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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Animal-assisted therapy (AAT) är då djur ingår i behandlingsprogram med mål 

att förbättra fysisk och psykisk hälsa hos patienter med till exempel demens. Vård vid 

demenssjukdom skall bygga på ett personcentrerat förhållningssätt för att främja välmående 

eller livskvalitet hos den som blir vårdad. Verksam personal kan i viss utsträckning göra en 

bedömning av patientens observerade livskvalitet genom exempelvis bedöma smärtuttryck, 

eller tecken på oro.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka om djurassisterad terapi med hund hade 

en påverkan i den observerade livskvaliteten hos personer med demenssjukdom.  

Metod: Litteraturstudie valdes för att skapa en övergripande inblick i det nuvarande 

forskningsområdet gällande hur personer med demenssjukdom påverkas av AAT i vissa 

avseenden. Databaser för artikelsökning som användes var CINAHL och PubMed. 

Nio kvantitativa artiklar valdes ut efter genomförd kvalitetsgranskning där de bedömdes ha 

antingen medel eller hög kvalitet. De valdes ut på kriterierna att de var skrivna på engelska, 

kvantitativa, var tillgängliga via Uppsala universitets sökmotor, kostnadsfria samt publicerade 

efter 1990. Efter granskning av artikelresultatet skapades relevanta teman.  

Resultat: Majoriteten av de för studien inkluderade artiklarna visade att AAT minskade 

aggressivt och agiterat beteenden hos personer med demenssjukdom. Även gällande ökning i 

socialt deltagande samt att lindring av oro kunde positivt resultat ses. Flertalet av studierna i 

artiklarna kunde påvisa signifikanta resultat, men det finns avvikelser.  

Slutsats: AAT har generellt visat en positiv påverkan hos personer med demenssjukdom, 

både gällande sinnestämningar och sociala beteenden. För att ytterligare säkerställa kvalitén i 

en litteraturstudie är det en fördel att använda ytterligare artikeldatabaser för att inte exkludera 

relevant forskning. Mer forskning behövs för att vidare understryka effekter av hundassisterad 

terapi. 

 

Nyckelord: Hund, Djurassisterad terapi, Demens, AAT 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Animal-assisted therapy (AAT) is when animals are involved in treatment 

programs with the goal to improve physical and mental health in patients with for example 

dementia. Care in dementia should be based on a patient-centered approach to promote the 

well-being or quality of life of the person being cared for. Healthcare personal can to some 

extent make an assessment of the patient's observed quality of life through for example, 

assessing pain expressions or signs of anxiety.  

Objective: A literature study was chosen to create a comprehensive insight into the current 

field of research regarding how dementia patients affected by AAT in some respects. 

Databases for articles used were CINAHL and PubMed. Nine quantitative articles were 

selected after completing the performance review in which they were assessed as medium or 

high. They were selected on the criteria that they were written in English, Quantitative, were 

available through Uppsala University's search engine, free and published after 1990. After a 

review of the articles relevant themes where created.  

Results: The majority of the articles included showed that AAT reduced aggressive and 

agitated behaviors in dementia patients. An increase in social participation and a relief of 

anxiety could be seen as a positive result. Most of the studies where able to demonstrate 

significant results, but there are deviations.  

Conclusion: To further ensure the quality of a literature review it is advantageous to use 

additional databases to not exclude relevant research. More research is needed to further 

underline dog assisted therapy. 
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BAKGRUND 

 

Människan och djuret 

Människor har länge haft en relation till djur, både som sällskap och som yrkeskamrater. Vi 

har förmågan att skapa band till djur och ge dem en plats i våra familjer och liv (Beck-Friis, 

Strang & Beck-Friis, 2007). Enligt Scheibeck, Pallauf, Stellwag och Seeberger (2011) 

fungerar hunden inte bara som ett sällskap utan hjälper även 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. Det finns fler hälsofrämjande effekter studerade 

hos hundägare och det går till exempel att se att blodtrycket och stressnivåer är lägre hos 

hundägare än hos dem som inte äger en hund. Det går även att påvisa att relationen till djur 

motverkar känslan av existentiell ensamhet samt att djur kan ge ett känslomässigt stöd (Beck-

Friis et al. 2007). 

 

 

Djur inom vård 

Personer med demenssjukdoms behov av vård ställer höga krav på vårdpersonal. Aggressiva 

och agiterade beteenden är inte ovanligt hos svårt sjuka dementa. I arbetet som sjuksköterska 

ställs det krav både på ekonomisk medvetenhet och medicinsk kompetens men även inom 

omvårdnad så som exempelvis ett etiskt förhållningssätt. I sjuksköterskornas etiska kod står 

det att sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden (a) främja hälsa, (b) förebygga 

sjukdom, (c) återställa hälsa och (d) lindra lidande. Sjuksköterskan har även riktlinjer för 

etiskt handlandet i professionen samt inom den etiska koden, en av dessa riktlinjer 

understryker vikten av ansvaret mot sina kollegor och deras säkerhet i yrket. Det ligger i 

yrkesuppgiften att lindra och undvika aggressiva beteenden hos den som blir vårdad då detta 

kan resultera i skada, både för den som blir vårdad och för den som ger vård (ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor 2005). Fritz, Farver, Kass och Hart (1995)  undersöker i en studie 

genomförd i USA huruvida agiterat eller aggressivt beteende hos patienter med alzheimer kan 

lindras eller dämpas genom interaktion med ett sällskapsdjur. Resultatet visar att avsevärt 

färre patienter som har en nära relation med sitt sällskapsdjur uppvisar agiterat eller aggressivt 

beteende. 
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Djur har förekommit inom svensk vård i flera år, allt från akvariefiskar till hundar i mer 

terapeutiskt syfte (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). Inom just vård och omsorg har 

hunden blivit ett vanligt hjälpmedel och behovet av hundar i vården är stort och växer 

fortfarande. Svenska Kennelklubben uppskattar att det finns cirka 300 aktiva ledarhundar i 

Sverige som tillsammans med sin förare undviker hinder i vardagen som annars skulle utsätta 

den funktionsnedsatte för fara. Hunden kan fungera som ett komplement inom den 

psykiatriska vården och används även mer och mer frekvent inom äldreomsorgen (Rosenberg, 

2012).  

 

Animal-assisted therapy (AAT) är ett begrepp som översatt betyder djurassisterad terapi. Det 

bygger på att djur ingår i behandlingsprogram med mål att tillgodose patienternas fysiska, 

psykiska och sociala dimensioner inom aktuellt vårdområde. Syftet med djurterapi är att 

förbättra hälsan hos patienterna. Det finns även ett liknande begrepp ”Animal-assisted 

activity” (AAA), djurassisterad aktivitet, där patienterna uppmanas till aktivering enbart 

genom att djur är närvarande (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). En verksamhet som 

arbetar med att träna och certifiera hundar att arbeta som legitimerad vårdhund inom AAT 

och AAA är Vårdhundskolan som arbetat med detta sedan 2007 (Höök, 2011). 

 

Enligt Vårdhundskolan är skillnaden mellan en assistanshund och en vårdhund den att 

vårdhunden riktar sig till flera vårdtagare, medans en assistanshund enbart riktar sig till en 

enskild person. En vårdhund har som syfte att tillsammans med sin hundförare träna med 

vårdtagaren utan att fokus ligger på träningen. Träningen ska utföras för att stärka färdigheter 

så som motorik eller att främja vårdtagarens välbefinnande på ett lekfullt sätt (Höök, 2011). 

Det är inte alla hundar som är lämpliga för jobbet som arbetande vårdhund. Det är viktigt att 

hunden är trygg och inte räds för miljöer som är främmande eller patienter som har ett 

rörelsemönster som avviker från friska människor. Stor vikt läggs även på hundens fysiska 

förmåga. Hunden måste dels orka ett helt arbetspass men även ha förmågan att arbeta 

problemlösningsorienterat och ha kapacitet till att anta nya utmaningar. Efter att en hund har 

klarat lämplighetstesterna utbildas hund och hundägare under en period mellan sex till tolv 

månader. Paret tränas i flera olika övningar och aktiviteter för att anpassa vården till 

målgruppen. För att bli legitimerad vårdhundförare kan hundägaren utbilda sig via 

vårdhundskolan tillsammans med sin hund. 
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Hunden har en unik förmåga att inte döma på förhand och kan fungera som bro mellan den 

som blir vårdad och den som vårdar. Hunden leder även till socialt umgänge då till exempel 

gruppträning får deltagare att hitta en gemensam riktpunkt. Det jobb som hund och 

hundförare bidrar med kan sammanfattas inom olika områden så som minnesträning, träning 

med kamera för att dokumentera och återuppleva, finmotorisk träning, fysisk aktivitet, 

kognitiv träning, social kompetens och social träning. Tanken är att börja på individens nivå 

och sedan utöka träningen i den mån det är möjligt för individen och göra det mer utmanande 

med hjälp av att bygga på uppgifterna (Höök, 2011). 

 

 

Demens i olika skeden 

Demens är ett samlingsnamn för olika symtom som orsakas av hjärnskador. Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste uppkomsten till demens och blodkärlsdemens är den näst 

vanligaste orsaken (Gullberg, 2011).  

 

Utöver kriterierna för demens skattas den i tre olika grader, mild, måttlig och svår demens 

(Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2010). Vid mild demens blir långtidsminnet påverkat och 

namn, personer och platser glöms bort och trots att det går att ta hjälp av bilder för att trigga 

minnet är det svårt att återkalla. Nästa demensfas, måttlig demens innebär att personen inte 

kan klara sin vardag själv utan behöver stor hjälp från andra. Den sjukes minnesfunktion och 

problemlösningsförmåga blir även gravt försämrat. Vid svår demens behöver personen vård 

dygnet runt och kognitivt minns personen bara fragment av sina minnen och sin personlighet. 

Omvärlden upplevs skrämmande då förmågan att förstå andra och att göra sig förstådd kan 

vara begränsad eller helt obefintlig (Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2010). 

 

Symtomen vid demenssjukdom kan variera beroende på vilken del av hjärnan som är 

påverkad. Alzheimers är en degenerativ sjukdom som bryter ned vissa strukturer inom 

nervsystemet. De flesta som drabbas av demens har Alzheimers. Det är flera symtom som 

bildar sjukdomen Alzheimers, det huvudsakliga problemet är dock minnessvårigheter. De 

som är yngre när de insjuknar har svårare att acceptera minnesproblematiken medans de som 

är äldre godtar det som ett steg i åldrandet (Grefberg & Johansson, 2007). 
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Vid frontaltemporaldemens upplevs den sjuka i ett tidigt stadie som initiativlös eller slö. 

Inledningsvis är funktioner som minnet eller förmågan till tolka tid och rum opåverkat. Detta 

försämras markant allt efter som sjukdomen fortskrider.  Även talet blir försämrat med tiden. 

En annan tydlig påverkan vid frontaltemporal demens är att hämningar släpper samt att ett 

ökat risk och impulsbeteende ökar. Detta kan vara påfrestande för anhöriga då de hamnar i 

sociala situationer som kan vara generande eller jobbiga (Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 

2010). 

 

Det finns inget botemedel mot demens. Behandlingen går ut på att bromsa sjukdomen och ge 

den drabbade ett så bra liv som möjligt genom att till exempel stimulera personen både 

psykiskt, fysiskt och psykosocialt (Gullberg, 2011).  

 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (Focher, 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 så som samarbete mellan anhörigstöd, dagliga aktiviteter och 

omvårdnad. Det är sjuksköterskan som ansvarar för samspelet mellan olika instanser, 

hantering av läkemedel och kontakt med anhöriga. Detta sammanfattningsvis för att främja 

välmående eller livskvaliteten hos den som blir vårdad. 

 

 

Vad är livskvalitet? 

Vad som är livskvalitet eller Quality of Life (QoL) är en fråga som inte är helt lätt att svara 

på. Enligt The World Health Organizations (WHO) definition är livskvalitet ”en individs syn 

på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar individen har och lever efter och i förhållande 

till individens mål, förväntningar och normer. Det är ett brett koncept, på ett komplext sätt 

påverkat av individens fysiska och psykiska hälsa, sociala umgänge, självständighet, 

personliga värderingar och dess relation till miljön” (WHOQOL Group, 1995, sid. 1403).  

Det finns flera filosofiska inriktningar och anhängare till dessa som argumenterar för att just 

deras sätt att se livskvalité och hälsa är det korrekta. I Health and Quality of Life (Gimmler, 

Lenk, & Aumuller, 2002) presenteras två övergripande filosofiska hälsoinriktningar. Den 
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första av dessa är ”Naturalisterna” som anser att hälsa helt kan analyseras vetenskapligt enligt 

ett biologisk, psykologisk eller statistiskt sätt. Den motsatta uppfattningen till detta är 

”Normativismen” som förenklat anser att hälsa är en frisk kropp och frisk hjärna eller 

kognitiv förmåga.  

 

Sjukdom eller sjukdomssymptom som sänker den kognitiva och/ eller kroppsliga funktionen 

sänker i regel även livskvalité menar Wulff (Gimmler et al 2002) och det kan vara en skillnad 

i vad en patient skattar som väldigt låg QoL respektive hög. Wulff (Gimmler et.al, 2002) 

hävdar i Health and Quality of Life att det inte går att mäta QoL med formulär då detta just är 

individuellt och subjektivt.  

 

Patienter med kognitiv svikt så som hos personer med demenssjukdom ställer stora 

utmaningar på vården då livskvalitet ändå är subjektivt. Demens i kombination med andra 

sjukdomar är inte ovanligt hos till exempel äldre personer men det kan vara svårt för den som 

är sjuk att förmedla upplevt obehag. Verksam personal kan dock i viss utsträckning göra en 

bedömning av patientens livskvalitet, till exempel igenom att bedöma smärtutryck, obehag 

och tecken på oro (Kirkevold 2010).  

 

Då begreppet livskvalitet har olika definitioner kommer denna litteraturstudie utgå från 

definitionen utformad av WHO (WHOQOL Group, 1995, sid. 1403) som är ett fackorgan för 

Förenta Nationerna (FN).  

 

 

Problemformulering 

Vården ska bedrivas enligt evidens och beprövad erfarenhet. För att vidare belysa effekterna 

av terapi med hundar och som underlag för verksamma och beslutsfattare behövs mer 

vetenskapligt underlag. Ett sätt att ta fram underlag är att genomföra litteraturstudier. 

 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka om djurassisterad terapi med hund hade en 

påverkan i livskvaliteten, i detta arbete definierat som observerad sinnesstämning och 

observerat socialt beteende hos personer med demenssjukdom. 
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Frågeställningar  

Ger djurassisterad terapi med hund någon effekt på sinnestämning hos demenssjuka? 

Ger djurassisterad terapi med hund någon effekt på sociala beteenden hos demenssjuka? 

 

 

METOD 

 

Design 

Litteraturstudie 

 

Sökstrategi 

Databaser 

De databaser som användes för studiens litteratursökningar var databaserna CINAHL och 

PubMed. 

 

Sökord 

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

elderly care, therapy, dog, pet, loneliness, alzheimers och companion. 

 

Litteraturtyp 

Kvantitativa vetenskapliga artiklar studerades. 

 

Inklusionskriterier/Exklusionskriterier  

I studien eftersöktes vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. Studien belyste det valda 

området ur ett kvantitativt perspektiv och även de artiklar som inkluderades var kvantitativa. 

Bland dessa artiklar inkluderas till exempel studier så som tvärsnittsstudier, kvasi-

experimentella, randomiserade kontrollerade interventioner.  

För att artiklarna skulle få inkluderas skulle de finnas tillgängliga via Uppsala universitets 

sökmotor samt även vara kostnadsfria. De artiklar som var publicerade innan år 1990 

exkluderas, likaså även de kvalitativa artiklarna.  



7 

 

 

Tillvägagångssätt 

För att hitta vetenskapliga artiklar användes två olika databaser, dels PubMed och dels 

CINAHL. Sökord som belyste studiens syfte användes i olika kombinationer med varierande 

resultat. Artiklarna som valdes ut var publicerade mellan 1990-01-01 – 2013-05-01. Vid den 

första bedömningen valdes artiklar med rubriker relevanta till studiens syfte ut. Vid andra 

bedömningen lästes artiklarnas abstrakt och därefter exkluderades artiklar som inte ansågs 

relevanta till studiens syfte och frågeställning. Urvalsprocessen presenterades i en tabell 

(Tabell 1: Litteratursökningstabell) där sökord och databaser beskrevs samt antal träffar och 

antal abstract och artiklar som lästs och som kom att användas till resultatet. 

 

 

Tabell 1: Litteratursökningstabell 

Sökord Databas Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Artiklar använda till 

resultat 

Animals Elderly care 

Dementia 

PubMed 38 4 1 

Animal-assisted therapy 

Dementia 

CINAHL 14 10 4 

Animal-assisted therapy 

dementia 

PubMed 33 3 1 

Dementia 

Elderly 

Animal 

CINAHL 14 3 1 
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Companion 

Animal 

Dementia 

CINAHL 

 

2 2 1 

Animal assisted therapy 

Dementia 

 

PubMed 

12 5 2 

Companion animal 

Dementia 

PubMed 17 6 3 

Therapy dog Alzheimers PubMed 58 3 1 

Animal Assisted Therapy 

loneliness 

CINAHL 4 3 2 

Dementia Animal Elderly 

Care 

CINAHL 2 2 1 

 

 

Bearbetning och analys  

Artiklarna som valdes ut granskades efter en kvalitetsmall (bilaga 1). Mallen användes för att 

skatta och bedöma huruvida respektive artikel hade en låg, medel eller hög kvalitetsnivå. Efter 

att läst och granskat artiklarna analyserades resultatet för att identifiera teman som var 
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återkommande. Resultatet samt en resultatanalys för respektive artikel presenterades sedan i 

bilaga 2. 

 

 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna granskades enligt en granskningsmall för kvantitativa artiklar. Granskningsmallen 

som valts ut var skapad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och bestod av 21 frågor. 

Granskningsmallen (bilaga 1) modifierades för att utesluta frågor som inte ansågs vara 

relevanta för studien. Som exempel borsågs frågeställnar så som ”likvärdiga grupper vid start” 

och ”blining av patienter, vårdare och forskare”. Detta innebar att den modifierade mallen 

således bestod av totalt 11 frågor. Vidare modifierades granskningsmallen men ett 

poängsystem till skillnad mot orginalmallen. För att artikeln skulle skattas som medel och 

således få vara med i studien krävdes minst 6 poäng vilket var medianvärdet för 

granskningsmallens poängvärde. Totalt var det möjligt att skattas med 11 poäng och 10-11 

var gränsen för att hamna i skattningsgruppen hög. De exkluderade artiklarna saknade 

antingen relevans för studiens syfte (sex stycken artiklar) eller så var den sammanlagda 

poängen för artikeln för låg för att enligt granskningsmallen (bilaga 1) skattas som adekvat 

(två stycken artiklar). I granskningen var sex av de 17 artiklarna inriktade mot robotdjur och 

då dessa artiklar ej var enhetliga med studiens syfte valdes dessa bort. Två av studiens 17 

artiklar hade fem poäng eller mindre vilket exkluderade dessa från studien. Totalt var då 9 

artiklar kvar och det var dessa som användes till litteraturstudiens resultat och presenteras i 

tabell 2. För att artikeln skulle skattas som medel och således få vara med i studien krävdes 

minst 6 poäng vilket var medianvärdet för granskningsmallens poängvärde. Totalt var det 

möjligt att skattas med 11 poäng och 10-11 var gränsen för att hamna i skattningsgruppen 

hög.  

 

 

Resultatanalys 

En analys av resultatet och innehållet från de nio inkluderade studierna genomfördes (tabell 

1). Därefter identifierades återkommande teman i artiklarnas resultat. För att tydligöra 

resultatet av de inkluderade artiklarna sammanställdes de i en tabell (Bilaga 2). Detta 

presenterades sedan som tre teman och är återkommande i olika grad i de nio inkluderade 

artiklarna.  
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Etiskt övervägande 

Alla inkluderade artiklar i studien hade ett etiskt resonemang eller ett noggrant etiskt 

övervägande (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarnas forskning redovisas sanningsenligt 

gällande dess vetenskapliga material och resultat (COODEX 2001; Forsberg & Wengström, 

2008) 

RESULTAT 

 

Resultatet baserades på de artiklarna som presenterades i bilaga 2. Samtliga artiklar höll 

medel till hög kvalitet. Totalt inkluderads nio artiklar i studien och alla dessa var kvantitativa. 

Artiklarna belyste användandet av Animal Assisted Therapy (AAT) med fokus på hunden 

som verktyg. Resultatanalysen resulterade i tre teman: Nedstämdhet & oro, Agitation & 

aggressivitet och Socialt kontaktsökande & deltagande.  

 

Nedstämdhet och Oro 

Fem av litteraturstudiens nio artiklar mätte och undersökte personer med demenssjukdomars 

nedstämdhet och oro före och efter de på olika sätt interagerat med hundar. Nordgren och 

Engström (2013) undersökte huruvida livskvalitet kan förbättras med hjälp av assisterad 

hundterapi på fyra kommunala vårdboende i Sverige. De undersökte detta med ett 

mätinstrument som kallades QUALID och i detta formulär ingick flera beteenden som kodats. 

En del av QUALID- formuläret var inriktat på om patienten upplevdes nedstämd och orolig. 

En säkerställd skillnad kunde ses för de totala beteendena mätta i QUALID-formuläret trots 

att varje enskilt beteende hade en för svagt påvisad skillnad för att ensamma räknas som en 

säkerställd skillnad. Sammanslaget förbättrades dock patienternas livskvalitet. 

Kanammori et.al, undersökte hundassisterad terapi med hjälp av olika mätverktyg på personer 

med demenssjukdom över en period på sex veckor. Sex patienter ingick i studiegruppen och 

20 patienter i kontrollgruppen och en säkerställd skillnad kunde ses i samtliga test förutom det 

som mätte stressenzymet CgA. Med formuläret Behave-AD kunde det också se en minskning 

i ångest och oro hos personer med demenssjukdom. 
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Studien av Marc, Zisselman, Rovner, Shmeuely och Ferrie (1995) utvärderade AAT på 

geriatriska psykiatripatienter där personer med demenssjukdom utgjorde en av 

undersökningsgrupperna. Under fem dagar tränade testgruppen utöver den normala 

aktivitetsträningen även med hund en timme om dagen. Trots observationer som tycktes vara 

förbättringar gällande ångest och oro hos patienterna kunde studien efter fem dagar inte 

påvisa några skillnader hos personer med demenssjukdom.  

Dementia Mood Assessment Scale eller DMAS är ett instrument för att mäta depressions 

symtom hos personer med demenssjukdom. Enligt Majić et.al (2012) artikel var testgruppen 

vid basline kvalificerad för depression enligt DMAS. Jämfört med kontrollgruppen 

förändrades inte testgruppen markant till det sämre efter genomförd AAT, medans 

kontrollgruppen visade ett både mer deprimerat och aggressivt beteende.  

I artikeln av Banks, R.M., Willoughby, M.L & Banks, A, W. (2008).  undersöktes om AAT 

terapi hade effekt på ensamhet. I studien fick testgrupper ta del av AAT en gång i veckan och 

efter avslutat AAT kunde det ses en säkerställd skillnad kontra kontrollgruppen när det kom 

till att lindra ensamhet. 

 

Agitation och aggressivitet 

Majoriteten av de för litteraturstudien inkluderade artiklarna visade att AAT minskade 

aggressiva och agiterade beteenden hos personer med demenssjukdom. Enligt Richardson 

(2003) gick det att se en minskning i testgruppen redan efter första interventionen. Dock 

visade det sig vid eftermätningen att det aggressiva beteendet återkommit. Kanamori et.al 

(2001) använde Behave-AD för att se förändring efter en period på sex veckor med AAT. Vid 

det sista mättillfället kunde det även här ses en förbättring medans kontrollgruppens beteende 

förvärrats. 

Hundar som verktyg har en lugnande effekt på patienter vilket Morietti et.al(2010) visade i sin 

studie där nio av tio deltagare beskrev att hunden hade en lugnande effekt och 

rekommenderade AAT för andra patienter. I artikeln av Sellers (2013) så filmades fyra 

patienter och beteenden analyserades så som bland annat skratt, leenden och socialt 

deltagande. I studien som var av A-B-A-B design kodades 39 unika beteenden vilket 
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sedermera utmynnade i fyra kategorier, verbalt icke aggressiv, verbalt aggressiv, fysiskt 

aggressiv och fysiskt icke aggressivt. Efter avslutad studie kunde en säkerställd skillnad ses i 

en minskning av samtliga agiterade beteenden. 

Nordgren et.al (2012) hade en deltagare i sin studie som involverar AAT träning över en 

period på åtta veckor. I artikeln undersöktes patienten med flera olika verktyg. Cohen 

Mansfield Agitation Inventory (CMAI) var det verktyget som författaren använde för att mäta 

agitation. Patienten i studien uppfyllde dock inte kriterierna för vad CMAI ansåg vara en 

agiterad patient. Trots detta kunde tydliga förbättringar ses så som att återkommande frågor 

och repetitiva fraser försvann efter hundterapin. Innan hade även mer fysiska aggressioner 

uppträtt så som att patienten grep tag i folk. Tre månader efter terapin var även detta beteende 

helt borta. 

I likhet med Nordgrens et.al (2012) studie visade Zisselmans et.al (1995) att det inte kunde 

påvisas någon säkerställd förbättring när de jämförde konventionell träning gentemot AAT. 

Det fanns dock tendenser till minskning i till exempel irritabelt beteende hos personer med 

demenssjukdom. 

När Majić et.al (2012) undersökte konventionell träning hos personer med demenssjukdom 

kontra AAT med konventionell träning visade det en säkerställd skillnad i resultat att AAT 

gruppen inte försämrades i sina aggressiva symptom. 

 

 

Socialt kontaktsökande och deltagande 

Personer med demenssjukdoms sociala kontaktsökande och deltagande har flertalet studier 

berört. Ett ökat deltagande kan ses men med undantaget av pilotstudien av Zisselman et.al 

(1995). 

Studien av Nordgren och Engström (2012)  bedömde en patient bland annat med formuläret 

Multi-Dimensional Dementia Assesment Scale. Formuläret bedömde patientens psykologiska 

symtom och dessa visade sig förbättras efter avslutat AAT och vid uppföljning. Patienten 

visade efter genomförd AAT en förmåga att ta kontakt med personal för att få hjälp vilket 
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tidigare inte registrerats. Misstänksamheten mot personalen som tidigare varit ett problem var 

även helt borta vid uppföljningen tre månader efter AAT. En skillnad kunde dock ses när det 

kom till verbal kommunikation med andra patienter då detta behövdes uppmuntras hos 

patienterna vid uppföljningskontrollen.  

Enligt Sellers (2005) gick det att tydligt visa att AAT har en säkerställd skillnad när det kom 

till att förbättra socialt beteende. Detta trots att studien enbart sträckte sig över en period på 28 

dagar. Richeson (2003) mätte inte bara agitation och aggressivitet utan även social interaktion 

och kontaktsökande. En säkerställd skillnad gällande ökningen av socialt deltagande från 

basline till och med post-test tillfället kunde ses. 

I pilotstudien av Zisselman et.al (1995) som sträckte sig över en period på fem dagar, kunde 

det inte hittas någon skillnad mellan de personer med demenssjukdom som utförde den 

rutinmässiga träningen kontra AAT. De som deltog i AAT gruppen fick mata, umgås och 

berätta om tidigare erfarenheter med hundar i en timma per dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Denna litteraturstudie visade att AAT hade en positiv påverkan på den observerade 

livskvaliteten hos personer med demenssjukdom. Litteraturstudien påvisade bland annat att 

AAT hade en positiv inverkan på personer med demenssjukdom när det kom till att lindra 

aggressivt och agiterat beteende, oro och ångest samt att det bidrog till ett mer socialt och 

aktivt liv. Det är troligt att dessa parametrar i sin tur ledde till ett ökat välbefinnande och ökad 

livskvalitet. 

 

 

Resultatdiskussion 

Nedstämdhet och oro 

Att hundassisterad terapi har en positiv effekt på personer med demenssjukdoms 

orossinnesstämning och därmed den sammanlagda upplevda känslan av livskvalitet mäter 

både Nordgren och Engström (2013) och Kanammori et.al, 2001 med positiva resultat. Det 

som talar mot ett generaliserbart antagande för just sinnesstämningen oro är exempelvis Marc 

et.al, 1995 där ingen säkerställd skillnad kunde påvisas i mätningen av oro. Det bör dock tas 

hänsyn till att den grupp som inkluderats inte enbart var personer med demenssjukdom samt 

att just denna studies längd var över en väldigt kort period på endast fem dagar. Ständig eller 

återkommande känsla av oro kan skapa en disharmoni hos en individ vilket kan försvåra den 

uppleva genomgående positiva känsla eller uppfattning av den egna livskvalitén. Detta i sin 

tur kan leda till vidare komplikationer så som depression som utsätter den berörde för 

ytterligare onödigt lidande (Kirkevold et.al 2010).   
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Agitation och aggressivitet 

Flera av studiens artiklar visar att aggressiva beteendet minskar med hjälp av AAT, detta både 

för verbal och fysisk aggressivitet (Seller, 2013; Moretti, 2010). Kanamori et.al (2001) kom 

även fram till att de som inte exponerats för AAT försämrats när det kom till det oönskade 

beteendet. Ibland är inget förändring bättre än en försämring av resultatet. Något som bör tas 

hänsyn till vid undersökningar i en sjukdom med degenererande händelseförlopp. Intressant 

ur denna aspekt är Majic et.al (2012) som visat att studiens patienter inte förbättrats, men att 

de heller inte försämrats vilket tyder på att det kan finnas en profylaktisk effekt. Aggressiva 

beteenden från patienter drabbar inte bara den som är sjuk utan även vårdpersonal och 

närstående. Om vårdpersonal känner oro eller osäkerhet mot en patient kan vården bli 

påverkad av denna känsla. I de artiklar där ingen säkerställd skillnad kunde ses (Nordgren 

et.al 2012; Zisselman et.al 1995) fans det tendenser till förbättring. Dessa tendenser var ändå 

en förbättring än innan och när det kom till att lindra dessa beteenden och skapa en tryggare 

arbetsmiljö måste en ställning tas om en säkerställd skillnad behöver vara ett krav när det 

kommer till AAT. Givetvis måste även kostnaden av AAT tas med i beräkning för den 

vårgivare som väljer att använda sig av hundterapi.  

 

 

Socialt kontaktsökande och deltagande 

Socialt deltagande är en viktig del i vardagen och isolering kan leda till ensamhet eller svåra 

komplikationer så som depression. I studien av Nordgren och Engström (2012) som pågick 

under en åtta veckor lång testperiod med uppföljning av studien 3 månader senare gick det att 

se en förbättring hos testgruppen i att exempelvis ta kontakt och söka hjälp av personalen. En 

säkerställd skillnad kunde även ses i artiklarna av Sellers (2005) och Richardsson (2003) när 

det kom till socialt deltagande där studierna pågick under en period på fyra veckor respektive 

3 veckor. Det som dock bör tas hänsyn till är den pilotstudie som Zisselman et al. (1995) 

genomförde. Studien pågick under endast 5 dagar och under den förhållandevis korta perioden 

gick det inte att se någon skillnad i personer med demenssjukdom med AAT-behandling och 

personer med demenssjukdom utan denna behandling. En orsak till det svaga resultatet kan 

dels vara den begränsade tids period som studien genomfördes under samt att deltagarna inte 

enbart bestod av patienter sjuka i demens.  
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Då demens är en degenererande sjukdom så verkar det som att kontinuiteten av behandling 

samt längden av den är en viktig parameter för att få hållbara resultat. Det som även bör 

beaktas är vad det faktiskt är som gör att personer med demenssjukdom med en långvarigare 

behandling antingen uppvisar en förbättring eller i varje fall inte en försämring i beteende. Är 

det hunden som är den bidragande faktorn eller är det de extra resurserna, den sociala 

kontakten och uppmärksamheten som kommer med att det är en ökad närvaro och 

engagemang av mellanmänsklig kontakt från de som utför studien. I dessa fall kan det vara 

svårt att avgöra vad som utgör den största skillnaden eller som det just är kombinationen av 

dessa två faktorer som ger det mest positiva resultatet och i och med det höjer personer med 

demenssjukdom livskvalitet. 

 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien valdes för att skapa en övergripande inblick i det nuvarande 

forskningsområdet gällande hur personer med demenssjukdom påverkas av AAT i vissa 

avseenden. I denna litteraturgranskning fanns både styrkor och svagheter. Dels fanns 

svårigheter i att hitta artiklar som enbart innehåller AAT med personer med demenssjukdom 

utan att andra blanddiagnoser och andra symtom av kognitiv påverkan inkluderas.  

Att sammanfatta nuvarande studierna i en litteraturstudie var dock det tydligaste sättet att 

belysa ett helt forskningsområde och skapa en helhetsbild av nuläget som sådant samt en 

lägesrapport för hur väl undersökt forskningsområdet verkligen var. Att det för 

litteraturstudien bara användes kvantitativa artiklar gjorde studien mer specificerad och inte så 

generell. En av litteraturstudiens styrkor var Willman et al. (2006) modifierade 

granskningsmall som användes för att kvalitetsskatta artiklarna.  

Formulär för att skatta QoL är skapad av någon som har en egen uppfattning om vad 

begreppet betyder, alltså är det svårt att generalisera på en stor folkmängd. Wulff (Gimmler 

et.al, 2002) hävdar inte att alla mätinstrument skall förkastas men att användaren skall vara 

vaksam på att just uppfattning av livskvalitet innehåller flera dimensioner. I litteraturstudien 
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anpassades skattningsmallen för den aktuella studien med ett bortval av en del frågor. 

Skattningsmallen modifierades så till vida att den kompletterades med ett poängsystem. 

De artiklar som slutligen användes i litteraturstudien bedömdes samtliga vara av medel till 

hög kvalitet vilket också ökade studiens kvalitet. Då de sökta artiklarna var publicerade 

mellan 1990 till maj 2013 kan det diskuteras både om tidsspannet varit för generöst och att det 

kan ha tillkommit relevant forskning efter maj 2013 då litteratursökningen genomfördes.  

Arbetet som sjuksköterska syftar i många avseenden till att vårda patienter och att ge dem de 

bästa förutsättningarna för att i sin sjukdom eller i sin resa på väg mot tillfrisknande må så bra 

som möjligt. I den utsträckning landstinget eller en privat aktör tillåter AAT inom 

demensvården bör AAT räknas som ett hälsofrämjande och livskvalitetökande insatts. Ingen 

av de för litteraturstudiens inkluderade artiklar har kommit fram till slutsatsen att det efter 

AAT skulle ha skett en försämring hos personer med demenssjukdomen. Det som dock är en 

försvårande omständighet är kostnaden för AAT- behandlingen och därför behövs ytterligare 

forskning i området för att landsting och privata aktörer skall prioritera denna 

omvårdnadsinsats högre. 

För att ytterligare säkerställa kvalitén i kommande litteraturstudier är det en fördel att använda 

ytterligare artikeldatabaser och fler artiklar. Detta för att inte exkludera relevant forskning och 

kunna dra ännu säkrare slutsatser och skönja mönster artiklar och studier emellan. 

 

 

Slutsats 

 

Att djurassisterad terapi med hund överlag har en positiv påverkan på den observerade 

livskvaliteten hos personer med demenssjukdom är ett genomgående utfall i majoriteten av 

litteraturstudiens artiklar. Detta gäller för både effekten som visats för personer med 

demenssjukdom gällande sinnestämningar och sociala beteenden. Enligt WHOs definition av 

livskvalitet (WHOQOL Group, 1995, sid. 1403) så är det fler parametrar än bara en som utgör 

helheten av den upplevda livskvaliteten hos en individ. De resultat litteraturstudien visar berör 

ett par av dessa Det bör dock understrykas att denna typ av terapibehandling inte är någon 
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universalmetod då det kan föreligga omständigheter som gör att det inte passar eller fungerar. 

Exempelvis vid rädsla för hundar eller vid pälsdjursallergier. 
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BILAGA 1 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 

Modifierad efter originalmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

 

Kriterier för exkludering/inkludering 

1. Adekvat exkludering/inkludering?  Ja Nej 

2. Tydligt beskrivet syfte?  Ja Nej 

3. Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja Nej 

4. Representativt urval?                          Ja                    Nej 

 

Bortfall 

 

5. Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej 

6. Bortfallsstorleken?   Ja  Nej 

7. Adekvat statistisk metod?  Ja Nej 

8. Etiskt resonemang?   Ja Nej 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

9. Är instrumenten valida?  Ja Nej 

10. Är instrumenten reliabla?  Ja Nej 

11. Är resultatet generaliserbart?  Ja Nej 

 

Poäng 

Ja = 1 poäng 

Nej = 0 poäng 
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0-5 = Låg 

6 -9= Medel 

10 – 11 = Hög 
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BILAGA 2 

 

Resultattabell. 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Antal 

deltagare/ 

Bortfall 

Resultat Kvalitetsbedömning 

Marc H. 

Zisselman, Barry 

W. Rovner, Yochi 

Shmuely, Patricia 

Ferrie 

1995 

USA 

 

A Pet Therapy 

Intervention 

With Geriatric 

Psychiatry 

Inpatients 

Utvärdera effekterna 

som användandet av 

vårddjur har på äldre 

hospitaliserade 

psykiskt sjuka. Med 

kroniska 

åldersrelaterade 

neurologiska 

sjukdomar, så som 

demens. 

 

 

Design 

Kvantitativ pilotstudie 

Randomiserade parallellgrupper i en 

klinisk kontrollstudie 

Intervention 

Båda grupperna fick under fem dagar 

antingen ha kontakt med en hund i 

form av att mata, klappa eller prata 

om tidigare minnen och erfarenheter 

om hundar medans den andra 

gruppen fick den för vårdhemmet 

vardagliga motionsträningen under 

fem dagar. 

Utfallsmått 

Förmåga till egenvård, disorienterat 

beteende, depression eller orolighet, 

Totalt: 58 

deltagare 

Testgrupp 33  

Kontrollgrupp 

25 d 

Även om det inte förekom 

några signifikanta resultat 

så visade dock deltagare 

som varit med i 

testgruppen tecken på att 

vara mindre irriterade och 

mindre introverta  

Medel 
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irriterat beteende, introvert beteende. 

Datainsamlingsmetod 

The Multidimensional Observation 

Scale for Elderly Subjects (MOSES) 

användes. 

En forskningsassistent som var icke 

insatt i studien utförde för varje 

deltagare, enligt MOSES en intervju 

med deltagarnas närmsta 

sjukvårdspersonal. Även 

sjukvårdspersonal var ovetandes om 

hur studien genomförts. 

Lena Nordgren 

and Gabriella 

Engström 

2012 

Sverige 

 

 

 

Effects of 

Animal-Assisted 

Therapy on 

Behavioral 

and/or 

Psychological 

Symptoms in 

Dementia: A 

Case Report 

Att undersöka 

effekterna av djur 

assisterad terapi 

(AAT) på sociala 

och agiterade 

beteenden hos 

personer med 

demenssjukdom i 

långtidsboenden.   

Design 

Singel-case experimental design 

Intervention 

Patient valdes ut från ett vårdboende i 

Mellansverige med kriterier rörande 

allergi, vårdboendets längd och 

diagnostiserad demens.  Patienten 

fick under åtta veckor, en gång/vecka 

i 60 minuter vårda en hund i form av 

att rasta och borsta den. Mättningar 

gjordes innan AAT, direkt efter AAT 

samt tre månader efter AAT som 

uppföljning. 

Utfallsmått 

Totalt: 

En deltagare 

Resultatet av studien 

visade att patienten direkt 

efter AAT på ett våldsamt 

sätt börjat att  ta tag i 

personer, något som hade 

slutat när de följde upp tre 

månader senare. 

Patientens repetativa tal 

upphörde även efter AAT 

Efter behandling sökte 

patienten socialkontakt 

med både andra patienter 

och personal, något som 

denne inte gjort tidigare 

och något som även höll i 

Medel 
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Medicinsk behandling, 

Beteende och psykologiska symtom, 

Daglig aktivitet, 

Effekter på kognition och orientering,  

Livskvalitet, 

Smärt och fallrisk 

 

Datainsamlingsmetod 

Data insamlades vid tre tillfällen. Vid 

basline en vecka innan AAT, efter 

avslutat AAT period samt tre 

månader efter tillfälle två. Data 

insamlades med hjälp av ett 

frågeformulär som fylldes i av en 

sjuksköterska, en arbetsteraput och 

patientens kontaktpersson. Formulär 

som användes var MMSE, SMAI, 

MDDAS, ADL taxonomy och 

QUALID. 

sig tre månader efter. 

Patienten började även 

sammarbeta med 

personalen och slutade 

även att uppvisa 

misstänksamt beteende 

mot personalen. Patienten 

slutade även att uppvisa 

rastlöshet. 

Patienten hade även efter 

behandling och även vid 

återkontrollen tre månader 

efteråt lättare att röra och 

förflytta sig. 

Debra M. Sellers 

PhD CTRS 

2008 

USA 

The Evaluation 

of an Animal 

Assisted 

Therapy 

Intervention for 

Elders with 

Dementia 

Att utvärdera 

effekterna av djur 

assisterad terapi på 

agitering och 

socialafärdigheter på 

äldre med demens 

Design 

Singel-case experimental design. 

Intervention 

Djur assisterad terrapi med 

Fyra deltagare 

valdes ut 

enligt 

inklusionskrite

rier.  

Samtliga deltagare visa ett 

ökat socialt beteende 

under varje 

behandlingsfas. Tre av 

fyra deltagare visade på 

tydligt mindre agiterade 

tillstånd under behandlings 

Medel 
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inLong-Term 

Care 

vid långtidsboende.  hundförare som anpassas efter varje 

deltagare.  

Utfallsmått 

Agiterat beteende och socialt 

beteende  

Datainsamlingsmetod 

Deltagarna filmades under daglig 

rutin i 15 minuter under en 28 dagars 

period, sedans bröts dessa ned i tre 

minuters segment. Deltagarna 

filmades under AAT och under två 

kontrolldagar varje vecka. Två 

oberoende kodare analyserade sen de 

400 tre minuters sekvenser. I 

analyserna eftersöktes återkommande 

mönster så som leenden och skratt m 

fl. Agitation Behavior Mapping 

Instrument (ABMI) samt Social 

Behavior Observation Checklist 

(SBOC) var de instrument man 

kodade efter. 

 

faserna. 

Marian R. Banks, 

DNS, Lisa M. 

Willoughby, PhD, 

and William A. 

Banks, MD 

Animal-Assisted 

Therapy and 

Loneliness in 

Nursing Homes: 

Use of 

Robotic versus 

Undersöka om det 

finns skillnader i 

upplevelsen av 

ensamhet vid 

användandet av hund 

Design 

Randomiserad kontrollstudie 

Intervention 

De två terapigrupperna träffade 

Totalt 42 

AIBO grupp 

12 

Hundgrupp 13 

En signifikant förbättring 

visade sig i både Hund och 

AIBO gruppen. 

Kontrollgruppen visade ett 

resultat på ökad upplevelse 

av ensamhet utan någon 

Hög 
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2008 

USA 

Living Dogs och robot hund.  antingen Hund och hundförare eller 

Robothunden Aibo i åtta veckor 30 

minuter åt gången. Kontrollgruppen 

fick ingen AAT.  

Utfallsmått 

Ensamhet enligt UCLA lonliness 

scale 

Datainsamlingsmetod 

Samtliga grupper fick UCLA 

lonliness scale innan varje AAT 

tilfälle och efter en sju veckor period. 

The Lexington Attachem to Pet Scale 

användes för att utvärdera hur bandet 

mellan patient och hund samt robot 

påverkades.  

 

 

Kontrollgrupp 

13 

Bortfall:  

AIBO två 

Hund två 

form av AAT över tid.  

Ingen signifikant skillnad 

visades mellan AAT 

grupperna.   

Tomislav Majic, 

M.D., Hans 

Gutzmann, M.D., 

Andreas Heinz, 

M.D., Undine E. 

Lang, M.D., 

Michael A. Rapp, 

M.D., Ph.D. 

2013 

Animal-Assisted 

Therapy and 

Agitation 

and Depression 

in Nursing 

Home 

Residents with 

Dementia: A 

Matched 

Case-Control 

Trial 

Undersöka 

effekterna av AAT 

på symtom av 

agitation, 

aggressivitet och 

deppresion på 

vårdboende med 

demens i en 

randomiserad 

Design 

Randomiserad kontrollstudie 

Intervention 

AAT en gång i veckan under 

45minuter under tio veckor.  

Utfallsmått 

75 Totalt 

30 deltagare i 

AAT grupp 

35 deltagare i 

kontrollgrupp 

Tio bortfall 

Det finss signifikans för 

att depresion och symtom 

av agiterat betende kunde 

påvisas i både 

kontrollgrupp och AAT 

grupp. Efter avslutad AAT 

period kunde konstateras 

att kontrollgruppen 

försämrats i resultat 

medans AAT gruppens 

Hög 
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Tyskland kontrollstudie. Depression, aggresivitet och 

aggitation. 

Datainsamlingsmetod 

Kognetiva förmåga bedömdes med 

MMSE formulär. Agitation 

bedömdes med CMAI formulär. 

Depression mättes med formuläret 

DMSA. Bedömning utfördes av 

tränad personal med adekvat 

kompetens.  

 

resultat förblev oförändrat.  

Lena Nordgren 

and Gabriella 

Engström 

2013 

Sverige 

Animal-Assisted 

Intervention in 

Dementia: 

Effects on 

Quality of Life 

Utvärdera effekterna 

av vårddjurs 

inverkan på personer 

med 

demenssjukdoms 

livskvalitet . 

Design 

Kvantitativ Pre-test post-test design. 

 

Intervention 

Träning med ett certifierat 

vårdhundsteam. Tio tillfällen a’ 45 

minuter en till två gånger i veckan. 

Utfallsmått 

Leenden, ledset ansiktsuttryck, gråt, 

grimaserande, uppenbart fysiskt 

obehag, verbalt uttryckt obehag, 

irriterat eller aggressivt respons, ökad 

aptit, uppskattar att beröra eller att bli 

berörd, uppskattande av 

Totalt 20 

deltagare 

Nio 

inkluderades 

11 Bortfall 

 

En vecka efter avslutad 

studie visade deltagarna en 

förbättring i den generella 

livskvaliteten enligt 

medianmått i QUALID 

Hög  
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socialtsamspel, upplevs lugn och 

bekväm 

 

Datainsamlingsmetod 

Mini-mental state examination, 

QUALID 

Mätningar genomfördes direkt före 

och efter varje träningstillfälle 

 

Francesca 

Moretti, 1 Diana 

De Ronchi,1 

Virginia 

Bernabei,1 Lucia 

Marchetti,2 

Barbara Ferrari, 1 

Claudia Forlani, 1 

Francesca 

Negretti,2,3 Cleta 

Sacchetti 2,3 and 

Anna Rita Atti1 

2010 

Italien 

Pet therapy in 

elderly patients 

with mental 

illness. 

Att utvärdera 

effekterna av 

djurterapi på 

kognitiva funktioner 

så som 

sinnesstämning och 

upplevd livskvalitet. 

Utvärderas på 

patienter med 

demens, depression 

och psykos sjukdom.  

Design 

kvasi-experimentell 

Intervention 

AAT i 90 minuter en gång i veckan i 

sex veckor.  

Utfallsmått 

Humörsvängningar, depression, 

upplevd livskvalitet,  

Datainsamlingsmetod 

Baseline: MMSE, Geriatric 

depression scale samt ett 

egenskattningsformulär om 

livskvalitet över en två veckor period.  

Totalt i 

studien 25 

Bortfall fyra 

AAT tio 

Kontroll 11 

Signifikant förbättring 

kunde ses i kontrollgrupp 

och i AAT grupp. MMSE 

förbättrades signifikant i 

AAT gruppen och en 

osignifikant ökning i 

kontrollgruppen. 

Enligt 

självskattningsformuläret 

upplevde fem av 

deltagarna i AAT gruppen 

en förbättring i livskvalitet 

och två i kontrollgruppen 

efter studien.  

Nio av tio upplevde att det 

hade en lugnande effekt 

och att gamla minen 

Hög 
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Efter avslutad AAT besvarades 

samma formulär samt ett extra om 

hur AAT upplevts. 

återupplevts. Samtliga 

rekommenderade AAT 

som hjälp för andra.  

Nancy E. 

Richeson 

2003 

USA 

Effects of 

animal-assisted 

therapy on 

agitated 

behaviors and 

social 

interactions of 

older adults with 

dementia 

Att undersöka 

effekterna av Djur 

assisterad terapi 

(AAT) på agiterade 

beteenden och social 

interaktion mellan 

äldre med 

demenssjukdom.  

Design 

Quasiexperimental time-series design 

Intervention 

Under tre veckor, måndag till fredag i 

en timme träffade deltagarna 

terapihund, hundförare och terapeut. 

Utfallsmått 

Agitation, social interaktion och antal 

vid behovs läkemedel. 

Datainsamlingsmetod 

Data insamlades varje dag på varje 

deltagare enligt AAT slow sheet. 

Varje morgon registrerade hur 

mycket vidbehov medicinering var 

patient använd dagen innan. Resultat 

mättes mellan start (baseline A) och 

slutet av interventionen (post test B). 

Efter avslutad intervention 

kontrollerades om en förändring i 

beteendet uppkommit när deltagarna 

ej haft möjlighet till AAT efter en 

tid(follow-up C).  

17 Totalt 

15 

inkluderades 

Två bortfall 

En signifikant minskning i 

agiterat beteende visades 

mellan baseline A och 

post-test B. Det skedde en 

signifikant ökning i 

agiterat beteende mellan 

post test B och follow-up 

C. Ingen signifikant 

ökning eller minskning av 

läkemedel kunde visas. 

Under AAT perioden 

ökade den sociala 

interaktionen i AAT 

gruppen men blev 

försämrad efter avslutat 

AAT och 

uppföljningskontrollen 

enligt AAT-flowsheet. 

Hög 
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Masao Kanamori, 

Mizue Suzuki, 

Kiyomi 

Yamamoto, 

Masahiro Kanda, 

Yoshimi Matsui, 

Emi Kojima, 

Hirono Fukawa, 

Tomomi Sugita 

and Hajime 

Oshiro 

2001 

Japan 

A day care 

program and 

evaluation of 

animal-assisted 

therapy (AAT) 

for the elderly 

with senile 

dementia 

Att utvärdera 

djurassisterad terapi 

hos patienter med 

demens, kognitiv, 

fysisk och endokrina 

stressnivåer.  

Design 

Pre-postmätning med kontrollgrupp 

Intervention 

AAT intervention, sex gånger, en 

gång i veckan.  

Utfallsmått 

Endokronologiska för att utvärdera 

stresshormonet Cromogranin A 

 

Datainsamlingsmetod 

Patienterna skattades enligt Mini-

mental State Exame (MMSE) och 

Nisshmura`s ADL före intervention 

och tre månader efter. Problem och 

förändringar i personligheten av 

demenssjukdom uppsakttades efter 

intervju med anhörig enligt 

Behaviorly pathology in Alzeimers`s 

disese. (Behave-AD). Stressnivåer på 

endokrin nivå kontrollerades med 

chromogranin A(Cg A) prover  

 

27 totalt 

Sju deltagare 

20 i 

kontrollgrupp 

Beteendestörningar enligt 

Behave-AD var signifikant 

lägre i AAT gruppen än 

kontrollgruppen. CgA var 

minskat i AAT gruppen 

men då alla deltagare ej 

givit prover på CgA kan 

man ej dra korrekta 

slutsatser.  
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