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Sammanfattning 

Bakgrund: Demens är den fjärde största folksjukdomen i Sverige. Ofta behandla 

demens med läkemedel för Behavioural and Psychological Symtoms in Dementia 

(BPSD) som ger olika biverkningar. Det finns ett stadigt samband mellan umgänge 

med djur och livskvalitet där termer som återhämtning, trivsel och stressreduktion 

räknas in. Alternativa metoder som djur i omvårdnaden av personer med demens 

bör därför övervägas för att förbättra dementas livskvalitet.  

Syfte: Att beskriva forskning om djur i omvårdnad av personer med demens och 

hur det kan förbättra deras livskvalitet. 

Metod: En litteraturöversikt där resultatet var baserat på tio vetenskapliga artiklar 

hämtade från databaserna Cinahl, Pubmed, Psychinfo och Web of Science 

publicerade mellan 2011-2016. Nio av artiklarna var kvantitativa, en var kvalitativ. 

Resultat: Deltagarnas emotionella och kognitiva status påverkades av umgänge 

med djur. Glädje var en känsla som uppstod och som sedan resulterade i att 

deltagarna log. Depression och nedstämdhet påverkades i en positiv riktning i flera 

studier där djur implementerats i omvårdnaden, motivation till att delta i aktiviteter 

och genomföra dagliga sysslor likaså. 

Slutsats: Djur i omvårdnaden hade en positiv inverkan hos personer med demens 

och att livskvaliteten främjades genom att djur, främst hundar, förbättrade olika 

faktorer hos personer med demens. 

Nyckelord: Demens, Djur, Djurassisterad terapi/intervention, Omvårdnad, 

Livskvalitet 

 



 

Abstract 

 

Background: Dementia is the fourth largest national disease in Sweden. Dementia 

is often treated with medications for Behavioural and Psychological Symtoms in 

Dementia (BPSD) giving different side effects. There is a firm link between 

socializing with the animals and quality of life where terms such as recovery, well-

being and stress reduction are included. Alternative methods such as animals in the 

care of people with dementia should be considered to improve the demented 

quality of life. 

Aim: To describe research on animals in the care of people with dementia and how 

it can improve their quality of life. 

Methods: A literature review in which the outcome were based on ten scientific 

articles from the databases Cinahl, Pubmed, Psychinfo and Web of Science 

published between 2011-2016. Nine of the articles had a quantitative approach, 

one had a qualitative approach. 

Results: The participants' emotional and cognitive status were influenced by 

association with animals. Joy was a feeling that arose which resulted in that the 

participants smiled. Depression and depressed moods were affected in a positive 

direction in several studies in which animals were implemented in the care, 

motivation to participate in activities and carry out daily chores as well. 

Conclusion: Animals in the care had a positive effect in people with dementia and 

the quality of life encouraged by animals, mainly dogs, improved various factors 

in people with dementia. 

Keywords: Animals, Animal Assisted therapy/ intervention,  Dementia, Nursing, 

Quality of Life  
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Bakgrund  
Demens 
Den fjärde största folksjukdomen i Sverige är demens och den drabbar främst äldre 

personer (Skog, 2012). Världshälsoorganisationen (WHO, 2016) beskriver att det 

är 47,5 miljoner människor i världen som har demens och varje år insjuknar 7,7 

miljoner människor i denna sjukdom. Skog (2012) beskriver demens som ett 

begrepp som samlar i det närmaste hundra olika sjukdomstillstånd med liknande 

symtom som exempelvis minnessvikt och segare tankeförmåga, svårigheter med 

orientering i tid och rum och nedsatt kommunikationsförmåga. 

 

Olsen et al. (2016a) tar upp ovanstående symtom men nämner även agitation och 

oro som två andra symtom. Dessa symtom benämns som beteende- och 

psykologiska symtom, Behavioural and psychological symtoms in dementia 

(BPSD) (Nordgren & Engström, 2014a). Symtomen behandlas enligt Olsen et al. 

(2016a) ofta med antidepressiva läkemedel men har en begränsad effekt och har i 

vissa fall skadliga biverkningar som exempelvis rastlöshet, apati, ataxi och 

sömnlöshet. De kan dessutom reducera den sjuke personens livskvalitet (Nordgren 

& Engström, 2014a).  I Socialstyrelsens (2016) Nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom tas det upp att hälso- och sjukvården behöver följa 

upp personerna med demens relaterat till BPSD och kontinuerligt utvärdera 

effekten av de åtgärder som sätts in för att lindra symtomen som uppstår vid 

demens. Detta för att främja livskvalitet i största mån och undvika onödiga 

biverkningar genom för höga läkemedelsdoser eller onödiga läkemedel. Dessa 

riktlinjer tar dessutom upp att vården av personer med demens syftar till att 

underlätta vardagen och bidra till bästa möjliga livskvalitet. Huvudsyftet är att 

lindra symtom, ej att bota sjukdomen, och tillgodose de behov som kan uppstå hos 

personen med demens under sjukdomens gång.  

 

Det finns ett flertal bedömningsinstrument som kan användas för att bedöma en 

patients beteende, kognitiva nivå och mentala status, bland annat Mini Mental 

State Examination (MMSE) och Geriatric Depression Scale (GDS). Enligt 

Socialstyrelsen (2010) har MMSE i stor utsträckning använts för undersökning och 

identifiering av demens men den används inte för diagnostisering av demens. 
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MMSE innehåller tjugo frågor med elva områden som tar upp frågor kring bland 

annat minne, tid och rum och språk. Faktorer som kan påverka resultatet är 

språkvanor, utbildning och ålder. GDS, även kallat GDS 20, är ett 

bedömningsinstrument där en identifiering av depression hos äldre personer görs 

(Socialstyrelsen, 2014a). GDS 20 består av tjugo ja- och nej-frågor som tar upp 

hur personen känner sig i nuläget och hur personen har känt sig de senaste två 

veckorna. 0-5 poäng tolkas som att det ej är sannolikt att personen lider av en 

depression. 6-20 poäng tolkas som att man kan misstänka en depression och en 

läkarbedömning bör göras. Instrumenten används i ett flertal av de artiklar som tas 

med i denna litteraturöversikt.  

 

Livskvalitet 
Det finns flera definitioner av livskvalitet. Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering (SBU, 2012) beskriver livskvalitet som ett mått på hur en 

individ värderar sitt välbefinnande rent psykiskt, fysiskt och socialt. Det är en 

personlig upplevelse där förändringar i livssituationen har en påverkan. En persons 

hälsa är av stor vikt i upplevelsen av sin livskvalitet men även andra faktorer 

spelar in, såsom umgänge, familj och boende. Nordgren & Engström (2014a) 

beskrivning av livskvalitet liknar SBU:s definition och de menar att livskvalitet 

hos personer med demens kan förstås ur två olika perspektiv, dels det objektiva 

perspektivet som inkluderar miljöns aspekter samt beteendemässiga färdigheter 

och det subjektiva perspektivet som inkluderar psykiskt välbefinnande och 

upplevelsen av livskvalitet. I denna litteraturöversikt definieras livskvalitet även 

vid förbättring av BPSD som en indikation på förhöjd livskvalitet. Det finns ett 

bedömningsinstrument som används för att bedöma livskvaliteten hos personer 

med demens, Quality of life in Late-state Dementia (QUALID) (Olsen et al., 

2016a). QUALID är ett bedömningsinstrument/ en skala som används för att 

bedöma livskvaliteten hos personer med demens. Skalan innehåller elva objekt 

som kan få 1-5 poäng vardera. Varje objekt är graderat efter frekvens av 

förekomst, bestående av både positiva och negativa dimensioner av konkreta och 

observativa uppträdanden och humör. Den totala poängen ligger mellan elva och 

femtiofem. En låg poäng indikerar en hög livskvalitet. I flera artiklar som tas med i 



 

3 
 

resultatet förekommer QUALID som ett bedömningsinstrument (Olsen et al., 

2016a). 

 

 

Omvårdnadspersonal inom demenssjukvården i Sverige, och många andra länder i 

världen, kämpar dagligen med att ge god omvårdnad (Nordgren & Engström, 

2014a). God omvårdnad förknippas ofta med god livskvalitet. Detta är inte alltid 

en korrekt sammankoppling men god omvårdnad föreslås som en nödvändig 

förutsättning för god livskvalitet hos personer med demens. 

 

Djur i omvårdnaden 
 
Enligt Edvardsson & Wijk (2014) finns det ett stadigt samband mellan umgänge 

med djur och livskvalitet där termer som återhämtning, trivsel och stressreduktion 

räknas in. Animal Assisted Intervention (AAI) är ett sätt att implementera djur i 

vården där Animal Assisted Activity (AAA) och Animal Assisted Therapy (AAT) 

är två definitioner av AAI (Swall, 2015). AAA innebär att ett djur, tillsammans 

med en djurskötare, är utbildade och tränade i AAA där den främsta uppgiften är 

att ingå i olika aktiviteter som en patient utför. AAA har inget specifikt mål utan är 

mer till fördel för motivation, pedagogik och fritidsaktiviteter som ska förbättra 

livskvaliteten. AAT är en mer målinriktad intervention där man har ett specifikt 

syfte anpassat till den patient som interventionen rör. Det handlar oftast om att 

främja sociala, känslomässiga och kognitiva förmågor, speciellt hos patienter med 

demens. 

 

Enligt Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin & Fagerberg (2016) krävs det att 

omvårdnaden av personer med demens är individanpassad med ett personcentrerat 

förhållningssätt där hela människans värde synliggörs och står i centrum för 

omvårdnad för att bland annat främja sociala interaktioner eller för att minska 

symtom som agitation och depression. Vidare beskriver Swall et al. (2016) att 

djurassisterad terapi används för att åstadkomma detta. Fagerberg & Silfverberg 

(2014) beskriver att grundläggande mänskliga behov som beröring, intimitet, 

närhet och omsorg tros bli tillfredsställda av umgänge och kontakt med djur. 
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Marx et al. (2010) berättar att oavsett om hunden hör samma mening om och om 

igen kommer hunden fortsätta att lyssna utan att döma och vara en kompis till 

personen med demens. Fagerberg & Silfverberg (2014) beskriver att djur upplevs 

som “naturliga” terapeuter (då de inte värderar något man säger) och de kan lyssna 

och visa empati utan att yttra ord eller ställa villkor. Marx et al. (2010) berättar att 

det gjorts studier där robot- och uppstoppade djur har varit i fokus och att även 

dessa har visats ha god effekt hos personer med demens. 

 

 

Problemformulering 
Personer med demens behandlas ofta med läkemedel för BPSD som ger olika 

biverkningar som leder till försämrad livskvalitet hos personer med demens. 

Studier visar en stadig relation mellan umgänge med djur och livskvalitet där 

benämningar som återhämtning, trivsel och stressreduktion finns med. Djur och 

kontakt med djur i vården har visat sig tillfredsställa människans grundläggande 

behov som beröring, intimitet, närhet och omsorg. Alternativa metoder som AAI i 

omvårdnadssammanhang relaterade till personer med demens bör övervägas för 

god hälso- och sjukvård. Därför finns det en grund för att söka aktuell kunskap om 

hur djur i omvårdnaden kan användas för att påverka olika faktorer hos personer 

med demens och om det kan påverka deras livskvalitet. 

 

Syfte  
Syftet med denna studie var att beskriva forskning om hur djur i omvårdnaden kan 

påverka olika faktorer hos personer med demens och hur det kan påverka deras 

livskvalitet. 

 

Metod 

Design 

Design utgörs av en litteraturöversikt som syftar till att beskriva hur kunskapsläget 

ser ut inom ett specifikt område (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Urval 

Artiklarna som användes i litteraturöversikten söktes via databaserna CINAHL, 

Pubmed, psycINFO och Web of science mellan september och december 2016. 
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Sökord som användes var: Animals, Animal assisted therapy, Animal assisted 

activity, Alzheimer, Cognitive impairment, Dementia, Dogs, Nursing, Pet therapy 

och Quality of life. För sökord, kombinationer som användes i sökningarna samt 

urval, se bilaga 1. Samtliga artiklar är skrivna på engelska, från 2011 och framåt, 

godkända av en etisk kommitté utom en artikel (Mosello et al., 2011) som 

uppsatsförfattarna valde att inte exkludera då det ansågs att artikeln hade ett etiskt 

förhållningssätt genom att hålla deltagarna anonyma och hade erhållit ett 

informerat samtycke från deltagarna. Artiklarna var peer reviewed i databaserna 

CINAHL och psycINFO, i databaserna Pubmed och Web of Science var inte 

denna avgränsning möjlig. Booleska termen AND har använts för att avgränsa 

sökningarna ytterligare. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Samtliga artiklar som valdes att användas i resultatet har kvalitetsgranskats efter 

två granskningsmallar modifierade utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) 

och Forsberg & Wengström (2008) tagen från Högskolan Dalarna. En mall för 

kvalitativ ansats med tjugofem frågor (se bilaga 3) respektive en mall för 

kvantitativ ansats med tjugonio frågor (se bilaga 4). Frågorna besvaras med Ja eller 

Nej för att utgöra en poängsumma för att sedan leda till en viss procent som utgör 

kvaliteten av artikeln. Kvaliteten av artikeln hamnar i en av tre kategorier: Hög 

(>80%), Medel (60-79%) eller låg (< 60%). De artiklar som användes i resultatet 

var av hög (5st) eller medel (5st) kvalitet medan de med låg kvalitet valdes att inte 

användas. Se bilaga 2 för kvalitetsgranskning och innehåll i artiklarna. 

 

Tillvägagångssätt  

Vid sökning av artiklar till den här litteraturöversiktens resultat användes olika 

sökord och kombinationer i olika databaser med olika utfall (se bilaga 1). Dessa 

sökningar gjordes av uppsatsförfattarna var för sig. Inledningsvis lästes artiklarnas 

rubriker för att bedöma relevans. Bedömdes artikelns titel som relevant lästes 

artikelns abstrakt. Om även abstraktet bedömdes relevant i förhållande till 

litteraturöversiktens syfte lästes hela artikeln av båda uppsatsförfattarna. Om 

artiklarna ansågs uppfylla litteraturöversiktens syfte kvalitetsgranskades artiklarna 

enligt ovan nämnda procedur. Artiklar som bedömdes uppnå nivåerna medel och 

hög i kvalitet valdes ut till litteraturöversikten. 
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Analys och tolkning av resultat 

Vid analys och tolkning av resultat utgick uppsatsförfattarna ifrån Friberg (2012) 

genom att studiernas resultat lästes upprepade gånger för att få en bild av vad de 

innehöll och handlade om. Skillnader och likheter i studiernas syfte, metod och 

resultat urskildes till grund för denna litteraturöversikts resultat och diskussion. 

Centrala fynd urskildes i studierna och sammanställdes för att sedan sättas i 

förhållande till varandra. Resultatet arrangerades sedan i kategorier efter teman, 

som rekommenderades i Högskolan Dalarnas Riktlinjer för examensarbete i 

omvårdnad på grundnivå (2016). 

 

Etiska överväganden 

I denna litteraturöversikt har en objektiv och ett icke värderande förhållningssätt 

eftersträvats i urvalsprocessen samt redovisningen av aktuell forskning. Vid val av 

fördjupningsområde var intresse en stor grund till varför djur i omvårdnad av 

personer med demens valdes. Vid sökning, identifiering och värdering av litteratur 

var det av stor vikt att forskarna och författarna till artiklarna fått ett etiskt 

godkännande från en etisk kommitté, eller att de på ett annat sätt ser till att det 

etiska förhållningssättet bibehållits. Detta tas upp i Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden (Syklpleiernes Samarbeid i Norden, 2003). De 

lagar och regler som lyder i det land studien genomförts ska ha följts. Vid 

redovisning av resultat i litteraturöversikten har ej plagiering skett. Egna åsikter 

eller påstående har heller inte influerat resultatet. Artiklarnas innehåll har återgivits 

genom att ordval och ordningsföljd av ord har ändrats, innehållet är fortfarande 

detsamma. 

 

 

 

Resultat 

Resultatet har baserats på tio artiklar, nio med kvantitativ ansats och en med 

kvalitativ ansats. Studierna var utförda i Italien (n=3), USA (n=1), Sverige (n=2), 

Norge (n=1), Danmark (n=1), Australien (n= 1) och Spanien (n=1). Resultatet från 

dessa artiklar redovisas under fyra huvudkategorier: Emotionella och kognitiva 

förändringar, Fysisk påverkan, Livskvalitet och Alternativa metoder. Under 

kategorin Emotionella och kognitiva förändringar har dessa underkategorier valts 
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ut: Känslor, Motivation, Minnen, Agitation och Depression/Nedstämdhet. 

 

Emotionella och kognitiva förändringar 

Mosello et al. (2011) beskrev i sin studie att interaktionen mellan människor och 

hundar kunde ändra den emotionella statusen hos äldre personer med demens 

genom att minska oro, nedstämdhet och öka positiva känslor som tillfredsställelse 

och allmän vakenhet. Berry et al. (2012) fann liknande resultat av AAI, hos äldre 

personer där demens inte var ett inklusionskriterium men där majoriteten av 

deltagarna hade någon form av minnessvikt, där minskade apatiska beteenden 

såsom brist på motivation, intresse och emotionella reaktioner som personal och 

anhöriga rapporterat som förekommande symtom. Till skillnad från tidigare 

nämnda studier såg Thodberg et al. (2015) ett annat resultat i sin studie där en 

hund, en sälrobot och ett gosedjur föreställande en katt användes för att undersöka 

äldre personers förändring i bland annat kognitiv förmåga och depressiva symtom. 

En stor del av de äldre i denna studie hade någon av form av demens. Deltagarnas 

kognitiva förmåga hade nämligen försämrats efter studiens slut. Detta påvisades 

genom att poängen för MMSE minskade och att poängen för GBS, som utvärderar 

funktionshinder, beteende, språk, genomsnittliga dagliga funktion och psykiatriska 

symtom, ökade från studiens början till studiens slut. 

 

Känslor 

I två studier framkom det att djur i omvårdnaden hos personer med demens kunde 

frammana flera olika känslor eller tecken på glädje (Swall, Ebbeskog, Lundh 

Hagelin & Fagerberg, 2013; Berry et al., 2012). Känslor som uppstod i Swall et al. 

(2013) studie var glädje, rädsla och ömhet. När de klappade hunden och fick ett 

positivt gensvar kände deltagarna glädje och ömhet. De kände rädsla när hunden 

började skälla eller när något skedde som gjorde att de ville skydda hunden från 

fara men den mest dominerande känslan var glädje. Berry et al. (2012) såg i sin 

studie att deltagarnas frekvens av att le ökade under kontaktaktiviteter och 

lekativiteter med hundar i jämförelse med medlande interaktioner och vid 

interaktioner med andra människor. Det som frammanade leenden hos deltagarna 

var en aktivitet där de fick kasta en boll till en hund. Även Swall et al. (2013) 

återgav ett tillfälle när en person med alzheimer sjukdom kelade och lekte med en 

hund och visade tillfredsställelse genom att le och skratta samtidigt som personen 
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ville ha bekräftelse på att aktiviteten utfördes korrekt, att det inte var något fel med 

det som gjordes. 

 

Motivation 

Djur kunde, enligt Menna, Santaniello, Gerardi, Di Maggio & Milans (2015) 

studie, användas som motivationskälla till personer med alzheimers sjukdom för 

att dessa personer skulle uträtta sina dagliga sysslor och motivera att utförandet av 

dessa sysslor förbättrades. I Berry et al. (2012) framkom det att spontana 

interaktioner med hundar ökade under AAI i jämförelse med interaktioner med 

människor. Även viljan till aktiviteter med hundar ökade. Tiden för spontana 

interaktioner, när deltagaren själv tog initiativ till kontakt med hunden, ökade 

under de fem månader som studien pågick. Medlande interaktioner, när den 

assisterade interaktionen skedde med hjälp av terapeuten i form av uppmaningar, 

minskade däremot under samma period. 

 

Minnen 

Något som framkom under två studier (Swall et al., 2013; Nordgren & Engström, 

2014b) var att hundterapi kunde frambringa minnen. Swall et al. (2013) såg i sin 

studie att hunden genererade en sorts gemenskap i mötet där hunden uttryckte lugn 

och kärlek till personen med alzheimer sjukdom. Författarna beskrev hunden som 

en kär vän som rörde upp minnen, goda som onda, och känslor som glädje, rädsla 

och skratt. Författarna menade därutöver att hunden kan användas som ett verktyg 

hos personer med alzheimer sjukdom för att personal och närstående ska få 

möjlighet till kontakt med personen. Hunden kan få personer med alzheimer att 

öppna upp och få kontakt med sitt inre. I Nordgren & Engströms (2014b) studie 

tittade deltagarna på bilder av de hundar som var med under sessionerna och de 

beskrev tydliga och angenäma minnen av hundarna. De kände igen hundarna och 

samtalade om dem på ett positivt sätt. 

 

Agitation 

Nordgren & Engström (2014b) såg små förändringar på beteende- och 

psykologiska symtom. De upptäckte bland annat att fysiska icke-aggressiva 

beteenden minskade från studiens början till efter interventionen. Efter att ha 

tillämpat Dog-assisted Intervention (DAI) sågs mindre fysiskt icke-aggressivt 
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beteende. Även beteendesymtom minskade efter DAI. Verbal agitation ökade 

direkt efter att DAI hade tillämpats men återgick sedan till den nivå den låg på 

innan DAI hade tillämpats. Agitation utvärderades även i Friedmanns et al. (2015) 

studie, där agitation inte verkade uppvisa någon skillnad mellan PAL (Pet Assisted 

Living) och kontrollgruppen. 

 

Depression/nedstämdhet 

Depression och nedstämdhet var något som påverkades i en positiv riktning i flera 

studier (Mossello et al., 2011; Menna et al., 2015; Thodberg et al.,2015; Nordgren 

& Engström, 2014b; Friedmann et al., 2015). I Mosello et al. (2011) framkom det 

att nedstämdhet minskade vid tillämpning av AAA i jämförelse med 

kontrollaktiviteten som bestod av gosedjur föreställande hundar. Effekten av AAA 

kvarstod under dagen, utöver den begränsade tid som AAA utfördes. Ingen 

signifikant reduktion bekräftades av depressiva symtom efter AAA men en 

nedåtgående trend kunde ses. I studierna av Menna et al. (2015) och Thodberg et 

al. (2015) sågs en förbättring vad gäller depression efter djurassisterad terapi då 

deltagarna hade färre depressiva symtom, mätt med bedömningsinstrumentet GDS. 

I studien av Friedmann et al. (2015) kunde en markant förbättring av depressiva 

symtom avläsas med Cornell Scale for Depression in Dementia. Även Nordgren & 

Engström (2014b) kunde se en lindring av depression. 

 

Fysisk påverkan 

Olsen et al. (2016b) beskrev i sin studie att AAA visade på en förbättring vad 

gäller balansen och menade att AAA kunde ses som ett verktyg i arbetet av 

fallprevention. Nordgren & Engström (2014b) såg att djur kunde ge deltagarna en 

förbättrad minnesförmåga, öka motivationen att utföra fysiska aktiviteter, förbättra 

patienternas självkänsla och deras förmåga att interagera med andra patienter. 

Även Friedmann et al. (2015) tog i sin studie upp att den fysiska funktionen 

tycktes förbättras över tid i PAL (Pet Assisted Living) gruppen medan det i 

kontrollgruppen snarare tydde på en försämring av den fysiska funktionen. 

 

Livskvalitet 

Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton (2013) visade i sin studie att hundterapi 

gav förbättrad livskvalitet i jämförelse med mänsklig terapeut. Ett samband kunde 
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avläsas i gruppen för hundterapi, hos de personer där depressionsvärden var som 

lägst i början av studien visade på störst förbättring i slutet av studien. Vidare 

menade artikelförfattarna att det var rimligt att genom fysisk kontakt, socialisering, 

stimuli och aktivitet med hjälp av AAT tillfredsställa vissa behov hos personer 

med demens som förbättrade livskvalitet och minskade depressiva symtom. 

Artikelförfattarna nämnde även att detta kunde bero på tidigare erfarenheter där 

hund haft en positiv inverkan hos personen med demens medan andra personer 

som ej har denna erfarenhet föredrog mänsklig terapeut för att tillfredsställa sina 

behov och slutsatsen som gjordes var att hundterapi inte var positivt för alla på 

demensboende. I en studie av Valenti et al. (2015) fann artikelförfattarna en 

minskning av QUALID-poängen efter tillämpning av djurassisterad terapi, i en 

grupp där man använde robotdjur, vilket tyder på en högre grad av livskvalitet. 

Olsen et al. (2016b) såg i sin studie en korrelation mellan förbättrad balans och 

förhöjd livskvalitet i gruppen där djurassisterad aktivitet användes, annars kunde 

ingen större skillnad avläsas mellan grupperna vad gäller livskvaliteten hos 

deltagarna. 

 

Alternativa metoder 

Inte enbart levande djur används i studier om djur i omvårdnaden av personer med 

demens. Även robotdjur används, bland annat i en studie av Valenti et al. (2015), 

där två olika robotar användes tillsammans med två labradorer som jämförelse. 

Forskargruppen fann en minskning av apati och en ökning av retlighet och 

vanföreställningar i gruppen för robotdjur. En ökning av hallucinationer och 

retlighet kunde ses i både robotgruppen och hundgruppen och en förbättring av 

nattliga beteenden i robotgruppen men en försämring hos gruppen med hundar. 

Vid en annan studie av Thodberg et al. (2015) användes en hund, en sälrobot och 

ett gosedjur föreställande en katt för att se om deltagarna reagerade olika på dessa 

vad gäller bland annat depression och livskvalitet. Författarna såg att deltagarna 

hade mer taktil och visuell kontakt vid besök av en hund eller en sälrobot än med 

gosedjuret föreställande en katt. De samtalade även mer med dessa djur. Detta kan 

tyda på att besök av hundar kan tillfredsställa behov av taktil stimulering och 

kommunicering och därigenom förbättra deras livskvalitet. Swall et al. (2013) tar i 

sin artikel upp tidigare studier som visar hur viktigt det är att överväga en icke 



 

11 
 

medicinsk behandling där djur i omvårdnaden kan vara en alternativ behandling av 

symtom hos personer med demens. Något som talar för djur som en 

behandlingsmetod för demens är att det inte har några bieffekter i kontrast mot 

läkemedel (Nordgren & Engström, 2014b). 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Depression och nedstämdhet var något som påverkades i en positiv riktning i flera 

studier där djur implementerats i vården. Även motivationen till att delta i 

aktiviteter och genomföra dagliga sysslor ökade. I en stor del av de studier som 

återfinns i litteraturöversiktens resultat har deltagarnas emotionella och kognitiva 

status påverkats av umgänge med djur. Glädje var en känsla som uppstod och som 

sedan resulterade i att deltagarna log. Att känna glädje ger i sig en bättre 

livskvalitet. Alla människor påverkas inte positivt av umgänge med djur. Varje 

individ har olika erfarenhet av djur, både positiva och negativa. En del har haft 

djur tidigare i livet och kan väcka gamla minnen till liv genom att umgås med djur 

igen. Djur kan också användas som ett verktyg hos personer med alzheimer 

sjukdom för att personal och närstående ska få möjlighet till kontakt med 

personen. Inte enbart levande djur kan användas, robotar föreställande djur kan 

också användas. I två studier har robotdjur använts som resulterat i  minskning av 

depressiva symtom och ökad livskvalitet genom taktil stimulering och 

kommunicering. Alla studier tydde på någon form av förbättring, antingen fysiskt 

eller psykiskt, efter tillämpning av djurassisterad terapi men det var också några 

studier som påvisade försämring. Ett exempel på en försämring var ökad verbal 

agitation i en studie där djurassisterad intervention användes. 

 

Resultatdiskussion 

Demens ger upphov till ett antal negativa symtom, så kallade BPSD (Nordgren & 

Engström, 2014a). Vidare beskrev artikelförfattarna hur läkemedel som ges till 

personer med demens relaterat till sjukdomens symtom inte alltid kan garantera 

effekt och kan dessutom ge skadliga biverkningar. Olsen et al. (2016a) nämnde 

rastlöshet, apati, ataxi och sömnlöshet som några biverkningar av de läkemedel 

personer med demens behandlas med. Dessa biverkningar kan reducera den sjukes 

livskvalitet (Nordgren & Engstöm, 2014a) och det anser uppsatsförfattarna tyder 
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på att det finns alternativa behandlingsmetoder för personer med demens, 

däribland djur i omvårdnaden i form av djurassisterad terapi. Djur används inte i 

lika stor utsträckning som läkemedel och de flesta som har någon form av demens 

är äldre, över 65 år, och enligt Socialstyrelsen (2014c) bör denna grupp inte 

behandlas med allt för många läkemedel relaterat till biverkningarna som uppstår. 

Genom att använda djur som komplement vid behandling av demens kan flera 

biverkningar undvikas och påverka personen med demens i en positiv riktning på 

flera sätt som tillsammans bidrar till en förbättrad livskvalitet.  Swall et al. (2013) 

beskrev att djurassisterad terapi kunde användas för att bland annat öka 

motivationen och främja funktioner som sociala och kognitiva förmågor. Swall et 

al. (2016) tog upp att även en minskning av bland annat depression kunde ses vid 

djurassisterad terapi. Studierna (Swall et al., 2013; Nordgren & Engström, 2014a) 

beskrev att det med fördel borde användas djur som ett alternativ för behandling av 

symtom vid demens då denna metod saknar biverkningar. 

 

I litteraturöversikten framkom det att djur kan ha en positiv inverkan hos personer 

med demens, men studierna visade inte en tydlig förbättring vad gäller livskvalitet, 

vilket var det som önskades belysas. Många av studierna tog inte upp livskvalitet 

som en specifik faktor som gav inverkan men flera andra faktorer påverkades och 

de i sin tur påverkade graden av livskvalitet. Livskvalitet är en subjektiv 

upplevelse och utgår ifrån individens syn på välbefinnande (SBU, 2012; Nordgren 

& Engström, 2014a). I och med att livskvalitet är individuellt kan det vara väldigt 

svårt att definiera vad som är förhöjd livskvalitet, speciellt de gånger 

mätinstrument för just livskvalitet ej har använts. I litteraturöversikten har även en 

förbättring av BPSD varit en indikation på förhöjd livskvalitet. Samtliga studier i 

denna litteraturöversikt tyder på att djurassisterad terapi visar någon form av 

förbättring hos deltagarna, antingen psykisk eller fysiskt, och detta kan tyda på en 

förhöjd livskvalitet. De studier som specifikt utmätte livskvaliteten hos deltagarna 

visade på förbättrad livskvalitet vid tillämpning av djurassisterad terapi (Travers et 

al., 2013; Valenti et al., 2015; Olsen et al., 2016b). Olsen et al. (2016b) visade 

endast förbättrad livskvalitet hos de deltagare som visade på en förbättrad balans. 
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Travers et al. (2013) nämnde även tidigare erfarenheter, att hunden varit en positiv 

eller negativ upplevelse hos deltagaren vid tidigare tillfällen i livet. Detta är 

någonting som uppsatsförfattarna tror kan påverka resultatet av implementering av 

djur i omvårdnaden. Har personen negativa erfarenheter av djur sedan tidigare är 

sannolikheten stor att personen ser negativt på djur vid senare tillfälle, exempelvis 

vid djurassisterad terapi. Rädsla för djur var ett exklusionskriterium i flera av de 

studier som påträffas i litteraturöversikten. Detta gjordes för att undvika negativ 

inverkan hos deltagarna. Uppsatsförfattarna tror detta kan medföra ett vinklat 

resultat som indikerar att djur kan vara mer positivt i omvårdnaden än vad de i 

verkligheten är.  Detta kan även vara en anledning till att resultatet i 

litteraturöversikten främst visar på att djur i omvårdnaden för med sig någonting 

positivt.  

 

Självklart ska djur endast användas i omvårdnaden hos de personer som vill det. 

Alla har olika intressen och påverkas olika av yttre stimuli. En del mår bra av att 

lyssna på musik, andra av att vistas utomhus. Något som är problematiskt med att 

implementera djur i omvårdnaden är allergi. Både de som bor på demensboende, 

eller äldreboende för den delen, och personal kan vara allergiska. Marx et al. 

(2010) tog i sin studie upp problemet med allergi och påtalade då att robotdjur och 

gosedjur kan användas som ett alternativ till levande djur. I studierna av Valenti et 

al. (2015) och Thodberg et al. (2015) tydde resultatet på att även robotdjur och 

gosedjur kan förbättra livskvaliteten hos deltagarna. Uppsatsförfattarna upplever 

detta som intressant, för om robotdjur och gosedjur kan framkalla likvärdiga 

känslor och förbättringar som levande djur gör, bör inte substitut för levande djur 

då användas för att undvika allergiska reaktioner? Detta bör studeras ytterligare för 

att garantera att detta är ett hälsofrämjande alternativ. Om ett gosedjur kan 

komplettera eller kompensera för läkemedelsanvändningen som används för 

demens kan det vara en fördel på både individ-, grupp- och samhällsnivå. 

Uppsatsförfattarna anser att det är en fördel genom att lidande minskar hos 

personen, att en eventuell förbättring av BPSD symtom sker samt att det är mer 

ekonomiskt ur en samhällssynpunkt. För att kunna använda djur, främst hundar, i 

omvårdnaden är det viktigt att alla dessa insatser sker utifrån verksamhetens 

systematiska kvalitetsarbete, detta menar Socialstyrelsen (2014b) som har utformat 
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vägledning till gällande regelverk för hundar i vård och omsorg. Det innebär bland 

annat att det görs en riskanalys i verksamheten, att förebyggande åtgärder utförs, 

att det sker en kontroll av att det finns utarbetade rutiner och att hunden och den 

som handleder hunden har en lämplig utbildning för de uppgifter som ska utföras. 

Aktiviteterna ska inte heller ske okontrollerat i en verksamhet för vård och 

omsorg. 

 

Olika former av känslor yttrade sig som ett resultat av djurassisterad terapi hos 

personer med demens, känslor som är både positiva och negativa. I Swall et al. 

(2013) var glädje den mest uppenbara känslan som uppvisades med leenden och 

skratt men även rädsla kunde avläsas.  Berry et al. (2012) påtalade också positiv 

inverkan hos deltagarna som log mer frekvent när de fick leka med hunden. 

Känslor av depression och nedstämdhet togs upp i flera studier i 

litteraturöversikten där de (Mosello et al., 2011; Menna et al., 2015; Thodberg et 

al., 2015; Nordgren & Engström, 2014b; Friedmann et al., 2015) indikerade att 

djurassisterad terapi hade någon form av positiv inverkan hos deltagarna vad gäller 

depression och nedstämdhet. Resultatet visade påverkan på olika nivåer och olika 

mätinstrument hade använts i studierna för att utmäta dessa känslor. Något som 

uppsatsförfattarna upplever som problematiskt är att, när det kommer till känslor, 

uttrycker sig alla olika när de känner exempelvis glädje eller sorg. Med ökad 

glädje och minskad nedstämdhet anses i denna litteraturöversikt att livskvaliteten 

ökar. Antagandet stärks med Nordgren & Engström (2014a) definition av 

livskvalitet där de menade att psykiskt välbefinnande speglar upplevd livskvalitet. 

 

Att framkalla minnen är ett annat användningsområde hunden kan användas till, 

detta tydde flera av studierna på (Swall et al., 2013; Nordgren & Engström, 

2014b). De beskrev hunden som en kär vän (Swall et al., 2013) och menade att 

hunden kunde användas som ett verktyg för att närstående samt personal skulle få 

möjlighet till kontakt med personen. Även i studien av Nordgren & Engström 

(2014a) framkom det att umgänget med hunden frammanade minnen som 

deltagaren samtalade med hundföraren om och där hundföraren gav bekräftelse på 

att hen lyssnat. Minnesproblematik är ett symtom som förekommer ofta hos 

personer med demens (Skog, 2012). Litteraturöversikten tyder på att djur kan få 
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personer med demens att minnas, ett ögonblick där personen är sig själv igen. Där 

personen kan få kontakt med sina närstående igen, detta upplevs av 

uppsatsförfattarna som något där samtliga involverade påverkas positivt. 

 

Metoddiskussion 

Under arbetet av litteraturöversikten, som Högskolan Dalarna bestämt ska 

genomföras som grund för kandidatexamen på sjuksköterskeprogrammet, har chatt 

via Google dokument och sms använts som kommunikationsinstrument. Vid 

sökning av artiklar har Cinahl, Web of Science, Pubmed och Psychinfo använts 

som databaser för att få ett så brett och djupt resultat som möjligt. Även sökorden 

varierades för att få samma kvalitet på resultatet. Att majoriteten av artiklarna i 

denna litteraturöversikt är kvantitativa och mestadels använde mätinstrument när 

de bedömde en deltagares känslor begränsades studiernas resultat men ökade dess 

reliabilitet. Polit & Beck (2008) definierar reliabilitet som nogrannheten och 

konsekvensen av information som erhållits i en studie, exempelvis mätning av 

variabler vid forskning. Eftersom alla artiklar i litteraturöversikten, förutom en, 

använde mätinstrument upprepades mätningarna i flera studier och bekräftade 

tidigare utförda studier. Detta ökar reliabiliteten i studierna ännu mer. Det hade 

varit önskvärt med fler kvalitativa artiklar med färre deltagare och djupare 

intervjuer för att på så vis fått ett mer innehållsrikt och varierat resultat. Dock har 

uppsatsförfattarna diskuterat detta och kommit fram till att det kan vara 

problematiskt med djupare intervjuer hos denna patientgrupp. Polit & Beck (2008) 

definierar validitet som ett viktigt kriterium i utvärderingen av metoder för att 

mäta forskningsvariabler. Är metoden för att mäta en specifik variabel relevant 

och lämplig har studien alltså hög validitet och tillförlitlighet. I och med att 

majoriteten av de studier som valdes ut var av kvantitativ ansats och använde 

liknande mätinstrument för att värdera olika faktorer gör att resultatet blir mer 

trovärdigt. Vid sökningar och urval av artiklar har båda uppsatsförfattarna deltagit 

genom att läsa de artiklar som har hittats för att sedan bedöma om de var av 

relevans i förhållande till syftet. Kvalitetsgranskning av artiklar till resultatet har 

gjorts med hjälp av de mallar som återfinns i Bilaga 3 och 4. En uppdelning av 

artiklarna gjordes mellan uppsatsförfattarna, hälften var, och kvalitetsgranskades 

enskilt. Vid svårigheter att bedöma kvaliteten på en specifik artikel diskuterades 
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detta tillsammans för att få en så tillförlitlig bedömning som möjligt. Artiklarna 

var från olika länder (Sverige, Norge, Danmark, Italien, USA, Australien och 

Spanien) för att få en trovärdig bild av resultatet av djurassisterad terapi i fler 

länder än Sverige. Alla dessa länder är i-länder och det hade varit en fördel att ha 

med någon studie från ett u-land för att se hur det tillämpas där. 

 

Etikdiskussion 

Alla artiklar förutom Mosello et al. (2011) blev godkända av en etisk kommitté. 

Uppsatsförfattarna valde att inte exkludera artikeln av Mosello et al. (2011) då det 

ansågs att artikeln ändå hade ett etiskt förhållningssätt då de hållit deltagarna 

anonyma och hade erhållit ett informerat samtycke från deltagarna. Informerat 

samtycke och konfidentialitet är två punkter som anses viktiga när det gäller 

forskning enligt Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (SSN, 2003). 

Hos personer med demens kan det vara problematiskt att veta var den etiska 

gränsen ska dras. Då det informerade samtycket även inkluderade deltagarnas 

anhöriga och närstående i artiklarna anser uppsatsförfattarna att det etiska 

förhållningssättet bibehållits. Information om att deltagarna har haft möjlighet att 

avsluta och lämna studien när helst de velat och att material som filmer av 

deltagarna handlagts med sekretess har också beskrivits. Detta sammantaget gör att 

uppsatsförfattarna anser att det etiska perspektivet har upprätthållits. Genom 

arbetet av denna litteraturöversikt har uppsatsförfattarna utgått ifrån Forsberg & 

Wengström (2008) genom att eftersträva ett objektivt förhållningssätt där fusk och 

ohederlighet ej har förekommit. 

 

Kliniska betydelse för samhället 

Demens behandlas i stor utsträckning med läkemedel för att dämpa BPSD. Dessa 

läkemedel ger många negativa biverkningar som skapar lidande för personen med 

demens och kan påverka livskvaliteten i en negativ riktning. Läkemedlen och dess 

biverkningar är dessutom en kostnad för både personen med demens och 

samhället. Resultatet tydde på att djur, främst hundar, i omvårdnaden hade en 

positiv inverkan på personer med demens och skulle kunna användas som ett 

komplement till läkemedel. Genom att använda hundar i omvårdnaden som 

komplement till läkemedel tror uppsatsförfattarna att både lidande och kostnader 
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kan minskas. Dels genom att biverkningarna kan minskas och dels genom att färre 

läkemedel behöver användas vilket även resulterar i färre sjukhusbesök och 

minskade kostnader för samhället. 

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt tyder på att djur i omvårdnaden har en positiv inverkan 

hos personer med demens och att livskvaliteten främjas genom att djur förbättrar 

olika faktorer hos personen med demens. Motivationen, emotionella, kognitiva och 

fysiska funktioner samt olika känslor kan förbättras hos personen med demens 

med hjälp av djur, främst hundar. Dessa förbättringar kan, var och en för sig eller 

tillsammans, leda till en förbättrad livskvalitet hos personer med demens. 

 

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna anser att mer forskning bör tillämpas i området av djur i 

omvårdnaden hos personer med demens. Resultatet tyder på att främst hundar i 

omvårdnaden har en positiv inverkan och skulle kunna användas som ett 

komplement till läkemedel och för att främja livskvaliteten hos personer med 

demens. Det skulle därför vara av intresse att i framtida forskning se om 

läkemedelsanvändning hos personer med demens kan reduceras som följd av 

hundterapi. Resultatet visar dessutom att hundterapi gav förbättrad livskvalitet i 

jämförelse med mänsklig terapeut. Något som inte studerades i någon av de studier 

vi har tagit med var hur katter påverkar personer med demens och deras 

livskvalitet. Det skulle vara intressant med forskning som jämför effekten av 

hundar och katter i omvårdnaden av personer med demens för ökad livskvalitet för 

att se om något av djuren har bättre effekt och större påverkan på livskvaliteten. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Sökstrategi av utvalda artiklar till resultatet 

Databas Sökord Avgränsning Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal utvalda artiklar till resultat n= 10 

CINAHL Nursing AND  
Dogs AND  
Dementia 

Peer-reviewed + English 339618 
131 
10 

0 
0 
4 

0 
0 
4 

0 
0 
1 

CINAHL Dementia AND  
Quality of life AND  
Animals 

Peer-reviewed+ English  28211 
1884 
10 

0 
0 
2 

   0 
0 
2 

0 
0 
1 

PsycINFO Dementia AND 
Animal assisted therapy AND 
Quality of life 

Peer- reviewed  
+ English 

   50977 
   40 
   10 

  0 
  4 
  10 

  0 
  2 
  6 

  0 
  0 
  1 

PsycINFO Animal assisted activity AND 
Alzheimer 

Peer-reviewed 
English 

  115 
  17 

  0 
  3 

  0 
  3 

  0 
  2 

PubMed Dementia AND  
Pet therapy AND  
Quality of life 

 
163064 
416 
14 

0 
0 
4 

0 
0 
4 

0 
0 
1 

Web of Science Dementia AND 
Animals AND 
Quality of life 

 
120613 
3800 
63 

0 
0 
8 

0 
0 
8 

0 
0 
2 

Web of Science Cognitive impairment AND  
Animals AND 
 Nursing 

 
91000 
6401 
21 

0 
0 
7 

0 
0 
4 

  0 
  0 
  2 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskning av artiklar som ligger till grund för resultat 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Berry, A., Borgi, M., 
Terranova, L., 
Chiarotti, F., Alleva, 
E. & Cirulli, F.  
 
2012 
 
Italien 

Developing effective 
animal-assisted 
intervention programs 
involving visiting dogs 
for institutionalized 
geriatric patients: a 
pilot study. 

“The purpose of this study 
was to test the value of 
dog-assisted interventions 
as an innovative 
tool to increase quality of 
life in the geriatric 
population.” 
 

Kvantitativ 
 
MMSE och GDS användes för att 
bedöma deltagarnas kognitiva 
tillstånd och utvärdera om de hade 
några depressiva symtom och om 
hundterapin påverkade resultatet. 

n=19 
 

En ökning av det sociala beteendet 
och spontana interaktioner med 
hundarna. Interaktionen med 
hundarna resulterade i dagligt 
ökande kortisolnivåer. 

75% 
(medel) 

Friedmann, E., 
Galik, E., Thomas, 
S. A., Hall, S., 
Chung, S. Y., & 
McCune S. 
 
2015 
 
USA 

Evaluation of pet- 
assisted living 
intervention for 
improving functional 
status in assisted 
living residents with 
mild to moderate 
cognitive impairment: 
a pilot study 

“ Evaluate the effectiveness 
of the pet assisted living 
(PAL) intervention to 
support physical, 
behavioral and emotional 
function in assisted living 
(AL) residents with 
cognitive impairment (CI). 

Kvantitativ 
 
Deltagare från 7 olika AL där varje 
bestod av 7-14 individer. 4 AL blev 
PAL och resten blev konrollgrupp. 
PAL interventionerna bestod av 60-90 
min sessioner för personerna som 
medverkade på boendet 2 ggr/v i 12 
veckor. Mätinstrument som användes 
var Barthel Index, för att mäta den 
fysiska funktionen, CSDD & AES 
användes för att mäta den 
emotionella funktionen och CMAI 
användes för att mäta den 
beteendemässiga funktionen samt 
MMSE.  

n=40  
 

Fysiska funktionen ökade Barthel 
score över tid i PAL men minskade i 
kontrollgruppen. Till en början kunde 
ingen förändring ses i 
depressionspoäng men över tid kan 
en markant skillnad avläsas i PAL. 
Apati kunde en liten förändring mot 
det bättre avläsas över tid hos PAL 
medan kontollgrupp visade 
försämring. Agitation förändrades 
inte mycket i någon av grupperna, 
liten minskning kunde avläsas i PAL 
över tid.  

86% 
(Hög) 
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Menna, L. F., 
Santaniello, A., 
Gerardi, F., Di 
Maggio, A. & Milan, 
G.  
 
2015 
 
Italien 

Evaluation of the 
efficacy of animal-
assisted therapy 
based on the reality 
orientation therapy 
protocol in 
Alzheimer’s disease 
patients: a pilot study 

“The aim of this study was 
to evaluate the efficacy of 
animal- 
assisted therapy (AAT) in 
elderly patients affected by 
Alzheimer’s disease based 
on the formal reality 
orientation therapy (ROT) 
protocol.” 
 

Kvantitativ 
 
Deltagarna delades in i tre grupper. 
En grupp deltog i AAT baserat på 
ROT, en grupp deltog i andra 
aktiviteter baserade på ROT och en 
grupp fick ingen stimulans alls. 
GDS och MMSE användes för att 
bedöma skillnader i depressivt 
beteende och kognitiv förmåga.  

n=50 
 

I gruppen för AAT och gruppen för 
andra aktiviteter visade en aning 
förbättrat resultat utifrån GDS och 
MMSE. Kontrollgruppen utan 
stimulans hade oförändrade resultat 
utifrån GDS och MMSE. 

82% 
(hög) 

Mosello, E., Ridolfi, 
A., Mello, A.M., 
Lorenzini, G., 
Mugnai, F., Piccini, 
C., … Marchionni, 
N.  
 
2011 
 
Italien 
 
 

Animal-assisted 
activity and emotional 
status of patients with 
Alzheimer’s disease 
in day care. 

“This study aimed to 
assess the effect of AAA 
with dogs on cognition, 
BPSD, emotional status 
and motor activity in severe 
Alzheimer’s disease (AD).” 

Kvantitativ 
 
Studien utfördes på 10 patienter som 
vistades på ett dagcenter för personer 
med Alzheimers. Deltagarna fick först 
utföra aktiviteter med ett gosedjur 
(hund) och sedan AAA. Kognitiv 
funktion, humör och agitation 
utvärderades i studiens början och 
slut samt att BPSD användes. 

n=10 
 

Kognition och BPSD blev 
oförändrade. Efter AAA såg man en 
minskning av ångest och sorg och 
en ökning av positiva känslor och 
motorisk aktivitet i jämförelse med 
kontrollaktiviteten med gosedjur. 
 
 

79% 
(medel) 

Nordgren,L., & 
Engström, G. 
 
2014a 
 
Sverige  

Effects of dog- 
assisted intervention 
on behavioural and 
psychological 
symtoms of dementia 

“ To evaluate the effect of a 
dog-assisted 
intervention(DAI) on the 
behavioural and 
psychological symtoms of 
residents with dementia 
during a six- month period.” 

Kvantitativ 
 
Studien utfördes på 8 olika 
vårdhem(varav 4 var kontrollgrupper) 
, med början mars 2011- augusti 
2012. 10 sessioner som varade 45-60 
min, 1-2ggr/ vecka. Mätinsrumenten 
som brukades var CMAI och MDDAS 
för att mäta effekten av interventioner 
med hund.    

n=33 DAI skulle kunna vara ett alternativ 
eller komplement till farmakologisk 
behandling för att minska symtom 
hos personer med demens men 
studien visade ingen markant effekt 
av DAI. 

79% 
(medel) 

Olsen, C., 
Pedersen, I., 
Bergland, A., 

Effect of animal- 
assisted activity on 
balance and quality of 

“To examine if animal- 
assisted activity with a dog 
(AAA) in home- dwelling 

Kvantitativ 
 

n= 80 Studien visar att AAA skulle kunna 
ha användbara implikationer genom 
förbättrad balans vilket förhindrar 

83% 
(hög) 
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Enders-Stegers, M-
J., & Ihlebaek, C. 
 
2016b 
 
Norge 
 

life in home- dwelling 
persons with 
dementia  

persons with dementia 
attending day-care centers 
would have an effect on 
factors related to risk of fall 
accidents, with balance and 
quality of life.” 

QUALID(quality of life in late stage 
dementia questionnaire) & BBS (the 
berg balance scale) brukades för att 
mäta deltagarnas livskvalitet & fallrisk. 
Data hämtades in av deltagarna  före, 
under & efter sessionerna. 16 dag 
center deltog, varav 8 var kontroll 
hem. Sessionerna med hund & förare 
pågick i 30 min 2 ggr/vecka i 12 
veckor med 3-7 deltagare i varje 
grupp. 

risken till fall. Dock kunde inte 
studien visa någon skillnad i 
livskvalitet med hjälp av AAA. 

Swall, A., 
Ebbeskog, B., 
Hagelin, C., & 
Fagerberg, I.  
 
2013 
 
Sverige 

Can therapy dogs 
evoke awarness of 
one´s past and 
present life in persons 
with alzheimer 
disease? 

“To illuminate the meaning 
of the lived experience of 
encountrers with a therapy 
dog for persons with 
alzheimer disease” 

Kvalitativ 
 
Videoinspelade sessioner utfördes på 
varje besök som hunden och dess 
hundförare träffade personen med 
alzheimer sjukdom. Observationer 
transkriberades och analyserades. 

n= 5 
 

Mötet mellan hunden & personen 
med alzheimer sjukdom verkade 
skapa en medvetenhet om 
personens nutid & förflutna. 
Möjliggöra hela personen med 
alzheimer sjukdom vilket gör att det 
kan komma i kontakt med sina inre 
känslor & få kontakt med sina 
exempelvis närstående efter 
sessionerna med hunden. 

84% 
(hög) 

Thodberg, K., 
Sørensen, L. U., 
Christensen, J. W., 
Poulsen, P. H., 
Houbak, B., 
Damgaard, V., … 
Videbech, P. B.  
 
2015 
 
Danmark 

Therapeutic effects of 
dog visits in nursing 
homes for the elderly.  

“The aim of the present 
study was to measure the 
effects of biweekly visits 
from a person 
accompanied by a dog.” 

Kvantitativ 
 
100 deltagare från fyra olika vårdhem 
fick varannan vecka i sex veckor 
besök av en person som åtföljs av en 
hund, robotsäl eller ett gosedjur 
föreställande en katt. Sömnmönster, 
vikt, MMSE, GDS och GBS mättes 
före och efter besöksperioden. 

n=100 Sömnen förbättrades efter tredje 
veckan men återgick till 
ursprungsläget efter studiens slut. 
Vikt förblev oförändrad. MMSE och 
GBS försämrades medan GDS 
förbättrades under besöksperioden. 

86% 
(hög) 

Travers, C., 
Perkins, J., Rand, 
J., Bartlett, H., & 
Morton, J. 

An evolution of dog-
assisted therapy for 
residents of aged 
care facilities with 
dementia 

“ To conduct a randomized 
controlled trial of dog- 
assisted therapy for people 
with dementia living in aged 
care facilities using 

Kvantitativ 
 
Personer med mild- medel demens 
deltog i studien från 3 olika 

n=77 
(55st 
fullgjorde 
studien) 

Studien visar att hundterapi skulle 
kunna brukas hos personer med 
demens på äldreboenden. Studien 
visar bland annat att hundterapi 
minskar depression och ger ökad 

76% 
(medel) 
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2013 
 
Australien 

validated instruments of 
mood, quality of life and 
psychocosocial functioning 
& controlling for potentially 
confunding variables.” 

äldreboenden. Interventionen skedde 
kontinuerligt under 18 månaders 
period med sessioner i 11 veckor vid 
varje boende. Boende A sessioner 
med 3 ggr/ vecka men B & C 2ggr/ 
vecka där varje session varade i 40-
50 min antingen i hundterapi eller i 
kontrollgruppen med mänsklig 
terapeut. De mätinstrument som 
brukades; QOL-AD, GDS-SF, 
MOSES, SF-36 & MSE-3MS. 

livskvalitet men det visade vissa 
kontrollgrupper också. 

Valenti Soler, M., 
Aguera-Ortiz, L., 
Olazarán 
Rodriguez, J., 
Mendoza 
Rebolledo, C., 
Pérez Munoz, A., 
Rodrigues Pérez, 
I., ... Martinez 
Martin, P. 
 
2015 
 
Spanien 

Social Robots in 
advanced dementia 

“ Test of the effect of 
introducing a humanoid 
robot (NAO), a pet robot 
(PARO) and a real trained 
animal (DOG) in the 
therapeutic sessions for 
patients with dementia in 
relation to behavior 
changes, apathy and 
quality of life.” 

Kvantitativ 
 
Terapisessionerna bestod av grupper 
med NAO, PARO och DOG samt 
CONTROL i två delar för att jämföra 
skillnaden. Sessionerna pågick med 2 
dagar i veckan i 30-40 min under 3 
månader. Mätinstrument som 
användes: The global detenoration 
scale (GDS), The severe mini mental 
state examination (sMMSE), The mini 
mental state examination (MMSE), 
The neuropsychiatric inventory(NPI), 
The apathy inventory (AI) och Quality 
of life scale (QUALID). 

n=117 Studien visar bland annat förbättring 
av apati men sänkning av kognitiva 
funktioner i NAO, MMSE, men ej i 
sMMSE. Livskvaliteten i PARO var 
tydligt förhöjd/försämrats men i 
övrigt inga större skillnader mellan 
grupperna. 

72% 
(medel) 
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Bilaga 3 Granskningsmall kvalitativa studier 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 

Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll? 
  

2 Återger abstraktet studiens innehåll? 
  

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 
  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat? 
  

6 Är den kvalitativa metoden beskriven? 
  

7 Är designen relevant utifrån syftet? 
  

8 Finns inklusionskriterier beskrivna? 
  

9 Är inklusionskriterierna relevanta? 
  

10 Finns exklusionkriterier beskrivna? 
  

11 Är exklusionskriterierna relevanta? 
  

12 Är urvalsmetoden beskriven? 
  

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
  

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes? 
  

16 Anges när studien genomfördes? 
  

17 Anges vald datainsamlingsmetod? 
  

18 Är data systematiskt insamlade? 
  

19 Presenteras hur data analyserats? 
  

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna? 
  

21 Besvaras studiens syfte? 
  

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet? 
  

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 
  

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
  

Summa 
   

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 



 

29 
 

Bilaga 4 Granskningsmall kvantitativa studier 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 
  

Fråga 

Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll? 
  

2. Återger abstraktet studiens innehåll? 
  

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 
  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 
  

5. Är studiens syfte tydligt formulerat? 
  

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade? 
  

7. Är designen relevant utifrån syftet? 
  

8. Finns inklusionskriterier beskrivna? 
  

9. Är inklusionskriterierna relevanta? 
  

10. Finns exklusionkriterier beskrivna? 
  

11. Är exklusionskriterierna relevanta? 
  

12. Är urvalsmetoden beskriven? 
  

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
  

14. Finns populationen beskriven? 
  

15. Är populationen representativ för studiens syfte? 
  

16. Anges bortfallets storlek? 
  

17. Kan bortfallet accepteras? 
  

18. Anges var studien genomfördes? 
  

19. Anges när studien genomfördes? 
  

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes? 
  

21. Anges vilka mätmetoder som användes? 
  

22. Beskrivs studiens huvudresultat? 
  

23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats? 
  

24. Besvaras studiens frågeställningar? 
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25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet? 
  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?? 
  

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet? 
  

28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 
  

29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
  

 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 


