 

mätmetoder vad gäller 

utvärderingen av AAT 

hos personer med 

demens. 

Testar att utvärdera personer 

med demens med olika 

metoder. 

Minskning av många 

demensrelaterade symtom. 

2 

Majic, T., Gutzmann, 

H., Heinz, A., Lang, 

U. E. & Rapp, M. A. 

2013 Animal-assisted 

therapy and 

agitation and 

depression in 

Tyskland Att undersöka 

effektiviteten av AAT 

på symtomen 

agitation/aggression 

65 personer på demensboende 

delades upp i två grupper där 

de ena fick fortsätta sin vanliga 

behandling och den andra 

AAT minskar utvecklingen 

av agitation och aggression, 

samt depression hos 

människor med demens 

1 
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nursing home 

residents with 

dementia. A 

matched case-

control trial 

och depression hos 

personer på 

demensboende. 

gruppen fick den vanliga 

behandlingen plus AAT. 

Pågick under 10 veckor. 

Marx, M. S., Cohen-

Mansfield, J., Regier, 

N. G., Dakheel-Ali, 

M., Srihari, A. & 

Thein, K. 

2010 The impact of 

different dog-related 

stimuli on 

engagement of 

persons with 

dementia 

USA Att vidare undersöka 

effektiviteten av 

djurassisterad 

behandling i vårdhem 

för dementa. 

Cluster-randomized control 

trial. 56 boende vid 2 vårdhem. 

En färgläggarbok med 

hundmotiv, ett mjukisdjur, en 

liten hund, en mellanhund, en 

stor hund och en robotkompis. 

Ökat engagemang bland de 

boende. 

1 

McCabe, B.W., 

Baun, M.M., Speich. 

D. & Agrawal. S 

2002 Resident Dog in the 

Alzhemier`s Special 

Care Unit 

USA Att undersöka om en 

vårdhund på ett boende 

ger effekt på 

beteendestörningar och 

användning av 

läkemedel hos personer 

med Alzheimers 

sjukdom. 

Upprepade mätningar.  Resultatet visade att 

beteendestörningarna 

minskade, men ingen 

skillnad på mängden 

läkemedel. 

2 

Moretti. F., De 

Ronchi. D., Bernabel, 

V.,Marchetti, L., 

Ferrari, B., Forlani, 

2010 Pet therapy in 

elderly patients with 

mental illness. 

Italien Att undersöka om AAT 

har effekt på kognitiva 

funktioner och 

livskvalité. 

Mini-mental state examination 

(MMSE) och geriatric 

depression scale (GDS) 

användes före och efter 

Både testgruppen och 

kontrollgruppen fick bättre 

resultat på GDS och 

MMSE. Men testgruppen 

2 
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C., Negretti, F., 

Sacchetti, C & Atti, 

A.R. 

terapisessioner på både 

testgrupp och kontrollgrupp. 

10 patienter i testgruppen och 

11 patienter i kontrollgruppen.  

ökade 50 procent på GDS-

skalan. De flesta deltagare 

rapporterade en ökad 

livskvalité med hundterapi.  

Mossello, E., Ridolfi, 

A., Mello, A. M., 

Lorenzini, G., 

Mugnai, F., Piccini, 

C., Barone, D., 

Peruzzi, A., Masotti, 

G. and Marchionni, 

N.. 

2011 Animal-assisted 

activity and 

emotional status of 

patients with 

Alzheimer’s disease 

in day care 

Italien Att se hur AAA med 

hund har för effekt på 

kognition, BPSD, 

emotionell status och 

motorik hos människor 

med allvarlig 

Alzheimers sjukdom. 

Upprepade mätningar. 10 

patienter på ett dagcenter för 

folk med Alzheimer. Två 

veckor med pre-intervention, 

tre veckor med mjukisdjur och 

tre veckor med AAA med 

hund. 

Kognition och BPSD var 

oförändrat, men ångest 

minskade litet hos AAA än 

hos mjukisdjur. 

Ledsamheten minskade, 

glädje ökade och ”allmän 

vakenhet” ökade mer under 

AAA än mjukisdjur. 

Ledsamhet förblev lågt 

efter 3 timmar. Motorik 

ökade drastiskt under AAA. 

2 

Nordgren, L. & 

Engström, G. 

2012 Effects of animal-

assisted therapy on 

behavioral and/or 

psychologial 

symtoms in 

dementia: A case 

report 

Sverige En pilotstudie för att se 

hur en 84 åring 

påverkas av ett 

åttaveckors arbete med 

terapihund. 

Tre mätningar, före, direkt 

efter AAT och tre månader 

senare. Mätte bland annat 

psykologiska förändringar, 

beteendeförändringar, etc. 

Stor variation i resultatet. 

Vissa aspekter och symtom 

minskade av att umgås med 

terapihunden, andra var 

oförändrade. 

3 

Nordgren, L. & 2013 Animal-assisted Sverige Att se hur AAI Pretest/posttest undersökning. Livskvalité ökar. Boenden 2 
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Engström, G. intervention in 

dementia: Effects on 

quality of life 

påverkar livskvalitén 

hos personer med 

demenssjukdom. 

Fyra vårdboenden i Sverige 

under mars 2011 till augusti 

2012. De fick träffa hundar 

och utbildad personal. 20 

personer ursprungligen, 9 kvar. 

uppvisar glädje och 

välmående av besök av 

hundar 

Odendaal, J. S. J. 2000 Animal-assisted 

therapy - magic or 

medicine? 

Sydafrika En studie för att se 

huruvida interaktionen 

mellan hundar och 

människor sänker 

människornas 

blodtryck. 

Mätning av neurokemikalier i 

både hundar och människor 

efter positiv interaktion. 

Blodtrycket sjönk hos både 

människor och hund. 

2 

Olsen, C., Pedersen, 

I., Bergland, A., 

Ender-Slegers, M-J. 

& Ihlebæk, C. 

2016 Engagement in 

elderly persons with 

dementia attenting 

animal-assisted 

group activity 

Norge Skillnad mellan 

dementa på vårdboende 

och dementa som bor 

hemma i kontakt med 

vårdhund 

Cluster-randomiserad 

multicentrerad prövning. 

signifikant skillnad på 

hemmaboende dementa och 

vårdboende dementa 

 

Olsen, C., Pedersen, 

I., Bergland, A., 

Enders-Slegers, M-J. 

& Ihlebæk, C. 

2016 Effect of animal 

assisted-assisted 

activity on balance 

and quality of life in 

home dwelling 

persons with 

dementia 

Norge att se om vårdhund 

minskar fallrisk, bättre 

balans samt ökar 

livskvaliten hos 

hemmaboende med 

demens. 

Cluster-randomiserad control 

trial. 16 dagcenter för personer 

med demens, 42 

interventionspersoner, 38 

personer i kontrollgruppen. 30 

minuter med hund 2 gånger i 

veckan i 12 veckor, 3-7 

signifikant skillnad på 

balans mellan försöksgrupp 

och kontrollgrupp. ingen 

signifikant skillnad på 

livskvalité hos båda 

grupperna. 

1 
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personer per grupp. 

Petersen, S., 

Houston, S., Qin, H., 

Tague, C. & Studley, 

J. 

2016 The utilization of 

robotic pets in 

dementia care 

USA Studien försökte 

avgöra effektiviteten av 

PARO-roboten, vid 

behandling av 

demensrelaterade 

symtom. 

Randomized block design, 

upprepade mätningar.  

Paro minskade stress och 

ångest, och minskade även 

psykofarmaka och 

analgetika hos 

demenspatienter. 

2 

Richeson, N. E. 2003 Effects of animal-

assisted therapy on 

agitated behaviors 

and social 

interactions of older 

adults with 

dementia 

USA Att se hur 

djurassisterad 

omvårdnad påverkar 

äldre personer med 

demens, framförallt 

vad gäller deras 

agiterade tillstånd och 

sociala interaktioner. 

Quasiexperimental time-series 

design i tre faser. 15 

demensboenden använde AAT 

på daglig basis i tre veckor. 

Minskad agitation och ökad 

social interaktion. 

1 

Robinson, H., 

MacDonald, B. & 

Broadbent, E. 

2015 Physiological 

effects of a 

companion robot on 

blood pressure of 

older people in 

residential care 

facility; A pilot 

study 

New 

Zeeland 

Att ta reda på om 

umgänge med en 

kompanjonrobot sänker 

blodtryck och 

hjärtfrekvens hos äldre 

personer i vårdboende 

Upprepade mätningar. 

Blodtryck och hjärtfrekvens 

hos 17 äldre mättes före, under 

och efter mötet med en 

sälkompis 

Både systoliskt och 

diastoliskt blodtryck sjönk 

när de äldre fick vara 

tillsammans med 

sälkompisen. 

2 
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Valenti Soler, M, 

Agüera-Ortiz L., 

Olazarán Rodgribuez, 

J., Mendoza 

Rebolledo, C., Pérez 

Muñoz, A., 

Rodriguez Pérez, I., 

Osa Ruiz, E., Barrios 

Sánchez, A., Herrero 

Cano, V., Carrasco 

Chillón, L., Felipe 

Ruiz, S., López 

Alvarez, J., León 

Salas, B., Cañas 

Plaza, J. M., Martín 

Rico, F., Abella 

Dago, G. & Martinez 

Martín, P. 

2015 Social robots in 

advanced dementia 

Spanien Pilotstudier med en 

humanoid robot, en 

sälrobot och en riktig 

hund för patienter i 

demensboende och 

daglig 

verksamhetsboende. 

RCT med parallella grupper 

och upprepade mätningar, 

uppdelat i två faser. Träffar à 

30-40 minuter, 2 dagar i 

veckan i 3 månader. Både 

bland boende och besökare.  

Minskad apati, bättre 

livskvalité. 

1 
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