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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Att åldras och förlora kognitiva och fysiska egenskaper är svårt. Att dessutom 

vara drabbad av en demenssjukdom innebär att man förlorar en del av sin identitet och 

förmågan att ta hand om sig själv. Det är viktigt att hitta alternativa, icke-farmakologiska

behandlingsmetoder för att främja hälsa hos äldre och demenssjuka.

När hundar används i terapeutiskt syfte i vården är detta generellt indelat in två olika former; 

AAA (Animal Assisted Activity) och AAT (Animal Assisted Therapy). Även AAI (Animal 

Assisted Intervention) finns som begrepp, där ingår AAT. Dessa former av behandling kräver 

inte verbal kommunikation, vilket är fördelaktigt att använda framför allt på personer med 

demenssjukdomar. 

Syfte: Genom en litteraturstudie undersöka om hundar inverkar på hälsa hos äldre vårdtagare, 

boende på vård- och omsorgsboende och som lider av somatisk och/eller demenssjukdom.

Metod: Litteraturstudie med totalt nio inkluderade artiklar varav en är kvalitativ och åtta är 

kvantitativa. De databaser som använts är PubMed, CINAHL och SCOPUS.

Resultat: Man kan utläsa en viss förbättrad hälsa, framförallt psykiskt, hos personer boende 

på omsorgsboende med hjälp av närvaro av hundar, utifrån materialet ur artiklarna. Dock kan 

ingen slutsats dras kring hur mycket tid som krävs med hundarna eller vilken terapiform 

(AAI, AAT eller AAA) som är mest fördelaktig och effektiv att använda. 

Slutsats: Resultatet visar att det finns positiva effekter på psykisk och fysisk hälsa hos de som 

exponeras för hundar på vård- och omsorgsboenden. Det krävs dock mer forskning på större 

grupper för att fastställa om det föreligger evidens för hur dessa behandlingsmetoder skall 

användas och på vilka patienter.

Nyckelord: hundar, hälsa, demens, vård- och omsorgsboende
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ABSTRACT

Background: Aging and losing cognitive and physical functions is difficult. To also be 

affected by dementia means that you lose some part of your identity and the ability to take 

care of yourself. It is important to find alternative, non-pharmacological ways to increase 

health for the elderly and those who are affected by dementia. When dogs are used for 

therapeutic purposes in health care it is roughly divided into two different forms; AAA 

(Animal Assisted Activity) and AAT (Animal Assisted Therapy). AAI (Animal Assisted 

Intervention) is also used as a term, in which AAT is included. These three forms of animal 

contact do not require verbal communication, which is advantageous to use for people with 

dementia.

Purpose: Through a literature review examine whether dogs affect the health of elderly 

residents, living in nursing homes suffering from somatic diseases and/or dementia. 

Method: Literature study with a total of nine included articles, of which one is qualitative and 

eight are quantitative. The databases used are PubMed, CINAHL and SCOPUS. 

Results: One can derive some improved health in people living in nursing homes through the 

presence of dogs. However, one can not see any connection in the articles on how much time 

is required with the dogs or if any form of therapy (AAI, AAT or AAA) is more beneficial 

and effective.

Conclusion: The result demonstrates that there are positive effects on mental and physical 

health of those exposed to dogs in nursing homes. However, more research on larger groups is 

needed to determine whether there is evidence of how these therapies should be used and on 

what patients. 

Keywords: dogs, health, dementia, nursing home
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BAKGRUND

Människans behov och kommunikation

På 1950-talet myntade Abraham Maslow en teori om människans behov som sammanställdes 

i en “behovstrappa”, där djurs och människors beteenden förklarades. Längst ned på trappan 

finns kroppsliga behov, därefter trygghetsbehov, sedan följer gemenskaps- och 

tillgivenhetsbehov, behov av uppskattning och högst upp finns behov av självförverkligande. 

Kroppsliga behov behöver alla varelser för att överleva. I dessa ingår vätska, syre, mat och 

värme. Hunden kan vara en stor del av behovsbegreppen över detta steg i trappan. Hunden 

betyder för många människor gemenskap, tillgivenhet och trygghet. Den uppskattar 

människan och ser till att vårt behov av självrespekt och självförverkligande tillgodoses 

(Beck-Friis, 2007).

Vetenskapsmannen Charles Darwin talade om begreppet “attachment bonds”. Detta begrepp 

syftar till att uttrycka hur en individ kan fästa sig vid en hund, tack vare hundens fantastiska 

egenskaper; att kunna erbjuda kärlek även till mindre älskvärda människor och villkorslös 

tilltro och tillit, vilket väcker människors vård- och beskyddarinstinkt. Hunden dömer aldrig 

och lämnar endast kvar en känsla av en djup lojalitet utan att någonsin kritisera (Beck-Friis, 

2007). Genom hundar kan människor utveckla sociala relationer, då hundar kan få människor 

att känna gemenskap och denna gemenskap kan leda till ett samtal. Om en hund finns 

närvarande hamnar denna ofta i fokus och det är något som gör det enklare för människor att 

kommunicera (Höök, 2010). 

Att kommunicera med djur kräver inga ord, här är det kroppsspråk som är det centrala. 

Ansiktsuttryck och kroppsspråk hjälper oss inte bara att förstå varandra utan det hjälper också 

personer att förstå sig själva. Man kan grovt dela upp kroppsspråk i tre dimensioner som kan 

gå omlott eller interagerar med varandra, trots att de kan verka vara relativt fristående. Den 

första delen tar hand om snabba bedömningar. Den dimensionen gör att vi fort kan ta ställning 

till hur en rörelse är utan att egentligen hinna tänka, den förbereder oss på om vi ska fly eller 

fäkta. Den andra dimensionen tar hand om koderna för rörelsen som utförs och den sista 

tolkar kroppsspråket på ett känslomässigt plan. Del tre utgår utifrån en människas 

känslostruktur och kan sammanföra en persons kroppsspråk till dennes kroppsuppfattning, De 

två sistnämnda som tolkar kroppsspråket är belägna i cortex (hjärnbarken) och man har 
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observerat att de är mer avancerade att mäta än den del som har att göra med snabba 

bedömningar (Gospic, 2014). Dessa dimensioner kan härledas till hundars 

kommunikationsförmåga, att de på ett icke dömande vis har förmåga att utan språk 

kommunicera med äldre och demenssjuka. Genom att lägga sin blöta nos på sängkanten eller 

glatt vifta på svansen kan hunden förmedla en känsla av egenvärde till patienten.

Åldrande 

När man talar om åldrande kan man dela upp det i biologiska, psykiska och sociala processer 

och hur dessa samspelar med varandra. När människor blir äldre sker olika förändringar i 

kroppen som gör att vitala funktioner förändras. På mikronivå kan man se hur cellers 

funktioner påverkas. Denna påverkan ger sedan funktionsbegränsningar i människors vardag, 

som minnesförlust till exempel. Den psykiska processen innefattar hur äldre människor tappar 

beteenden, vilket kallas för avdifferentiering av den mentala kapaciteten. Detta innebär en 

förlust av kapacitet; det man en gång i tiden kunde göra är nu, på ålderns höst, inte längre 

möjligt. En grövre form, eller extrem avdifferentiering, är demens och förmågan till abstrakt 

tänkande (Bondevik, 2005). Socialt kan åldrandet medföra att man blir ensamboende, får ett 

glesare kontaktnätverk och svårare att knyta kontakter. Dessutom kan det vara en väldigt stor 

och dramatisk förändring att lämna den invanda hemmiljön och flytta till ett boende (Dehlin 

& Rundgren, 2014). Om man ser till åldrande från ett större perspektiv; på makro- eller 

samhällsnivå förlorar äldre personer sin roll. Denna roll kan till exempelvis vara en arbetsroll

(Bondevik, 2005).

Demens 

Begreppet demens definieras som en försämring av psykiska funktioner. Med psykiska 

funktioner menas intellekt, minne och personlighet. Personer som lider av demenssjukdomar 

får svårare eller tappar helt förmågan att skriva, räkna, känna igen, veta var de är och klara av 

att sköta om sig själva och sin hygien. Minst 150 000 svenskar beräknas vara drabbade av en 

demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Personer som 

drabbas av Alzheimers sjukdom får främst problem med minnet, språket och att veta var de 

befinner sig. Sjukdomen beror på att nervceller i hjärnan förtvinar och dör långsamt. Vid 

vaskulär demens, som kan existera i kombination med Alzheimers sjukdom, är blod- och 

syretillförseln till hjärnan försämrad. Vaskulär demens försämrar motivationen, förmågan till 
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planering och handling. Det är också vanligt att dessa patienter drabbas av depression, ibland 

med psykotiska episoder. Demenssjukdomar behandlas initialt med 

acetylkolinesteraspreparat, dock är behandlingen inte kurativ (Dehlin & Rundgren, 2014). 

Acetylkolinesterspreparat ökar halten av fritt acetylkolin i hjärnan, vilket är en viktig 

signalsubstans (Läkemedelsverket, 2006). 

Djurassisterade behandlingsmetoder

När hundar används i terapeutiskt syfte i vården särskiljs AAT (Animal Assisted Therapy) 

och AAA (Animal Assisted Activity). Det finns även en mer generell term på dessa typer av 

behandlingsformer, AAI (Animal Assisted Intervention), där AAT ingår. AAT innebär att 

hundens tid på vårdenheten är schemalagd och har till syfte att vara en del av vård– och 

behandlingsprocessen (Socialstyrelsen, 2014). Denna metod används ofta inom demens- och 

äldrevården, då hundarna har förmåga att kommunicera på ett icke-verbalt plan med 

vårdtagarna. Studier har påvisat att AAT bidrar till ökad aktivitet. AAA handlar istället om att 

genom aktivitet med djur bidra till stimulans, genom att öka den fysiska aktiviteten. Fysisk 

aktivitet kan vara exempelvis promenader, som ökar konditionen och främjar hjärt- och 

kärlfunktionen. AAA har visat sig vara användbart, inte minst gällande patienter med 

Alzheimers sjukdom, när språk- och minnesfunktionen är reducerad. Minnen från barndomen 

finns ofta kvar hos dessa patienter och många minnen med djur är ofta en del av den bilden. 

AAA ger en allmän aktivering av dessa minnen (Beck-Friis, 2007). En artikel skriven av 

Buettner, Fitzsimmons & Barba (2011) syftar till att öka medvetenheten kring AAT som 

terapiform för demenssjuka. Med djurassisterad terapi kan man bland annat ha som mål att 

minska smärta och förbättra motoriska färdigheter. Författarna belyser att det finns många 

fördelar med AAT och att med rätt planering kan det vara ett viktigt verktyg för 

sjuksköterskor att använda sig av inom demenssjukvården. Även en litteraturstudie av Filan & 

Llewellyn-Jones (2006) belyser att närvaron av en hund minskar aggression och agitation. En 

omvårdnadsteori som kan härledas till detta är teorin utformad av Benner och Wrubel (1989). 

De menar att människan är en del av ett samspel med sin omgivning. Hen bryr sig om något 

annat än sig själv och genom detta skapar hen mening och innehåll i sitt liv. 
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Begreppet hälsa

WHO definierar hälsa som “a state of complete physcial, mental and social well-being and 

not merely the abscence of disease or infermity”. Hälsa är alltså inte bara avsaknaden av 

sjukdom utan även att erhålla fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. 

Sjuksköterskans roll

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan ha förmåga att reflektera 

över, motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö. Hen ska även initiera, 

medverka i och/eller bedriva utvecklingsarbete (Socialstyrelsen, 2005). Enligt ICN:s etiska 

kod (2010) definieras hälsa som ett synsätt där hälsa och ohälsa ställs mot varandra som 

motsatser. Hälsa är, i detta avseende, en totalitet av vad en människa upplever och värderar. 

Vårdgivare har som uppgift att främja hälsa och motverka ohälsa. Det är därför av vikt att 

studera om hundar som sällskapsdjur kan inverka på hälsa hos personer över 60 år som lider 

av somatiska sjukdomar och/eller demenssjukdomar. Detta kan härledas till sjuksköterskans 

uppgift att utveckla en god vårdmiljö och förmåga att bedriva utvecklingsarbete, samtidigt 

som hen alltid ska sträva efter att främja sin vårdtagares hälsa och livskvalitet. En annan av 

sjuksköterskans viktiga uppgifter är att se till att patientens speciella intressen tillgodoses 

(Kristoferssen, Nortvedt & Skaug, 2006). Ett sådant speciellt intresse skulle kunna vara 

hundar eller husdjur. 

Syfte

Syftet med denna studie är att genom en litteraturstudie undersöka hur hundar inverkar på 

hälsa hos äldre vårdtagare som bor på vård- och omsorgsboende och som lider av somatisk 

och/eller demens sjukdom.

Frågeställningar:

- Vad beskriver kvalitativa studier om hundars inverkan på hälsa hos vårdtagare över 60 år 

och demenssjuka boende på vård- och omsorgboende?

- Vad beskriver kvantitativa studier om hundars inverkan på hälsa hos vårdtagare över 60 år 

och demenssjuka boende på vård- och omsorgboende?
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METOD

Design

Litteraturstudie

Databaser

De databaser som användes är PubMed, CINAHL och SCOPUS.

Sökord

De sökord som användes var AAT, AAA, homes for the elderly, dementia, dog, pet. 

Litteraturtyp

Kvalitativa och kvantitativa studier.

Inklusionskriterier/exklusionskriterier

De inklusionskriterier som användes för denna litteraturstudie var artiklar med tillgängliga 

abstract, att författarna hade studerat människor samt att artiklarna var publicerade på 

engelska. Hundar skulle finnas med som inslag hos de studerade individernas vardag på de 

boendena. Även patienter som led av demens skulle inkluderas i studien. De artiklar som 

studerades omfattade både kvalitativa och kvantitativa studier och skulle gå att nå via Uppsala 

universitet och vara kostnadsfria. 

Tillvägagångsätt

Tre databaser användes. PubMed är den största databasen och även den databas som 

innehåller störst antal artiklar från de medicinska vetenskaperna (Forsberg & Wängström, 

2008). CINAHL valdes då det är den databas som är inriktad på omvårdnadsvetenskapliga 

och engelskspråkiga referenser, vilket underlättade sökningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Databasen Scopus användes även, på rekommendation av bibliotekarien på 

Medicinska Biblioteket. Artiklarna som valdes ut till en andra granskning var de som verkade 

relevanta för litteraturstudien vid en första utvärdering av abstract. Vid andra granskningen 
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lästes artiklarnas innehåll grundligt och en utvärdering gjordes kring om de skulle kunna 

besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Av de 28 artiklar som lästes inkluderades 

nio artiklar i litteraturstudien. 

Litteratursökningen presenteras i tabell 1.

Tabell 1 Litteratursökningstabell

Databas Sökord Antal 

träffar

Antal lästa 

abstract

Urval Artiklar till 

resultat

PubMed

#1

Dogs, pets, homes for the elderly, 

dementia

195 31 8 4

#2 Animal assisted therapy 111 18 3 2

#3 Homes for the elderly, dementia, 

nursing homes, animal assisted 

therapy, dogs, pets

165 37 7 1

SCOPUS Animal assisted therapy, nursing 

homes, dementia, homes for the 

elderly

35 4 2 2

CINAHL Dementia, nursing homes, homes 

for the elderly, pets, dog, dogs, 

AAA, AAT

1819 20 8 0

BEARBETNING OCH ANALYS

Kvalitetsanalys

De utvalda artiklarna granskades med hjälp av två olika kvalitetsmallar utformade av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Mallarna modifierades en aning och hjälpte 

författarna att utvärdera om artiklarna var av låg, medel eller hög kvalitet. I den kvalitativa 

mallen fanns totalt 14 kryssfrågor (se bilaga 1). För att bedömas som hög kvalitet skulle 
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artikeln svara ja på minst 10 av dessa. Den kvantitativa mallen bestod av 18 kryssfrågor, av 

dessa skulle minst 13 besvaras med ett ja-svar (se bilaga 2). De studier som bedömdes vara av 

hög kvalitet och uppfyllde övriga inklusionskriterier valdes ut till litteraturstudien, se tabell 2.

En studie, som initialt hade valts ut, exkluderades på grund av dess resultat inte besvarade 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

Tabell 2 Kvalitetsanalys

Effects of 

Animal-

Assisted 

Therapy on 

Behavioral 

and/or 

Psychological 

Symptoms in 

Dementia; A 

Case Report

Animal-

Assisted 

Intervention in 

Dementia: 

Effects on 

Quality of Life

The Impact 

of Different 

Dog-

Related 

Stimuli on 

Engagement 

of Persons 

With 

Dementia

Resident 

Dog in the 

Alzheimer’s 

Special Care 

Unit

Developing 

Effective 

Animal Assisted 

Intervention 

Programs 

Involving 

Visiting Dogs 

for 

Institutionalized 

Geriatric 

Patients: A pilot 

study

Long-Term 

Evaluation of 

Animal-

Assisted 

Therapy for 

Institutionaliz

ed Elderly 

People: a 

Preliminary 

Result

Animal-

Assisted 

Activity –

Experiences 

of 

Institutional

ized 

Japanese 

Older 

Adults

The 

Evaluation 

of an 

Animal 

Assisted 

Therapy 

Intervention 

for Elders 

with 

Dementia in 

Long-term 

Care

Effects of 

Pets versus 

People 

Visits with 

Nursing 

Home 

Residents

Kvantitativ 

artikel, 

13/17. Hög 

kvalitet. 

Kvantitativ 

artikel, 14/17. 

Hög kvalitet. 

Kvantitativ

artikel, 

15/17.

Hög 

kvalitet. 

Kvantitativ 

artikel, 

13/17. Hög 

kvalitet. 

Kvantitativ 

artikel, 14/17.

Hög kvalitet. 

Kvantitativ 

artikel, 

13/17. 

Hög kvalitet. 

Kvalitativ 

artikel, 

12/14. 

Hög 

kvalitet. 

Kvantitativ 

artikel, 

15/17. Hög 

kvalitet. 

Kvantitativ 

artikel, 

13/17. Hög 

kvalitet. 

Resultatanalys

Nio vetenskapliga artiklar valdes ut till litteraturstudien. Artiklarna granskades initialt utifrån 

deras syften för att utvärdera om de var relevanta för denna litteraturstudie. Efter detta 

studerades artiklarna grundligt och valdes ut baserat på att de hade valt relevanta 

datainsamlingsmetoder och undersökt fenomen vars resultat ansågs vara lämpliga för att 

kunna besvara denna litteraturstudies frågeställningar och resultat. Det inkluderas även en 

artikel som studerade begreppet livskvalité, även om detta inte avsågs studeras i denna 

litteraturstudies syfte. Dock ansågs denna artikel beröra faktorer relaterade till hälsa och 

inkluderades därför. 

Efter kvalitetsanalysen delades resultatet in i två teman och två underkategorier till dessa 

teman. Det visade sig att artiklarnas författare hade studerat varierande faktorer gällande hälsa 
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och det blev mer överskådligt att dela in resultatet för att kunna analysera det. Med hjälp av 

dessa teman och underkategorier granskades artiklarnas likheter och olikheter. 

RESULTAT

Av de 28 artiklar som studerades valdes nio ut, se tabell 3. Resultatet är baserat på dessa nio 

artiklar som finns presenterade i tabell 2. Åtta av dessa artiklar var kvantitativa och en var 

kvalitativ. Artiklarnas författare har studerat vad hundar har för effekt på hälsa hos både 

dementa och icke-dementa. Kategorier som resultatet presenteras i är hundars inverkan på 

fysisk hälsa och hundars inverkan på psykisk hälsa för äldre över 60 år respektive 

demenssjuka. 
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Tabell 3 - Resultattabell

Författare, år, land Titel Problem och syfte Metod (urval, analys m.m.) Resultat Diskussion

Lena Nordgren & 
Gabriella Engström, 
2012, Sverige

(Kvantitativ artikel)

Effects of
Animal-Assisted 
Therapy on 
Behavioral 
and/or 
Psychological 
Symptoms in 
Dementia; A 
Case Report

Identifiera om AAT 
(Animal Assisted 
Therapy) kan fungera 
som komplement till 
farmakologisk 
behandling av 
demenssjuka.

Kvasi-experimentell pilotstudie. 
En 84-årig demenssjuk kvinna, 
boende på ett kommunalt vård-
och omsorgboende i mellersta 
Sverige, tränade med ett 
hundteam och studerades under 
8 veckor. Data samlades in vid 3 
tillfällen med hjälp av 5 
mätinstrument; CMAI (Cohen 
Mansfield Agitation Inventory), 
MDDAS (Multi-Dimensional 
Dementia Assessment Scale), 
MMSE (Mini-Mental State 
examination), ADL taxonomi & 
QUALID (Quality of Life in 
Late-Stage Dementia Scale).

Det märktes viss effekt 
gällande kvinnans 
förmåga att gå och röra 
på sig. Vissa skillnader 
med kvinnans kognitiva 
förmåga observerades 
också.

Författarna poängterar att 
detta resultat inte är 
generaliserbart men att det 
ändå går att urskilja en 
tendens av att AAT har 
effekt på demenssjuka och 
att vidare forskning på 
området är nödvändig.
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Lena Nordgren & 
Gabriella Engström, 
2013, Sverige

(Kvantitativ artikel)

Animal-Assisted 
Intervention in 
Dementia: 
Effects on 
Quality of Life

Utvärdera effekten av 
AAI (Assisted Animal 
Intervention) på 
livskvaliteteten hos 
demenssjuka. 

Pilotstudie där författarna 
samlade in data innan och efter 
AAI-behandlingen. 12 
demenssjuka kvinnor och 8 
demenssjuka män boende på 
fyra olika kommunala vård- och 
omsorgsboenden i mellersta 
Sverige deltog i studien. 11 
deltagare föll bort pga. dödsfall, 
sjukdom och frågeformulär som 
ej sammanställdes. Kriterier för 
att delta var demenssjukdom och 
andra symtom såsom ångest och 
kommunikationssvårigheter. 
Alla deltagare hade 10 AAI-
sessioner á 45-60 minuter som 
bedömdes och dokumenterades 
utifrån speciella mål. Data 
samlades in med hjälp av 
QUALID.

9 deltagare fullföljde 
studien. En vecka efter 
avslutad behandling 
hade deltagarnas 
QUALID-poäng sjunkit 
från 23 till 18 
(medianvärde). 

Livskvaliteten mätt med 
QUALID visade förbättrade 
poäng. Dokumentation 
visade att deltagarna 
upplevde glädje och 
välbefinnande under och 
stundtals efter sessionerna. 
Författarna föreslår att AAI 
skall användas som en 
kompletterande behandling 
av demenssjukdom men att 
frågan om det minskar 
användandet av 
antipsykotiska läkemedel 
kvarstår. 

Marcia S. Marx, 
Jiska Cohen-
Mansfield, Natalie 
G. Reiger, Maha 
Dakheel-Ali, Ashok 
Srihari & Khin Tein, 
2008, USA

(Kvantitativ artikel)

The Impact of 
Different Dog-
Related Stimuli 
on Engagement 
of Persons With 
Dementia

Bistå med empirisk 
utvärdering av 
effekterna av hund-
relaterade stimuli på 
vård- och 
omsorgsboenden för 
demenssjuka. 

56 demenssjuka deltagare från 2 
boenden i Maryland, USA. 
Medelåldern var 87 år. Det 
användes en liten, mellanstor 
och stor hund, en valpvideo, en 
plyschhund, deltagarna fick 
färglägga hundar och en 
leksakshund. MMSE användes 
för att mäta kognitiv funktion 
och MDS användes för att mäta 
ADL. Deltagarna och en anhörig 
intervjuades enskilt och 

Samspel mellan 
deltagare och hund 
visade sig vara kortare 
(mätt i sekunder) när 
hunden var mindre 
(75,2 sek) än med 
medelstor (133,6 sek) 
och stor hund (154,9 
sek). Interaktionen med 
hundarna och 
valpfilmen gav störst 
respons.

Hund-relaterade stimuli kan 
användas framgångsrikt på 
patienter med 
demenssjukdom. Effekterna 
av de 3 hundarna var 
framgångsrik och även 
attityderna gentemot 
robothunden, valpfilmen 
och plyschhunden var 
positiva. Författarna föreslår 
att vård- och 
omsorgsboenden tar hänsyn 
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journalgranskning genomfördes. 
Bortfallet var ej beskrivet. 

till dessa alternativa 
metoder i samband med 
traditionell AAT. 

Barbara W. McCabe, 
Mara M. Baun, 
Denise Speich & 
Sangeeta Agrawal, 
2002, USA

(Kvantitativ artikel)

Resident Dog in 
the Alzheimer’s 
Special Care 
Unit

Urskilja effekten av att 
ha en hund boende 
tillsammans med 
Alzheimerssjuka som 
har 
beteendeproblematik på 
särskilt boende. 
Sekundärt undersöktes 
även om det fanns 
någon skillnad på hur 
farmakologisk 
behandling användes 
före och efter studien.

22 demenssjuka deltagare på 
särskilt boende. Personalen 
använde NHBPS (Nursing 
Home Behavior Problem Scale), 
en demografisk profil och ett 
omdömesformulär för 
medicinering i mätningen av 
beteendeproblematik innan 
studien börjat och under de fyra 
veckor hunden fanns närvarande. 
Användandet av läkemedel 
registrerades även under denna 
period. Ett bortfall på 
läkemedelsundersökningen. 

Minskad 
beteendeproblematik 
under studieperioden. 
Markant skillnad på 
dag/kvällsskift där 
kvällen resulterade i 
färre rapporterade 
störande moment. Ingen 
skillnad i användning 
av stående ordinationer 
av läkemedel.

Statistisk signifikant 
minskning av 
beteendestörning enligt 
NHBPS. Störst skillnad 
dag/kväll. Dagpersonalen 
såg stor skillnad i beteende 
medan kvällspersonalen inte 
kunde se någon skillnad. Av 
fyra veckor var den fjärde 
veckan den lugnaste – med 
minst problem. Författarna 
anser att det är effektivt att 
ha en hund boende 
tillsammans med personer 
med demens. 
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Alexandra Berry, 
Marta Borgi, Livia 
Terranova, Flavia 
Chiarotti, Enrico 
Alleva & Francesca 
Cirulli, 2012, Italien

(Kvantitativ artikel)

Developing 
Effective 
Animal Assisted 
Intervention 
Programs 
Involving 
Visiting Dogs 
for 
Institutionalized 
Geriatric 
Patients: A pilot 
study 

Undersöka värdet av 
AAI som ett innovativt 
verktyg för att öka 
livskvaliteten hos den 
geriatriska 
populationen. 

19 deltagare, med medelåldern 
85 år. Boende på vård- och 
omsorgsboende. Kognitiv status 
mättes med hjälp av MMSE och 
depressiv status mättes med 
GDS. Patienterna träffade 2 
hundar 2 ggr/veckan i 5 
månader. Analys baserades på 
videoinspelade möten. Det 
mättes även kortisolnivåer med 
hjälp av saliv, dock föll 2 
deltagare bort i denna mätning.

Initialt umgicks 
deltagarna främst med 
hunden för att succesivt 
börja interagera med 
varandra. Det noterades 
fler leenden. Ingen 
statistisk skillnad vad 
gäller kortisolnivåer 
eller depressiv tendens 
sågs. 

Ökning av de boendenas 
vilja att delta i aktiviteter 
med hundarna. De 
interagerade spontant med 
hundarna. Resultatet anses 
inte vara generaliserbart 
men det ger en fingervisning 
om att denna terapiform ger 
stor förbättring på sociala 
förmågor och aktivering hos 
äldre. 

Namiko Kawamura, 
Masayoshi Niiyama 
& Harue Niiyama, 
2007, Japan

(Kvantitativ artikel)

Long-Term 
Evaluation of
Animal-Assisted 
Therapy for 
Institutionalized 
Elderly People: 
a Preliminary 
Result

Utvärdera psykologiska 
och beteendemässiga 
effekter av AAT på 
äldre boende på vård-
och omsorgsboende 
under 6 månader. 

10 deltagare i åldrarna 75-95 år 
fick träffa 3-4 hundar 2 
tillfällen/månaden à 2 timmar. 9 
av dessa deltagare hade 
depressiva symtom och en av 
deltagare betedde sig ofta 
aggressivt. Studien ägde rum 
under 12 månader. Tillsammans 
med personal fick deltagarna 
umgås spontant med hundarna. 
Två skalor, GBSS-J (GBS Scale 
Japanese Version) & MENFIS 
(Mental Function Impairment 
Scale), och personalens 
anteckningar användes som 
mätmetod. Inget bortfall. 

Efter 6 månader sågs 
förbättring i mentala 
funktioner men 
försämring i motoriska 
funktioner. Poängen på 
skalorna varierade 
kraftigt under tiden. 
Dock visade det sig att 
det emotionella 
välbefinnandet blev 
bättre. 

Beteende förbättrades med 
AAT. Författarna anser att 
AAT kräver utvärdering 
efter 6 mån då för att se om 
patienter har samma mål 
med behandling då deras 
fysiska förutsättningar kan 
ha förändrats. 
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Namiko Kawamura, 
Masayoshi Niiyama 
& Harue Niiyama, 
2009, Japan

(Kvalitativ artikel)

Animal-Assisted 
Activity –
Experiences of 
Institutionalized 
Japanese Older 
Adults

Undersöka hur en grupp 
äldre japanska kvinnor 
uppfattade AAA och 
hur deras uppfattningar 
kan härledas till 
sjuksköterskeyrket 
inom detta område. 

8 japanska äldre kvinnor (67-94 
år) med demens i olika stadier. 
Datainsamling med 
semistrukturerade intervjuer 
användes. En intervju á 30-50 
min. Två AAA-sessioner en 
gång varannan vecka i två år. 
Fyra medelstora hundar deltog, 
två var personalens privata 
hundar och två var författarnas.
Inget bortfall. 

Samtliga var 
positivt/neutralt 
inställda till hundar.
AAA väckte intresse 
hos dem själva. Ökade 
kommunikationen med 
varandra samt med 
personalen på boendet.
Stressavlastande med 
en paus i vardagen när 
hundar kom på besök. 

AAA bidrog med positiva 
känslor om hundar, gav 
självförtroende till 
deltagarna. De kunde 
återkalla fina minnen och 
lättare kommunicera med 
varandra och med 
personalen.

Debra M. Sellers, 
2005, USA

(Kvantitativ artikel)

The Evaluation 
of an Animal 
Assisted 
Therapy 
Intervention for 
Elders with 
Dementia in 
Long-Term Care

Undersöka effekterna 
av AAT på sociala och 
agiterade beteenden hos 
demenssjuka som bor 
på vård- och 
omsorgsboende under 
en längre tid. 

4 äldre (79-95 år) valdes ut. Tre 
kvinnor och en man. Labrador 
retriever var hundrasen som 
användes. De boende
videoinspelades vid AAT-
sessionerna. I totalt 20 dagar 
pågick studien, 5 dagar i taget 
med AAT med 2 dagars paus. 
Analys av ANOVA (Analysis of 
Variance) användes. Bortfall var 
ej beskrivet. 

Det föreligger en 
signifikant skillnad vad 
gäller minskning av 
agitation.

Resultatet indikerar att 
livskvalitén kan höjas med 
genom AAT. Ökning av 
sociala beteenden kunde ses, 
samt lägre tendenser till 
agitation. 

Patricia Lutwack-
Bloom, Rohan 
Wiejwickrama & 
Betsy Smith, 2005, 
USA

(Kvantitativ artikel)

Effects of Pets 
versus People 
Visits with 
Nursing Home 
Residents

Undersöka om det är 
husdjuret eller 
terapeuten som gör 
skillnaden vid 
behandling med husdjur 
på vård- och 
omsorgsboenden. 

CCT-studie som utfördes under 
6 månader. Två vård- och 
omsorgboenden med patienter 
som slumpmässigt valts ut. 
Kontrollgrupp bestående av 26 
boende. Experimentgrupp 
bestående av 42 boende. GDS 
och POMS (Profile of Mood-
disorders) användes som 
mätmetod, patienterna fick 

Ingen signifikant 
skillnad när POMS 
mättes under studiens 
gång, dock sågs stor 
förbättring efter 
studiens slut. GDS-
mättning visade ingen 
signifikant skillnad 
överhuvudtaget.

Det visade sig att humöret 
förbättrades när hundar var 
inblandade. Det fanns en 
liknande trend gällande 
depression men skillnaden 
var inte signifikant. 
Resultatet visar att 
behandlingen fungerar 
bättre på allmänna 
humörstörningar snarare än 
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själva fylla i ett frågeformulär. 
En grupp fick besök av en 
volontär med hundar och den 
andra gruppen besöktes av 
endast en volontär i 20 min 3 
ggr/vecka. 

depression. 
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Hundars inverkan på äldre över 60 års psykiska och fysiska hälsa

Icke-dementa, eller äldre personer över 60 år utan en demensdiagnos, har studerats i fyra av 

de nio artiklarna, varav tre är kvantitativa och en är av kvalitativ design. Det som framgår av 

studierna är att hundarna i samtliga undersökningar har viss positiv effekt på hälsa och 

livskvalité. Dock studerade dessa artiklar främst hundars inverkan på psykisk hälsa. 

Hundars inverkan på psykisk hälsa

Hundassisterade behandlingsmetoder

Berry et. al (2012) studerade hur hundarna påverkade de boendes livskvalité och hälsa, dels 

genom sjukgymnastik (AAI) tillsammans med hunden samt möten där de fick umgås spontant 

med hundarna. Leenden noterades också och det visade sig att deltagarna log oftare när lekte 

spontant med hundarna än när de deltog i sessioner av sjukgymnastik. AAI gav ej någon 

effekt på Geriatric Depression Scale (GDS), dock ansåg författarna att det fanns tydliga

synliga förbättringar på de boendes tillstånd. Kawamura et. al (2007) undersöktes 

beteendemässiga och psykologiska effekter av djurassisterad terapi (Animal Assisted 

Therapy). Där kunde man efter studiens gång utläsa en förbättring av de mentala 

funktionerna. Exempel på funktioner som AAT hade en positiv inverkan på var emotionell 

labilitet (p=0.046) och förmåga att orientera sig till tid och rum (p=0.047) Kawamura et. al 

(2009) kunde genom semistrukturerade intervjuer utläsa positiva gensvar av AAA (Animal 

Assited Activity) hos äldre; positiva känslor angående hunden, ökat självförtroende, 

återkallande av minnen som rör hundar, en paus i vardagen, interaktion med andra individer 

på boendet genom hundar samt ökad kommunikation med volontärer. Deltagarna blev positivt 

påverkade av denna aktivitet och kontakten med volontärerna fick de äldre att känna sig 

uppiggade.

Dock fanns det resultat som indikerade att närvaron av hundarna ej hade någon effekt och till 

och med eventuell negativ effekt, såsom nedsatt motorisk förmåga. Berry et. al, (2012) 

undersökte om kortisolnivåerna sänktes vid interaktion med hundar, detta gjordes genom 

salivprover. Dock kunde inget signifikant samband utläsas. 
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Hundars inverkan på fysisk hälsa

Kawamura et. al (2007) fann att motoriska funktioner, såsom rörelser, förmåga att gå och 

balans, faktiskt försämrades under en tids behandling med AAT. 

Generell hundkontakt

Studien som Lutwack-Bloom et. al (2005) genomfört visar på en förbättring i humöret hos 

boendena med hjälp av ostrukturerade hundbesök. Hundar verkade fungera som en 

katalysator i sociala sammanhang, de äldre fick genom hundkontakt ett naturligt sätt att “bryta 

isen” i samtal, vilket ledde till mer interaktion de boende emellan. 

Hundars inverkan på demenssjukas psykiska och fysiska hälsa

Demenssjuka personer har studerats i fem av de analyserade artiklarna. Alla dessa fem artiklar 

är av kvantitativ design. Även dessa studiers resultat indikerar att hundar har förmåga att 

positivt bidra till en förbättring av demenssjukas tillvaro. 

Hundars inverkan på psykisk hälsa

Hundassisterade behandlingsmetoder

Nordgren & Engström (2013) studerade effekterna av AAI på livskvaliteten och såg 

förbättringar en vecka efter avslutad behandling. Livskvaliteten mättes med Quality of Life in 

Late-Stage Dementia scale (QUALID). Författarna kunde en utläsa positiv förbättring på 

poängen, som sänktes från 23 till 18 (p=0.035). Det fanns inga urskiljbara effekter under lång 

tid, men det fanns omedelbara effekter på det som författarna definierade som livskvalitet av 

AAI. Sellers (2008) kunde genom sin studie påvisa en positiv effekt av AAT på demenssjuka 

personer gällande beteenden såsom verbal aggressivitet, användande av svordomar och att 

söka uppmärksamhet. Det registrerades även leenden, skratt, beröring och verbal 

kommunikation. Författarna fann en signifikant statistisk förbättring på både de boendes 

sociala beteenden och agiterade beteenden (p < 0.0001). 

Generell hundkontakt

McCabe et. al (2002) undersökte med hjälp av Nursing Home Behavior Problem Scale 

(NHBPS) effekten av att ha en hund boende på heltid på ett hem för människor med 
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Alzheimers. Deltagarnas beteendeproblematik såsom oförmåga att samarbeta, aggressivitet 

och rastlöshet minskade signifikant under den månad som de hade hunden på boendet. 

Användande av läkemedel

McCabe et. al (2002) fann att användandet av antidepressiva, antipsykotiska, bensodiazepiner 

och ångestdämpande läkemedel var oförändrat efter att hunden hade varit på boendet i en 

månad. 

Alternativ till hundassisterade behandlingsmetoder

Marx et. al, (2008) poängterade att det finns alternativa metoder till de traditionella 

behandlingarna. Hund-relaterade stimuli visade sig också ha positiva effekter på hälsa. Denna 

artikel valde att undersöka om hundars närvaro generellt, alltså utan en viss typ av 

behandling, kan påverka demenssjukas hälsa och det visade sig att de boendes engagemang 

ökade. 

Hundars inverkan på fysisk hälsa

Hundassisterade behandlingsmetoder

Nordgren & Engström (2012) kunde genom sin kvalitativa fallstudie se förbättring i den 

demenssjuka patientens fysiska förmåga, att på egen hand kunna röra sig och gå efter AAT

vilket förbättrade inte bara hennes autonomi utan även hennes integritet. Denna förbättring 

höll även i sig även efter uppföljningen tre månader senare. 
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DISKUSSION

Denna litteraturstudie hade som syfte att studera hundars inverkan på äldre över 60 år och 

demenssjuka, boende på vård- och omsorgsboende. Artiklarna som granskats i denna 

litteraturstudie har studerat effekter av Animal Assisted Therapy (AAT) och Animal Assisted 

Activity (AAA). Det övergripande begreppet Animal Assisted Intervention (AAI) har även 

använts som begrepp i flera av studierna. Vissa av studierna har även undersökt vad 

hundarnas närvaro har för effekt på demenssjuka och icke-demenssjuka generellt utan att 

kategorisera det som en behandling. Samtliga artiklar belyser att hundar på något sätt har en 

positiv inverkan på hälsa eller livskvalité. 

Några av studierna undersökte om användandet av läkemedel minskade under den tid hundar 

fanns närvarande som element i vardagen, men det fanns inga några statistiska resultat för 

detta. Dock anser många av författarna att vidare forskning inom detta ämne krävs för att 

kunna urskilja de exakta effekterna av dessa terapiformer. Det är nödvändigt att de testas på 

större undersökningsgrupper och det krävs en mer utförlig uppföljning av effekterna för att 

kunna utvärdera vilka hälsovinster hundar kan bidra med. 

Resultatdiskussion 

Äldre över 60 år – effekter på fysisk och psykisk hälsa

Effekter av AAI och AAT på hälsa hos äldre över 60 år är övervägande positiva. Flera av 

studiernas resultat visar att hundassisterade behandlingsmetoder kan minska apatiskt 

beteende, frambringa positiva känslor, ge boende ökat självförtroende och även fungera som 

en katalysator för social kontakt mellan boende. Det sistnämnda fyndet är positivt och 

intressant att studera vidare, då äldre människor ofta får svårare att knyta nya kontakter i takt 

med stigande ålder (Dehlin & Rundgren, 2014). Socialt stöd spelar en betydande roll för 

människors hälsa och hundar fungerar som samtalsöppnare och man kan etablera kontakt 

mellan alla olika typer av människor (Beck-Friis, 2007). Hundar ger även känsla av att man 

betyder något för någon, vilket kan härledas till omvårdnadsteorin av Benner & Wrubel 

(1989) som poängterar att människan genom att bry sig om någonting annat än sig själv 

skapar innehåll och mening i sitt eget liv. 
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Dock fanns det en studie som indikerade att AAT inte är lämpligt på alla patienter. Kawamura 

et, al. (2007) uppmätte ingen skillnad med Geriatric Depression Scale (GDS), vilket 

författaren väljer att förklara med att depression är en väldigt komplex diagnos som kräver 

alla möjliga olika sorters insatser och behandling. Det noterades även en viss försämring i den 

fysiska funktionen efter 12 månaders AAT-behandling. Detta resultat menade författaren 

kunde ha att göra med patienternas biologiska ålder samt det faktum att varken arbetsterapeut 

eller sjukgymnast fanns att tillgå under studiens gång. Signifikanta humörförbättringar kan 

även ses hos äldre när hundar finns i deras närhet, alltså utan en specialiserad form av 

hundassisterad terapi (Lutwack-Bloom, 2005). Det är troligt att det inte föreligger så stor 

skillnad i effekter på djurassisterade behandlingsmetoder och enbart närvaron av hundar. 

Demenssjuka

AAI och AAT som behandling på demenssjuka kan ha viss positiv effekt på hälsan. En 

inkluderad studie hade som mål att beskriva hur livskvalitén hos dementa patienter kan 

förbättras med AAI (Nordgren & Engström, 2013). Att mäta livskvalité med hjälp av ett 

formulär är dock väldigt abstrakt och det skulle varit intressant att se om andra typer av 

metoder att mäta livskvalité med, såsom registrering av leenden med videoinspelning, kan ge 

mer konkreta resultat. Enligt Nordgren & Engström (2012) observerades små effekter av 

AAT och dessa var relaterade till deltagarens förmåga att röra sig och gå, vilket kan antas ha 

att göra med att man helt enkelt rör sig mer när man umgås med hundar. Detta är ett viktigt 

fynd i och med att det finns tydliga hälsovinster med fysisk aktivitet. Att vara demenssjuk 

innebär att man förlorar förmågan att ta hand om sig själv och känslan av kontroll. Ofta 

upplever även demenssjuka depressiva symtom och fysisk aktivitet kan bidra till ökad 

självkänsla, ökad kontroll över någonting och även minska depressiva symtom (Ernsth 

Bravell, 2013). AAT är effektivt för att öka sociala kontakter och även minska agiterade 

beteenden hos demenssjuka (Sellers, 2008, McCabe et. al 2002). Det är troligt att detta är av 

samma anledningar som hundar bidrar positivt även för äldre som inte lider av 

demenssjukdom. Dock fungerar hundar troligtvis inte som samtalsöppnare på samma sätt, 

utan kan istället bidra till gemenskap genom exempelvis lek. Aggressivitet ingår ofta i 

sjukdomsbilden hos en demenssjuk person och kan påverkas av kroppsspråk, stress och 

miljöbyte. Att ha husdjur närvarande kan upplevas som mycket rogivande och lugnande på 

patienter som uppvisar aggressivitet (Lundström, 99). En litteraturöversikt av Berabei et., al 

(2013) stöder teorin om att djurassisterad terapi påverkar demenssjukas hälsa på ett positivt 
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sätt. Minskning av aggression och agiterande beteende noterades samt en högre frekvens och 

kvalité av social interaktion mellan deltagarna, vilket även det stämmer överens med 

ovanstående resultat. De inkluderade studierna har använt många olika mätinstrument, vilket 

gör artiklarna svåra att jämföra med varandra. Dessa artiklars resultat leder också till också till 

olika slutsatser, på grund av de olika sätten att mäta effekterna. Det skulle vara intressant att 

studera skillnaderna i effekter av exempelvis AAT mellan äldre över 60 år och demenssjuka, 

för att komma fram till om behandlingen är mer fördelaktig för någon av dessa två 

patientgrupper. 

Metoddiskussion

Som design valdes litteraturstudie för att skapa en översikt över det område som valdes att 

studeras. Denna typ av design är fördelaktig att använda då det ger ett relativt precist svar på 

frågeställningar som utformats, genom redan studerat material. Svagheter denna studie 

innehåller är att många artiklar med olika syften inkluderades, vilket gör att resultatet blir en 

aning spretigt. Det hade troligen varit enklare att specificera studiens syfte utifrån antingen 

demenssjuka eller äldre över 60 år. Dessutom hade enbart AAA eller AAT kunnat studeras 

för att få ett mer sammanhängande och förståeligt resultat. Sökningen till denna studie gjordes 

i databaserna Pubmed, CINAHL och SCOPUS. Dock inkluderas slutligen ingen av artiklarna 

som fanns i CINAHL:s databas. Sex sökord användes och kombinerades på olika sätt i de 

olika databaserna. Utifrån inklusions- och exklusionskriterierna valdes till slut nio studier ut. 

Kvantitativa och en kvalitativ studie inkluderades för att få en större bredd av innehållet som 

eftersträvades. För att kunna utvärdera artiklarnas kvalitet användes två kvalitetsmallar 

utformade av Willman et, al. (2011) och de studier som valdes ut värderades vara av hög 

kvalitet. Den kvalitativa artikeln som bedömdes vara av hög kvalité hade minst 14 ja-kryss i 

frågeformuläret medan de kvantitativa artiklarna hade minst 10 ja-kryss i frågeformuläret.

Kvalitetsmallarna modifierades en aning, då vissa frågor ej var relevanta för utvärderingen. I 

tre av artiklarna fanns inget godkännande av etiska kommittéer beskrivet och sex av artiklarna 

hade ett godkännande. Dock inkluderades även de artiklar utan godkännande från etiska 

kommittéer, då samtliga artiklar innehöll etiska resonemang. Etiska överväganden anses i 

denna studie vara sekundärt då det uppdagades att det valda ämnet inte är så inskränkande på

de studerade individers integritet. Styrkor som studien har är att alla de artiklar som 

inkluderades bedömdes vara av hög kvalitet utifrån granskningsmallen, samt det faktum att 

studierna var utförda i olika länder vilket gav denna litteraturstudie ett vidare perspektiv. 
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Förslag till vidare forskning

Denna litteraturstudie visar att hundar har viss positiv effekt på fysisk och psykisk hälsa hos 

demenssjuka och äldre över 60 år. Dock krävs det vidare forskning inom detta område, vilket 

författarna till samtliga granskade artiklar belyser i sina slutsatser. Flera av de granskade 

artiklarna hade låga deltagarantal vilket gör resultaten väldigt svåra att generalisera. Studier 

med fler deltagare och uppföljning över längre tid är önskvärt. 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudies resultat kan tänkas vara användbart för personal på vård- och 

omsorgsboenden som söker alternativa behandlingsformer för att främja psykisk och fysisk 

hälsa. De flesta av de inkluderade artiklarnas resultat visade att hundar har en positiv inverkan 

på deltagarnas hälsa, vilket indikerar att dessa metoder kan vara användbara. 

Slutsats

Litteraturstudiens resultat visar att hundar kan ha positiv effekt på både psykisk och i viss 

mån även fysisk hälsa hos demenssjuka och äldre över 60 år på vård- och omsorgsboende. 

Dock går resultatet inte att generalisera då denna litteraturstudie inte är en systematisk 

litteraturstudie.
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Exempel pa� protokoll fo�r kvalitetsbedo�mning av studier med kvalitativ metod

Evidensbaserad omva�rdnad - En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (sid 173-174) 

av Ania Willman Peter Stoltz & Christel Bahtsevani.

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ...........................

Finns det ett tydligt syfte? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Patientkaraktäristika Antal ..........................

A�lder ...........................

Man/kvinna ................................

A�r kontexten presenterad? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Urval

– Relevant? □ Ja □ Nej □ Vet ej

– Strategiskt? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Metod fo�r

– urvalsfo�rfarande tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej

– datainsamling tydligt beskriven? □ Ja □ Nej □ Vet ej

– analys tydligt beskriven? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Giltighet

– A�r resultatet logiskt, begripligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej

– Ra�der datama�ttnad? □ Ja □ Nej □ Vet ej

– Ra�der analysma�ttnad? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Kommunicerbarhet

– Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej

– Redovisas resultatet i fo�rha�llande

till en teoretisk referensram? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Genereras teori? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Huvudfynd

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? A�r beskrivning/analys adekvat? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

Sammanfattande bedo�mning av kvalitet
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□Bra □Medel □Da�lig

Kommentar .............................................................................. 

............................................................................................. 

.............................................................................................

Granskare (sign) .............................

Bilaga 2
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Exempel pa� protokoll fo�r kvalitetsbedo�mning av studier med kvantitativ metod, RCT & 

CCT.

Evidensbaserad omva�rdnad - En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (sid 175-176) 

av Ania Willman Peter Stoltz, Christel Bahtsevani.

Beskrivning av studien

Forskningsmetod □ RCT

□ CCT

□ Multicenter, antal center....................................

□ Kontrollgrupp/er................................................

Forskningsmetod

Patientkaraktäristika Antal ...............................

A�lder ...............................

Man/kvinna .....................

Kriterier fo�r inkludering/exkludering

Adekvat inkludering/exklusion □ Ja □ Nej

Intervention....................................................................................... 

......................................................................................................

Vad avsa�g studien att studera?

Dvs. vad var dess prima�ra resp. sekunda�ra 

effektma�tt...............................................................................................

Urvalsfo�rfarandet beskrivet? □ Ja □ Nej

Representativt urval? □ Ja □ Nej

Randomiseringsfo�rfarande beskrivet □ Ja □ Nej □ Vet ej

Likva�rdiga grupper vid start? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Blindning av patienter? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Blindning av va�rdare? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Blindning av forskare? □ Ja □ Nej □ Vet ej

Bortfall

Bortfallsanalysen beskriven? □ Ja □ Nej

Bortfallsstorleken beskriven? □ Ja □ Nej

Adekvat statistisk metod? □ Ja □ Nej

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej
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Hur tillfo�rlitligt a�r resultatet? □ Ja □ Nej

A�r resultaten valida? □ Ja □ Nej

A�r instrumenten reliabla? □ Ja □ Nej

A�r resultatet generaliserbart? □ Ja □ Nej

Huvudfynd (hur stor var effekten? Hur bera�knades effekten? NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, 

powerbera�kning)............................................................................................. 

..............................................................................

Sammanfattande bedo�mning av kvalitet

□Bra □Medel □Da�lig

Kommentar ...........................................................................................................

……………………………………………………………………………………..

Granskare (sign) .....................


