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Abstrakt 
 

Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre. Det är en stor heterogen grupp i behov av 

vårdinsatser och ett antal äldre bor idag på särskilda boenden. Det är vanligt förekommande 

med fysisk och psykisk ohälsa, ensamhet samt bristande social interaktion på särskilda 

boenden för äldre. Det har tidigare visats att införandet av hundar inom vården kan minska 

fysisk och psykisk ohälsa samt öka motivation till deltagande i fysioterapi. 

 

Syfte: Undersöka och sammanställa vad vetenskaplig littereratur visar angående fysiska, 

psykiska och sociala hälsoeffekter hos äldre på särskilda boenden vid regelbunden 

interaktion med vårdhund. 

 

Metod: Litteratursökningen genomfördes via databasen PubMed och åtta vetenskapliga 

artiklar inkluderades. Artiklarna granskades via PEDro-skalan i syfte att skatta 

studiekvaliteten. Evidensstyrkan betygsattes sedan via SBU:s metod GRADE. 

 

Resultat: Begränsad evidens har visat sig för effektmåtten depression, apati, ångest, 

aggression, livskvalité, emotioner och ensamhet. Det har visat sig att djurassisterad terapi 

med hund har otillräckligt vetenskapligt underlag för effektmåtten energiåtgång, fysisk 

aktivitet, ADL, vikt, BMI, kognition och social interaktion.  

 

Konklusion: Resultatet från denna litteraturstudie visar varierande evidens för 

djurassisterad terapi med hund. Studien påvisar att djurassisterad terapi med hund kan ha 

positiv effekt på vissa effektmått hos äldre personer på särskilda boenden. Evidensen är som 

starkast för psykiska effektmått. Vidare forskning med större väl genomförda studier är 

relevant för att fortsatt kunna utvärdera effekterna av djurassisterad terapi med hund. 

 

Nyckelord: Animal assisted therapy, dog, elderly, nursing home, pet 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

Abstract 
 

Background: The population of Sweden is getting older. It is a big and heterogeneous 

group in need of health care and a number of older people are living in a nursing home. It 

is common with physical and mental disorders, loneliness and lack of social interaction in 

nursing homes. It is shown that animal assisted therapy with dogs can reduce physical and 

mental illness and motivate older people to participate in physiotherapy.  

 

Objective: Examine and compile evidence of animal assisted therapy with dogs on 

physical, mental och social function in elderly living in a nursing home. 

 

Methods: The search was done in the PubMed database and eight articles became included. 

The articles were assessed for study quality confirmed by the PEDro scale. The evidence 

from the articles were assessed confirmed by the SBU GRADE. 

 

Results: Limited evidence was shown for that animal asssisted therapy with dogs can 

improve symptoms of depression, apathy, anxiety, agitation, quality of life, emotions and 

loneliness. Insufficent evidence was found for energy expenditure, physical activity, ADL, 

weight, BMI, cognition and social interaction.  

 

Conclusions: Results show varying evidence for animal assisted therapy with dogs. This 

study shows that animal assisted therapy with dogs can improve some limited effects in the 

population of older people at nursing homes, especially for mental health effects. More well 

made research with larger groups is indicated to ensure and value these effects. 

 

Keywords: Animal assisted therapy, dog, elderly, nursing home, pet 
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1. Bakgrund 

Citatet ”a small pet is often an excellent companion” är hämtat ur Florence Nightingales 

bok med tips och råd för blivande sjuksköterskor. Nightingale menar att husdjur kan vara 

särskilt bra för långvarigt sjuka samt att en patient alltid bör uppmuntras till att ta hand om 

ett djur om hen anser sig klara detta (1). Att hunden är en trogen vän till människan är 

vedertaget men det återstår att se om det finns evidens för att denna relation går att använda 

inom vården. 

 

1.1 Åldrandet i Sverige 

Över 1,8 miljoner svenskar är över 65 år, vilka utgör 18 % av befolkningen (2). De 

vanligaste dödsorsakerna för äldre i Sverige är cancer samt kardiovaskulära sjukdomar. Fall 

är vanligt i den äldre populationen och efter 80 år har nästan varje person varit med om ett 

fall (2). Sömnproblem och ångest är vanligt bland äldre och vanligast är det bland kvinnor 

(2). Cirka en fjärdedel av de självmord som genomförs kan härledas till den äldre 

befolkningen (2). Socialstyrelsen redovisade 2016 en rapport om äldres syn på sin vård. I 

rapporten framkom det att 58 % av de med äldreomsorg upplevde ensamhet ibland eller vid 

flertalet tillfällen. De på särskilt boende som i högre grad upplevde ensamhet var också 

mindre nöjda med de aktiviteter som gavs samt den bristande utevistelsen (3). År 2018 

bodde 82 006 personer på ett särskilt boende i Sverige och antalet boende ökar i takt med 

stigande ålder (4). Sveriges befolkning blir allt äldre och äldre. År 2017 hade kvinnor en 

medelålder på 84,1 år och män en medelålder på 80,6 år (4). Vanligtvis beskrivs åldrandet 

som en ökning av den biologiska åldern men det finns även fler dimensioner, vilka beskrivs 

som psykologiskt och socialt åldrande (5). 

 

1.1.1 Biologiskt åldrande 

Det primära biologiska åldrandet innefattar det som sker av naturen hos äldre personer, det 

vill säga ett sorts katabolt förlopp i organ, vävnader och andra kroppsliga områden. Detta 

kan inte påverkas utifrån och skulle som ensam process leda till liknande högsta ålder i hela 

befolkningen. Förutom denna primära aspekt finns även det sekundära åldrandet där 

processen istället påverkas utav yttre faktorer, exempelvis levnadsval, miljö och 

arbetsförhållanden. De teorier för det biologiska åldrandet som diskuteras baseras på 

genernas betydelse och icke-betydelse samt vad som fysiologiskt sker i kroppen. I nuläget 
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ses dock ingen specifik teori vara överlägsen en annan och det anses att det finns stora 

skillnader mellan individer (5).  

 

1.1.2 Psykologiskt åldrande 

Att åldras psykologiskt innefattar den äldres förmåga att handskas med de anspråk som 

samhället gör på integrationen till omgivningen. Detta ställer krav på individens 

minnesförmåga, kognitiva funktion samt lärande. Flertalet teorier har försökt klarlägga det 

psykologiska åldrandet. Den psykosociala progressionen beskrivs bland annat av Eriksons 

åtta steg som alla innefattar en slitning mellan två perspektiv, där en förlikning för individen 

vidare i stegen. Det sista steget behandlar ålderdomen och slitningen mellan individens 

integritet och hens förtvivlan (6). En annan tes är disuse-teorin som bygger på att individens 

kognitiva nedsättning förklaras av att den intellektuella förmågan inte används i tillräcklig 

grad och därför försämras (7). Ett annat sätt att se på psykologiskt åldrande är via teorin om 

general-slowing, där minskad hastighet i hjärnans system förklarar den nedsatta kognitionen 

(5). 

 

1.1.3 Socialt åldrande  

De sociala kontexter som den äldre befinner sig i, eller har bristande tillgänglighet till, hör 

till det sociala åldrandet. Detta kan exempelvis innefatta ensamhet, att mista sin partner, 

pensionering eller föränderliga vänskapsförbindelser. Även inom det sociala åldrandet 

återfinns olika teorier kring vad som påverkar. Aktivitetsteorin menar att den äldre påverkas 

positivt av att vidmakthålla de intressen hen upplevde som betydelsefulla under 

medelåldern. Disengagemangsteorin kan ses som en motpol till aktivitetsteorin med fokus 

på att den äldre isolerar sig från omvärlden och inväntar slutskedet av livet (5). 

 

1.2 Särskilt boende 

Särskilda boenden för äldre (tidigare kallat servicehus/gruppboenden/ålderdomshem) är 

menade att främja den boendes möjlighet till att utvecklas till att ha en självständig tillvaro 

så långt och länge det går. Det ska även ingå att den boende kan få ta del av de resurser som 

behövs för att hen ska uppleva trygghet och även tillgodose sig medicinsk vård av utbildad 

personal (8). De personer som bor på särskilda boenden har oftast en nedsatt fysisk och/eller 

psykisk hälsa. Svårigheter finns därmed i att kunna sköta ett hushåll på egen hand och 

funktionsnedsättningen kan göra att de är i behov av vård dygnet runt (9). De finns många 
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anledningar till att en äldre flyttar till särskilt boende men det anses bland annat vara på 

grund av individens brist på gemenskap, sammanhang och trygghet i det egna hemmet. En 

anledning tros vara det ökade behovet av vård och att individen kan ha svårt att på ett säkert 

sätt klara sig i hemmet (8). 

Med tanke på den ökande åldrande befolkningen behöver det finnas 

samhällsresurser nog för att kunna bemöta de äldres behov, både i dagsläget och i framtiden. 

Enligt Socialstyrelsens rapport ”Bostad i särskilt boende är den enskildes hem” finns det 

brister i resurser och den hjälp personer med kognitiv funktionsnedsättning bör få, i syfte 

att ha en kvalitativ tillvaro (8). I en studie av Hellström et al. (10) visade det sig att 

deltagarna, boendes i hemmet och på särskilda boenden, hade en lägre hälsorelaterad 

livskvalité än vad tidigare studier hade visat. Studien påvisade även att de på särskilda 

boenden har större behov av hjälp med både Instrumentell Allmän Daglig Livsföring 

(IADL) och Personlig Allmän Daglig Livsföring (PADL), vilket i sig kräver mer stöd från 

personal (10). Det har även visats att de som är mindre nöjda med sin vård på särskilda 

boenden anser att bristerna återfinns i kontinuitet, personalens egenskaper samt förmåga att 

ge service (11). 

 

1.3 Hundar inom vården 

Att använda hundar inom vården kan genomföras på olika sätt. Den mest basala formen är 

djurassisterande aktiviteter där djuret har som uppgift att göra ett givet vårdtillfälle lättare 

för patienten att genomföra, till exempel i samband med en utevistelse (9). Om hunden 

istället är ledd av en hundförarutbildad och innehar mer delaktighet i vårdandet benämns 

istället det som djurassisterad terapi. I syfte att kunna kontrollera användandet av hundar 

inom vården har en standard skapats av Swedish Standards Institute och det har bestämts 

att både förare och hund behöver genomgå viss utbildning med certifiering (9). I Sverige 

infördes 2008 en utbildning för hundar i vården av Vårdhundskolan och huvudfokus för 

utbildningen har sedan dess varit på äldre personer med demenssjukdom samt personer med 

olika typer av hjärnskador. Hundarnas lämplighet för den kommande uppgiften prövas och 

både hund och förare lär sig om fysisk, psykisk och social aktivitetsträning. För att få arbeta 

som ett vårdhundteam behöver även hund och förare klara ett praktiskt prov (12). För att 

som vårdtagare få ta del av vårdhund kan remiss skrivas av läkare, fysioterapeut, 

sjuksköterska, lekterapeut eller arbetsterapeut (13). 
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I viss svensk litteratur benämns hundens arbete inom vården, det vill säga 

djurassisterad terapi, som hundassisterad intervention (HAI). Djurassisterad aktivitet 

benämns istället som hundassisterad aktivitet (HAA). Den hundassisterade interventionen 

sätts in via en remiss från legitimerad vårdpersonal. Interventionen är menad att vara 

utformad efter en given patient i syfte att bibehålla eller öka hens funktion. Insatsen kan 

även anpassas till patienter med psykiatriska problem och används då med syftet att öka 

välbefinnande och komplettera farmakologisk behandling. Hundassisterad aktivitet på 

särskilt boende beskrivs som ett möte mellan patient och hund som syftar till att öka 

patientens hälsa, livskvalité samt bjuda in till samtal boende emellan. Hunden kan komma 

spontant på besök eller bo på och tillhöra boendet. Aktiviteten kan ske individuellt eller i 

grupp (13). Parenti et al. (14) beskriver i sin taxonomi sex olika områden för assisterande 

hundar: service animal, public service animal, therapy animal, visitation animal, 

sporting/recreational/agricultural animal och support animal (14). I föreliggande 

litteraturstudie kommer både planerad hundassisterad intervention (therapy animal) samt 

mer icke-specifik hundassisterad aktivitet (visitation animal) att behandlas i granskningen 

av litteraturen. Therapy animal tolkas som en hund som är tränad på att delta i terapeutiska 

terapiprogram, ledd av hundförare. Therapy animal ses som en hund som är tränad till att 

delta i sociala interaktioner på till exempel särskilda boenden, ej i behov att vara ledd av 

hundförare. (14). 

Eventuella risker med hundar inom vården ses bland annat vara överföring av 

smittor. Detta kan exempelvis vara rabies, hund till människa, eller Meticillinresistenta 

Staphylococcus aureus (MRSA), människa till hund, vilket indicerar att hygienrutiner och 

noggranna kontroller säkerställs (15). Det är viktigt att ta hänsyn till att ingen har 

pälsdjursallergi där arbetet utförs. För många ses inte hundar som något hot men att en del 

upplever rädsla i mötet med en hund är viktigt att beakta. Nämnda hänsynstaganden är 

menade att anpassas för såväl patienter, närstående som för personal (12). 

 

1.4 Djurassisterad terapi 

Forskning som gjorts inom området har visat att djurassisterad terapi med hundar minskar 

symptom på depression samt att den verbala interaktionen från patienterna på särskilda 

boenden förbättras. En spansk studie på ett äldreboende visade att hundar som en del i 

vården förbättrade den psykiska och fysiska hälsan, minskade upplevelsen av ensamhet 

samt depressiva symptom (16). I en studie av Preuß och Legal (17) jämfördes djurassisterad 
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terapi med hundar mot hundrobotar. Resultaten visade att hundar i vården gav bättre effekt 

än hundrobotar (17). I en prospektiv pilotstudie med hjärtsjuka patienter visade det sig att 

tillgänglighet till hundpromenader motiverade deltagarna att utföra sin fysiska aktivitet, 

något som vissa tidigare vägrade. Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp som 

promenerat utan hund och det framkom att hundpromenadsgruppen gick i snitt 51 % fler 

steg än kontrollgruppen. Användandet av djurassisterad terapi minskade även signifikant 

motståndet till fysisk aktivitet. Flertalet deltagare var förvånade över hur långt de hade gått 

och en del menade på att det aldrig hade promenerat utan hundens närvaro (18). Olmert (19) 

beskriver fördelarna med beröring mellan hund och människa vilket innefattar kroppens A-

beta nervfibrer som vid beröring av hunden stimuleras. Signalen registreras sedan i hjärnan 

och oxytocin frisätts, ett hormon som ökar välbehag, tillfredsställelse och lugn (19). Denna 

reaktion fungerar både för människa och hund, något som blir tydligt i hundens möte med 

människan: 

 

[Pets] are almost always happier to see us than our human companions are, rushing toward us with 

a greeting that cannot help but make us smile. And just like that, they are already soothing [us]. 

When we see a smiling face, our own smile muscles are activated involuntarily. The mirror 

neurons that perform this internal response release oxytocin and its calming, socializing sensations 

(19). 

 

Rapporten ”Vårdhund för äldre i särskilt boende” påvisar att det kan finnas positiva effekter 

på den mentala hälsan samt upplevd nivå av ensamhet men att det finns för få vetenskapliga 

belägg (9). En litteraturöversikt visade att äldre patienter med demens och psykiatriska 

diagnoser eventuellt kunde påverkas positivt på ett emotionellt, beteendemässigt och socialt 

plan av djurassisterad terapi med hund. Terapin verkade ge sociala effekter i form av 

utvecklad kommunikationsförmåga och kroppsspråk samt i form av psykiska effekter 

såsom ökat välbefinnande, livskvalité, självkänsla samt viljan att delta i aktiviteter. Det 

ansågs dock svårt att säkerställa dessa effekter samt hur varaktiga de kan bli (20). 

 

1.5 Hundar inom fysioterapi 

Hunden har många olika användningsområden inom vården där ett av de större 

fokusområdena innefattar lust till rörelse. I samband med fysisk aktivitet och rehabilitering 

har det visats att interaktion med hund lockar patienter att delta i fysioterapeutiska 

interventioner (12). Vårdhunden har möjlighet att motivera till träning efter stroke eller vid 
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annan funktionsnedsättning, där många förmågor måste tränas upp igen. Sensoriska 

färdigheter tränas genom beröring av både hund och redskap. Koordination tränas i leken 

med hunden där leken anpassas efter vad patienten behöver öva på. Även greppstyrkan 

utmanas när olika redskap används. Patientens tal tränas då hen uppmuntras till att ge 

hunden instruktioner och beröm. Kognitiv träning kan ske med hjälp av numrerade kuber 

eller med olika flerstegsinstruktioner som leder fram till vad hunden och patienten ska 

utföra (12). 

Det har även visat sig att användning av djurassisterad terapi i kombination med 

fysioterapi förbättrar träningseffekten hos äldre patienter. Patienter som tidigare avsagt sig 

den fysioterapeutiska träningen gick med på att träna tillsammans med vårdhund. Effekterna 

innefattade muskulär, neurologisk och mental förbättring hos patienterna som i denna studie 

hade neuromuskulära och ortopediska tillstånd. Resultatet visar att djurassisterad terapi kan 

användas inom fysioterapin (21). Parenti et al. (14) har i sin taxonomi kring assisterande 

djur fastslagit att terapihundar kan användas inom fysioterapin i syfte att nå behandlingsmål 

(14). 

 

1.6 Problemformulering  

Befolkningen blir allt äldre och äldre, vilket kommer leda till ett stort vårdbehov i framtiden 

(4). Bristen på aktiviteter på särskilda boenden är tydlig och detta bjuder in till diskussion 

kring alternativa metoder i syfte att bibehålla de äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa 

(22). De studier som har tagits upp i bakgrunden påvisar positiva effekter av att använda 

hundar inom vården men det behövs en sammanställning över den rådande evidensen. Som 

fysioterapeut är det relevant att se över evidensen för olika behandlingsalternativ och i detta 

fall skapa en tydlig bild av evidensläget för vårdhund. En stor del av den rådande 

forskningen påvisar olika resultat men har även vitt skilda upplägg och metoder, vilket anses 

skapa ett behov av en genomgående översikt. Det behöver stå klart vilka effekter som kan 

förväntas i arbetet med vårdhund. 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka och sammanställa vad vetenskaplig littereratur 

visar angående fysiska, psykiska och sociala hälsoeffekter hos äldre på särskilda boenden 

vid regelbunden interaktion med vårdhund. 
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1. Vilka fysiska effekter har framkommit i den granskade litteraturen i samband med 

vårdhund hos äldre personer i särskilt boende? 

2. Vilka psykiska effekter har framkommit i den granskade litteraturen i samband med 

vårdhund hos äldre personer i särskilt boende? 

3. Vilka sociala effekter har framkommit i den granskade litteraturen i samband med 

vårdhund hos äldre personer i särskilt boende? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande arbete utgjorde en beskrivande litteraturstudie då syftet var att systematiskt 

genomsöka den rådande evidensen och redovisa en sammanställning av effekter kring 

hundens plats inom vårdsektorn (23). Då syftet var att få en kartläggning över 

forskningsområdet och därmed skapa en tydlig bild ansågs en litteraturstudie vara det mest 

relevanta.  

 

2.2 Urval med inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien innefattade artiklar publicerade 2008-2019, på engelska med 

genomgången peer-review. Artiklarna skulle inkludera arbetet med vårdhund, i anknytning 

till en hundförare. Interaktionen kunde ske både som djurassisterad terapi och djurassisterad 

aktivitet, eller beskrivet som sådant. Deltagarna skulle vara 55 år eller äldre och bo på 

särskilt boende. Artiklarna skulle vara randomiserade kontrollstudier (RCT). Tabell 1 visar 

urvalskriterier enligt PICO (population, intervention, controll och outcome). 

Exklusionskriterier innefattade studier baserade på personer boendes i hemmet. Studier blev 

även exkluderade om inte hundar användes eller om artiklarna delgavs mot en avgift. 

 

Tabell 1. PICO 

P (population) I (intervention) C (kontroll) O (effektmått) 

55 år eller äldre 

Män och kvinnor 

Särskilt boende 

Regelbunden 

interaktion med 

vårdhund 

Annan behandling 

eller ingen 

intervention alls 

Fysisk hälsa 

Psykisk hälsa 

Social hälsa 
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2.3 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Sökningen genomfördes 2019-09-04 utav studiens författare genom PubMed via Uppsala 

universitetsbibliotek. PubMed är en databas med artiklar inom bland annat biomedicin 

(24). Sökningen gav 43 träffar varav 32 artiklar sållades bort på grund följande orsaker: 

 

 Ej relevant språk, n = 9 

 Ej relevant metod, n = 9 

 Ej relevant intervention, n = 6 

 Ej relevant publiceringsårtal, n = 6 

 Ej relevant urval, n = 1  

 

Efter att ha granskat abstract samt fulltext återstod 11 artiklar. Av dessa var det en artikel 

som förekom vid två tillfällen och en annan artikel som förekom vid tre tillfällen. Detta 

resulterade i 8 unika artiklar som alla inkluderades i studien. Tabell 2 visar en systematisk 

genomgång av datainsamlingsmetoden i studien. 

 

Tabell 2. Datainsamling 

Databas Sökord + 

begränsningar språk, 

ålder, 2008-2019 

Antal träffar 

(överlappningar) 

Antal 

relevanta 

träffar enligt 

abstracts  

Antal 

relevanta 

träffar enligt 

artikelinnehåll 

PubMed Animal assisted therapy 

institutionalized elderly 

dog 

5 (1) 2 2 

PubMed Animal assisted therapy 

residential care home 

elderly 

3 (1) 1 1 

PubMed Animal assisted therapy 

nursing home elderly 

dog 

32 (2) 7 7 

PubMed Animal assisted 

intervention residential 

care home elderly 

3 (1) 1 1 

 

2.4 Databearbetning 

Kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna utfördes med PEDro-skalan (bilaga 1) 

(25). PEDro-skalan anses vara ett instrument med god validitet för granskning av RCT (26). 

Reliabiliteten av PEDro ses som ”god” (27). PEDro-skalan innefattar 11 delfrågor varav 10 
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kan ge poäng för att avgöra studiekvalitet (25). Mindre än eller lika med 3 poäng ger låg 

kvalitet, 4-5 poäng ger måttlig kvalitet och 6-10 poäng ger hög kvalitet. Poängsystemet 

fastslogs i samråd med författarens handledare. Resultaten diskuterades sedan mellan 

författaren och handledaren. I syfte att öka kvaliteten i granskningen valdes en slumpmässig 

studie ut att granskas av handledaren för litteraturstudien. En slutgiltig kvalitetsbedömning 

gjordes efter en diskussion mellan författare och handledare. 

Dataextrahering genomfördes sedan genom att ur de valda artiklarna ta ut fysiska, 

psykiska och sociala utfallsmått och redovisa utfallsmått mellan grupper. Utfallsmåtten 

sorterades in i fysiska, psykiska och sociala effekter. Om ett utfallsmått inte kunde sorteras 

in i någon av de nämnda kategorierna uteslöts det att redovisas. Evidensbedömningen 

genomfördes via GRADE (bilaga 1), en fyrgradig skala där den vetenskapliga grunden 

värderas. Skalan innefattar starkt underlag (grad 4), måttligt starkt underlag (grad 3), 

begränsat underlag (grad 2) samt otillräckligt underlag (grad 1). Bedömningen av det 

vetenskapliga underlaget kan ge en bild av hur forskningen kan tolkas. I stort ses ett starkt 

vetenskapligt underlag som att ny forskning troligtvis inte skulle ge andra konklusioner 

medan ett otillräckligt vetenskapligt underlag kräver mer forskning inom området (28). 

Överlag anses randomiserande kontrollstudier som metod ha ett högt bevisvärde enligt 

GRADE. Bevisvärdet kan dock höjas och sänkas vid granskning av olika kvalitetsmått (29). 

Utfallsmåtten i föreliggande studie placerades i en fysisk, psykisk eller social sektion med 

specifika underrubriker och presenterades även så. 

 

2.5 Etiska överväganden 

Föreliggande studie hade som mening att inkludera studier med ett etiskt underbyggt 

förhållningssätt, det vill säga att etik var en grundläggande förutsättning i studien. 

 

3. Resultat 

Åtta artiklar med RCT som metod inkluderades i studien (tabell 4). 
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BL = Baslinje, I = Interventionsgrupp, K = Kontrollgrupp, Min = Minuter, Mån = Månader, V = Veckor, GGR = Gånger, DIH = Djurassisterad intervention med hund, T0 = Baslinjevärde, T1 = mätning 1, T2 = 

mätning 2, MMSE = Mini Mental State Examination, FACS = Facial Action Coding System, OERS = Observed Emotion Rating Scale, CSDD = Cornell Scale for Depression in Dementia, QUALID = Quality of Life 
Last-stage Dementia, BARS = Brief Agitation Rating Scale, GDS-15 = 15-item Geriatric Depression Scale, GAD-7 = Generalized Anxiety Disorder, PANAS = Positive and Negative Affect Schedule, NPRS = 

Satisfaction Questionnaire and Numeric Pain Rating Scale, AES = Apathy Evaluation Scale, QUALID = Quality of Life Scale In Late-Stage Dementia, HAM-A = Hamilton Anxiety Scale, UCLA LS = University of 

California Los Angeles Loneliness Scale, Qol-AD = Quality of life in Alzheimer’s Disease Scale, MEC 30 = Mini Examen Cognoscitivo, CMAI = Cohen-Mansfield Agitation Inventory, FA = Fysisk aktivitet, BMI 

= Body Mass Index, GDS = Geriatric Depression Scale, SE = Standard Error, BVA = Boendets vanliga aktiviteter. All data är medelvärde ± SD, om ej annat anges. 

Författare År 

Referens 

Land 

Population 

Antal Bortfall 

Intervention 

Dos Frekvens 

Uppföljning 

(Metod) 

Utfallsmått 

Resultat mellan grupper 

Utfallsmått 

Resultat mellan grupper 

Studie 

kvalitet 

PEDro 

Wesenberg et 

al. 2018 (30) 

Psychogeriatri

cs 

Tyskland 

80 år eller äldre 

(85,65 ± 4,83) 

Demens/kognitiv svikt 

(måttlig-svår, MMSE) 

Läkemedelsbaserad 

demensbehandling 

(sedan 6 mån.) 

Tysktalande 

I: N=19 

K: N=19 

(within subject design) 

Bortfall: N=2 

I: DIH 

(klappa, borsta, 

träning av 

kognition, fysik 

och motorik) 

45 min 1 ggr/v. 

K: Liknande 

terapi utan hund 

45 min 1 ggr/v. 

BL + 3 + 6 

mån. 

Social 

interaktion  

(INTERACT 

software) 

Emotioner 

(FACS + 

OERS) 

Social interaktion (Verbal) p < 0,01 

       I: (N=17)                K: (N=17) 

T0: 134,26 ± 123,06     77,23 ± 54,85 

T1: 141,41 ± 94,32       122,66 ± 103,83 

T2: 142,61 ± 93,06*     88,87 ± 43,43 

Social interaktion (Blickfokus) p > 0,05 

       I: (N=17)                K: (N=17) 

T0: 807,37 ± 112,73     716,92 ± 201,77 

T1: 782,55 ± 115,84     729,21 ± 125,25 

T2: 782,80 ± 134,00     756,05 ± 140,34 

Social interaktion (Hållning) p < 0,001 

       I: (N=17)                K: (N=17) 

T0: 91,64 ± 71,20**     12,75 ± 9,60 

T1: 98,45 ± 65,36**     20,60 ± 15,99 

T2: 65,56 ± 27,79**     11,66 ± 10,65 

Negativa emotioner (Sorgsenhet) p > 0,05 

       I: N(17)                  K: (N=17) 

T0: 0,00 ± 0,00             17,09 ± 63,40 

T1: 0,00 ± 0,00             5,79 ± 16,60 

T2: 3,33 ± 9,36             4,30 ± 13,19 

Positiva emotioner (Välbehag) p < 0,01 
       I: (N=17)                K: (N=17) 

T0: 186,66 ± 137,05*   61,75 ± 92,56 

T1: 184,85 ± 165,01     115,90 ± 155,68 

T2: 149,37 ± 148,04*   100,56 ± 181,89 

Positiva emotioner (Livlighet) p > 0,05 

      I: (N=17)                 K: (N=17) 

T0: 797,86 ± 134,55     753,03 ± 244,14 

T1: 795,56 ± 112,24     806,01 ± 183,47 

T2: 825,24 ± 156,25     790,60 ± 187,46 

Negativa emotioner (Ilska) p > 0,05 

       I: (N=17)               K: (N=17) 

T0: 2,73 ± 7,53             0,32 ± 1,33 

T1: 0,14 ± 0,58             5,19 ± 18,67 

T2: 0,41 ± 1,68             0,03 ± 0,14 

Negativa emotioner (Rädsla) p > 0,05 

       I: (N=17)               K: (N=17) 

T0: 1,29 ± 2,85             0,00 ± 0,00 

T1: 0,00 ± 0,00             0,08 ± 0,35 

T2: 2,44 ± 9,79             0,00 ± 0,00 

Måttlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olsen et al. 

2016 (31) 

Int J Geriatr 

Psychiatry 

Norge 

65 år eller äldre 

(I: 82,9 ± 8,5) 

(K: 84,1 ± 6,7) 

Demens/kognitiv svikt 

(måttlig-svår, MMSE) 

I: N=28 

K: N=30 

Bortfall: N=7 

 

I: DIH 

(klappa, mata, 

kasta leksak) 

30 min 2 ggr/v. 

K: BVA 

BL + 3 mån. 

Depression 

(CSDD) 

Livskvalité 

(QUALID) 

Aggressivitet 

(BARS) 

Depression (T0-T2) p = 0,037 

       I:                                 K: 

T0: 8,35 ± 4,65 (N=23)     6,88 ± 4,70 (N=26) 

T1: 7,86 ± 4,42 (N=22)     8,28 ± 5,62 (N=25) 

T2: 7,41 ± 5,01 (N=22)     9,58 ± 6,61 (N=24) 

Aggressivitet (T0-T2) p = 0,864 

       I:                                K: 

T0: 23,44 ± 7,64 (N=25)  23,19 ± 11,39 (N=26) 

T1: 23,75 ± 7,13 (N=24)  24,65 ± 13,95 (N=26) 

T2: 24,87 ± 8,34 (N=23)  24,00 ± 13,20 (N=25) 

Livskvalité (T0-T2) p = 0,136 

       I:                                K:  

T0: 23,92 ± 6,99 (N=25)  22,92 ± 8,50 (N=26) 

T1: 24,80 ± 5,79 (N=24)  25,31 ± 10,26 (N=26) 

T2: 24,57 ± 6,58 (N=23)  26,48 ± 10,05 (N=25) 

 

Hög 
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BL = Baslinje, I = Interventionsgrupp, K = Kontrollgrupp, Min = Minuter, Mån = Månader, V = Veckor, GGR = Gånger, DIH = Djurassisterad intervention med hund, T0 = Baslinjevärde, T1 = mätning 1, T2 = 
mätning 2, MMSE = Mini Mental State Examination, FACS = Facial Action Coding System, OERS = Observed Emotion Rating Scale, CSDD = Cornell Scale for Depression in Dementia, QUALID = Quality of Life 

Last-stage Dementia, BARS = Brief Agitation Rating Scale, GDS-15 = 15-item Geriatric Depression Scale, GAD-7 = Generalized Anxiety Disorder, PANAS = Positive and Negative Affect Schedule, NPRS = 

Satisfaction Questionnaire and Numeric Pain Rating Scale, AES = Apathy Evaluation Scale, QUALID = Quality of Life Scale In Late-Stage Dementia, HAM-A = Hamilton Anxiety Scale, UCLA LS = University of 
California Los Angeles Loneliness Scale, Qol-AD = Quality of life in Alzheimer’s Disease Scale, MEC 30 = Mini Examen Cognoscitivo, CMAI = Cohen-Mansfield Agitation Inventory, BMI = Body Mass Index, 

GDS = Geriatric Depression Scale, SE = Standard Error, BVA = Boendets vanliga aktiviteter. All data är medelvärde ± SD, om ej annat anges. 

 

Författare År 

Referens 

Land 

Population 

Antal Bortfall 

Intervention 

Dos Frekvens 

Uppföljning 

(Metod) 

Utfallsmått 

Resultat mellan grupper 

Utfallsmått 

Resultat mellan grupper 

Studie 

kvalitet 

PEDro 

Ambrosi et 

al. 2018 (32) 

Psychogeriatri

cs 

Italien 

65-90 år  

(I: medel 82,6 år) 

(K: medel 87,1 år) 

Depressiva symtom 

(måttlig-svår, GDS-15) 

Demens/kognitiv svikt 

(ingen-mild, MMSE) 

I: N=17 

K: N=14 

Bortfall: N=0 

I: DIH 

(prata, klappa, 

kasta leksak) 

30 min 1 ggr/v. 

K: BVA 

BL + 10 v. 

Depression 

(GDS-15) 

Ångest 

(GAD-7) 

Emotioner 

(PANAS) 

Smärta  

(NPRS) 

Depression p < 0,00 

I: (N=17) -33,5 %  

K: (N=12) -3,2 % 

 

Ångest p < 0,40 
I: (N=17) -8,6 % 

K: (N=12) -18,4 % 

 

Positiva emotioner p = 0,89 

I: (N=17) -1,15 % 

K: (N=11) 9,3 % 

Negativa emotioner p = 0,55 

I: (N=17) -14,75 % 

K: (N=11): -19,4 % 

 

Smärta p = 0,40 

I: (N=17) -11,4 %  

K: (N=11) -5,0 % 

Hög 

Sollami et al. 

2017 (33) 

Acta Biomed 

Italien 

60 år eller äldre 

(I: 85,07 ± 10,12) 

(K: 84,91 ± 9,07) 

Demens/kognitiv svikt 

(mild-måttlig, MMSE) 

Italiensktalande 

I: N=14 

K: N=14 

Bortfall: N=0 

I: DIH 

(borsta, kasta 

leksak, 

promenad, ge 

instruktioner) 

60 min 2 ggr/v. 

K: BVA 

BL + 8 v. 

Depression 

(GDS-15) 

Apati (AES) 

Livskvalité 

(QUALID) 

Ångest 

(HAM-A) 

Ensamhet 

(UCLA LS) 

Depression p < 0,001                         

I: (N=14) -1,57        

K: (N=14) 0,57    

               

Apati p < 0,000 

I: (N=14) -5,43 

K: (N=14) 2,43 

 

Livskvalité p < 0,000 

I: (N=14) -8,86 

K: (N=14) 1,86 

Ångest p < 0,000                             

I: (N=14) -5,50        

K: (N=14) 2,43                

 

Ensamhet p < 0,000 

I: (N=14) -5.57 

K: (N=14) 2,86 

 

Måttlig 

Briones et al. 

2019 (34) 

Clin Nurs Res. 

Spanien 

65 år eller äldre 

(88,71 ± 1,05) 

Demens/kognitiv svikt 

(mild-måttlig, MEC-10) 

I: N=16 

K: N=18 

Bortfall: N=7 

I: DIH 

(kognition, 

motorik, social 

interaktion)  

50 min 1 ggr/v. 

K: BVA 

BL + 9 mån. 

Livskvalité 

(Qol-AD) 

Livskvalité p = 0,038 

I: (N=14) p = 0,285     

T0: 30,85 ± 1,501                

T1: 32,46 ± 1,274                

 

K: (N=13) p = 0,042 

T0: 29,00 ± 1,614 

T1: 31,50 ± 1,406 

 

Måttlig 
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BL = Baslinje, I = Interventionsgrupp, K = Kontrollgrupp, Min = Minuter, Mån = Månader, V = Veckor, GGR = Gånger, DIH = Djurassisterad intervention med hund, T0 = Baslinjevärde, T1 = mätning 1, T2 = 
mätning 2, MMSE = Mini Mental State Examination, FACS = Facial Action Coding System, OERS = Observed Emotion Rating Scale, CSDD = Cornell Scale for Depression in Dementia, QUALID = Quality of Life 

Last-stage Dementia, BARS = Brief Agitation Rating Scale, GDS-15 = 15-item Geriatric Depression Scale, GAD-7 = Generalized Anxiety Disorder, PANAS = Positive and Negative Affect Schedule, NPRS = 

Satisfaction Questionnaire and Numeric Pain Rating Scale, AES = Apathy Evaluation Scale, QUALID = Quality of Life Scale In Late-Stage Dementia, HAM-A = Hamilton Anxiety Scale, UCLA LS = University of 
California Los Angeles Loneliness Scale, Qol-AD = Quality of life in Alzheimer’s Disease Scale, MEC 30 = Mini Examen Cognoscitivo, CMAI = Cohen-Mansfield Agitation Inventory, BMI = Body Mass Index, 

GDS = Geriatric Depression Scale, SE = Standard Error, BVA = Boendets vanliga aktiviteter. All data är medelvärde ± SD, om ej annat anges. 

 

Författare År 

Referens 

Land 

Population 

Antal Bortfall 

Intervention 

Dos Frekvens 

Uppföljning 

(Metod) 

Utfallsmått 

Resultat mellan grupper 

Utfallsmått 

Resultat mellan grupper 

Studie 

kvalitet 

PEDro 

Banks et al. 

2008 (35) 

J Am Med Dir 

Assoc 

USA 

Upplevd ensamhet 

(svår, UCLA LS) 

Ej demens/kognitiv svikt 

I1: N=13 

I2: N=12 

K: N=13 

Bortfall: N=0 

I1: DIH 

(ej specificerad) 

30 min 1 ggr/v. 

I2: Terapi med 

robothund 

(ej specificerad) 

30 min 1 ggr/v. 

K: BVA 

BL + 8 v. 

Ensamhet 

(UCLA LS) 

 

Ensamhet 

I1 (N=13) och I2 (N=12) gav en statistisk 

signifikant (p < 0,05) minskning av ensamhet i 

jämfört med kontrollgruppen (N=13). Ingen 

skillnad interventionsgrupperna emellan. 

 Låg 

Friedmann et 

al. 2015 (36) 

Am J 

Alzheimers 

Dis Other 

Demen 

USA 

Över 55 år 

(80,72 ± 9,12) 

Demens/kognitiv svikt 

(mild-måttlig, MMSE) 

I: N=22 

K: N=18 

Bortfall: N=3 

I: DIH 

60-90 min 

2 ggr/v. 

(mata, borsta, 

kasta boll, klappa, 

prata) 

K: Minnesgrupp 

BL + 3 mån. 

 

Depression 

(CSDD) 

Apati 

(AES) 

Aggressivitet 

(CMAI) 

Energiåtgång 

(ActiGraph) 

ADL och FA 

(Barthel 

Index) 

 

Depression p = 0,07 

I: (T0: N=22, T1: N= 19)   K: (T0-T1: N=18) 

T0: 8,91 (SE 1,21)              8,28 (SE 1,30) 

T1: 5,21 (SE 0,77)              8,67 (SE 1,51) 

 

Aggressivitet p = 0,666 
I: (T0: N=22, T1: N= 19)   K: (T0-T1: N=18) 

T0: 16,64 (SE 1,17)            19,50 (SE 1,24) 

T1: 15.53 (SE 0,68)            20.00 (SE 1,69) 

 

ADL p = 0,516 

I: (T0: N=22, T1: N= 19)   K: (T0-T1: N=18) 

T0: 62,82 (SE 6,58)            76,48 (SE 7,03) 

T1: 67,72 (SE 8,42)            71,83 (SE 7,88) 

Apati p = 0,219 

I: (T0: N=22, T1: N=19)   K: (N=18) 
T0: 17,05 (SE 0,73)            17,17 (SE 1,14)    

T1: 17,53 (SE 0,90)            15,72 (SE 0,82)  

   

Energiåtgång   

I: (T0: N=22, T1: N=19) K: (N=18) 

p = 0,306                           p = 0,072   
T0: 93,73 (SE 12,87)        124,22 (SE 16,53) 

T1: 131, 16 (SE 23,80)     132,67 (SE 24,82) 

 

Fysisk aktivitet (antal personer som spenderar 

mindre än 1 % av sin tid i måttlig-hög fysisk 

aktivitet)  

I:                                         K: 

T0: 40,9 %                          38,9 % 

T1: 36,8 %                          37,5 % 

 Hög 
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BL = Baslinje, I = Interventionsgrupp, K = Kontrollgrupp, Min = Minuter, Mån = Månader, V = Veckor, GGR = Gånger, DIH = Djurassisterad intervention med hund, T0 = Baslinjevärde, T1 = mätning 1, T2 = 

mätning 2, MMSE = Mini Mental State Examination, FACS = Facial Action Coding System, OERS = Observed Emotion Rating Scale, CSDD = Cornell Scale for Depression in Dementia, GDS-15 = 15-item Geriatric 

Depression Scale, QUALID = Quality of Life Last-stage Dementia, BARS = Brief Agitation Rating Scale, GAD-7 = Generalized Anxiety Disorder, PANAS = Positive and Negative Affect Schedule, NPRS = 
Satisfaction Questionnaire and Numeric Pain Rating Scale, AES = Apathy Evaluation Scale, QUALID = Quality of Life Scale In Late-Stage Dementia, HAM-A = Hamilton Anxiety Scale, UCLA LS = University of 

California Los Angeles Loneliness Scale, Qol-AD = Quality of life in Alzheimer’s Disease Scale, MEC 30 = Mini Examen Cognoscitivo, CMAI = Cohen-Mansfield Agitation Inventory, BMI = Body Mass Index, 
GDS = Geriatric Depression Scale, SE = Standard Error, BVA = Boendets vanliga aktiviteter. All data är medelvärde ± SD, om ej annat anges.

Författare År 

Referens 

Land 

Population 

Antal Bortfall 

Intervention 

Dos Frekvens 

Uppföljning 

(Metod) 

Utfallsmått 

Resultat mellan grupper 

Utfallsmått 

Resultat mellan grupper 

Studie 

kvalitet 

PEDro 

Thodberg et 

al. 2015 (37) 

Psychogeriatri

cs 

Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

Inga kriterier kring 

demens/kognitiv svikt 

79 till 90 år 

(85,5) 

I1: N=43 

K1: N=43 

K2: N=37 

Bortfall: N=23 

I: DIH 

(klappa, prata) 

10 min 2 ggr/v. 

K1: Terapi med 

robotsäl 

(klappa, prata) 

K2: Terapi  

med gosedjurskatt 

(klappa, prata) 

BL + 3 + 6 v. 

Sömnmönster 

(Acceleromete

r baserad på 

ActiGraph 

teknologi) 

Kognition 

(MMSE) 

Depression 

(GDS) 

Vikt och BMI 

(Stående våg 

+ sittande lift) 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnduration  

I: (N=35)  

T0: 567 ± 207 

T1: 610 ± 127 p = 0,01 

T2: 549 ± 155 p > 0,05 

K1: (N=35) p > 0,05 

T0: 481 ± 148                    

T1: 498 ± 146                    

T2: 542 ± 133                   

K2: (N=30) p > 0,05 

T0: 531 ± 146 

T1: 540 ± 163 

T2: 493 ± 167 

 

Sömnsplittring p > 0,05 

I: (N=35) 

T0: 49 ± 30 

T1: 57 ± 32 

T2: 60 ± 30 

K1: (N=35)                    K2: (N=30) 

T0: 53 ± 20                     41 ± 26 

T1: 58 ± 26                     54 ± 33 

T3: 54 ± 22                     56 ± 30 

Sömneffektivitet p > 0,05 

I: (N=35) 

T0: 77 ± 19 

T1: 81 ± 11 

T2: 78 ± 15 

K1: (N=35)                    K2 (N=30) 

T0: 70 ± 15                     80 ± 12 

T1: 73 ± 15                     80 ± 15 

T3: 78 ± 11                     74 ± 20 

 

Kognition (N=100) p > 0,05 

 

Depression (N=100) p > 0,05 

 

Vikt (N=93-97) p > 0,05 

 

BMI (N=91-94) p > 0,05 

 

Låg 
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3.1 Fysiska effekter i samband med vårdhund hos äldre på särskilt boende 

Två artiklar (36,37) av de åtta inkluderade undersökte fysiska effektmått gällande djurterapi 

med hund, vilket resulterade i tre olika effektmått. 

 

3.1.1 Energiåtgång, fysisk aktivitet och ADL 

Friedman et al. (36) undersökte energiåtgången och aktiviteten hos deltagarna med hjälp av 

aktivitetsmätare. Syftet var att se hur mycket tid som deltagarna tillbringade i måttlig till 

hög fysisk aktivitet samt om deras kaloriförbrukning förändrades. En ökning av 

interventionsgruppens kaloriintag och en minskning av kontrollgruppens kaloriintag 

framkom. Resultatet gav ingen statistisk signifikant skillnad. Gällande fysisk aktivitet 

tillbringade 40,9 % av deltagarna i interventionsgruppen vid studiens start mindre än 1 % 

av sin vakna tid i måttlig till hög fysisk aktivitet och vid studiens slut hade denna siffra 

minskat till 36,8 %. Kontrollgruppen startade på 38,9 % och slutade med 37,5 %. Båda 

gruppernas resultat påvisade en förbättring men gav ingen statistisk signifikans. Deltagarnas 

ADL-förmåga undersöktes med Barthel Index där deltagarna självskattade, ju högre poäng 

desto bättre ADL (1-100). Från start fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

och det fanns heller ingen signifikant skillnad efter avslutad behandling, endast en tendens 

till ökad självständighet över tid i båda grupperna, tydligast i interventionsgruppen (36). 

Enligt PEDro graderades studien med hög studiekvalitet. Otillräckligt underlag för 

evidensgradering enligt GRADE. 

 

3.1.2 Sömnmönster 

En av studierna undersökte hur sömnmönstret påverkades av djurassisterad terapi med hund 

(37). Deltagarna fick nattetid ha på sig accelerometrar samma dygn som de hade fått ta del 

av interventionen. De effektmått som registrerades var sovande tid, sömneffektivitet 

(uppskattade tiden sovande i relation till tiden i säng) samt sömnsplittring (en uppskattning 

av rastlöshet vid sänggående). Studien visade ingen signifikant skillnad i sömneffektivitet 

eller sömnsplittring grupperna emellan. I vecka 3 kunde författarna dock se att deltagarna 

som fick djurassisterad terapi med hund och de som fick terapi med robothund sov 

signifikant längre än de i kontrollgruppen (p = 0,01). Denna skillnad kvarstod dock inte i 

vecka 6 (37).  
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Studien av Thodberg et al. (37) skattades ha låg kvalitet enligt PEDro. Otillräckligt 

underlag för evidensgradering enligt GRADE. 

 

3.1.3 Vikt och BMI 

Förändrad vikt och Body Mass Index (BMI) hos deltagarna mättes i en av studierna (37). 

Det återfanns ingen signifikant skillnad mellan de som fick djurassisterad terapi med hund, 

terapi med robothund eller de i kontrollgruppen (p > 0,05).  

Studien av Thodberg et al. (37) skattas ha låg kvalitet enligt PEDro. Betyget baseras 

bland annat på bristande blind randomisering, icke jämförbara grupper vid start samt att 

resultatet baseras på data från färre än 85 % av deltagarna (37). Otillräckligt underlag för 

evidensgradering enligt GRADE. 

 

3.2 Psykiska effekter i samband med vårdhund hos äldre på särskilt boende 

Sju artiklar (30–34,36,37) av de åtta inkluderade undersökte psykiska effektmått gällande 

djurterapi med hund, vilket resulterade i sju olika effektmått. 

 

3.2.1 Depression 

Fem studier (31–33,36,37) undersökte effekten av djurassisterad terapi med hund på 

deltagarnas nivå av depression. Fyra av fem studier visade på en signifikant förbättring av 

depressiva symptom efter interventionen (p < 0,05) (31–33,36). I tre av dessa studier visade 

interventionsgruppen på minskade symptom och kontrollgruppen på ökade depressiva 

symptom (31,32,36). Den fjärde studien visade även en mindre effektskillnad till 

interventionsgruppens fördel (33). Thodberg et al. (37) visade ingen signifikant förbättring 

i sin studie (p > 0,05) och var också den studien med kortast dosering av interventionen då 

varje tillfälle varade i 10 min. De depressiva symptomen minskade dock överlag i båda 

grupperna (37). Mätmetoderna som användes i studierna var Cornell Scale for Depression 

in Dementia (CSDD) (31,36) och 15-item Geriatric Depression Scale (GDS-15) (32,33,37).  

Enligt PEDro graderades studierna ha låg (37), måttlig (33) samt hög kvalitet 

(31,32,36). Thodberg et al. (37) hade ett stort antal deltagare men även ett stort bortfall 

under studiens gång (37). Interventionernas längd varierade från 1 ½ månad till 3 månader. 

Sammanfattningsvis visade fyra av fem av de inkluderande studierna att djurassisterad 

terapi med hund har en signifikant effekt på utfallsmåttet depression hos äldre på särskilda 
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boenden. Den slutgiltliga evidensgraden bedöms som begränsad enligt GRADE, 

evidensgrad 2. GRADE sänktes med anledning av bristande samstämmighet (-2) på grund 

av att studierna skiljde sig med hänsyn till dosering av intervention, studielängd samt typ 

av kontrollgrupp. 

 

3.2.2 Ångest 

Två artiklar (32,33) undersökte om djurassisterad terapi hade inverkan på effektmåttet 

ångest. Ambrosi et al. (32) använde sig av en individuell behandling och använde sig av 

instrumentet Generalized Anxiety Disorder (GAD-7). Studien fick inte några signifikanta 

resultat (p > 0,05) men uppvisade en viss effektskillnad till interventionsgruppens fördel 

(32). Sollami et al. (33) använde sig av instrumentet Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) i 

sin studie och såg en signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen (p < 0,00) med en tydlig minskning av ångest i interventionsgruppen 

(33). 

Artiklarna graderades ha måttlig (33) samt hög studiekvalitet (32) enligt PEDro. 

Studierna hade ett liknande stort antal deltagare och en liknande interventionslängd, från 2 

månader till 2 ½ månad. Sammantaget visade en av två studier en tydlig signifikant effekt 

på effektmåttet ångest efter djurassisterad terapi med hund. Den slutgiltliga evidensgraden 

bedöms som begränsad enligt GRADE, evidensgrad 2. GRADE sänktes med anledning av 

bristande samstämmighet (-1) relaterat till olika mätmetoder, dosering av intervention 

samt resultat och b) bristande precision (-1) relaterat till få studier. 

 

3.2.3 Apati 

Apati som effektmått undersöktes i två av de inkluderade studierna (33,36). Sollami et al. 

(33) fick fram en signifikant skillnad (p < 0,00) mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen efter en 2 månader lång intervention. Studien visade en tydlig förbättrad 

effekt i interventionsgruppen men även en stor variation (33). Friedmann et al. (36) kunde 

inte påvisa någon statistisk signifikans (p > 0,05) men visade en liten tendens till miskning 

av apati i interventionsgruppen och en ökning av apati i kontrollgruppen (36). Båda 

studierna använde sig av Apathy Evaluation Scale (AES) som mätinstrument. Friedmann 

et al. (36) använde dock en modifierad version (36). 
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Enligt PEDro graderades en av studierna ha låg studiekvalitet (33) och den andra 

ha hög studiekvalitet (36). Båda studierna hade en liknande dosering av interventionen, 

60-90 minuter vid två tillfällen i veckan. Bortfallet var litet i båda studierna och de varade 

i 2 respektive 3 månader. Sammanfattningsvis visar en av två studier att djurassisterad 

terapi med hund har en signifikant effekt på apati hos äldre på särskilda boenden. Den 

sammanlagda evidensgraden för djurassisterad terapi med hund som behandling för att 

minska apati bedöms som begränsad, evidensgrad 2. GRADE sänktes på grund av 

bristande a) samstämmighet (-1) relaterat till olika resultat studierna emellan samt b) 

bristande precision (-1) relaterat till spretande resultat deltagarna emellan i studierna samt 

få studier. 

 

3.2.4 Aggressivitet 

Två av de inkluderade studierna (31,36) undersökte möjligheten att minska aggressivitet 

hos äldre på särskilda boenden med hjälp av djurassisterad terapi med hund. Ingen av 

studierna kunde påvisa någon signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen (p > 0,05). En studie kunde visa en tendens till minskning av aggression i 

interventionsgruppen och ökning i kontrollgruppen (36). Studien av Olsen et al. (31) pågick 

i 3 månader och använde mätinstrumentet Brief Agitation Rating Scale (BARS) (31). 

Studien av Friedmann et al. (36) pågick även den i 3 månader och använde Cohen-

Mansfield Agitation Inventory (CMAI) som instrument (36). Studierna emellan hade ett 

spann på 30-90 minuter i dosering av intervention. 

Enligt PEDro graderades studierna med hög studiekvalitet. Ingen av de två studierna 

som undersökte aggressivitet visade någon signifikant skillnad mellan interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. Den sammanlagda evidensgraden för djurassisterad terapi med hund 

som behandling för att minska aggressivitet bedöms som begränsad, evidensgrad 2. 

GRADE sänktes på grund a) bristande samstämmighet (-1) relaterat till olika mätinstrument 

samt b) bristande precision (-1) relaterat till få studier. 

 

3.2.5 Livskvalité 

Tre studier undersökte om djurassisterad terapi med hund kan ha effekt på livskvalité hos 

äldre personer på särskilt boende (31,33,34). En av studierna påvisade en signifikant 

skillnad mellan grupperna (p < 0,000) samt en stor effektskillnad i interventionsgruppen 
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mättillfällena emellan jämfört med kontrollgruppen (33). Briones et al. (34) kunde endast 

visa en liten signifikant skillnad i kontrollgruppen (p = 0,042) (34). Olsen et al. (31) kunde 

inte påvisa någon signifikant skillnad men konstaterade en liten ökning av livskvalité i 

kontrollgruppen (31). Mätinstrumenten som användes var Quality of Life Last-stage 

Dementia (QUALID) (31,33) och Quality of life in Alzheimer’s Disease Scale (Qol-AD) 

(34). 

Enligt PEDro graderades studierna med måttlig (33,34) samt hög (31) studiekvalitet. 

Studiernas dosering varierade mellan 30-60 minuter samt under 1-2 tillfällen i veckan. 

Studielängden varade i 2 ½ till 9 månader. Sammanfattningsvis var det en av tre studier som 

kunde påvisa signifikant ökning av livskvalité med hjälp av djurassisterad terapi med hund 

hos äldre personer på särskilda boenden. Den sammanlagda evidensgraden för 

djurassisterad terapi med hund som behandling för att öka livskvalité bedöms som 

begränsad, evidensgrad 2. GRADE sänktes på grund a) bristande studiekvalitet (-1) relaterat 

till stort bortfall och b) bristande precision (-1) på grund av icke jämställda grupper vid 

baslinjen. 

 

3.2.6 Kognition 

En av de åtta inkluderade studierna undersökte effekten på kognition av djurassisterad terapi 

med hund hos äldre personer på särskilda boenden (37). Ingen signifikant skillnad kunde 

ses mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen (p > 0,05) och deltagarna fick en 

försämrad kognition överlag. Deltagarna fick 10 minuters behandling vid två tillfällen per 

vecka under 2 ½ månad. Effekten mättes med instrumentet Mini Mental State Examination 

(MMSE). 

Enligt PEDro graderades studien med låg studiekvalitet. Otillräckligt underlag för 

evidensgradering enligt GRADE. 

 

3.2.7 Emotioner 

Två studier av de åtta inkluderade undersökte om deltagarnas emotioner påverkades av 

djurassisterad terapi med hund (30,32). Båda studierna klassificerade emotionerna som 

negativa eller positiva. De positiva emotionerna tolkades av Wesenberg at al. (30) som 

välbehag och livlighet medan de negativa emotionerna innefattade ilska, rädsla och 

sorgsenhet. Dessa emotioner fångades upp med hjälp av Facial Action Coding System 
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(FACS) och bedömdes sedan via Observed Emotion Rating Scale (OERS) (30). Ambrosi 

et al. (32) använde sig av mätinstrumentet Positive and Negative Affect Schedule 

(PANAS) som innefattar 20 olika känslor, hälften negativa och hälften positiva, där 

deltagaren får skatta sin upplevelse av varje känsla. Frågorna delades även in i två 

kategorier till: känslor som deltagaren känner överlag i livet (”state effect”) samt känslor 

som deltagaren känner just idag (”trate effect”) (32). 

Studien av Wesenberg et al. (30) visade på en signifikant skillnad gällande 

välbehag mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen vid det andra av de tre 

mättillfällena (p < 0,01). Det återfanns även en signifikant skillnad mellan grupperna vid 

baslinjen (p < 0,01). Ingen av de andra känslorna visade på någon signifikant skillnad 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen under interventionen (30). Ambrosi et al. 

(32) kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan grupperna gällande varken positiva 

eller negativa känslor, en mindre tendens till ökad effekt kunde konstateras i 

kontrollgruppen (32). 

Enligt PEDro graderades studierna med måttlig (32) samt hög (30) studiekvalitet. 

Studierna hade en stor skillnad i interventionslängd, från 2 ½ månad till 6 månader. 

Doseringen av interventionen skiljde sig även studierna emellan, från 30-45 min vid 1 

tillfälle/vecka. Den sammanlagda evidensgraden för djurassisterad terapi med hund som 

behandling för positiva och negativa emotioner bedöms som begränsad, evidensgrad 2. 

GRADE sänktes på grund av a) bristande samstämmighet (-1) relaterat till olika 

mätinstrument och b) bristande precision (-1) relaterat till spretande resultat och få studier. 

 

3.3  Sociala effekter i samband med vårdhund hos äldre på särskilt boende 

Tre artiklar (30,33,35) av de åtta inkluderade undersökte sociala effekter gällande djurterapi 

med hund, vilket resulterade i två olika effektmått. 

 

3.3.1 Ensamhet 

Två studier undersökte ensamhet med hjälp av formuläret UCLA loneliness scale 

(University of California Los Angeles Loneliness Scale) (33,35). Banks et al. (35) delade 

in deltagarna i en interventionsgrupp med interaktion via en robothund, en 

interventionsgrupp med en riktig hund samt en kontrollgrupp utan insatt intervention. 

Interventionsgrupperna fick en gång varje vecka besök på 30 minuter under 8 veckor. 
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Resultatet visade en signifikant minskning av deltagarnas ensamhet i de två 

interventionsgrupperna i jämförelse med kontrollgruppen. Det återfanns ingen skillnad 

mellan de två interventionsgrupperna. Effekten visade sig signifikant större i 

interventionsgrupperna än i kontrollgruppen (35). Sollami et al. (33) påvisade också en 

signifikant minskning av ensamhet i den 6 månader långa interventionen med djurassisterad 

terapi i jämförelse med kontrollgruppen. Deltagarna i interventionsgruppen fick besök på 

60 min vid två tillfällen i veckan, sammanlagt 16 behandlingar. Studien visade en stor 

effektskillnad i interventionsgruppen men även en stor varians från medelvärdet (33). 

Studierna graderades ha låg (35) samt måttlig (33) studiekvalitet enligt PEDro. 

Längden på studierna var den samma då båda pågick under 6 månader. Sammanfattningsvis 

påvisar studierna att djurassisterad terapi med hund har en signifikant positiv inverkan på 

ensamhet hos äldre på särskilda boenden. Den slutgiltliga evidensgraden bedöms som 

begränsad enligt GRADE, det vill säga evidensgrad 2. GRADE sänktes på grund av a) 

bristande randomisering (-1), gällande avsaknad av tydlig beskrivning samt blind 

randomisering och b) bristande precision (-1), på grund av litet urval i de båda studierna, 

vilket sänker generaliserbarheten, samt få studier. 

 

3.2.2 Social interaktion 

Wesenberg et al. (30) visade i sin studie att de som fick djurassisterad terapi med hund 

interagerade mer med andra omkring sig än vad deltagarna i kontrollgruppen gjorde. 

Interaktionen kunde innebära deltagare med hund, deltagare med deltagare och/eller 

deltagare med hundförare. Den längsta interaktionen återfanns mellan deltagare och hund, 

vilken var signifikant längre än någon typ av interaktion i kontrollgruppen under hela 

studien (p < 0,001). Ingen skillnad kunde ses i grupperna gällande interaktionen människor 

emellan. Författarna undersökte även kroppsspråket hos deltagarna och det återfanns 

signifikant mer överkroppsrörelser i interventionsgruppen än i kontrollgruppen (p < 0,001). 

Var och hur länge deltagarna fokuserade sin blick i rummet granskades och 

interventionsgruppen fokuserade mer på hunden än hundföraren. Det fanns dock ingen 

signifikant skillnad i hur länge kontrollgruppen fokuserade på sin testledare. Den verbala 

kommunikationen var som längst mellan deltagare och hund i interventionsgruppen vid det 

sista mättillfället men den största interaktionen i de båda grupperna var mellan deltagare 

och hundförare/testledare (30). 
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Studien av Wesenberg et al. (30) skattas ha måttlig kvalitet enligt PEDro. Studien 

hade ett litet urval men även ett litet bortfall under studiens 6 månader. 

Interventionsgruppen och kontrollgruppen var menade att vara så pass lika varandra som 

möjligt, implementerandet av vårdhund skulle vara den enda skillnaden. Otillräckligt 

underlag för evidensgradering enligt GRADE (30).  

 

4. Diskussion 

4.1  Resultatsammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka och sammanställa vad vetenskaplig littereratur 

visar angående fysiska, psykiska och sociala hälsoeffekter hos äldre på särskilda boenden 

vid regelbunden interaktion med vårdhund. Analysen visade att djurassisterad terapi 

uppvisar vissa signifikanta förbättringar hos deltagarna, gällande de psykiska och sociala 

effekterna. De effekter som påvisade en signifikant förbättring efter djurassisterad terapi 

med hund som behandling innefattade depression, apati, ångest, livskvalité och ensamhet. 

Viss signifikans återfanns i effektmåttet emotioner samt sömnduration men signifikansen 

höll sig inte studierna ut. Den högsta evidensgraderingen enligt GRADE påvisades gällande 

depression, apati, ångest, aggression, livskvalité, emotioner och ensamhet, vilka graderades 

som begränsade. Ingen signifikant förbättring sågs på fysisk funktion, sömneffektivitet, 

sömnsplittring, vikt och BMI, social interaktion, kognition samt aggressivitet. 

Evidensgraderingen enligt GRADE påvisade att underlaget för fysiska effekter 

(energiåtgång, ADL, sömnmönster, vikt och BMI) av djurassisterad terapi med hund är 

otillräckligt. De studier som har inkluderats är av ett begränsat antal samt har varierande 

utformning och upplägg. Studiernas kvalitet bedöms vara låg (35,37), måttlig (30,33,34) 

och hög (31,32,36). Den satta kvalitén av studierna inverkar markant på resultatet av denna 

studie eftersom evidensnivån som bestäms av evidensgraderingen enligt SBU och GRADE 

till mångt och mycket baseras på detta underlag. Litteraturstudiens resultat påvisar att 

evidensen för djurassisterad terapi med hund skiftar mellan otillräckligt till begränsat 

underlag gällande fysiska, psykiska och sociala effektmått. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Evidensgraderingen enligt GRADE påvisade att underlaget för fysiska effekter 

(energiåtgång, ADL, sömnmönster, vikt och BMI) av djurassisterad terapi med hund är 

otillräckligt. Detta beror till stor del på att analysen endast innefattade två studier som i sin 
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tur inriktade sig på olika specifika fysiska effektmått. Den bristande trovärdigheten för 

evidensen grundar sig även i studiernas olika mätmetoder, i och med de olika specifika 

effektmåtten. Studierna kunde endast påvisa tendenser till förändringar hos deltagarna men 

inga bestående eller signifikanta sådana (36,37). Resultatet går inte helt i linje med den 

tidigare forskning som finns, där signifikanta tendenser har funnits för ökad fysisk aktivitet 

samt delaktighet i fysioterapeutiska interventioner (18). Gällande andra fysiska effekter, 

såsom sänkt blodtryck och puls, har det inte kunnat ses någon signifikant effekt för 

djurassisterad terapi i tidigare studier (38).  

Graderingen av evidensen för psykiska effekter av djurassisterad terapi med hund 

visar att det vetenskapliga underlaget är begränsat. Psykiska effekter delades upp i sju olika 

effektmått. Fem studier undersökte effektmåttet depression, varav fyra fick fram 

signifikanta resultat (31–33,36). Detta bedöms som tillförlitligt då tidigare forskning tyder 

på att det finns god evidens (16,39,40). Tillförlitligheten sänks något då de inkluderade 

studierna hade olika typer av kontrollgrupper samt en stor bredd på interventionslängd och 

deltagarantal. De använda instrumenten (CSDD och GDS) anses dock ha god reliabilitet 

(41) och validitet (42) i syfte att mäta depression hos äldre med nedsatt kognitiv förmåga. 

Två studier undersökte effektmåttet ångest, varav en fick fram signifikanta resultat (33). 

Tillförlitligheten sänkts på grund av studiernas olika mätmetoder samt en stor skillnad i 

interventionernas längd. Tidigare studier har visat på signifikant minskning av ångest efter 

djurassisterad terapi med hund (43). Två studier undersökte effektmåttet apati, varav en fick 

fram signifikanta resultat (33). Mätinstrumentet för den nämnda studien anses ha god 

reliabilitet och validitet (44). Tidigare studier har även kunnat visa signifikanta resultat (45). 

Tre studier undersökte livskvalité, varav en fick fram signifikanta resultat hos 

interventionsgruppen (33). Mätinstrumentet (QUALID) i den nämnda studien anses ha god 

validitet och reliabilitet hos äldre personer (46). Tidigare forskning har kunnat påvisa 

signifikanta resultat för ökad livskvalité efter djurassisterad terapi med hund (46,47). 

Evidensgraderingen enligt GRADE visade att underlaget för sociala effekter av 

djurassisterad terapi med hund är otillräckligt (social interaktion) till begränsat (ensamhet). 

Två studier undersökte effektmåttet ensamhet där båda studierna fick fram signifikanta 

resultat (35,36). Detta bedöms som tillförlitligt enligt författaren då andra studier tyder på 

samma resultat (9,16,48). Tillförlitligheten stärks i och med att studierna använde sig av 

samma mätmetod men svagheten är att studierna hade olika kontrollgrupper, 
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interventionslängd samt dosering av interventionen. Studiernas valda mätinstrument 

(UCLA loneliness scale) anses ha god reliabilitet och validitet hos många populationer (49). 

En studie undersökte effektmåttet social interaktion men fick inga signifikanta resultat. 

Evidensgraderingen enligt GRADE resulterade i en otillräcklig bedömning, på grund av det 

låga antalet studier av effektmåttet. Gällande den sociala interaktionen återfanns det 

signifikant mer överkroppsrörelser samt interaktion i interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen. Studien var av måttlig kvalité, vilket påverkades av få deltagare, bristande 

randomisering och blindning. En svaghet låg även i att endast 30 minuter av interventionens 

45 minuter videofilmades, vilket kan påverka deltagarnas beteende och därmed resultatet. 

Den nämnda studiens författare valde även att istället för att ha en wash-out period, ha 

intervention och kontroll på olika veckodagar, något som absolut kan påverka resultat. 

Litteraturstudiens inkluderade studiers interventionslängd varierade kraftigt, från 

1 ½ månad till 9 månader. Även de insatta veckovisa interventionerna hade en stor variation, 

från 20 minuter i veckan till 120-180 minuter i veckan. Alla förutom två studier beskrev 

liknande interventioner med den djurassisterade terapin med hund. En studie (37) beskrev 

inga särskilda aktiviteter alls och en annan studie (35) inriktade sig på deltagarnas uttryck i 

att ha en hund i rummet. Resterande studier innefattade aktiviteter där deltagarna fick 

klappa, mata, borsta hunden samt träna olika förmågor. Åldern på deltagarna på de särskilda 

boendena varierade från 56 till 95 år. Dessa nämnda olikheter kan givetvis ha en stor 

inverkan på resultatet och därmed göra studierna relativt heterogena.   

Alla studier förutom en baserade sina inklusionskriterier på grad av demens. Två 

studier hade kriterier på måttlig till svår demens (30,31), tre studier hade kriterier på mild 

till måttlig demens (33,34,36), en studie hade kriterier på mild till ingen demens (32) och 

en studie hade inga kriterier alls (37). MMSE användes som mätinstrument av alla studier 

förutom en, vars mätmetod istället var MEC-10, en spansk version av MMSE (34). 

De inkluderade studierna hade olika grad av krav på vårdhunden och dess förare. 

Två studier hade både hund och hundförare tränade för djurassisterad terapi (31,32). Två 

studier hade endast hunden (33) eller hundföraren (30) tränad för ändamålet. En studie 

innehöll hund och hundförare med erfarenhet inom djurassisterad terapi (34) medan en 

annan studie hade en erfaren hund inom djurassisterad terapi och hundförare erfaren inom 

vårdyrket (36). En studie hade hund och hundförare som inte var tränade eller hade 

erfarenhet kring djurassisterad terapi. Författarna fokuserade istället på att hundteamet var 
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certifierat eller likvärdigt godkända att arbeta som volontärer inom djurassisterad terapi 

(37). En studie hade ingen beskrivning alls på hur hundteamet var utbildade eller erfarna 

(35). Den återkommande bristen i beskrivning av hundförarnas yrke ses också som en 

svaghet, eftersom detta tros kunna påverka utförandet av interventionen. Sju av åtta studier 

hade även namngett sina interventioner: Namnen inkluderade animal-assisted intervention 

(30,31), animal-assisted therapy (32,35), pet-assisted living intervention (36), dog-assisted 

therapy (34) och pet therapy (33). Den stora variationen på hundteamets utbildning, samt 

dess ofta bristande beskrivning, kan ha stor påverkan på hur interventionen genomförts och 

därmed resultatet. I tidigare studier har man hittat ett tjugotal olika definitioner för 

djurassisterad terapi och ett dussin olika termer, vilket kan vara missledande och skapa stor 

förvirring (14). 

Många av de inkluderade artiklarna hade få deltagare (30,32,33) vilket gör det 

svårt att utesluta risken att resultaten kan bero på en slumpartad avvikelse från medelvärdet 

(50). Endast två studier hade via en beräkning av Power kunnat säkerställa sitt deltagarantal 

(31,36). Det kan därför diskuteras om samtliga resultat är tillräckligt tillförlitliga.  

De påverkade omständigheterna som ovan har nämnts leder enligt författaren till 

att generaliserbarheten försvagas till målgruppen äldre personer på särskilda boenden.  

 

4.3 Metod- och etikdiskussion 

Litteraturstudiens artiklar valdes ut från databasen PubMed. Valet gjorde författaren 

tillsammans med handledaren utifrån ämnet för föreliggande studie. Detta bidrar dock till 

en begränsning för studien. Sökorden valdes ut av författaren själv och baserades till största 

delen på MeSH-termer. Kombinationen av sökord anses vara något begränsad men ses inte 

utgöra något större risk gällande missade studier. I valet av inkluderade artiklar uteslöts de 

på andra språk än engelska, något som kan ses som en svaghet. 

De artiklar som inkluderades var alla randomiserade kontrollerade studier vilket 

ökar evidensvärdet för litteraturstudien. Randomiserade kontrollerade studier betraktas ha 

högst bevisvärde för att kunna avgöra inverkan av en insatt behandling (28). Artiklarna 

granskades sedan via PEDro av författaren och studiekvalitet bestämdes därefter. För att 

öka tillförlitligheten granskades en slumpmässigt utvald artikel av litteraturstudiens 

handledare och det visade sig att författaren och handledaren hade likvärdigt resultat. Sedan 

gjordes en granskning av evidensvärdet via SBU:s GRADE av författaren. Med tanke på att 
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författaren har en begränsad erfarenhet av ett sådant förlopp kan inte tillförlitligheten 

säkerställas. Författaren valde att inte se den bristande blindningen av deltagare, terapeuter 

och bedömare i de inkluderade studierna som kvalitetsmässigt avgörande, då det inte anses 

vara möjligt att utföra liknande interventioner med dessa premisser. 

Författaren för denna studie har i största möjliga mån försökt att delge de utvalda 

studiernas resultat på ett etiskt sätt. Majoriteten av studierna delgav inte något formellt etiskt 

godkännande från någon organisation, endast en studie presenterade ett sådant godkännande 

(31). Samtliga studier har dock beskrivit noggranna etiska godkännanden från sina 

deltagare, med respekt för exempelvis kognitiv nedsättning, rädsla och allergier. 

 

5. Klinisk relevans 

Trots att flertalet undersökta effektmått inte kunnat utesluta slumpmässig inverkan bör 

ändå ett fokus läggas på de positiva tendenser som ändå har kunnat påvisas. Majoriteten 

av studierna har kunnat påvisa en effektskillnad som kan vara tillräckligt stor för att ha 

betydelse på individnivå. Eftersom den äldre populationen är en stor och heterogen grupp 

bör kompletterande vårdinsatser utan medicinska biverkningar ha en betydande klinisk 

relevans. Att hitta fler behandlingssätt för den äldre personen att uppnå en förbättrad 

fysisk och psykisk hälsa bör vara av högsta prioritet i syfte bibehålla en tillfredsställande 

tillvaro. Möjligheten att ha en behandlingsform som även kan öka patientens sociala 

delaktighet bör även lyftas. I syfte att öka följsamheten och motivationen till 

fysioterapeutiska interventioner på särskilda boenden för äldre bör djurassisterad terapi 

med hund kunna implementeras i en större utsträckning.  

 

6. Konklusion 

Studien påvisar att djurassisterad terapi med hund kan ha en förbättrande effekt på vissa 

effektmått hos äldre personer på särskilda boenden. Evidensen är som starkast för 

psykiska effektmått. Begränsad evidens har visat sig för effektmåtten depression, apati, 

ångest, aggression, livskvalité, emotioner och ensamhet. Det har visat sig att djurassisterad 

terapi med hund har otillräckligt vetenskapligt underlag för effektmåtten energiåtgång, 

fysisk aktivitet, ADL, vikt och BMI, kognition och social interaktion. Vidare forskning 

med större och fler väl genomförda studier är ytterst relevant för att fortsatt kunna 

utvärdera effekterna av djurassisterad terapi med hund. 
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Bilaga 1. Evidensstyrka av studiedesign enligt GRADE. 
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Bilaga 2. PEDro scale
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