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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för en grupp olika sjukdomar som drabbar hjärnan 

och därmed orsakar kognitiv svikt. Djurassisterad terapi har som mål att tillgodose 

patienternas fysiska, psykiska och sociala dimensioner inom aktuellt vårdområde. För att 

undvika problem som infektioner och allergi, samt för att effektivisera vården har robotdjur 

utvecklats. Robotdjurs syfte är att framkalla välbehag och avslappning hos personer med 

exempelvis kognitiv nedsättning. 

Syfte: Att sammanställa vetenskapliga artiklar om vilka effekter vårdhund och robotdjur har 

på psykisk och fysisk hälsa hos patienter med demenssjukdom.     

Metod: En litteraturstudie bestående av totalt nio kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

Databaser som användes var PubMed och CINAHL. 

Resultat: Flera av de granskade studierna visar på positiva effekter på livskvalitet, ökning av 

socialt beteende, ökad känsla av tillfredställelse och en minskad känsla av ensamhet. Resultat 

av interventionens påverkan på agitation och ängslan varierar, en studie visar på oförändrat 

beteende hos interventionsgruppen medan kontrollgruppens agitationsbeteende ökade under 

samma period. Påverkan på depressionssymtom var endast utvärderat efter intervention med 

vårdhund och ingen av studierna kunde visa någon säkerställd effekt efter behandling.  

Resultatet visar ingen påverkan på fysiskt välbefinnande. 

Slutsats: Resultatet av denna studie visar att intervention med vårdhund eller robotdjur kan 

ha positiv effekt på välbefinnande hos äldre personer med demens. Resultatet är inte 

generaliserbart då studierna varit små och upplägget varierat. Fler kontrollerade studier 

behöver göras med tydliga beskrivningar av interventionens upplägg och deltagarnas status 

för att säkerställa interventionens evidens.  

 

Nyckelord: Vårdhund, djurassisterad terapi, robotdjur, demens 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Background: Dementia is an umbrella term for a group of diseases that affects the brain and 

causes cognitive impairment. Animal-assisted Therapy's goal is to meet patients' physical, 

psychological and social dimensions within the current health care field. To avoid problems 

like infections and allergy, robotic animals has been developed. The purpose of robotic 

animals is to induce relaxation and well-being of persons with cognitive impairment for 

example. 

Purpose: To compile scientific articles on which effects care dog and robotic animals have on 

mental and physical health in patients with dementia 

Method: A literature review consisting of nine quantitative research articles. The databases 

used were PubMed and CINAHL. 

Results: Several of the studies shows positive effects on quality of life, increased social 

behavior, increased sense of satisfaction and a decreased sense of loneliness. Results of the 

interventions effect on agitation and anxiety varies, one study shows unchanged behavior in 

the intervention group while the control group's agitation behavior increased during the same 

period. Effect on depressive symptoms was only assessed after the intervention with care dog 

and none of the studies were able to show any significant effect of treatment. The results 

show no effect on physical well-being. 

Conclusion: The results of this study show that intervention with care dog or robotic animals 

might have positive effect on the wellbeing of older people with dementia. The results are not 

generalizable. More controlled studies need to be done with clear descriptions of the 

intervention approach and the participants' status to assure the evidence of the interventions.  

 

Keywords: care dog, animal-assisted therapy, robotic animals, dementia 
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BAKGRUND 

 

Människan och hunden 

 

Vargen och människans vägar korsades för hundratusen år sedan, när människan började 

sprida sig till delar av världen där vargen redan fanns (Jensen, 2011). 

De tidigaste spåren av människans relation till det som skulle utvecklas till hundar är gamla 

vargben som hittats i 40 000 år gamla bosättningar. Det mesta talar för att varg och människa 

har sökt sig till varandra för att dra nytta av varandra i jaktsituationer (Höök, 2010). 

För omkring 15 000 år sedan upphörde människan att vara jägare och samlare. De bosatte sig, 

började driva jordbruk, utvecklade samhällen och bildade städer Det var runt den tiden som 

människan domesticerade vargen. Till viss del domesticerade vargen sig själv, genom att söka 

sig till människor och dess boplatser för att få mat och skydda sig mot faror. Människorna 

drog även nytta av närheten, genom att vargarna kunde varna för faror, samt hjälpa till vid 

jakt. Det blev en naturlig process där de vargarna som var mest tama och inte lät sig stressas 

av mänsklig närhet klarade sig bäst och lämnade störst avkomma. Orsaken till att hunden blev 

det mest framgångsrika husdjuret beror på att vargarna hade någon egenskap som gjorde dem 

särskilt gynnade i sammanhanget. Mycket tyder på att det var deras förmåga att samarbeta 

som var avgörande (Jensen, 2011). 

 

Hundarna har följt oss ur jordbrukssamhället och är i dagens samhälle det vanligaste 

husdjuret. Idag lever de flesta hundar i en familj och har ingen annan funktion än att finnas 

som sällskap (Jensen, 2011). Enligt Scheibeck, Pallauf, Stellwag och Seeberger (2011) 

fungerar hunden inte bara som ett sällskap utan hjälper även till vid mobilisering och socialt 

umgänge hos människor. Då hunden behöver rastas och vara ute ger det även dess ägare ett 

aktivare liv med positiva fysiologiska följder. Studien visar på fler positiva hälsoeffekter hos 

hundägare än hos de som inte äger hund, exempelvis lägre blodtryck och stressnivåer. Enligt 

Beck-Friis, B, Strang och Beck-Friis, A (2007) kan man även se att relationen till sin hund 

motverkar känslan av existentiell ensamhet samt att den ger ett känslomässigt stöd.  
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Djur och robotdjur i vården 

 

Under 1700-talet, på ett mentalsjukhus i Storbritannien, användes djur i sjukvården. Syftet var 

att bedriva en mer human behandling för personer med psykisk ohälsa. Patienterna erbjöds att 

delta i driften av institutionen genom att hjälpa till med djuren som fanns där, vilket var kor, 

får, hästar och höns. De positiva effekter som påvisades fick stor genomslagskraft och 

liknande institutioner startades i andra länder. På 1900-talet började det forskas mer på ämnet 

(Höök, 2010). I en studie av Freidmann, Katcher, Lynch och Thomas (1980) påvisades 

positiva effekter av husdjur. Studien fokuserade på återhämtning och överlevnad hos patienter 

med hjärtinfarkt eller kärlkramp och resultatet visade på att husdjursägande var en av de mest 

betydande faktorer för återhämtning och överlevnad. 

 

I Sverige har det funnits djur på äldreboenden under en längre tid, oftast genom att någon i 

personalen eller någon anhörig tagit med sig sin hund. Även om hundar inom äldrevården inte 

är ett nytt fenomen i Sverige, så har det saknats en strukturerad verksamhet. Det har inte 

funnits några kriterier gällande vad som är en lämplig hund, och det har inte varit tradition att 

planera och utvärdera på vilket sätt hunden kan användas för att vara till fördel inom vården. 

Det har framförallt saknats utbildning för personal om hur hunden kan delta i patientarbetet 

(Höök, 2010). 

 

Animal-assisted therapy (AAT) betyder djurassisterad terapi. Det bygger på att en utbildad 

förare tillsammans med en hund ingår i behandlingsprogram med mål att tillgodose 

patienternas fysiska, psykiska och sociala dimensioner inom aktuellt vårdområde. Genom 

djurassisterad terapi vill man förbättra hälsan hos patienterna (Beck-Friis et al., 2007). 

 

År 2006 tog Uppsala kommun steget mot användning av vårdhund genom sin policy att bli en 

mer hundvänlig kommun. Ett pilotprojekt med hund i vården startades 2007 på Årstagården i 

Uppsala för att utvärdera effekterna av vårdhund hos äldre. Syftet var även att undersöka om 

det fanns skillnader mellan en tränad vårdhund mot den tidigare sällskapshunden. En 

vårdhund har strikta ramar med fokus på rehabilitering tillsammans med en utbildad 

hundförare till skillnad mot sällskapshunden. Sällskapshunden rör sig fritt bland de boende 

och ägs oftast av någon ur personalen. Efter pilotprojektet genomfördes intervjuer med 

vårdpersonal, vilka visade på flera positiva effekter av vårdhund hos äldre och personer med 

demenssjukdom. Patienterna blev lugnare vilket i sin tur minskade medicinanvändningen av 
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lugnande preparat och fick lätt agiterade patienter att hantera vardagen lättare. Även goda 

resultat visades i kognitiva och motoriska färdigheter så som tal och förmågan att gå (Nord, 

2011). 

 

Hos sällskapsdjur och vårdhund kan zoonoser förekomma och smitta ägare och patienter 

vilket kan vara ett problem. För att kringgå problem förknippade med vårdhund så som 

infektionsrisk och allergier har robotdjur utvecklats som nya alternativ (Beck-Friis et al., 

2007). 

 

Robotdjur har utvecklats för att främja välbefinnande och fungera som mental terapi hos 

patienter inom bland annat sjukvården. Syftet med robotdjur är att framkalla välbehag och 

avslappning hos personer med exempelvis kognitiv nedsättning. Robotdjur kan även användas 

till robotterapi, istället för djurassisterad terapi, inom sjukvården eller på vårdboenden där 

djur inte är tillåtna. Användandet av robotdjur har uppvisat positivt resultat på sociala och 

fysiska parametrar hos patienter inom äldrevården då det stimulerat både till samtal mellan 

patienterna och även bidragit till sänkta nivåer av stress hos patienterna (Shibata & Wada, 

2010). 

 

 Bemelmans, Gelderblom, Jonker och De Witte (2012) undersökte effekterna av robotdjur i 

äldrevård, genom en systematisk litteraturstudie. Resultatet visade positiva effekter på 

psykiska parametrar. Kvalitetsgranskningen på artiklarna var relativt låg och deras slutsats 

blev, trots de påvisade positiva effekterna, att det behövs mer forskning i ämnet.  

 

Sjuksköterskans roll 

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskor fyra grundläggande 

ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa, samt att 

lindra lidande. Sjuksköterskans primära uppgift är att ge människor vård.  I arbetet ingår 

dessutom att se till att mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning hos 

både individ och familj respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår det i arbetet att tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiska, psykiska som sociala. 

Sjuksköterskan har som uppgift att kunna observera, värdera, dokumentera och vid behov 
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åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd. En legitimerad 

sjuksköterska ska kunna reflektera över befintliga behandlingsmetoder och rutiner samt, 

genom att söka och granska relevant litteratur och information, uppmuntra till introducering 

av ny kunskap och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Den snabba kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården, där både krav på information 

och kommunikation, samt krav på förbättrad kvalitet på arbetet, gör att förmågan att söka och 

använda evidensbaserad kunskap är ett avgörande kompetensområde för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) ska vården 

vid demenssjukdom bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Vårdpersonalen ska 

erbjudas utbildning och alla åtgärder som sker kring patienten, inom både hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten bör följas upp. Andra rekommendationer är teamarbete mellan 

olika instanser kring patienterna, dagliga aktiviteter och omvårdnad. Det är sjuksköterskan 

som ansvarar för samspelet mellan olika instanser, hantering av läkemedel och kontakt med 

anhöriga. 

 

 

Demenssjukdomar 

 

Demens är ett samlingsnamn för en grupp olika sjukdomar som drabbar hjärnan och därmed 

orsakar kognitiv svikt. Demenssjukdomar brukar delas in i primärgenerativa sjukdomar, 

vaskulära sjukdomar, samt sekundära tillstånd. De vanligaste demenssjukdomarna, bland 

annat Alzheimers sjukdom, är primärgenerativa. Vaskulär demens, vilket innebär 

blodkärlsrelaterad demens, är den näst vanligast förekomande demenssjukdomen. Den 

uppkommer vid skador eller förändringar i hjärnans blodkärl. Vid sekundära tillstånd har 

demens uppkommit till följd av annan skada eller sjukdom, exempelvis hjärntumör eller 

alkoholmissbruk. Risken att drabbas ökar vid hög ålder och ungefär 50 % av alla 90 åringar 

har någon form av demenssjukdom, den vanligaste typen är Alzheimers sjukdom. Sjukdomen 

är något mer vanligt förekommande hos kvinnor, delvis på grund av att kvinnor lever längre, 

men också för att demens tycks öka bland kvinnor efter 80 års ålder (Basun, Skog, Wahlund 

& Wijk, 2013). I och med att risken att drabbas ökar ju äldre en person blir, beräknas antalet 
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personer med demenssjukdom öka kraftigt eftersom vår population bara blir äldre och äldre. 

Demens är en av våra största folksjukdomar idag då närmare 25 miljoner människor i hela 

världen lider av demens (Ragneskog, 2011). 

 

Tidiga tecken på demens är nedsatt inlärningsförmåga samt nedsatt minnesfunktion. I ett 

senare skede av sjukdomen avtar minnesfunktionerna ännu mer, varpå den drabbade kan ha 

svårt att orientera sig till tid, rum, person och händelser. När demenssjukdomen utvecklas får 

många även ett försämrat omdöme (Ragneskog, 2011). Personer med demenssjukdom har 

ofta en bristande förmåga att kommunicera muntligt och använder istället icke-

verbalkommunikation, bland annat ögonblinkningar, ansiktsuttryck, fysisk kontakt, gester och 

kroppsrörelser (Basun et al., 2013). 

 

Utåtagerande beteende och psykiska symtom kan orsaka lidande hos både patient, närstående 

och personal, då situationer kan uppkomma som är svåra för personal och närstående att 

hantera. Det kan även leda till att personal och närstående får svårare att tolka och förstå vad 

personen med demenssjukdom ger uttryck för (Basun et al., 2013). 

 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) är ett samlingsbegrepp för 

symtom och beteenden där bland annat oro, rastlöshet, aggressivitet, ökad ängslighet, skrik, 

hallucinationer och sömnsvårigheter ingår. Vid sent gången demenssjukdom har majoriteten 

någon gång drabbats av ett eller fler av dessa symtom. I Sverige finns det ett nationellt BPSD 

kvalitetsregister, vars syfte är att minska BPSD och lidandet som detta innebär, genom att öka 

livskvalitén för personer med demenssjukdom (Basun et al., 2013).  

 

 
Hälsa och livskvalitet 

 

World health organization (WHO) definition av hälsa är: "Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." 

Det betyder att hälsa inte bara tolkas som frånvaro av sjukdom, utan är ett tillstånd av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande (WHO, 2013). 

 

Hälsa inte samma för varje individ och hälsan kan variera utifrån olika förhållanden anser 

omvårdnadsteoretikern Erikson (2000). Hälsa är en term som innefattar både sundhet, friskhet 
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och välbefinnande. Sundhet avser den psykiska hälsan, till exempel att vara orienterad, ha en 

förmåga att minnas och kunna se verkligheten. Friskhet avser den fysiska hälsan, med hygien, 

vila, aktivitet och stimulans som fokus. Välbefinnande är människans subjektiva känsla av 

hälsa som personen själv upplever (Eriksson, 2000).  

 

WHO:s definition av livskvalitet lyder: ”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin 

situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i 

relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som 

påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala 

förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön” (Kuyken, 1995). 

 

Livskvalitet omfattar samma innebörd hos personer med demens som för friska människor 

enligt Lawton (1994). Det innebär områden som tillräcklig kognitiv funktion, förmåga att 

kunna genomföra dagliga aktiviteter, att kunna engagera sig i meningsfulla händelser och 

sociala sammanhang, samt balans mellan positiva känslor och frånvaro av negativa känslor.  

 

   

Problemformulering 

 

I denna studie har vetenskapliga artiklar granskats och resultatet har studerats för att 

undersöka om vårdhund och robotdjur påverkar psykisk och fysisk hälsa vid behandling av 

patienter med demenssjukdom. Detta för att ge kunskap om val av behandlingsalternativ vid 

demenssjukdom.  

 

Syfte 

 

Att sammanställa vetenskapliga artiklar om vilka effekter vårdhund och robotdjur har på 

psykisk och fysisk hälsa hos patienter med demenssjukdom.     

 

Frågeställningar 

 

1. Har vårdhundar effekt på psykisk och fysisk hälsa hos patienter med demenssjukdom? 

2. Har robotdjur effekt på psykisk och fysisk hälsa hos patienter med demenssjukdom? 

 



7 
 

METOD  

 

Design 

 

Litteraturstudie 

 

Sökstrategi 

 

Databaser 

Litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. 

 

Sökord 

I litteratursökningen användes orden: Animal, assisted, therapy, dementia, elderly, robot, 

companion 

 

Litteraturtyp 

Kvantitativa vetenskapliga artiklar har studerats. 

 

Inklusionskriterier/Exklusionskriterier  

Minst 10 stycken vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska. Endast kvantitativa 

artiklar inkluderades, så som tvärsnittsstudier, kvasi-experimentella, pilotstudier och 

randomiserade interventioner.   

Artiklarna fanns tillgängliga via Uppsala universitets sökmotor och var kostnadsfria. Artiklar 

publicerade innan år 2000 exkluderades, även kvalitativa artiklar exkluderades.  

 

 

Tillvägagångssätt 

Vetenskapliga artiklar söktes i två olika databaser. Sökord som belyste studiens syfte 

användes i olika kombinationer med varierande resultat. Samtliga utvalda artiklar är 

publicerade mellan 2000-01-01 – 2013-12-31. Vid den första bedömningen valdes artiklar 

med relevanta rubriker ut. Vid andra bedömningen lästes abstract och därefter exkluderades 

artiklar som inte ansågs uppfylla studiens syfte och frågeställning. Litteratursökningens 
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urvalsprocess presenteras i tabell 1, där sökord, databas, antal träffar, antal lästa abstract och 

artiklar som användes till resultat står beskrivet. 

 

Tabell 1: Litteratursökningstabell 

Sökord Databas Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Artiklar till 

resultat 

Companion animal dementia PubMed 2 2 1 

Animal assisted therapy 

dementia 

PubMed  39 11 6 

Animal Assisted Therapy 

Dementia 

CINAHL 15 6 1 

Companion robot dementia CINAHL 2 2 1 

Companion robot elderly CINAHL 2 1 1 

 

Bearbetning och analys 

 

Artiklarna som inkluderades har genomgått en kvalitetsgranskning med poängsättning. 

Därefter gjordes en analys av innehållet, genom att artiklarnas resultat granskades utifrån 

frågeställningarna i litteraturstudien.  

 

Kvalitetsanalys 

 

Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt en granskningsmall för kvantitativa artiklar (bilaga 1). 

Granskningsmallen som valdes skapades av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

bestod av 21 frågor. Granskningsmallen modifierades för att utesluta frågor som inte ansågs 

relevanta för denna studie. Frågor som exkluderades rörde bland annat patientkaraktäristika 

frågor, som kön och ålder, även vilken typ av forskningsdesign som användes, samt blindning 

av patienter, forskare och vårdare. Efter modifieringen bestod granskningsmallen av 11 

frågor. 
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Kvaliteten på studierna bedömdes med hjälp av poängsättning som författaren gjorde. 

Bedömningskriterierna fastställdes innan artiklarna granskades. Utifrån poängsättning 

avgjordes kvalitetsnivån på artikeln, de tre kvalitetsnivåerna var: låg, medelhög och hög. 

Genom att tilldela svaren på frågorna i granskningsmallen poäng kunde sedan kvalitetsnivån 

avgöras. Poängsättningen på frågorna var Ja: 1 poäng, Nej: 0 poäng och Vet ej: 0 poäng. 0-5 

poäng motsvarade låg kvalitet, 6-8 medelhög kvalitet och 9-11 hög kvalitet. Författaren 

gjorde bedömningen att låg kvalitet skulle innefatta mest poäng (från 0-5 poäng), medan 

medelhög och hög kvalitet motsvarade resterande poäng, detta för att säkerställa god kvalitet 

på studierna. Studier med låg kvalitet bör exkluderas (Forsberg och Wengström, 2008). Efter 

att kvalitetsgranskningen utfördes exkluderades därför en studie som inte uppfyllde kriterierna 

för poängsättningen.  

 

Resultatsanalys 

 

Totalt 9 vetenskapliga artiklar ingick i studien. De inkluderade artiklarnas innehåll granskades 

för att se likheter och skillnader i resultatet (Friberg, 2006). Därefter skapades olika teman 

och kategorier som användes som rubriker och underrubriker i litteraturstudien för att det 

presenterade resultatet tydligt skulle framgå (Friberg, 2006).  

 

 

Etiska överväganden 

 

De vetenskapliga studierna som ingick skulle ha tillstånd från en etisk kommitté eller ha gjort 

noggranna etiska överväganden. I denna litteraturstudie förekom ingen stöld eller plagiat av 

data. Resultat från alla artiklar presenterades, då det vore oetiskt att endast visa de resultat 

som stödjer författarens åsikter (Forsberg & Wengström, 2008). 

 



 
 

Tabell 2. Resultattabell. 

 

Författare, 

År, land 

Titel Syfte Metod Antal deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitets-

bedömning 
Nordgren, L & 

Engström, G. 

2013, 

Sverige 

Animal-Assisted 

Intervention in 

Dementia: Effects 

on Quality of Life 

Utvärdera effekter av 

djur-assisterad 

intervention på 

livskvaliten hos 

patienter med demens 

på äldreboende i 

Sverige. 

Design: Pilotstudie 

 

Mätinstrument: Mini-

mental state 

examination (MMSE), 

Quality of life in Late-

stage Dementia 

questionnarie  

Totalt: 20 deltagare  

 

Bortfall: 11st (4 

avled, 4 blev svårt 

sjuka/bytte boende) 3 

frågeformulär blev ej 

klara i tid. 

En vecka efter avslutad intervention 

hade deltagarnas livskvalitet ökat, 

jämfört med mätningen innan 

interventionen påbörjades.  

Hög kvalitet 

Majic´, T., 

Gutzmann, H., 

Heinz, A., 

Lang, U-E. & 

Rapp, M-A. 

2013, 

Tyskland 

Animal-Assisted 

Therapy and 

Agitation and 

Depression in 

Nursing Home 

Residents with 

Dementia: A 

Case-Control 

Trial 

Jämföra sedvanlig 

behandling för patienter 

med svår demens mot 

sedvanlig behandling 

plus djur-assisterad 

terapi på äldreboenden. 

Hypotes: Att patienter 

som erhåller sedvanlig 

behandling plus 

djurassisterad terapi har 

bättre utfall på 

bedömning av agitation 

och depression.   

Design: Matchad Fall-

kontroll studie 

 

Mätinstrument: Mini-

mental state 

examination (MMSE) 

Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory 

(CMAI), Dementia 

Mood Assesment 

Scale (DMAS) 

Totalt: 75 deltagare  

 

Kontrollgrupp: 40 

deltagare.  

Bortfall: 5st 

(dödsfall, flytt till 

annat boende eller 

inlagda på sjukhus) 

 

Interventionsgrupp: 

35 deltagare 

Bortfall: 5st 

(Dödsfall, flytt till 

annat boende eller 

inlagda på sjukhus) 

Kontrollgruppens symtom på 

agitation/aggression och depression 

ökade över 10 veckors period, medan 

interventionsgruppen symtom var 

konstanta.  

Hög kvalitet 

Richeson, N-

E.  

2003, USA 

Effects of animal-

assisted therapy 

on agitated 

behaviors and 

social interactions 

of older adults 

with dementia 

Granska effekterna av 

”therapeutic recreation 

intervention” med hjälp 

av djur-assisterad terapi 

på agiterat beteende och 

sociala interaktioner hos 

äldre med demens.  

Design: Pilotstudie 

 

Mätinstrument: Mini-

Mental state 

examamination 

(MMSE), Cohen-

Mansfield Agitation 

Totalt: 17 deltagare 

 

Bortfall: 2st (1 avbröt 

och 1 avled) 

Deltagarna visade en minskning av 

agiterande beteende och ökad social 

interaktion direkt efter 

interventionsperioden. Resultaten är 

statistiskt signifikanta.  

Hög kvalitet 
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 Inventory (CMAI), 

AAT flow sheet 
Kanamori, M., 

Suzuki, M., 

Yamamoto, 

K., Kanda, M.,  

Matsui, Y., 

Kojima, E.,  

Fukawa, H.,  

Sugita, T. & 

Oshiro, H.  

2001, Japan 

A day care 

program and 

evaluation of 

animal-assisted 

therapy (AAT) for 

elderly with senile 

dementia 

Undersöka 

användbarheten av 

djurassisterad terapi 

bland dementa 

patienter, genom att 

använda sig av psykiska 

och fysiska funktionella 

bedömningar, samt 

genom endokrinologisk 

stressundersökning.  

Design: Kontrollstudie 

 

Mätinstrument: Mini-

mental state exam 

(MMSE), Nishimuras 

ADL (N-ADL), 

Behavior Pathology in 

Alzheimers (Behave-

AD), Chromogranin A 

(Cg A) 

Totalt: 27 deltagare 

 

Kontrollgrupp: 20 

deltagare.  

Bortfall: Ej beskrivet 

 

Interventionsgrupp: 7 

deltagare 

Bortfall: Ej beskrivet 

 

Problemområden som aggressivitet, 

ängslan/oro och omvårdnadsbehov 

visade förbättrade mätvärden, liksom 

endokrinologiska stressmarkörer. Två 

andra mätmetoder av kognitiv 

nedsättning och ADL-förmåga visade 

ingen förändring.  

Medelhög 

kvalitet 

Sellers, D-M. 

2008, USA 

 

The Evaluation of 

an Animal 

Assisted Therapy 

Intervention for 

Elders with 

Dementia inLong-

Term Care 

Examinera effekterna 

av djur-assisterad terapi 

på socialt och agiterat 

beteende hos patienter 

med demens som bor på 

äldreboende.  

Design: Single-case 

experimental design 

 

Mätinstrument: 

Agitation Behavior 

Mapping Instrument 

(ABMI), Social 

Behavior Observation 

Checklist (SBOC) 

Totalt: 4 deltagare 

 

Bortfall: Ej beskrivet 

En signifikant ökning av socialt 

beteende påvisades hos alla fyra 

deltagare. Tre av deltagarna uppvisade 

en minskning av agiterat beteende 

medan studien pågick.  

Medelhög 

kvalitet 

Moretti, F., De 

Ronchi, D., 

Bernabei, V., 

Marchetti, L., 

Ferrari, B., 

Forlani, C., 

Negretti, F., 

Sacchetti, C. 

& Atti, A-R.  

2011, Italien 

 

Pet therapy in 

elderly patients 

with mental 

illness 

Utvärdera effekten av 

djurterapi intervention 

på äldre personer 

drabbade av någon typ 

av psykisk sjukdom på 

ett äldreboende.  

Design: Kontrollstudie 

 

Mätinstrument: Mini-

mental state exam 

(MMSE), Geriatric 

depression scale 

(GDS), self-perceived 

quality-of-life 

questionnaire 

Totalt: 25 deltagare 

Bortfall: 4 st (en ville 

ej, 3 uppfyllde ej 

kriterierna) 

 

Kontrollgrupp: 11 

deltagare 

 

Interventionsgrupp: 

10 deltagare 

Gällande humörrubbnigar förbättrades 

mätningen på GDS för båda 

grupperna. För interventionsgruppen 

minskade symtomen på GDS med 

50%, och enligt 

självskattningsformuläret rapporterade 

deltagarna en ökning av livskvaliten. 

Jämförelsen mellan grupperna visade 

att djurterapi intervention var positivt 

mot depressiva symtom.   

Hög kvalitet 

Moyle, W., 

Cooke, M., 

Beattie, E., 

Exploring the 

Effect of 

Companion 

Jämföra effekten av 

PARO (robotsäl) med 

effekten av deltagande i 

Design: Randomiserad 

crossover design 

 

Totalt: 18 deltagare 

Bortfall: Ej beskrivet 

Robotsälen hade ett måttligt-stor 

positiv inflytande på livskvaliten hos 

deltagarna i jämförelse med 

Medelhög 

kvalitet 
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Jones, C., 

Klein, B., 

Cooke, G & 

Gray, C. 

2013, 

Australien 

Robots on 

Emotional 

Expression in 

Older Adults with 

Dementia: A Pilot 

Randomized 

Controlled Trial 

en interaktiv läsgrupp 

på känsloläget hos 

dementa personer 

boende på ett 

äldreboende.   

Mätinstrument:  

 Quality of Life for 

Alzheimer’s Disease 

(QoL-AD), Rating 

Anxiety in Dementia 

Scale (RAID), 

Geriatric Depression 

Scale (GDS), Apathy 

Evaluation Scale 

(AES) Revised Algase 

Wandering Scale 

(AWS), Observed 

Emotional Rating 

Scale (OERS) 

kontrollgruppen. En negativ effekt på 

AWS uppvisades av deltagarna i 

interventionsgruppen då de fick ett 

ökat beteende av kringflackande/oro.  

Libin, A. & 

Cohen-

Mansfield, J.  

2004, USA 

Therapeutic 

robocat for 

nursing home 

residents with 

dementia: 

Preliminary 

inquiry 

Undersöka 

användbarheten av 

robotterapi för äldre 

personer med demens, 

genom interventioner 

för dementa med en 

robotkatt och en 

gosedjurskatt.  

Design: Pilotstudie 

 

Mätinstrument: 

Agitated Behaviours 

Mapping Instrument 

(ABMI), Lawton’s 

Modified Behavior 

Stream 

Totalt: 10 deltagare 

Bortfall: 1st (släkting 

ville ej tillåta 

deltagande) 

Nivån av agitation minskade 

signifikant när deltagarna interagerade 

med gosedjurskatten, samma sak 

gällde interaktion med robotkatten, 

men denna var inte signifikant. 

Robotkatten ökade tillfredsställelsen 

och intresset hos deltagarna. 

  

Hög kvalitet 

Robinson, H., 

Macdonald, 

B., Kerse, N. 

& Broadbent, 

E. 

2013, Nya 

Zeeland 

The Psychosocial 

Effects of a 

Companion 

Robot: A 

Randomized 

Controlled Trial 

Undersöka vilka 

psykosociala effekter en 

sällskapsrobot (PARO) 

har på ett äldreboende, i 

jämförelse med en 

kontrollgrupp 

Design: Randomiserad 

kontrollstudie 

 

Mätinstrument: 

Geriatric Depression 

Scale (GDS), UCLA 

Loneliness Scale, 

Quality of Life for 

Alzheimer’s Disease 

(QoL-AD) 

Totalt: 40 deltagare 

 

Kontrollgrupp: 20 

deltagare 

Bortfall: Ej beskrivet 

 

Interventionsgrupp: 

20 deltagare 

Bortfall: Ej beskrivet 

I jämförelse med kontrollgruppen så 

hade deltagarna som interagerade med 

roboten en sänkning av 

ensamhetskänsla under studiens gång. 

Robotdjuret (PARO) och 

äldreboendets hund gjorde ett intryck 

på den sociala miljön, deltagarna 

pratade både med och om PARO och 

klappade på PARO. Deltagarna 

interagerade hellre med PARO än med 

boendets hund.  

Medelhög 

kvalitet 



13 
 

RESULTAT 

 

Resultatet baserades på nio vetenskapliga artiklar, som presenteras i tabell 2. Artiklarna som 

inkluderades har bedömts ha medelhög och hög kvalitet och samtliga artiklar var kvantitativa. 

Resultatet som presenterades belyser vilka effekter vårdhund och robotdjur har på psykisk och 

fysisk hälsa hos dementa personer. Efter en analys av artiklarnas innehåll framkom fyra 

kategorier under temat vårdhundar och två kategorier under temat robotdjur som redovisas 

nedan. 

 

Vårdhundar 

 

Psykisk och socialt välbefinnande  

Resultatet visade att djurassisterad terapi kan ha positiv effekt på livskvalitet hos personer 

med demenssjukdom boende på äldreboende. Fyra av artiklarna visade på ökad livskvalitet 

eller ökat socialt beteende. 

 

Enligt Nordgren och Engström (2013) ökade livskvaliteten hos personer med demenssjukdom 

mätt med Quality of life in Late-stage Dementia (QUALID) genom interaktion med vårdhund 

(p=0,035). Djurassisterad terapi ökade socialt beteende (p<0,001) mätt med Social Behavior 

Observation Checklist (SBOC) hos deltagarna i studien av Sellers (2008). 

 

Studien av Richeson (2003) visade att socialt beteende mätt med ett flödeschema för 

djurassisterad terapi (AAT flow sheet) ökade bland deltagarna under behandlingen med 

djurassisterad terapi (p=0,009). Mellan första och sista interventionen ökade engagemanget i 

vårdhunden, samspelet med hundföraren och samtal om hunden.  

 

En positiv effekt på upplevd livskvalitet påvisades hos deltagarna i studien av Moretti et al. 

(2011) efter behandling med djurassisterad terapi. Livskvaliteten mättes med ett kortfattat 

frågeformulär, vilket formulerats av författarna till studien, och fylldes i av deltagarna 

tillsammans med observatören. Resultatet presenteras som positiv påverkan på självupplevd 

livskvalitet hos fem av nio deltagare. Interaktionen med vårdhund beskrevs av deltagarna ha 

en lugnande effekt, vara underhållande och intressant.  
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Agitation och ängslan 

Resultatet visade inte någon entydig förbättring av agitation och ängslan efter intervention 

med vårdhund. Några av studierna visade på minskat agitationsbeteende medan andra visade 

på oförändrat beteende. Kontrollgrupperna hade däremot försämrat sitt agitationsbeteende i 

båda studierna med kontrollgrupp. 

 

I studien av Majic´, Gutzmann, Heinz, Lang och Rapp (2013) framkom att djurassisterad 

terapi inte hade en positiv effekt på symtom av agitation/aggressivitet mätt med Cohen- 

Mansfield Agitation Inventory (CMAI), då resultaten inte förbättrades för 

interventionsgruppen. Däremot hölls resultaten konstanta, till skillnad från kontrollgruppen, 

där agitation/aggressionsbeteende ökade under tiden då behandlingen pågick (p<0,001). En 

annan studie, Richeson (2003), visade att kontakt med vårdhund minskade agitationsbeteende 

mätt med CMAI hos deltagarna vid mätningen som skedde direkt efter avslutad intervention 

(p=0,001).  

 

Studien av Kanamori et al. (2001) visade att djurassisterad terapi förbättrade resultaten för 

agitationsbeteende mätt med Behavior Pathology in Alzheimers (p=0,002), jämfört med 

kontrollgruppen, där agitationsbeteende ökade under studien. Problembeteenden relaterat till 

demens som ängslan och oro minskade efter behandling med djurassisterad terapi. 

Efter varje träff med vårdhund minskade agiterat beteende mätt med Agitated Behaviours 

Mapping Instrument (ABMI) hos tre av fyra deltagare (p<0,001), jämfört med mätningen 

innan studiens början (Sellers, 2008).  

 

Depression  

Resultatet visade att intervention med vårdhund kan ha effekt på depressionssymtom hos 

personer med demenssjukdom boende på äldreboende. Förbättring visade sig både som 

minskade symtom efter intervention och som oförändrade symtom i jämförelse med en 

kontrollgrupp med ökade depressionssymtom. 

 

Studien av Moretti et al. (2011) visade att kontakt med vårdhund minskade variation i 

sinnesstämning. Interventionsgruppens resultat på Geriatric Depression Scale (GDS) 

minskade med 50% (p=0.013). Jämförelsen mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen 

visade tendenser att djurterapin hade en positiv effekt på depressionssymtom, dock ej 

säkerställd skillnad (p=0.07).  
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Enligt Majic` et al. (2013) hade djurassisterad terapi ingen mätbar positiv effekt på 

depressionssymtom hos personer med demenssjukdom mätt med Dementia Mood Assesment 

Scale (DMAS). Deltagarna i interventionsgruppen uppvisade inga förbättringar i 

sinnesstämning under behandlingstiden. Däremot hölls resultatet konstant från första till sista 

mätningen, i jämförelse med kontrollgruppen där depressionssymtom ökade under 

behandlingstiden (p<0,001).  

 

Fysiskt välbefinnande  

Resultatet visade ingen säkerställd påverkan på fysiskt välbefinnande efter intervention med 

vårdhund. 

 

Påverkan av vårdhund på fysisk (endokrinologisk) stress mättes i studien av Kanamori et al. 

(2001) med Salivary CgA vilken påverkas av autonoma nervsystemet. Mätning efter sista 

interaktionen med vårdhund visade att stressen hade minskat för tre av deltagarna, skillnaden 

är inte säkerställd. I kontrollgruppen hade stressen ökat från första till sista mätningen. 

 

Medelvärdet för mätningen av aktiviteter i dagliga livet visade ingen förändring efter avslutad 

behandling med djur-assisterad terapi (Kanamori et al., 2001).  

 

Robotdjur 

 

Psykiskt och socialt välbefinnande  

Resultatet visade att intervention med robotdjur kan ha positiv effekt på livskvalitet hos 

personer med demenssjukdom boende på äldreboende. Känsla av tillfredsställelse ökade, 

social interaktion ökade och ensamhetskänsla minskade efter interventionen. 

 

Robotdjuret PARO hade måttlig till hög påverkan (Cohen´s d 0,6-1,3) på livskvalitet mätt 

med Quality of life in Late-stage Dementia (QoL-AD) hos en grupp deltagare i studien av 

Moyle et al. (2013). PARO hade även bättre effekt på livskvalitet jämfört med att ingå i en 

interaktiv läsgrupp. Förändringarna bedömdes kliniskt signifikanta, analyserat med Reliability 

Change index (RCI). 
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Resultatet i studien av Robinson, Macdonald, Kerse och Broadbent (2013) påvisade att 

interaktion med PARO inte hade någon mätbar effekt på livskvalitet mätt med Quality of life 

in Late-stage Dementia (QoL-AD) hos en grupp äldre med kognitiva nedsättningar boende på 

äldreboende jämfört med kontrollgrupp. Hos personer med demenssjukdom boende på ett 

äldreboende ökade känslan av tillfredsställelse mätt med Lawton’s Modified Behavior Stream 

(p=0,007) efter interaktion med robotkatt enligt Libin och Cohen-Mansfield (2004). 

 

Studien av Robinson et al. (2013) visade att robotdjuret PARO minskade känslan av ensamhet 

mätt med UCLA loneliness Scale hos en grupp äldre med kognitiva nedsättningar boende på 

äldreboende jämfört med en kontrollgrupp (p=0,033). Den sociala interaktionen mellan de 

boende ökade under närvaro av PARO och de boende klappade och pratade med robotsälen 

mer än med boendets hund. 

 

Agitation och ängslan  

Resultatet visade inte någon entydig förbättring av agitation och ängslan efter intervention 

med robotdjur. Studierna visade på mindre ängslan/ minskad agitation, men också på ökad 

oro och oförändrad påverkan på ilska eller ängslan. 

 

Robotdjuret PARO hade liten till måttlig effekt på ängslan mätt med Rating Anxiety in 

Dementia Scale (RAID), och deltagarna i PARO-gruppen uppvisade mindre ängslan än 

deltagarna i en interaktiv läsgrupp bedömt utifrån videoanalys. PARO hade en negativ effekt 

på deltagarna i ökat beteende av kringflackande/oro (Moyle et al., 2013). 

 

Interaktion med en robotkatt minskade agitation hos personer med demenssjukdom boende på 

äldreboende, men förändringen var inte statistiskt säkerställd. Robotkatten hade inte någon 

mätbar påverkan på ilska eller ängslan (Libin & Cohen-Mansfield, 2004). 

DISKUSSION 

 

De nio artiklar som uppfyllde urvalskriterierna för denna studie utvärderade behandling med 

vårdhund (sex) och robotdjur (tre). Syftet med behandlingen i de granskade studierna var 

huvudsakligen att utvärdera effekten av djurterapi och robotterapi på beteenden som 

aggression, oro, ängslan, påverkan på livskvalitet och fysisk hälsa.  
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Resultatet av denna studie visade att intervention med vårdhund eller robotdjur kan ha positiv 

effekt på välbefinnande hos äldre personer med demenssjukdom. Flera av de granskade 

studierna visade på positiva effekter på livskvalitet, ökning av socialt beteende, ökad känsla 

av tillfredställelse och en minskad känsla av ensamhet. Några studier kunde inte visa mätbara 

effekter på livskvalitet. Resultat av interventionens påverkan på agitation och ängslan 

varierar, en studie visade på oförändrat beteende hos interventionsgruppen medan 

kontrollgruppens agitationsbeteende ökade under samma period, andra studier visade på 

minskat agitationsbeteende efter intervention. Påverkan på depressionssymtom var endast 

utvärderat efter intervention med vårdhund och ingen av studierna kunde visa någon 

säkerställd effekt efter behandling.  Resultatet visade ingen påverkan på fysiskt 

välbefinnande, men endast en studie utvärderade dessa parametrar. 

 

Resultatdiskussion 

 

De flesta studierna visade på positiva effekter på psykiskt och socialt välbefinnande. Detta är 

viktiga faktorer i det dagliga livet för dementa på äldreboende. Enligt Basun et al. (2013) 

orsakar utåtagerande beteende och psykiska symtom hos dementa personer lidande hos både 

patient, närstående och personal.   

 

Psykosociala interventioner bland dementa är komplicerade då de inkluderar samtal mellan de 

boende och personal/behandlare. Under behandling med vårdhund framkallas många minnen 

och hundföraren samtalar om dessa minnen, upplevelser och känslor (Nordgren & Engström, 

2013). Vårdhundens betydelse för att framkalla dessa samtal går inte att lösgöra ur sitt 

sammanhang och troligtvis har personernas tidigare erfarenhet och samvaro med djur 

betydelse för resultatet. Detta bör inte ses som en nackdel för införandet av 

vårdhund/robotdjur som behandling inom demensvården. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 

vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) ska vården vid demenssjukdom bygga på ett 

personcentrerat förhållningssätt. Det bör därför stämma överens med dessa riktlinjer att 

använda sig av behandlingsmetoder som lockar fram personens engagemang.  

 

Påverkan på beteende och välbefinnande är subtila upplevelser varför Nordgren och Engström 

(2013) menar att befintliga bedömningsinstrument kanske inte registrerar förändringar som är 

meningsfulla för individen. Analys av omvårdnadsdokumentation kan därför vara ett 
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värdefullt komplement till testresultat. Detta skulle även vara intressant för att se hur länge 

den positiva känslan av exempelvis välmående, eller minskad aggression håller i sig efter 

behandlingens avslut.  

 

Studien av Moyle et al. (2013) visade att PARO hade en liten till måttlig påverkan på känslan 

av ängslan, och jämfört med kontrollgruppen så hade ängslan minskat för 

interventionsgruppen. Däremot hade PARO en negativ effekt på omkringflackande 

(”wandering”). Detta kan tolkas olika, men omkringflackande skulle kunna vara ett symtom 

på motorisk oro som dementa personer kan visa upp. Intressant att PARO hade en positiv 

effekt på ängslan, men att det istället ökade motorisk oro hos deltagarna.  Moyle et al. (2013) 

skriver att studiens svaghet är få försökspersoner (18 deltagare), men att en styrka är att de 

utgör sina egna kontroller. Studien är en pilotstudie och en styrka med den är att metoden är 

väl beskriven och möjliggör fler liknande studier. 

 

Studien av Majic´ et al. (2013) utvärderade effekt efter tio veckors intervention med 

vårdhund. Interventionsgruppens symtom på agitation/aggression och depression var 

konstanta medan kontrollgruppens symtom hade ökat. Detta var en av de längre studierna 

(tidsmässigt) och Majic´ et al. (2013) skriver att interventionen kan ha hjälpt en del av 

deltagarna att undgå att utveckla svårare stadier av demens. När studier görs på 

progredierande sjukdomar kan jämförelsen med en matchad kontrollgrupp ge värdefull 

information, men kan samtidigt ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. Studien av Majic´ et al. 

(2013) var godkänd av etisk kommitté. Att bibehålla aktuellt status kan vara värdefullt och får 

inte tolkas som uteblivet resultat. I det vardagliga livet kan uppskjutande av svåra symtom 

som aggression/agitation vara viktigt för både patient och närstående som för personal.  

 

Endast en av de inkluderade artiklarna svarade på frågeställningen om vårdhundar hade effekt 

på fysisk hälsa (Kanamori et al., 2001). De mätte endokrinologisk stress via cg A, av totalt sju 

deltagare i interventionsgruppen kunde endast fyra stycken delta i denna mätning. På grund av 

den låga deltagarnivån, vilket är en svaghet i studien, går det ej att generalisera resultatet, men 

mätningen visade sig ha positiv effekt då tre av fyra uppvisade sänkt nivå av stress efter sista 

interventionen.  

 

Enligt Shibata och Wada (2010) har robotdjur positiv effekt på fysiska parametrar hos 

patienter inom äldrevården. Ingen av artiklarna som handlade om robotdjur och uppfyllde 
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inklusionskriterierna för denna litteraturstudie tog upp fysiska aspekter.  Symtom som 

aggressivitet, ängslan och oro är dominerande bland dementa och kan vara förklaringen till att 

fysiska parametrar inte utvärderats. En annan förklaring kan vara svårighet att genomföra 

olika former av provtagning för utvärdering av fysiska parametrar, då det kräver samarbete 

med den demente. Effekten av intervention med både vårdhund och robotdjur på fysiska 

parametrar bör studeras vidare då positiva effekter på fysisk hälsa påverkar det totala 

välbefinnandet (Salguero, Martínes-García, Molinero & Márquez, 2010). 

 

Majoriteten av artiklarna har använt sig av proxy mätinstrument, vilket innebär att deltagarnas 

beteende har blivit observerat av en utomstående person. Det är svårt att intervjua dementa 

personer om deras känslor. När utomstående ska analysera beteendet hos deltagarna kan det 

vara svårt att tolka korrekt. Basun et al. (2013) beskriver att dementa ofta har svårigheter att 

kommunicera muntligt och använder istället ickeverbal kommunikation. I kombination med 

utåtagerande beteende och psykiska symtom kan det vara svårt att tolka och förstå vad den 

demensdrabbade ger uttryck för (Basun et al., 2013) Något som uppfattas som ett gillande, 

eller ett misstycke kanske egentligen betyder något helt annat. Flera av mätinstrumenten som 

används i studierna har uppgetts ha god validitet (CMAI, MMSE, GDS, QUALID/OoL-AD) 

vilket säkerställer att resultaten visar på det som är avsett att mätas (Majic´ et al., 2013; 

Moretti et al., 2011; Moyle et al., 2013; Nordgren & Engström, 2013; Richeson, 2003 & 

Robinson et al., 2013).  

 

Nordgren och Engström (2013) tar också upp svårigheten med att datainsamlingen gjordes av 

sjuksköterskor på enheten och de kan ha varit påverkade av förväntningar på behandlingen. 

Detta ser de som en svaghet i deras studie. I studien av Sellers (2008) var bedömarna som 

utförde testen ”blinda” för syftet och upplägget av interventionen, i studien av Moretti et al. 

(2011) och Majic´et al. (2013) var bedömarna ”blinda” för vilka som ingick i interventions 

eller kontrollgrupp och i studien av Moyle et al. (2013) var behandlaren ”blind” för alla 

mätresultat. ”Blindning”, då det är möjligt, eliminerar risken att utvärderarens egna åsikter 

kring den aktuella behandlingsmetoden inverkar på de mätningar som ska göras. Flera av 

studierna har använt sig av bedömningsinstrument som har god interrater reliabilitet 

(QUALID/QoL-AD, ABMI, CMAI, Lawtons Modified Behavior Stream) och test-retest 

reliabilitet (QUALID/QoL-AD). Detta ska innebära att bedömningarna är mindre känsliga för 

individuella tolkningar och säkerställer resultatet i studierna (Libin & Cohen-Mansfield, 

2004; Moyle et al., 2013; Nordgren & Engström, 2013; Robinson et al., 2013 & Sellers, 2008)  
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Flera av studierna valde att inkludera de som tidigare haft djur och tyckt om djur och 

exkludera dementa som tidigare inte tyckt om djur, eller som visat aggressivt beteende mot 

djur (Kanamori et al., 2001; Nordgren & Engström, 2013; Richeson, 2003 & Sellers, 2008). 

Richeson (2003) tar upp det i diskussionen i hennes studie att valet att endast inkludera 

personer som tidigare haft djur eller tyckt om djur förmodligen påverkade resultatet positivt.  

Det är svårt att veta var gränsen går när man gör studier med dementa personer. Det vore 

oetiskt att inkludera personer som tidigare inte tyckt om djur, samtidigt som personen i och 

med sjukdomen kan ha ändrat åsikt. Att ha som inklusionskriterie att tidigare ha ägt djur ger 

förmodligen en positiv påverkan på resultatet, precis som Richeson (2003) belyste.  

 

Flera olika mätinstrument användes i de inkluderade studierna. Sammanställningen av 

resultaten består därför av många olika slutsatser. Få inkluderade studier och många olika 

vinklingar på resultaten bidrar till svårigheten att generalisera resultat av denna 

litteraturstudie. Flera likartade studier med samma bedömningsinstrument kan underlätta 

sammanställning av resultat. Kanamori et al. (2001) skriver i sin artikel att det är viktigt att 

utvärdera effekt av vårdhund med flera olika mätmetoder. I sin artikel har de utvärderat 

områden som oro/ängslan, omvårdnadsbehov, endokrinologiska stressmarkörer, kognitiv 

nedsättning och ADL-förmåga. Kognitiv nedsättning och ADL-förmåga visade ingen 

förändring medan övriga områden visade förbättrade mätvärden. Samtidigt som det skulle 

vara önskvärt med fler likartade studier för att kunna sammanställa resultat och kunna dra 

slutsatser som går att generalisera så är det fortfarande så att intervention med vårdhund 

och/eller robotdjur är ett relativt nytt forskningsområde som bör vara öppet för olika 

mätmetoder så inte möjliga positiva effekter missas. 

 

Varje behandling som ökar livskvalitet och förbättrar sociala beteenden inom demensvården 

är ett bra komplement. Ingen av studierna har utvärderat behandlingseffekt och påverkan på 

användande av psykofarmaka. En sådan jämförelse skulle vara intressant och eventuellt kunna 

svara på om behandling med vårdhund/robotdjur kan vara kostnadseffektivt.  
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Metoddiskussion 

 

Som design valdes litteraturstudie, för att ta få en överblick av aktuell forskning och för att 

kunna sammanställa tidigare publicerat resultat. Sökning av studier gjordes i databaserna 

CINAHL och PubMed. De sju sökorden användes i olika kombinationer, med varierat 

resultat. Av de funna studierna motsvarade endast 10 stycken givna inklusionskriterier, dessa 

studier lästes igenom ett flertal gånger för att ge en överblick av innehållet.  

 

Endast kvantitativa studier har inkluderats i denna litteraturstudie, bedömning gjordes att det 

skulle bli svårt att sammanställa resultat vid olika studiedesign. Bedömning gjordes även att 

det inte skulle finnas så mycket kvalitativa studier om ämnet, i och med svårigheten att göra 

kvalitativa undersökningar på personer med demenssjukdom. Vid litteratursökningen 

upptäcktes att det inte fanns så många kvantitativa studier som nådde upp till 

inklusionskriterierna och därför blev antalet inkluderade studier (särskilt om robotdjur) 

mindre än tänkt. Begränsningen beror även på litet antal databaser och att endast svenska eller 

engelska studier skulle inkluderas. Ett flertal studier var skrivna på japanska och gick inte att 

översätta. Många studier som vid läsning av titel och abstract verkade intressanta fick också 

exkluderas på grund av att de inte fanns tillgängliga gratis. Dessa faktorer bidrog till att 

utbudet av studier som gick att tillgå minskade och det är en svaghet i föreliggande 

litteraturstudie.  

 

En styrka i denna litteraturstudie är att kvalitetgranskning har utförts på samtliga inkluderade 

studier och att endast studier av medelhög och hög kvalitet inkluderats. För att granska 

studiernas kvalitet användes en kvalitetsgranskningsmall för kvantitativa studier av Willman 

et al. (2006). Mallen modifierades för att utesluta frågor som inte ansågs relevanta för denna 

litteraturstudie. Frågor som exkluderades var bland annat könskaraktäristiska frågor, vilken 

typ av studie som gjorts samt om blindning har utförts och hur det i så fall gott till. Ingen av 

frågorna i originalmallen tog upp aspekten om hur stora bortfall eller lågt deltagarantal kunde 

påverka studien. De enda frågorna som rörde bortfall var huruvida bortfallsanalysen var 

beskriven, samt om bortfallsstorleken var beskriven, vilka även togs med i den modifierade 

versionen. Poängsättningen som gjordes efter svaren på frågorna, bedömdes av författaren. 0-

5 poäng motsvarade låg kvalitet, 6-8 medelhög kvalitet samt 9-11 hög kvalitet. Bedömningen 

gjordes att majoriteten av låga poäng skulle motsvara låg kvalitet, detta för att de studier som 
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inkluderades skulle ha så hög poäng som möjligt. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska 

studier med låg poäng exkluderas. En av studierna som granskades fick låg poäng, därför var 

det endast nio stycken studier som blev använda till ovanstående resultat. Samtliga 

inkluderade studierna hade etiska överväganden eller var godkänd av etisk kommitté.  

 

En svaghet i denna studie är att stora bortfall, samt lågt deltagarantal, inte bedömdes i 

kvalitetsgranskningsmallen. En studie som genomgick kvalitetsgranskningsmallen hade ett 

bortfall på 11 personer, vilket var mer än hälften av deltagarna i studien. En annan hade 

endast inkluderat fyra personer i sin studie. Hade mallen varit med kritisk till dessa frågor 

hade de två studierna förmodligen fått lägre poäng och detta kan ha påverkat resultatet.  

 

För att resultatet skulle presenteras på ett tydligt sätt användes olika teman och kategorier som 

rubriker. Dessa framkom efter genomgång av alla inkluderade studier. De två teman som 

valdes ut baserades på vad studien undersökte effekt av, antingen vårdhund (djurassisterad 

terapi) eller robotdjur. Fyra kategorier under temat vårdhund skapades, samt två under 

robotdjur, dessa kategorier återspeglar och sammanställer resultatet som presenterades i de 

inkluderade studierna.   

 

Vid en första litteratursökning upptäcktes det ett flertal studier om robotdjur och vårdhundar 

och deras effekt på hälsa hos demensjuka personer. Dock hade många studier relativt låg 

kvalitet och gick inte att inkludera på grund av mätinstrument som ej var reliabla eller valida 

(som författaren till studien själv konstruerat), blandning av kvalitativ och kvantitativ studie i 

samma artikel och många av artiklarna var skrivna av samma författare och baserade på 

samma studie. Dessa faktorer, i samband med denna litteraturstudies inklusionskriterier samt 

kvalitetsgranskning, gjorde att många studier exkluderades, vilket kunde kompletterat 

resultatet. Detta kan ses som både en svaghet och styrka, då väldigt få studier är inkluderade. 

Samtidigt är de inkluderade studierna av hög kvalitet och presenterar delvis liknande resultat, 

trots att studierna är gjorda på olika sätt, i olika delar av världen.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Föreliggande litteraturstudie visar på att interaktion med vårdhund och robotdjur har en viss 

positiv effekt på psykisk hälsa hos personer med demens. Ytterligare forskning med 

randomiserade studier, fler deltagare och längre interventionsperioder är önskvärt. Även 



23 
 

studier som utvärderar effekt av intervention med vårdhund/robotdjur på användandet av 

psykofarmaka är önskvärt. Inget resultat kring effekter på fysisk hälsa av robotdjur framkom, 

och endast en artikel om vårdhund mätte effekt på fysisk hälsa. Även detta är ett intressant 

område för vidare studier. 

 

Kliniska implikationer 

 

Resultatet som framkommit av denna litteraturstudie kan vara användbart för vårdpersonal 

inom äldrevård och för personal inom äldrepsykiatriska avdelningar som jobbar med dementa 

människor. Även om resultaten inte är direkt överförbara så framkom positiva effekter och 

endast en negativ bieffekt (motorisk oro). Vårdhundar och robotdjur kan förslagsvis finnas 

som behandlingsalternativ för personer med demens.  

 

Slutsats 

 

Resultatet av denna studie visar att intervention med vårdhund eller robotdjur kan ha positiv 

effekt på välbefinnande hos äldre personer med demens. Resultatet är inte generaliserbart då 

studierna varit små och upplägget varierat. Fler kontrollerade studier behöver göras med 

tydliga beskrivningar av interventionens upplägg och deltagarnas status för att säkerställa 

interventionens evidens. 
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BILAGA 1 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 

Modifierad av författaren efter originalkälla av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

Kriterier för exkludering/inkludering 

1. Adekvat exkludering/Inkludering                   Ja         Nej Vet ej 

2. Tydligt beskrivet syfte?                                  Ja Nej        Vet ej 

3. Urvalsförfarandet beskrivet?                          Ja         Nej        Vet ej 

4. Representativt urval?                    Ja     Nej        Vet ej 

Bortfall 

5. Bortfallsanalysen beskriven?                    Ja           Nej     Vet ej 

6. Bortfallsstorleken?                                          Ja           Nej         Vet ej 

7. Adekvat statistisk metod?                               Ja            Nej         Vet ej 

8. Etiskt resonemang?                                         Ja            Nej         Vet ej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  

9. Är mätinstrumenten valida?                           Ja           Nej           Vet ej 

10. Är mätinstrumenten reliabla?                         Ja            Nej           Vet ej 

11. Är resultatet generaliserbart?                         Ja             Nej          Vet ej 

Poäng 

Ja = 1 poäng 

Nej = 0 poäng 

Vet ej = 0 poäng 

0-5 = Låg 

6-8 = Medel 

9-11 = Hög 


