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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: I takt med ökad ålder ökar också risken för sjukdomar som kan orsaka sämre 

hälsa och välbefinnande. Ett socialt innehåll för den äldre personen ger en trivsam miljö och 

kan påverka den fysiska hälsan. Hunden används alltmer inom vården för olika ändamål och 

vårdhunden är utbildad till att förbättra personers fysiska, sociala, emotionella och kognitiva 

funktion. 

Syftet: Att beskriva vårdhundens effekter på äldre personers hälsa och välbefinnande.  

Metod: En litteraturöversikt där artikelsökningar i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsychInfo gjorts vilket resulterade i att 14 artiklar valdes ut för vidare granskning. Två av 

artiklarna exkluderades då de inte fick tillräckliga poäng vid kvalitetsgranskningen. Varje 

artikels resultat ströks under, sammanställdes och delades in i under- och huvudkategorier.  

Resultat: I resultatet framkom att vårdhunden minskar depressiva symtom och agiterade 

beteenden samt ökar sociala interaktioner hos äldre personer. Dessutom känner sig äldre 

personer mindre ensamma och får en ökad glädje i kontakt med vårdhund. Det sågs en viss 

förbättring av den kognitiva funktionen. Vårdhunden hade ingen effekt på 

läkemedelsanvändningen. 

Slutsats: Positiva effekter på hälsa och välbefinnande kunde ses, dock behövs mer 

evidensbaserad forskning för att kunna implementera vårdhunden i större utsträckning. 
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ABSTRACT 

 

Background: With increasing age follows higher risks of conditions and illnesses which can 

cause a decrease in health and wellbeing. A meaningful social environment can positively 

impact the physical health of older people. Dogs are increasingly being used for different 

purposes within health care and animal assisted therapy aims to improve people’s physical, 

social, emotional and cognitive function. 

Aim: The purpose of this study was to determine the effects of animal assisted therapy on 

older people’s health and wellbeing. 

Methods: A literature review where searches for academic articles in databases PubMed, 

Cinahl and PsychInfo were performed. The searches resulted in 14 articles which were 

selected for further review. Two articles were excluded since they did not obtain adequate 

quality. Relevant results from each article were compiled and further classified into 

subcategories and main categories. 

Results: Animal assisted therapy reduces depressive symptoms and agitated behaviors as well 

as increases social interactions among older people. Hence it reduces loneliness and 

participants expressed joy and pleasure when interacting with the dog. There was a marginal 

improvement of cognitive function. No correlation was found between animal assisted 

therapy and medication.  

Conclusion: Improvements of health and wellbeing were found, however more research is 

needed to enable an implementation of animal assisted therapy to a greater extent than today.  
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BAKGRUND 

 

Hälsa och välbefinnande 

Wold Health Organisation (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet. Hälsa är 

en mänsklig rättighet som bidrar till att människor kan leva ett socialt och produktivt liv och 

den påverkas av sociala och personliga förutsättningar (WHO, 2010). Det närliggande 

begreppet välbefinnande beskriver den subjektiva upplevelsen av välmående och innebär 

nödvändigtvis inte god hälsa (Svensson & Hallberg, 2010). Till begreppet hör också 

upplevelsen av den egna livssituationen, exempelvis kan trygghet och meningsfullhet ingå i 

en persons känsla av välbefinnande (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Hälsa och välbefinnande hos äldre 

Enligt WHO räknas personer som är över 65 år till äldre, det är dock ingen fastställd 

definition då det råder oenighet mellan olika länder om när ålderdomen inträder. Förenta 

Nationerna (FN) har accepterat att personer över 60 år kan räknas till äldre. Ur ett globalt 

perspektiv finns det alltså ingen enighet gällande begreppet men gränsen för att betraktas som 

äldre går någonstans mellan 60 till 65 år, i samband med att pensionering inträder (WHO, 

i.d.).  

 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) bestod år 2009 närmare 18 procent 

av Sveriges befolkning av äldre personer över 65 år, en siffra som beräknas öka till 21 procent 

till år 2020 (SBU, 2009). I takt med den åldrande befolkningen ökar också sjukdomarna då 

risken att bli sjuk ökar ju äldre människan blir (Socialstyrelsen, 2013). Sjukdomar som hjärt- 

och kärlsjukdomar, diabetes, sjukdomar i rörelseorganen eller demens, men även psykiska 

sjukdomar som förstämningssyndrom är vanliga (SBU, 2009). Följderna blir stora krav på 

hälso- och sjukvården och pressen ökar på välfärdssystemet och ekonomin i landet 

(Europeiska kommissionen, 2012). Ökade sjukdomar innebär i sin tur ökad 

läkemedelsbehandling. År 2009 var drygt 40 procent av alla läkemedel som förskrevs i 

Sverige förskrivna till personer över 65 år (SBU, 2009). Äldre personer är mer känsliga för 

läkemedelsanvändning och löper större risk att drabbas av biverkningar på grund av de 

kroppsliga förändringar som sker i och med en stigande ålder. Den äldres livskvalitet bör 
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beaktas vid förskrivning av läkemedel genom att risken för biverkningar vägs mot den 

förväntade effekten av behandlingen (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen lägger stort fokus på meningsfullhet när det 

kommer till välbefinnande hos äldre. Den äldre personen bör få känna mening i livet och de 

ska ges förutsättningar som ger livsmod och livsglädje. Äldreomsorgen bidrar till detta genom 

att inbjuda till samhörighet och hjälper den äldre att upprätthålla en känsla av gemenskap 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 

Socialstyrelsen utförde 2010 en omfattande undersökning om äldres uppfattning om 

kvaliteten av vården i hemtjänst och äldreboende. Det visade att de äldre i stort sätt är nöjda 

med de insatser som utförs av hemtjänst och äldreboenden. Vårdinsatser och trygghet fick 

högsta betyg på boenden, medan lägst betyg gavs områdena social samvaro och aktivitet. 

Socialstyrelsen arbetar kontinuerligt med dessa frågor för att förbättra äldreomsorgen och få 

den äldre åldersgruppen att känna välbefinnande. Ett bra socialt innehåll skapar en trivsam 

miljö för de äldre och kan ge en positiv inverkan på den fysiska hälsan. (Socialstyrelsen, 

2010).   

 

I en studie av Tollén, Fredriksson och Kamwendo (2008) gjordes en fördjupning av äldres 

uppfattningar om det egna välbefinnandet, livet och vardagen på ålderns höst. Deltagarna som 

bodde i eget boende beskrev en ovilja eller rädsla för att delta i sociala och fysiska aktiviteter 

som tidigare varit betydelsefulla i deras liv. Bidragande faktorer var både fysiska och 

psykiska funktionsnedsättningar samt avsaknad av energi. Förlusten av anhöriga och vänner 

innebar ofta en minskad motivation att gå ut och träffa andra människor och därmed en 

avtagande livsgnista och en innehållslös vardag. Svårigheten låg ofta i att deltagarna var i 

behov av hjälp av andra människor för att utföra många aktiviteter och därför känner de sig 

begränsade i sitt vardagliga liv. En annan studie visade att äldre inom särskilda boenden med 

hög ålder, nedsatt fysisk funktion och stort hjälpbehov hade ett minskat välbefinnande. De 

deltagare som hade stort hjälpbehov upplevde sig ha ett sämre välbefinnande än de deltagare 

som hade mindre behov av hjälp (Grönstedt et al, 2011).  

 

Hunden och människan   

Hunden har under tiotusentals år varit en del av människors liv. Målningar på runstenar från 

stenåldern visar att hunden inte enbart användes som jaktredskap utan även som sällskap, 
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beskyddare och vårdare (Föreningen Assistenthunden och Rehabhunden, i.d.). Människan och 

hunden har skapat en förmåga att kommunicera med varandra, en kommunikation som hjälper 

oss att samarbeta och hjälpa varandra (Sandström, 2010). Ordlös kommunikation var något 

som Charles Darwin lade vikt vid redan år 1872 med sin bok The Expression of Emotions in 

Man and Animal. Hunden ger människan sin kärlek genom tillit och tilltro och människan får 

möjlighet att ge sin kärlek till hunden. Enligt Darwin är kärlek en av de starkaste känslor 

människan kan känna (Strang, 2007).  

 

Hundens effekter på hälsa 

Det känslomässiga bandet mellan människa och hund kan likställas bandet mellan två 

människor. Hunden har en överlägsen förmåga att läsa av kroppsspråk och signaler på ett sätt 

som gör hunden till en riktig vän. Det är sedan tidigare känt att goda relationer har en positiv 

effekt på människans välbefinnande och är förenat med en förbättrad hälsa och ökad 

livslängd. Med tanke på den starka relationen människan kan ha till en hund, kan hunden 

därmed bidra till dessa positiva hälsoeffekter. Psykiskt och socialt välbefinnande kan ses hos 

hundägare i större utsträckning än hos dem utan hund. Hunden har en lugnande förmåga och 

kan skapa en stressfri och glad stämning. En studie från 1992 visade att hundägare utsätts för 

färre stressreaktioner och psykosomatiska symtom som magont, huvudvärk, sömnsvårigheter 

och nedstämdhet än personer utan hund (Strang, 2007).  

 

Hunden som hjälpmedel  

Hunden används idag som assistent inom flera olika områden i vård och omsorg, bland annat 

som följeslagare och stöd för personer med synskada och personer med funktionsnedsättning, 

som traumahund vid olyckor eller vid omhändertagande av barn (Föreningen Assistenthunden 

och Rehabhunden, i.d.; Hund i Tjänst, 2010).  

 

Hundar kan även lära sig att upptäcka blodsockerfall innan dess ägare själv är medvetna om 

det (Wells, Lawson & Siriwardena, 2008). Wells och medarbetare (2008) studerade 212 

hundägare med diabetes typ 1. Studien undersökte otränade hundars reaktioner då dennes 

ägare drabbas av blodsockerfall. Över en tredjedel av deltagarna uppgav att deras hund 

reagerade de flesta gånger deras blodsocker sjönk och att en tredjedel av dem reagerade innan 

ägarna själva insåg att deras blodsocker sjönk. De flesta hundarna reagerade med att försöka 

fånga ägarens uppmärksamhet genom att hoppa mot ägarens ansikte, slicka ägaren eller 
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skälla. Ett flertal signalerade med att minska det kroppsliga avståndet mellan ägare och dem 

själva, följa efter eller skapa en ögonkontakt med ägaren.   

 

Studien av Allen och Blascovich (1996) undersökte hur personer med fysisk 

funktionsnedsättning påverkas av att ha en hund som hjälp i vardagslivet. Denna patientgrupp 

har i större utsträckning sämre självförtroende och löper större risk för depression än den 

generella befolkningen, vilket kan förklaras av stereotyper och negativa attityder från 

samhället. En hund som tränas för att underlätta en persons vardag kan ofta utföra ungefär 

hundra olika uppgifter anpassat till just den personen. Hunden kan bland annat hjälpa till att 

öppna dörrar, tända lampor och hjälpa personen att klä på sig. Av de 48 deltagarna visade 

samtliga ett förbättrat självförtroende och ett ökat psykiskt välbefinnande sex månader efter 

att de tilldelats hunden. Samtliga deltagare deltog även i fler sociala aktiviteter än de gjort 

tidigare. Dessutom kunde deltagarna reducera sina kostnader av betald assistans med upp till 

60 procent eftersom hunden många gånger kunde ersätta mänsklig hjälp (Allen & Blascovich, 

1996). 

 

Djurterapi 

Djurterapi är en sorts komplementärmedicin, där vanligtvis hundar tränas till att bli att bli 

lydiga, lugna och tröstande (Marcus, 2013). Begreppen Animal Assisted Activity (AAA) och 

Animal Assisted Therapy (AAT) är två terapiformer där intervention mellan djur och 

människor äger rum. AAA innebär ett vanligt besök av djuret och dennes tränare, besök som 

kan upprepas med flera personer utan specifika mål. AAT är en mer målinriktad intervention 

av ett utbildat djur och dess tränare med syfte att förbättra personers fysiska, sociala, 

emotionella och kognitiva funktion (Pet Partners, i.d.). En översiktsartikel redogör för ett 

flertal studier som visar att interaktion med vårdhunden har en smärtlindrande effekt på 

patienter och signifikanta minskningar gällande stress, humörrubbningar samt fatigue har 

observerats (Marcus, 2013). 

 

Vårdhunden 

I dagsläget saknas en internationell standard för begreppet vårdhund, dock kan en vårdhund 

definieras som en social tjänstehund som arbetar med personer med sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Det är av stor vikt att hunden har lämpliga egenskaper för att skapa 

social kontakt med främmande människor och tillsammans med sin förare har hunden 

genomgått en utbildning för att senare kunna arbeta i team. Teamet besöker sedan patienter 
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och i mötet ingår ofta lekar som stärker koncentrationen och tränar färdigheter såsom 

motoriken och minnet. Legitimerad vårdpersonal som genomgår en kortare utbildning i ämnet 

ordinerar insatserna (Vårdhundskolan, 2011). Swedish Standards Institute (i.d.) arbetar med 

att ta fram riktlinjer och en standardisering inom vårdhundsverksamheten för att garantera en 

god kvalitet på tjänsten. Följaktligen hoppas en internationell standard kunna tas fram som 

präglas av svenska kunskaper inom området. 

 

Problemformulering 

Äldre personer löper stor risk att drabbas av kroniska sjukdomar som till exempel 

kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och sinnesnedsättningar. Åldrandet innebär ofta 

förändringar i livsstil på grund av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, minskat 

socialt nätverk relaterat till förlust av närstående samt förändrade ekonomiska förutsättningar 

(Keller & Fleury, 2000). En ökning av sjukdomar leder till en större användning utav 

läkemedel som i sin tur leder till biverkningar och negativa effekter på kroppen 

(Socialstyrelsen, i.d.). Hunden kan ge positiva hälsoeffekter hos människan och används inom 

flera områden i vården (Strang, 2007). 

 

För att utvärdera om vårdhunden kan användas som ett komplement inom äldrevården, samt 

om denna åtgärd bör tillämpas kliniskt i större utsträckning än vad som sker idag, behövs en 

sammanställning av tidigare forskning på vårdhundens effekter på äldre personers hälsa och 

välbefinnande. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva de effekter som kan ses på hälsa och 

välbefinnande hos äldre personer vid interaktion med en vårdhund som omvårdnadsåtgärd.  

 

METOD 

 

Forskningsdesign 

Den här studien har en deskriptiv design och har genomförts som en litteraturöversikt.  
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Sökstrategi 

Databaserna Pubmed, Cinahl och Psychinfo användes för de elektroniska sökningarna. 

Föreliggande databaser valdes ut då de fokuserar på vårdvetenskap (Forsberg & Wengström, 

2008) vilket var relevant för det valda ämnet. Sökorden som användes var: elderly, pets, 

Animal assisted therapy, dog, dementia samt nursing. Sökningar i databaserna utfördes i 

samråd med bibliotekarie på Medicinska biblioteket vid Uppsala Universitet. Manuella 

sökningar gjordes i utvalda artiklars referenslistor men det gav inget resultat utöver de som 

redan påträffats under de elektroniska sökningarna.  

 

Inklusionskriterier var orginalartiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats som studerat 

vårdhundens effekter på äldres (60 +) hälsa och/eller välbefinnande inom äldrevården. 

Studierna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, publicerade mellan 1990 och 2013 

samt tillgängliga kostnadsfritt. 

 

Vid samtliga elektroniska sökningar lästes titlar och abstract och inklusionskriterierna 

tillämpades, vilket resulterade i att 14 artiklar valdes ut för ytterligare granskning.  

 

Bearbetning och analys 

Författarna granskade samtliga artiklar med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall (Bilaga 1).  

En granskningsmall utvecklades eftersom en kvalitetsgranskningsmall som gick att applicera 

på samtliga inkluderade artiklar oberoende studiedesign inte gick att finna. Forsberg och 

Wengströms (2008) checklista för kvantitativa artiklar användes som underlag för utformning 

av mallen som fokuserade på studiernas syfte, frågeställningar, urval, design, mätinstrument, 

analys samt resultat. För att kunna poängsätta varje svar utformades frågor så att varje 

”positivt” respektive ”negativt” svar gav ett respektive noll poäng. Maxpoäng var 13 för 

observationsstudier och 15 för interventionsstudier. Kvalitetsgranskningsmallen fick därefter 

fick ett godkännande av handledare. Samtliga artiklars poäng redovisas i en artikelmatris 

(Bilaga 2). Uppfyllde studien inte tillräckliga poäng uteslöts den från litteraturöversikten. De 

artiklar vars totala poäng översteg åtta respektive tio poäng inkluderades i litteraturöversikten, 

vilket resulterade i att två artiklar exkluderades. En lägre poäng ansågs av författarna vara 

otillräcklig som vetenskapligt underlag i litteraturöversikten.  

 

Varje artikels resultat studerades samt de delar som svarade på föreliggande studies syfte 

ströks under och sammanställdes i underrubriker beroende på vad som hade studerats. Från de 
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tolv artiklarna identifierades sammantaget elva olika områden av relevans utifrån föreliggande 

litteraturöversikts syfte. För att ge en tydligare struktur bildades underkategorier som därefter 

fördes samman till fem huvudkategorier; fysiska, sociala, emotionella, kognitiva förändringar 

samt beteendeförändringar. En sammanställning med samtliga artiklars syfte, metod, resultat 

samt kvalitet redovisades i en artikelmatris (Bilaga 2). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har inkluderat alla till syftet relevanta artiklar även om de inte har fått tillstånd av 

en etisk kommitté eller om etiska överväganden inte har redovisats. Samtliga artiklar har 

inkluderats i litteraturöversikten oavsett vad dess resultat visat eftersom det är oetiskt att 

utesluta artiklar som inte stöder författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

 

RESULTAT 

 

Samtliga studier är interventionsstudier som med AAA/AAT utvärderat vårdhundens effekter 

av den fysiska och psykiska hälsan hos äldre personer. Vissa studier har använt sig av en eller 

flera kontrollgrupper (Banks & Banks, 2002; Berry et al., 2012; Moretti et al., 2011; Mossello 

et al., 2011; Zisselman, Rovner, Shmuel & Ferrie, 1996) medan andra studier enbart använt 

sig utav en undersökningsgrupp och då utvärderat effekten över tid (Fick, 1993; Marx et al., 

2010; McCabe, Baun, Speich & Agrawal, 2002; Motomura, Yagi & Ohyam, 2004; Nordgren 

& Engström, 2012; Richeson, 2003; Sellers, 2006). För att mäta deltagarnas fysiska och 

psykiska status, samt för att kunna utvärdera eventuella förändringar har studierna använt sig 

av olika typer av mätinstrument. De mest frekvent använda mätinstrumenten i studierna är 

Mini Mental State Examination (MMSE), ett formulär som mäter den kognitiva 

funktionsnedsättningen där högre poäng innebär högre kognitiv förmåga samt instrumentet 

Geriatric Depression Scale (GDS), ett beprövat formulär med 15 frågor där en poäng högre än 

fem visar kliniskt signifikanta depressiva symtom. Samtliga studier genomfördes på äldre 

personer inom någon form av vårdverksamhet såsom vårdhem (Banks & Banks, 2002; Berry 

et al., 2012; Fick, 1993; Moretti et al., 2011), demensboende (Nordgren & Engström, 2012; 

Richeson, 2003; Sellers, 2006; Marx et al., 2010; Motumora et al., 2004; McCabe et al., 

2002), geriatrisk psykiatrisk avdelning (Zisselman et al., 1996) eller dagverksamhet för 

demenssjuka (Mossello et al., 2011). 
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Fysiska förändringar  

Kortisolnivåer 

För att utvärdera om interaktion med hunden kunde påverka stressnivåerna hos äldre personer 

på ett vårdboende mättes kortisolnivån i saliven. Det var ingen signifikant skillnad av kortisol 

i saliven hos de deltagare som var i kontakt med hunden jämfört med kontrollgrupperna 

(Berry et al., 2012).  

 

Läkemedelsanvändning 

I tre artiklar studerades vårdhundens effekter på deltagarnas läkemedelsanvändning (McCabe, 

2002; Nordgren & Engström, 2012; Richeson, 2003). I en svensk pilotstudie genomgick en 

äldre kvinna ett systematiskt träningsprogram med AAT, en timme i veckan, i totalt åtta 

veckor. Tre månader efter avslutad intervention hade kvinnan ökat sin smärtstillande och 

lugnande medicinering. Det är oklart om den ökade läkemedelsanvändningen hade ett direkt 

samband med den avslutade interventionen med vårdhund (Nordgren & Engström, 2012). 

Richeson (2003) observerade huruvida AAT kunde minska konsumtionen av vid behovs-

medicinering hos deltagarna, men något sådant samband kunde inte ses (Richeson, 2003). I en 

annan studie hade intervention med vårdhund inga synbara effekter på läkemedelsanvändning 

som avser att behandla humör eller beteende (McCabe et al., 2002). 

 

Motorik 

En av studierna undersökte om AAA hade effekt på motoriska funktioner hos äldre personer 

med demenssjukdom. Resultatet visade att undersökningsgruppen blev mer aktiva i sina 

rörelser på grund av att vårdhunden skapade en dynamisk miljö som stimulerade de äldre till 

ökad aktivitet (Mossello et al., 2011). 

 

Beteendeförändringar 

Agitation 

Flertalet beteendeförändringar kunde ses hos de deltagare som kom i kontakt med 

vårdhunden. Flera studier visar att en minskning av irritabla och agiterade beteenden hos äldre 

med demenssjukdom kunde ses under intervention av vårdhund (McCabe et al, 2002; 

Mossello et al., 2011; Motomura et al., 2004; Richeson, 2003; Sellers, 2006; Zisselman et al., 

1996) och i två av dessa studier var minskningen signifikant (McCabe et al., 2002; Sellers, 

2006). Vid en uppföljning hade deltagarna återgått till de agiterade beteenden de uppvisade 

innan interventionen, vilket sågs som en indikation på att vårdhunden hade en effekt på 



 

9 

agiterade beteenden. Vid det sista mättillfället, tre veckor efter avslutad intervention hade 

dessa beteenden ökat (Richeson, 2003). 

  

Samarbetsförmåga 

En kvinnlig deltagare med demenssjukdom visade stor förändring i sin samarbetsförmåga 

med personalen efter att ha fått delta i AAT. Innan interventionen hade deltagaren vägrat att 

samarbeta och svara på frågor, något som förbättrades avsevärt efter kontakt med vårdhunden. 

Kvinnan visade även en förändring av rastlöshet. Vid studiens start gav kvinnan uttryck för 

rastlöshet varje dag. Efter intervention av vårdhund minskade frekvensen av detta beteende 

till mer än en gång i veckan men inte varje dag. Vid uppföljningen observerades inte detta 

beteende alls (Nordgren & Engström, 2012). 

 

Ansiktsuttryck 

I en studie observerades frekvensen av leenden hos deltagarna. Deltagarna i 

undersökningsgrupperna log oftare under terapisessionerna med vårdhund i jämförelse med 

kontrollgrupperna. Det observerades dessutom i större utsträckning i kontakt med vårdhunden 

än i kontakt med människor (Berry et al., 2012). 

 

Sociala förändringar 

 

En ökning av socialt interagerande med både andra människor och med hunden observerades 

i flertalet studier under AAT/AAA. Under närvaro av vårdhunden började deltagarna att 

kommunicera med omgivningen, ställa frågor om hunden och prata med hunden (Berry et al., 

2010; Fick, 1993; Nordgren & Engström, 2012; Richeson, 2003) och en signifikant ökning av 

sociala interaktioner kunde ses under AAT (Sellers, 2006; Marx et al., 2010; Fick, 1993; 

Richeson, 2003) liksom en signifikant skillnad i verbal konversation mellan de äldre 

personerna i undersökningsgruppen. I hundens närvaro initierade de äldre konversation med 

varandra och hunden framkallade minnen om djur de haft tidigare i sitt liv. Trots kognitiv 

funktionsnedsättning relaterad till demenssjukdom talade de till hunden och gav den 

komplimanger (Marx et al., 2010; Fick, 1993). Hundens närvaro bidrog till en trivsam miljö 

som inbjöd till konversation och effekten kvarstod även efter det att hunden hade gått därifrån 

(Fick, 1993). Även anhöriga och personal märkte en skillnad hos vissa av deltagarna då de 

blev mer alerta och mottagliga efter AAT och gärna talade om hunden (Richeson, 2003). 

Även studien av Mossello och medarbetare (2011) visade på en ökad verbal kommunikation 
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hos deltagarna, dock var skillnaden inte signifikant (Mossello et al., 2011). I början av och 

omedelbart efter AAT behövde en deltagare ingen uppmuntran för att kommunicera med 

andra. Efter tre månader då interventionen hade avslutats behövdes denna uppmuntran 

(Nordgren & Engström, 2012). Motumora och medarbetares (2004) studie varade i fyra dagar 

och under denna tid minskade deltagarnas apatiska tillstånd signifikant (Motumora et al., 

2004). Deltagarna interagerade spontant med både hund och människa i större utsträckning 

efter möte med vårdhunden och blev mer delaktiga i sociala aktiviteter över tid (Berry et al., 

2012; Richeson, 2003) 

 

Emotionella förändringar 

Ökad glädje 

Undersökningsgruppen i studien visade sig bli gladare och mer alerta i kontakt med 

vårdhunden. Dessutom var deltagarna betydligt mindre ledsna under perioden med 

intervention av vårdhunden (Mossello et al., 2011). Samtliga deltagare uppgav att mötet med 

vårdhunden var en glädjande och intressant upplevelse och rekommenderade det till andra 

äldre personer. Åttio procent av deltagarna önskade att fortsätta träffa hunden (Moretti et al., 

2011). 

 

Minskad ensamhet 

Banks och Banks (2002) studerade om AAT minskade känslan av ensamhet hos äldre 

personer i särskilt boende. Tre grupper studerades varav en var kontrollgrupp och två grupper 

fick AAT. De två grupperna fick träffa vårdhunden en respektive tre gånger per vecka under 

en period på sex veckor. En signifikant minskning i känslan av ensamhet sågs hos de grupper 

med intervention av vårdhund, emellertid skilde det sig inte grupperna emellan (Banks & 

Banks, 2002).  

 

Depression och ångest 

För att utvärdera om kontakt med vårdhund kunde minska depression hos deltagarna 

användes GDS. En minskning av depressiva symtom kunde ses hos deltagarna som 

interagerade med vårdhund och skillnaden var signifikant i jämförelse med kontrollgrupperna 

(Berry et al., 2012). Moretti och medarbetare (2011) såg en signifikant skillnad inom 

undersökningsgruppen vid de olika mättillfällena; emellertid sågs enbart en tendens till 

förbättring av depressiva symptom i jämförelse med kontrollgruppen. Tio deltagare träffade 

en vårdhund en gång i veckan under ca 90 minuter per tillfälle. Deltagarna reducerade sina 
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depressiva symtom med ca 50 procent under interventionsperioden och 90 procent uttryckte 

att hunden gav en lugnande effekt (Moretti et al., 2011). Även Mossello och medarbetare 

(2011) observerade en minskning av depressiva symtom efter kontakt med vårdhund; däremot 

var skillnaden inte signifikant. Ingen minskning av depressiva symptom observerades av 

Motomura och medarbetare (2004) efter fyra dagars intervention med vårdhund. Mossello och 

medarbetare (2011) undersökte även vårdhundens effekt på ångest hos demenssjuka. En 

signifikant minskning kunde ses hos deltagarna efter intervention med vårdhund.  

 

Kognitiva förändringar 

Fem studier undersökte möjligheten om AAT med vårdhund kunde ha effekt på de kognitiva 

försämringar demenssjukdomar medför hos äldre. För att mäta den kognitiva nedsättningen 

använde samtliga studier det etablerade instrumentet MMSE (Moretti et al., 2011; Richeson, 

2003; Nordgren & Engström, 2012; Motomura et al., 2004; Mossello et al., 2011). I två 

studier sågs en förbättring av den kognitiva förmågan i form av en högre poäng av MMSE 

(Moretti et al., 2011; Nordgren & Engström, 2012). I en studie förbättrade en kvinna sin 

poäng från ett poäng vid baslinjemätning till nio poäng efter åtta veckors intervention med 

vårdhund (Nordgren & Engström, 2012). En annan deltagare mindes händelser från förr vid 

interaktion med hunden (Moretti et al., 2011). De övriga tre studierna såg ingen signifikant 

skillnad i den kognitiva funktionen efter intervention med vårdhund (Richeson, 2003; 

Motomura et al., 2004; Mossello et al., 2011).  

 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa den forskning som finns gällande 

vårdhundens effekter på äldres hälsa och välbefinnande. Samtliga studier undersökte fysiska, 

sociala, emotionella, kognitiva och/eller beteendeförändringar hos personer 60 år och äldre. 

 

Flertalet studier visade att vårdhunden hade positiva effekter på äldres hälsa och 

välbefinnande. Framförallt sågs en minskning av depressiva symtom (Berry et al., 2012; 

Moretti et al., 2011; Mossello et al., 2011), agiterade beteenden (Sellers, 2006; McCabe et al., 

2002; Richeson, 2003; Mossello et al., 2011; Zisselman et al., 1996) samt en ökning av 

sociala interaktioner hos den äldre personen (Berry et al., 2012; Mossello et al., 2011; Marx et 
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al., 2010; Fick, 1993; Nordgren & Engström, 2012; Sellers, 2006; Richeson, 2003). Dessutom 

hade kontakt med vårdhund en förbättring av den kognitiva förmågan (Nordgren & Engström, 

2012; Moretti et al., 2011). Resultatet visade även att äldre personer upplever minskad 

ensamhet (Banks & Banks, 2002) och ökad glädje (Mossello et al., 2011; Moretti et al., 2011) 

i kontakt med vårdhund.  Få studier undersökte de fysiska effekter vårdhunden kan ha på 

äldre personer. I föreliggande litteraturöversikt framgår att det inte finns något tydligt 

samband mellan kontakt med vårdhund och kortisolnivåer (Berry et al., 2012) eller 

läkemedels-användning hos äldre personer (McCabe, 2002; Nordgren & Engström, 

2012; Richeson, 2003). 

 

Metoddiskussion  

 

Artikelsökningen gjordes via databaserna PubMed, Cinahl och Psychinfo. Sökord som 

förväntades motsvara studiens syfte användes i olika kombinationer för att säkerställa att de 

bäst lämpade artiklarna inte skulle missas samt att icke relevanta artiklar skulle sållas bort. En 

svårighet under artikelsökningen var att översätta ordet vårdhund då en engelsk definition 

saknas. Istället användes Animal Assisted Therapy och Animal Assisted Activity vilken är 

terapiformen som används med vårdhund. Eftersom ämnet avsmalnades till att enbart studera 

hunden som terapiform och att studieobjekten inte fick understiga en ålder på 60 år 

begränsades därför urvalet av artiklar och gav ett resultat med endast 12 artiklar. Utöver detta 

var flera artiklar inte tillgängliga kostnadsfritt eller skrivna på svenska/engelska, artiklar som 

hade kunnat svara på föreliggande litteraturöversikts syfte och därför kunnat inkluderas i 

litteraturöversikten. Ett av inklusionskriterierna var initialt att deltagarna skulle vara 65 år 

eller äldre eftersom det är definitionen av en äldre person i Sverige, men detta kom att  ändras  

till 60 år eller äldre av den orsaken att det gav ett större urval av artiklar. Ingen kvalitativ 

artikel som uppfyllde inklusionskriterierna påträffades under sökningsproceduren. Samtliga 

artiklar var därför av kvantitativ ansats vilket är en styrka då det ger ett mer objektivt resultat 

än den av kvalitativ ansats och minskar därmed risken för bias. Flertalet artiklar var små 

studier, oftast med få deltagare vilket ger ett sämre bevisvärde (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 

Författarna utformade en egen kvalitetsgranskningsmall då de mallar som fanns att tillgå inte 

var applicerbara på samtliga inkluderade artiklar. Fördelen med den utformade 

granskningsmallen var att den gick att använda på samtliga artiklar samt att ett strukturerat 
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poängsystem gjorde det möjligt att poängsätta artiklarna på ett enkelt sätt. Eftersom en del av 

frågorna var utformade på ett sådant vis att författarnas egna tolkningar var avgörande kan det 

tänkas att svaren skulle kunna ge ett felvärde gällande kvalitet på de granskade artiklarna. Det 

kan ha resulterat i att artiklar exkluderats eller inkluderats felaktigt. Även artiklarna 

utformning kan ha haft betydelse för kvalitetsgranskningens poängsättning, till exempel en 

otydligt beskriven metod eller en bristande redovisning av resultat. Det kan bero på den 

publicerande tidsskriftens restriktioner gällande antal ord. 

 

Den föreliggande litteraturöversikten hade inte som krav att samtliga studier fått ett 

godkännande av etisk kommitté eller beskrivit noggranna etiska överväganden. Att det i en 

artikel inte finns redovisat att studien genomgått forskningsetisk prövning eller 

forskningsetiska överväganden innebär inte att studien är genomförd på ett oetiskt sätt 

(Forsman, 1997) utan det kan tänkas bero på de riktlinjer som respektive tidskrift har för vad 

som ska ingå i en artikel i tidskriften. En svårighet som kan leda till ett etiskt dilemma är om 

deltagarna lider av demenssjukdom eftersom de kan ha svårt att tillgodose sig information om 

studien (Forsman, 1997), som flertalet deltagare gör i de studier som föreliggande 

litteraturöversikt baserar sig på. Huruvida en person är kompetent nog till att ge informerat 

samtycke innebär för forskaren noggranna avvägningar mellan respekten för enskilda 

personers autonomi och principen att göra gott (Forsman, 1997).  

 

Resultatdiskussion 

 

Människan och hunden har en relation som sträcker sig tiotusentals år tillbaka i tiden 

(Föreningen Assistenthunden och Rehabhunden, i.d.) vilket kan underlätta i mötet mellan den 

äldre personen och hunden eftersom den bekanta känslan kan tänkas ge trygghet åt den äldre 

personen. Dock gillar inte alla människor hundar vilket gör att vårdhund som en 

omvårdnadsåtgärd inte lämpar sig för alla. I flertalet inkluderade studier var ett av 

inklusionskriterierna att deltagarna skulle ha en positiv inställning till hundar vilket begränsar 

populationen som skulle gynnas av kontakt med vårdhund.  

 

Sociala förändringar 

Föreliggande litteraturöversikts resultat visade att vårdhunden hade god effekt på äldre 

personers sociala förmåga. Hundens närvaro bidrog till ökad verbal kommunikation, minskad 

apati och ökad delaktighet i sociala aktiviteter hos de äldre (Sellers, 2006; Marx et al., 2010; 
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Fick, 1993; Richeson, 2003; Berry et al., 2012; Mossello et al., 2011; Motumora et al., 2004; 

Nordgren & Engström, 2012).  Enligt en undersökning av Socialstyrelsen (2010) framkom det 

att äldre personer anser att sociala aktiviteter och samvaro är bristfälliga inom hemtjänst och 

äldreboenden.  Socialstyrelsen har en intention om att ett bra socialt innehåll skapar en 

trivsam miljö för de äldre och kan ge en positiv inverkan på den fysiska hälsan 

(Socialstyrelsen, 2010). Grönstedt och medarbetare (2011) menar att äldre personer med 

nedsatt fysisk hälsa har ett minskat välbefinnande (Grönstedt et al., 2011). Därför kan det 

tänkas att vårdhund kan vara en alternativ omvårdnadsåtgärd för att öka välbefinnandet 

genom den sociala kontakt och samvaro hunden bidrar till. Det kan tänkas att resultatet beror 

på att den organiserade aktiviteten med hundförare skapar förutsättningar för social kontakt 

snarare än hunden i sig. Emellertid visade inte kontrollgruppen, som deltog i fysisk aktivitet, i 

studien av Mossello och medarbetare (2011) samma resultat av social aktivitet som 

undersökningsgruppen, vilket är en indikation på att det är hunden som frambringar det ökade 

sociala interagerandet mellan äldre personer. Hunden kommunicerar utan ord (Strang, 2007), 

något som kan tänkas vara till en fördel för de personer som själva har svårt att uttrycka sig på 

grund av sjukdom. Då verbal kommunikation blir en svårighet, kan det förmodas att det 

underlättar att skapa en relation med hunden istället för med en annan människa. Strang 

(2007) menar att goda relationer har en positiv effekt på människans välbefinnande, därmed 

kan parallellen dras att kontakt med vårdhund kan bidra till denna effekt.  

 

Välbefinnande är en subjektiv upplevelse (Svensson & Hallberg, 2010). Enligt resultatet från 

föreliggande litteraturöversikt kände deltagarna sig mindre ensamma (Banks & Banks, 2002) 

och upplevde en ökad glädje när de fick träffa vårdhunden (Mossello et al., 2011; Moretti et 

al., 2011). Det är intressant att se hur lite som krävdes för att uppnå känslan av minskad 

ensamhet, då deltagarna enbart träffade vårdhunden i 60 minuter per vecka under sex veckor 

(Banks & Banks, 2002). Det är en indikation på att vårdhunden har stor effekt och lämnar 

avtryck hos den äldre personen trots korta möten.  

 

Depression 

Intervention med vårdhund kan minska depressiva symtom (Berry et al., 2012; Moretti et al., 

2011; Mossello et al., 2011) och ångest hos äldre (Mossello et al., 2011). Förekomsten av 

depression är vanligt hos äldre och prevalensen beräknas vara cirka femton procent hos 

personer över 65 år i Sverige, varav fem procent beräknas lida av svår depression (Agahi, 

Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005). Förändrad kroppssammansättning som påverkar 
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kinetiken i kombination med polyfarmaci medför att äldre personer har en ökad risk för 

läkemedelsbiverkningar (Socialstyrelsen, 2010). Det kan tänkas att eftersom vårdhunden 

minskar depressiva symtom och ångest hos äldre så kan det innebära en minskad 

läkemedelsanvändning. Minskad läkemedelsanvändning i kombination med minskade 

depressiva symtom kan i sin tur innebära ett ökat välbefinnande och en förbättrad hälsa. 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visar att intervention med vårdhund inte har någon 

effekt på läkemedelsanvändningen (McCabe et al., 2002; Richeson, 2003), dock har dessa 

studier inte studerat depression hos deltagarna utan enbart mängden läkemedel. Det är därför 

svårt att säga om deltagarna i dessa studier faktiskt led av en depression där 

läkemedelsjusteringar skulle kunna göras. Dessutom framgår det inte om uppföljning av 

läkemedel har gjorts av ansvarig läkare under studiernas gång. Dessa aspekter kan ha påverkat 

litteraturöversiktens resultat.  

 

Kognitiva förändringar 

Resultatet var inte entydigt när det gäller förändringar i den kognitiva förmågan hos deltagare 

då de fick träffa en vårdhund. I vissa studier framkom att deltagarnas kognitiva förmåga 

förbättrades (Nordgren & Engström, 2012; Moretti et al., 2011) medan en sådan förbättring 

inte kunde ses i andra studier (Richeson, 2003; Motomura et al., 2004; Mossello et al., 2011). 

Huruvida vårdhunden är en direkt orsak till en förbättring av kognitionen är svårt att avgöra, 

dock skulle det kunna vara den stimulans som vårdhunden medför som ökar närvaron hos den 

äldre personen. Eftersom apati är ett vanligt tillstånd hos personer med demenssjukdom 

(Keller & Fleury, 2000) så skulle förbättringen kunna bero på minskad apati som i sin tur kan 

öka förutsättningarna för kognitiva förmågan.  

 

Kliniska implikationer 

 

Vårdhunden har en positiv effekt på äldre personers hälsa och välbefinnande och bör därför 

användas i större utsträckning inom äldrevården som en kompletterande omvårdnadsåtgärd. 

Även om vårdhunden inte alltid ger synbara effekter är det få risker med behandlingen. Det 

kan dock vara svårt att implementera vårdhunden i sjukhusmiljöer där det är höga krav på 

hygien och ökad risk för infektioner. Hunden som omvårdnadsåtgärd kan emellertid inte 

användas på alla äldre då allergier och rädsla för hund kan förekomma. 
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Slutsats 

Vårdhunden hade signifikant positiva effekter på depression, sociala interaktioner och 

agiterade beteenden på äldre personer. Dessutom sågs en förbättring av kognition och känsla 

av ensamhet samt en ökad glädje. Att använda sig av vårdhunden inom äldrevården är relativt 

nytt och mer forskning behövs för att kunna undersöka vårdhundens betydelse för att 

eventuellt kunna öka implementeringen i fler verksamheter.  
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Modifierad granskningsmall för studier med kvantitativ ansats.  

Inspirerad av Forsberg & Wengström (2008)                    JA         NEJ                                            

   

 

1. Stämmer syftet överens med vad föreliggande studie avser att studera? 

 

  

 

2. Är syfte/frågeställning tydligt beskrivet? 

 

  

 

3. Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

  

 

4. Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier beskrivna? 

 

  

 

5. Är undersökningsgruppen representativ? 

 

  

 

6. Finns det en/flera kontrollgrupper? (Endast vid interventionsstudier) 

 

  

 

7. Är metoden tydligt beskriven? 

 

  

 

8. Är mätmetoden relevant? 

 

  

 

9. Är interventionen beskriven? (Endast vid interventionsstudier) 

 

  

 

10. Är eventuellt bortfall redovisat? 

 

  

 

11. Är reliabiliteten beräknad?  

 

  

 

12. Är validiteten diskuterad? 

 

  

 

13. Är den statistiska analysen lämplig? 

 

  

 

14. Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

 

  

 

15. Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
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Artikelmatris         Bilaga 2 

 

Författare 

Land 

År   

Titel Syfte Metod Deltagare 

Bortfall 

Resultat Forsknings-

design 

Kvalitets-

poäng 

Berry, A., 

Borgi, M.,  

Terranova, L.,  

Chiarotti, F.,  

Alleva, E. 

& 

Cirulli, F.  

 

2012 

Developing 

effective  

animal-assisted  

intervention  

programs 

involving  

visiting dogs for  

institutionalized  

geriatric patients:  

a pilot study. 

Att utvärdera 

effekten av 

vårdhund på 

apatiska och 

depressiva symtom 

hos geriatriska 

patienter. 

Nitton patienter delades 

in i fyra grupper, varav 

två kontrollgrupper. 

Grupperna fokuserade på 

antingen sociala eller 

fysiska aktiviteter med 

eller utan hund. 

Interventionen pågick 

under fem månader, två 

ggr/v i 60 min. Mätning 

av beteende, fysiologiska 

samt psykologiska 

förändringar gjordes med 

instrumentet GDS samt 

med hjälp av salivprov på 

och filmning av 

deltagare. 

n = 19 

(0) 

 

En generell ökning av 

sociala beteenden och 

spontana interaktioner 

med vårdhunden. En 

minskning av depressiva 

symtom kunde ses hos 

undersöknings- 

grupperna, men ingen 

skillnad kunde ses över 

tid. 

 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

 

14 

Banks, M.R. 

& Banks, 

W.A. 

 

USA 

2002 

 

 

 

The effects of 

animal assisted 

therapy on 

loneliness in an 

elderly population 

in long-term care 

facilities 

Att fastställa om 

AAT kan minska 

känslan av 

ensamhet hos äldre 

personer. 

Studien varade sex 

veckor där deltagarna 

delades in i en 

kontrollgrupp och två 

interventionsgrupper som 

fick träffa vårdhund en 

respektive tre gånger i 

veckan. Mättes med 

UCLA loneliness scale.  

n=45 

(0) 

En signifikant minskning 

i känslan av ensamhet 

sågs hos båda 

interventionsgrupperna i 

jämförelse med 

kontrollgruppen. 

Icke- 

randomiserad 

kontrollerad 

studie 

 

14 



 

2 
 

Fick, K.M.  

 

USA 

1993  

 

 

 

The influence of 

an animal  

on social 

interactions of  

nursing home  

residents in a  

group setting 

Att fastställa 

effekten av 

vårdhund på 

sociala 

interaktioner hos 

äldre personer 

inom vårdboende. 

En pilotstudie där sju 

olika beteenden både vid 

medverkan av vårdhund 

resp. utan vårdhund 

observerades hos 

deltagarna en ggr/v under 

fyra veckor. 

n = 36 

(0) 

En signifikant ökning i 

verbal kommunikation 

sågs vid närvaro av hund. 

Ingen signifikant skillnad 

i de övriga sex 

observerade beteendena. 

Kvasi-

experimentell 

studie 

 

12 

 

 

Marx, M. S.,  

Cohen-

Mansfield, J.,  

Reiger, N. G.,  

Dakheel-Ali, 

M.,  

Sihari, A. 

& 

Thein, K.  

 

USA 

2010 

 

The Impact of  

Different Dog-

related  

Stimuli on  

Engagement  

of Persons With  

Dementia 

Att tillföra 

empirisk data av 

effekten av 

vårdhund hos 

demenssjuka 

personer på ett 

vårdboende. 

Mäta och jämföra 

deltagarnas attityd och 

engagemang till vårdhund 

samt olika hundrelaterade 

stimuli som robothund, 

hundfilm, mjukdjur och 

färgläggning av hund. 

n = 56 

(1) 

Deltagarna visade sig 

mer positiva till de 

levande hundarna än till 

hundrelaterade stimuli. 

Det observerades även en 

ökad social interaktion 

och glädje i närvaro av 

hunden. 

Kvasi- 

experimentell 

studie 

 

12 

McCabe,  

M.W.,  

Baun, M.M.,  

Speich, D. & 

Agrawal, S.  

 

2002  

 

 

 

 

 

Resident dog in  

the Alzheimer's  

special care unit 

Undersöka 

effekten av 

vårdhund på 

agiterade 

beteenden samt 

läkemedelsanvänd

ning 

hos personer med 

Alzheimers 

sjukdom.   

En vårdhund bodde på 

boendet i fyra veckor. 

Formuläret NHBPS 

användes för att utvärdera 

förändringar i agiterade 

beteenden. Varje 

deltagares läkemedels-

lista reviderades avseende 

dos och frekvens. 

Upprepade mättillfällen 

skedde under studien. 

n = 22 

(0) 

En signifikant minskning 

av agiterade beteenden 

sågs. AAT innebar inga 

förändringar avseende 

läkemedelanvändning. 

Kvasi- 

Experimentell 

studie 

 

11 



 

3 
 

Moretti, F.,  

De Ronchi. D.,  

Bernabei, V.,  

Marchetti, L.,  

Ferrari, B.,  

Forlani, C.,… 

Atti, A.R.  

 

Italien 

2011 

Pet therapy in 

elderly  

patients with 

mental illness 

Att utvärdera 

effekterna av 

djurterapi på 

kognitiv funktion, 

humör och 

självuppfattad 

livskvalitet hos 

äldre patienter med 

demenssjukdom, 

depression eller 

psykos.  

Sex veckors lång 

intervention med 90 

min/vecka. 

Kontrollgruppen utsattes 

ej för någon intervention. 

Förändringarna mättes 

med MMSE och GDS 

före och efter den sex 

veckors långa 

interventionen och 

jämfördes grupperna 

emellan.  

n = 21 

(0) 

Undersökningsgruppen 

reducerade sina 

depressiva symtom med 

50 procent. En tendens 

till förbättrad kognition, 

mätt med MMSE, sågs i 

jämförelse med 

kontrollgruppen. 

Icke- 

randomiserad 

kontrollerad 

studie 

 

14 

Mossello, E.,  

Ridolfi, A.,  

Mello, A.M.,  

Lorenzini, G.,  

Mugnai, F.,  

Piccini, C.,…  

Marchionni, 

N.  

 

Italien 

2011 

 

Animal-assisted  

activity and  

emotional  

status of  

patients with  

Alzheimer's  

disease in day 

care 

Att utvärdera 

effekterna av AAA 

gällande 

beteendeförändring

ar, kognition, 

emotionella 

förändringar samt 

motorik hos äldre 

personer med 

Alzheimers 

sjukdom. 

Upprepade mätningar 

med tre veckors 

kontrollaktivitet samt tre 

veckors intervention , 100 

minuter, tre gånger i 

veckan med AAA. Bland 

annat användes MMSE, 

CMAI och ABMI för att 

mäta förändringarna. 

n=10 

(0) 

En signifikant minskning 

av ångest hos deltagarna 

kunde ses. Deltagarna 

kände ökad glädje under 

intervention med 

vårdhund. 

Icke- 

randomiserad 

kontrollerad 

studie 

 

12 

Motomura, N.,  

Yagi, T. &  

Ohyama, H.  

 

Japan 

2004 

 

 

Animal assisted  

therapy for people  

with dementia.  

Effekterna av AAT 

hos patienter med 

demenssjukdom. 

Apati och irritabilitet 

mättes under fyra dagars 

intervention med hjälp av 

MMSE, GDS och PSMS. 

n=8 

(0) 

En signifikant minskning 

av apati kunde ses 

deltagarna. AAT hade 

inga effekter på MMSE, 

GDS, PSMS eller 

irritabilitet. 

Kvasi- 

experimentell 

studie 

 

10 



 

4 
 

Nordgren, L. 

& Engström, 

G.  

 

Sverige 

2012  

 

 

 

 

Effects of animal- 

assisted therapy  

on behavioral 

and/or  

psychological  

symptoms in  

dementia: a case 

report. 

Att undersöka 

effekterna av AAT 

på läkemedels- 

behandling, 

beteende, 

psykiatriska 

symtom, ADL och 

kognition. 

Pilotstudie med åtta 

veckors lång intervention 

med AAT en gång i 

veckan à 60 minuter på 

en 84-årig kvinna. Bland 

annat användes CMAI, 

MMSE och MMDAS för 

att mäta effekterna. 

n=1 

(0) 

En förbättring av MMSE 

och social interaktion 

kunde ses.  

Läkemedels-

användningen ökade tre 

månader efter avslutad 

intervention. 

Kvasi- 

experimentell 

longitudinell 

interventions- 

studie  

 

12 

Richeson, N. 

E. 

  

2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

Effects of animal- 

assisted therapy  

on agitated 

behaviors  

and social 

interactions  

of older adults 

with  

dementia 

Att se effekterna 

av AAT på 

agiterade 

beteenden och 

sociala 

interaktioner hos 

äldre med 

demenssjudom. 

En nio veckor lång 

pilotstudie varav tre 

veckor intervention, fem 

gånger i veckan på två 

olika vårdhem. 

Effekterna mättes med 

MMSE samt CMAI. 

Dessutom studerades 

läkemedelsanvändningen. 

n=16 

(1) 

En minskning av 

agiterade beteenden samt 

en ökning av sociala 

interaktioner 

observerades. Inga 

förändringar kunde ses 

av MMSE eller 

läkemedels-

användningen. 

Kvasi- 

experimentell 

studie 

 

12 

Sellers, D.M.  

 

2006  

 

 

 

 

 

 

 

The Evaluation of  

an Animal 

Assisted  

Therapy 

Intervention  

for Elders with  

Dementia in  

Long-Term Care 

Att utvärdera 

effekterna av AAT 

på sociala och 

agiterade 

beteenden hos 

äldre personer på 

ett demensboende. 

Fyra deltagare fick AAT 

under fem dagar, 15 

minuter åt gången under 

två veckors intervention. 

Mätinstrumenten ABMI 

och SBOC utvärderade 

de sociala och agiterade 

beteenden. 

n=4 

(0) 

En signifikant ökning av 

sociala beteenden och en 

minskning av agiterade 

beteenden kunde ses.  

Experimentell 

single-case 

studie  

 

11 



 

5 
 

Zisselman, 

M.H.,  

Rovner, B.W.,  

Shmuely, Y. 

& 

Ferrie, P.  

 

USA 

1996 

 

 

  

A pet therapy  

intervention  

with geriatric  

psychiatry 

inpatients 

 

Att undersöka 

effekten av 

vårdhund i kontakt 

med geriatriska 

psykiatriska 

patienter. 

Fem dagar lång studie 

med 1 timmes 

session/dag. 

Kontrollgruppen ägnade 

sig åt fysisk aktivitet och 

undersökningsgruppen 

fick AAT. Nivåer av 

olika beteenden, 

funktioner samt mental 

hälsa mättes med 

MOSES skalan. 

n = 58 

(0) 

Inga signifikanta 

skillnader observerades 

mellan kontroll- och 

undersökningsgrupp. Det 

sågs en tendens till 

minskat irritabelt 

beteende hos 

undersökningsgruppen. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

 

 

10 



 

 
 


