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Sammanfattning 

Bakgrund: Vid demens drabbas individer av olika beteendemässiga, psykologiska och fysiska symptom 

som påverkar dess möjlighet till delaktighet i aktivitet. Tillsammans med dessa symptom kan en 

minskad motivation påverka möjligheten till aktivitetsutförande. Tidigare studier påvisar en positiv 

inverkan av djur på välbefinnandet och aktivitetsutförande. Utifrån arbetsterapeutisk teori ses 

sambandet mellan upplevelsen och möjligheten till aktivitet som en grund till delaktighet i vardagliga 

aktiviteter. 

Syfte: Syftet var att beskriva interventioner med hund i relation till personer med demens. 

Metod: Scoping review design som begränsades till demens, alla åldrar och kön. Inklusionskriterier 

var: artiklar inte äldre än sex år, på engelska, norska, danska och svenska. Kvantitativa, kvalitativa och 

grå litteratur via AMED, CINAHL, MEDLINE, PsychINFO, Anthrozoös och fulltext via Google Scholar. 

Exklusionkriterier var andra typer av sjukdomar eller skador och studier äldre än sex år. 

Resultat: Vanligaste interventionstypen vid demens är hund-assisterad aktivitet under en längre 

behandlingsperiod. Interventionerna genomförs 30–60 minuter, 2 gånger i veckan under 6–12 månader 

via fysisk, sensorisk, social och kognitiv stimulering. Vid behandling av demens kan interaktion med 

hund främja aktivitetsutförandet via en positiv inverkan på depression och livskvalité. Interventionerna 

med hund kan motverka förekomsten och uppkomsten av depression och kan främja kognitiv förmåga. 

Interventionerna främjar i större utsträckning individer med svårare demens, kognitiv nedsättning och 

oro. De kan även främja delaktighet i dagliga aktiviteter via en minskad förekomst av depression. 

Slutsats: Vanligaste interventionen är hund-assisterad aktivitet under en längre behandlingsperiod.  

Interventioner med hund kan främja social och fysisk interaktion genom kognitiv stimulering. Hundar 

kan ha positiv inverkan på depression och livskvalité. Hundar kan även ha en positiv inverkan på oro 

och aktiviteter i det dagliga livet och kan främja kognition vid svårare kognitiv nedsättning och i större 

utsträckning vid svårare depression och demens. 

Nyckelord: aktivitetsutförande, depression, djur-assisterad intervention, djur-assisterad terapi, 

livskvalité 
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Interventions with dogs for persons with dementia 
– A scoping review 

Summary 

Background: In dementia people gets affected by different behavioural, psychological, and physical 

symptoms that affect their ability to participate in activities. Together with these symptoms a decreased 

motivation may interact on the possibility of occupational performance. Earlier studies indicate a 

positive effect of animals on wellbeing and occupation performance. Through occupational theory the 

connection between the experience and possibility to activity are seen as a foundation for everyday 

activities. 

Purpose: The aim was to describe interventions with dogs in relation to persons with dementia. 

Method: Scoping review design, limited to dementia, all ages, and both sex. Inclusion criteria was; not 

more than sex year old, English, Norwegian, Danish, and Swedish articles. Quantitative, qualitative and 

grey literature through AMED, CINAHL, MEDLINE, PsychINFO, Anthrozoös, and full text by Google 

Scholar. Exclusion criteria was other types of diseases or injuries, and studies older than sex years. 

Results: Most common intervention with dog, during treatment of dementia, are dog-assisted activity 

during a longer treatment period. The interventions are implemented during 30-60 minutes, 2 times a 

week for 6-12 months through physical, sensory, social and cognitive stimulation. In treatment of 

dementia interaction with dogs may promote occupational performance through a positive effect on 

depression and quality of life. Interventions with dogs may reduce the presence and appearance of 

depression and may promote cognitive ability. They may promote to higher degree individuals with 

severe dementia, cognitive disability and anxiety. Intervention with dogs may promote participation in 

daily activities through a decrease of presence of depression. 

Conclusion: Most common intervention with dogs are dog-assisted activity during a longer treatment 

period. Interventions with dogs may promote social and physical interaction through cognitive 

stimulation. Dogs may have a positive influence on depression, and quality of life. The dogs may also 

have a positive influence on anxiety and activities in daily living and may also promote cognition in 

severe cognitive limitation, and to a higher degree with severe depression, and dementia. 

Keywords: animal-assisted intervention, animal-assisted therapy, depression, occupational 
performance, quality of life 
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Inledning 

Vid demens kan olika beteendemässiga och psykologiska symptom skapa svårigheter för 

individen i dess vardagliga aktiviteter i relation till omgivningen (Ostaszkiewicz, Lakhan, 

O’Connell, & Hawkins, 2015) tillsammans med en minskad möjlighet till utförande via en 

nedsatt kroppsfunktion (Tak, Kedia, Tongumpun & Hong, 2015). Utförandet utav aktiviteter 

påverkas även vid demens av en ökad risk att drabbas av apati som innebär en minskad 

motivation till målinriktade aktiviteter som (Cipriani, Lucetti, Danti, & Angelo, 2014; 

Socialstyrelsen, [SoS], 2016; World Health Organization [WHO], 2006) vilket även kan leda 

till depression (Cipriani, Lucetti, Danti, & Angelo, 2014; WHO, 2006). Aktivitet har en stor 

betydelse för individen och sedan tidigare har det setts att utförande utav aktiviteter har en 

positiv inverkan på olika symptom vid demens och även livskvalitén (Smit, de Lange, 

Willemse, Twisk, & Pot, 2016). 

 

Utifrån arbetsterapi kan den minskade möjligheten att utföra olika aktiviteter i det dagliga livet 

ses som ett hinder då utförandekapaciteten ses som en grundläggande del. Aktivitetsutförandet 

är beroende av mentala, fysiska och subjektiva aspekter för delaktighet i meningsfulla 

aktiviteter. Dessa meningsfulla aktiviteter kan sedan främja individens hälsa (Fristedt, 2013; 

Kielhofner, 2012a, 2012b). Djur har sedan tidigare använts inom vård och omsorg för att öka 

social kontakt, hälsa samt välbefinnande samtidigt som det kan stödja individens återhämtning 

och läkningsprocess (Ernst, 2012, 2013; Friedmann, Son & Saleem, 2015). 

 

Utifrån ett individperspektiv är individens delaktighet och utförande av aktiviteter viktigt att 

både belysa och främja. Att främja individens möjlighet till ett ökat aktivitetsengagemang och 

en förbättrad hälsa ses som en betydelsefull aspekt (SoS, 2014d). Samtidigt ur ett 

professionsperspektiv ses aktivitetsutförande och möjligheten till aktivitet som en central del. 

Genom att undersöka betydelsen av intervention för att främja aktivitetsutförande kan det leda 

till en ökad kompetens inom professionen samt även en ökad förståelse på samhällsnivå 

(Kielhofner, 2012c; SoS, 2014d). Utifrån ett samhällsperspektiv där andelen äldre ökar i 

samhället ses ett behov av alternativa behandlingsformer (Knight & Edwards, 2008; SoS, 

2014e; WHO, 2015). Hundar och andra djur kan främja den fysiska och psykologiska hälsan 

samt social interaktion genom att uppmuntra till både socialisering och fysisk aktivitet (Knight 

& Edwards, 2008). 

 

Genom en inblick i bakgrundslitteraturen i relation till aktivitetsutförande ses sambandet att 

djur kan ha en positiv inverkan på individers hälsotillstånd. Djur ses kunna öka 

aktivitetsutförandet samt viljan till aktivitet där relationen mellan demens och hund ses som ett 

viktigt område att belysa. Denna scoping studie avser att undersöka betydelsen av hund i 

samband med rehabilitering av individer med demens för att beskriva dess inverkan på 

aktivitetsutförande utifrån en sammanställning av insamlat material. 
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Bakgrund 

Demens 

Demens är ett samlingsbegrepp för olika sjukdomar som leder till en nedsatt funktion i vardagen 

för individen där både individens och dess anhörigas livssituation påverkas (Wallin & 

Wikkelsø, 2013; SoS, 2014e). Dessa sjukdomar kategoriseras av nedsättningar av kognitiva 

funktioner och är förvärvade, permanenta samt kan vara en följd av en sjukdom (Wallin & 

Wikkelsø, 2013; SoS, 2016). Bakgrunden till demens kan bero på olika sjukdomar eller skador. 

Dessa kan bero på degenerativ cerebral sjukdom, infarkter av vaskulär sjukdom, ischemiska 

episoder som kan ge cerebrala infarkter, cerebrovaskulära tromboser, högt blodtryck, 

ischemiska skador eller demens som uppstår utan relation till Alzheimer eller cerebrovaskulära 

sjukdomar. De senare kan uppstå i samband med eller av en annan sjukdom (SoS, 2016). Innan 

fastställd diagnos sker en kognitiv försämring och ett försämrat utförande av dagliga aktiviteter 

som kan starta upp till sexton år innan (Verlinden, 2016). Det är runt tio miljoner människor i 

världen som får demens varje år och fyrtiosju miljoner människor var drabbade år 2015. 

Förekomsten av demens ökar i takt med att antalet äldre i samhället ökar som även tros öka 

kraftigt inom de närmaste åren (SoS, 2014e; WHO, 2015, 2017). I samband med en stigande 

ålder ökar risken för att insjuknande tillsammans med en ökad dödlighet i sjukdomen (SoS, 

2014e; Tom, et al., 2015). Det ses även att i samband med en högre utbildning ökar risken för 

en snabbare nedsättning av den kognitiva förmågan som ökar risken för insjuknad (Verlinden, 

et al., 2016). Denna prevalens i sjukdomen ökar likartat för olika länder samtidigt som kvinnor 

ses ha en större risk att insjukna (Fiest, et al., 2016; Prince, et al., 2013). De länder som har 

något högre prevalens är de europeiska länderna Storbritannien, Tyskland, Belgien, Norge, 

Danmark, Sverige, Finland, Spanien, Italien, Nederländerna samt även San Marino och 

Schweiz. Det land som har en högre prevalens för att insjukna i demens inom populationen är 

Frankrike (Prince, et al., 2013). 

Symptom 

Demens leder till flera symptom som påverkar individen negativt i form av både fysiska och 

kognitiva svårigheter. De olika kognitiva förmågorna som försämras är nedsättningar på högre 

kortikala funktioner. Dessa kan yttra sig i försämrat socialt beteende, motivation och emotionell 

kontroll (SoS, 2016). Både personlighet och emotionella reaktioner förändras ofta och det kan 

leda till att en del av personligheten och identiteten förloras tillsammans med både fysiska och 

kognitiva förmågor (Roach & Drummond, 2014; Wallin & Wikkelsø, 2012). Andra symptom 

som är gemensamt för demens och hjärnskador är långsammare tankeförlopp, 

minnesnedsättning och även svårigheter eller oförmåga att hålla tråden vid samtal. Det är även 

vanligt med en nedsatt associationsförmåga och tillsammans benämns dessa symptom för 

subkortikal demens. Andra nedsättningar och svårigheter som kan uppkomma vid demens är 

apraxi, afasi eller spatiala svårigheter som benämns kortikala defekter (Wallin & Wikkelsø, 

2012). Andra kortikala funktioner som försämras är förståelse, tänkande, orientering, 

räkneförmåga, språk, omdöme, inlärningskapacitet samt minne (SoS, 2016). Det har tidigare 

setts en relation till att faktorer så som kognitiva förmågan, minne och utförandet av olika 

aktiviteter i det dagliga livet försämras i större utsträckning innan diagnos för individer som 

senare får demens. Nedsättning utav kognitiv förmåga ses även för individer som inte får 
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demens, men inte i lika stor utsträckning. Denna försämring kan ske ännu tidigare för individer 

som senare insjuknar i Alzheimer (Verlinden, et al., 2016). 

 

De olika beteendemässiga och psykologiska symptomen som uppkommer kan skapa hinder och 

svårigheter för individen i relation till omgivningen. Dessa symptom kan ledas till att 

omgivningen distanserar sig (Ostaszkiewicz, Lakhan, O’Connell, & Hawkins, 2015). Det kan i 

sin tur leda till en ökad förekomst av depression och även en minskad motivation för att utföra 

olika aktiviteter (Cipriani, et al., 2014; WHO, 2006). Det minskade intresset för aktiviteter och 

tidigare intressen kan leda till en minskad motivation till delaktighet i aktiviteter som även kan 

påverka individen negativt i form av ytterligare inaktivitet och ökad depression (WHO, 2006; 

SoS, 2014d). Ytterligare hinder som kan finnas vid utförandet utav olika aktiviteter kan vara en 

minskad möjlighet till utförande genom nedsatta fysiska funktioner (Tak, et al., 2015). 

Huvudsaklig motivationsförlust som även kallas apati drabbar runt 70 % av individer med 

demens och denna förekomst ökar vid utveckling av Alzheimers (Cipriani, et al., 2014; 

Forstmeier & Maercker, 2015). Denna nedsatta motivation kan även leda till längre perioder av 

depression. Emotionell instabilitet är även vanligt så som nedstämdhet vid motgångar, minskad 

tolerans för stress och irritabilitet (Wallin & Wikkelsø, 2012). 

Interventioner vid demens 

Tidigare studier har påvisat att arbetsterapi och andra behandlingsformer främjar individens 

psykologiska välmående samtidigt som det fysiologiska utförandet förbättras. Samtidigt 

främjas motivation, livskvalité samt ökar självständigheten (Aguirre, Woods, Spector & Orrell, 

2013; Kumar, et al., 2014). Vid behandling av demens är det avsett att möjliggöra för individen 

att bibehålla de kognitiva resurserna så länge som möjligt. Det gäller även att möjliggöra 

självständighet inom aktiviteter i det dagliga livet och bibehålla livskvalitén. Behandlingen 

avser även att sakta ner sjukdomsutvecklingen (Winblad, et al., 2016). Tidigare studier har 

undersökt sambandet mellan interventioner riktade mot kognitiv stimulering för att minska 

utvecklingen av kognitiv nedsättning hos individer med demens. Det framkom att det kan 

förhindra utvecklingen av kognitiv nedsättning samtidigt som utförandet av dagliga aktiviteter 

förbättras och bibehålls (Aguirre, et al., 2013; Cheng, et al., 2014; Garrido-Pedrosa, Sala & 

Obradors, 2017). Det är viktigt att aktiviteter inte är för svåra utan att de är anpassade till 

individens behov och förmåga utifrån den mentala träningen som gör att förmågan kan främjas. 

Det går att se att i samband med tidigare studier att den kognitiva förmågan kan främjas av 

aktiviteter som varken är för lätta eller för svåra. Aktiviteterna behöver vara anpassade för att 

stimulera till lagom kognitiv ansträngning samtidigt som de inte är fysisk påfrestande (van 

Alphen, Hortobágyi, & van Heuvelen, 2016; Cheng, et al., 2014). Studier har även påvisat att 

medicinering i samband med kognitiv stimulering inte är nödvändigt för att behandlingen ska 

vara effektiv (Aguirre, et al., 2013). De olika symptomen kan även minskas genom att individen 

distanseras via engagemang i aktiviteter som denna är intresserad utav (Ostaszkiewicz, et al., 

2015). 

 

Vid ett ökat engagemang i aktivitet kan det leda till positiva effekter genom att främja sociala 

relationer, positiva känslor, vårdkontakter och minska rastlöshet. Detta kan även leda till ett 

minskat behov av att vara beroende av andra och ökar möjligheten att vara självständig (Smit, 
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et al., 2016). Det är även viktigt med psykosocialt stöd vid demens och det kan finnas ett behov 

av stöd i samband med utförandet vid delaktighet i aktiviteter (Hugo & Ganguli, 2014; 

Teitelman, Raber & Watts, 2010). Vid utförande av olika aktiviteter är individen även i behov 

av positiv återkoppling från omgivningen tillsammans med en bekräftelse av sina känslor som 

ökar engagemang till aktivitet (Kielhofner, & Forsyth, 2012; Teitelman, et al., 2010). Den 

sociala delaktigheten har en stor betydelse vid aktivitet och vid en ökad delaktighet kan det 

även leda till en minskning av symptom så som apati (Ellis, Doyle & Selvarajah, 2014; 

Kielhofner & Forsyth, 2012). Utifrån utförandet av olika typer av fysiska aktiviteter ökar även 

motivationen och känslan av självständighet. Detta kan leda till en minskad förekomst av både 

psykologiska och beteendemässiga symptom (Kumar, et al., 2014). 

Djur i vården 

Djur för terapeutisk användning sträcker sig långt bakåt i tiden. Redan under antika Egypten 

användes djur vid behandling och under senare delen av 1600-talet upptäckte John Locke att 

barns sociala utveckling kunde främjas genom interaktion med mindre sällskapsdjur. Sedan 

under 1800-talet upptäcktes det att hundar kan lindra depression, enligt Florence Nightingale, 

där individer med kroniska problem främjades mest. Under andra världskriget framkom även 

den positiva inverkan av djur på skadade soldater genom att en hund följde med läkaren Charles 

Mayo för att motverka depression (Coren, 2010). 

 

Vid användning utav djur vid behandling används olika begrepp för olika former. En 

behandlingsform där djur används vid behandling utifrån olika aktiviteter kallas för djur-

assisterade aktiviteter, animal-assisted activities. Inom denna form används djuren för att 

motivera individen och förbättra livskvalitén, men de djur-assisterade aktiviteterna är inte 

målinriktade (Kruger & Serpell, 2010). Vid behandling i form av djur-assisterade aktiviteter 

utgår de inte från något protokoll utan de är generella interventioner där djur används för att 

stimulera till positiv inverkning som är kortsiktiga (Friedmann, Son & Saleem, 2015). En annan 

form av interventioner tillsammans med djur kallas för djur-assisterad terapi och animal-

assisted therapy där djur används som stöd vid olika behandlingar (Kruger & Serpell, 2010; 

Fine, Tedeschi & Elvove, 2015). Under båda dessa begrepp ingår hundar som stöd vid 

behandling (Coren, 2010; SoS, 2014c; Sveriges Veterinärförbund, 2015). Det går att se att 

huvudbegrepp för användning av djur vid interaktion med människor benämns djur-assisterad 

intervention som följs utav olika underkategorier där djur-assisterad terapi och djur-assisterad 

aktivitet återfinns. Aktiviteterna sker mest i form av besök, vid kriser och även i form av 

aktiviteter för individer för att förhindra riskbeteenden medan terapin är kopplad till olika 

professioner inom hälso- och sjukvård (Fine, Tedeschi & Elvove, 2015). Utöver dessa begrepp 

återfinns även en benämning där djur används inom psykosociala behandlingar. Dessa kan gå 

under benämningen pet-assisted therapy som sedan har gått ihop under interventioner som 

kallas för djur-assisterad terapi (Chandramouleeswaran & Russell, 2014). Behandling 

tillsammans med hund kallas även för hund-assisterad terapi, dog-assisted therapy (Möller, & 

Wikström, 2014; SoS, 2014c). Denna behandlingsform är även baserad på ett holistiskt 

förhållningssätt som ser till hela individen (Kamioka, et al., 2014; Steigen, Kogstad & Kåre 

Hummelvoll, 2016). 
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Nationellt kallas hundar som används inom vård och omsorg för vård- eller terapihund som 

ingår under gruppen social tjänstehund (SoS, 2014b; Sveriges Veterinärförbund, 2015; Svenska 

Kennelklubben, u.å.). Hund-assisterad terapi sker genom målinriktade interventioner som går 

att mäta (Coren, 2010). Hunden är diplomerad samtidigt som både hund och förare är utbildade 

utifrån en standardiserad utbildning som följer riktlinjer från Socialstyrelsen (SoS, 2014a). 

Utöver detta följs regelverk och etiska regler samt att hunden används som ett komplement i 

behandlingen inom vård och omsorg (Höök, 2010). Vid behandlingen tränar hunden antingen 

enskilt eller i grupp med individen efter att individen genomfört en behovsprövning. 

Behandlingen beaktar både individens fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i det 

vardagliga livet där individen tränar genom förarens stöd med hunden i samspel (Höök, 2010). 

Mötena mellan individ, hundförare och hund består av målinriktad träning och behandling 

samtidigt som det även är en social aktivitet (SoS, 2014c). Behandlingstillfällena kan bestå utav 

sensorisk stimulering, kroppskontroll, balansträning, fysisk träning eller olika kognitiva 

utmaningar. Ett exempel på en kognitiv utmanande aktivitet kan vara att hunden på kommando 

hämtar olika föremål för att stärka den kognitiva förmågan (Höök, 2010). Aktiviteter 

tillsammans med hund påvisar att denna kan fungera som en naturlig terapeut som kan bidra 

till förbättring utav det fysiska och sociala välbefinnandet (Silfverberg, 2009). 

Tidigare studier av hund-assisterad intervention 

Tidigare studier har påvisat positiva effekter vid interaktion mellan människa och djur 

(Matuszek, 2010). Vid interaktion tillsammans med hund har det upptäckts att nivån av 

oxytocin ökar i blodet som leder till en minskad nivå av stress (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & 

Kotrschal, 2012). Det sker även ett minskat utsläpp av olika stresshormoner som leder till en 

ökad känsla av säkerhet tillsammans med en minskning av ångest (Ernst, 2012; Elmaci & 

Cevizci, 2015). Denna minskade upplevelse av stress har även setts vid interaktion med hundar 

tillsammans med palliativa patienter där deras välbefinnande ökar (MacDonald & Barrett, 

2015). Det har även setts att vid behandling tillsammans med barn där interventionen med hund 

används ökar engagemanget till aktivitet som leder till en mer behaglig och mindre stressfull 

situation (Calcaterra, et al., 2015; Elmaci & Cevizci, 2015). Behandlingen ökar även den egna 

upplevelsen utav lugn och värme (Pedersen, Ihlebæk & Kirkevold, 2012). Interaktion 

tillsammans med hund har via tidigare studier även setts minska förekomsten av depression 

(Nepps, Stewart & Bruckno, 2014) samtidigt som det kan minska emotionella reaktioner samt 

smärtupplevelse (Calcaterra, et al., 2015; Marcus, 2013; Nepps, et al., 2014). Det kan även 

minska förekomsten utav ångest, rädsla och känslan av ensamhet samtidigt (Matuszek, 2010; 

Rosetti & King, 2010) som interaktion med hund har setts främja barns utförande av olika 

aktiviteter efter operationer (Calcaterra, et al., 2015). 

 

Det terapeutiska användandet av djur kan öka individens motivation, förbättra den emotionella 

statusen och även främja social interaktion. Genom interaktionen ökar hunden känslan av att 

individen är viktig i sammanhanget (Matuszek, 2010). I flera studier har det även setts att den 

sociala förmågan och beteendet främjas positivt (Matuszek, 2010; Rosetti & King, 2010; 

Schuck, Emmerson, Fine & Lakes, 2015). I samband med en ökad fysisk aktivitet förbättras 

den kognitiva förmågan och i samband med interaktion med djur har det en positiv inverkan på 

individens kognition tillsammans med beteende. Interaktionen stimulerar till positiv inverkan 
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via hippocampus och prefrontala cortex (Scherder, Bogen, Eggermont, Hamers & Swaab, 

2010). Vid intellektuell nedsättning kan även individens livskvalité öka samtidigt som (Maber-

Aleksandrowicz, Avent, & Hassiotis, 2015) hundar kan ha en positiv inverkan på motivation 

för att utföra olika aktiviteter via emotionella stimulering av prefrontala cortex som främjar 

motivation till aktivitet (Calcaterra, et al., 2015; Wohlfarth, Mutschler, Beetz, Kreuser, & 

Korsten-Reck, 2013). Hundar främjar även förmågan att analysera olika aktiviteter och 

problemlösningsförmåga via en ökad reflektionsförmåga tillsammans med 

kommunikationsförmåga (Murphy, Wilson & Greenberg, 2017). 

Arbetsterapeutiskt perspektiv 

För att uppnå olika arbetsterapeutiska mål föreslås det i en litteraturstudie om djur tillsammans 

med en yngre målgrupp att djur-assisterad terapi kan användas för att främja biomedicinska 

faktorer och prestation inom aktiviteter i det dagliga livet. Det kan även användas för att främja 

både emotionellt och socialt välmående (Andreasen, et al., 2017). Inom arbetsterapi ses 

utförandekapacitet vara beroende av både mentala och fysiska funktioner tillsammans med den 

egna subjektiva upplevelsen av sin förmåga. Viljan till att utföra olika aktiviteter i det dagliga 

livet beror på de olika värderingar, egna intressen och även den egna uppfattningen om sin 

förmåga. Vid utförandet av olika aktiviteter motiveras utförandet genom glädjen i situationen 

där en upplevelse av kompetens uppfylls. Denna vilja och möjlighet till utförande påverkas av 

miljön som antingen främjar eller hindrar utförandet (Kielhofner, 2012a, 2012b). Motivation 

och engagemang till aktivitet är en viktig del i det vardagliga livet då det hjälper individen att 

bibehålla sin förmåga tillsammans med förutsättningarna för att bibehålla den (Kielhofner, 

2012b). Upplevelsen är kopplad till utförandet och ger upphov till olika känslor som tolkas 

utifrån utförandet där individen reflekterar i relation till betydelsen för miljön och sig själv. 

Innan utförandet finns även en förväntan av utförandet och detta kan stimuleras av olika 

möjligheter i miljön (Kielhofner, 2012a, 2012b). Detta kan sedan leda till att aktiviteten upplevs 

meningsfull via meningsfullheten i aktiviteten som kan verka hälsofrämjande (Leufstadius & 

Argentzell, 2010). Vid användningen av ett holistiskt förhållningssätt ses det till hela individen 

och dess behov i relation till miljöns möjligheter eller hinder. Det leder till att behandlingen 

inte enbart riktas mot symptomen av sjukdom utan ser individen som en biologisk varelse i 

behov av möjlighet till aktivitet och hälsa (Wilcock, 2006). För att öka möjligheten för 

aktivitetsutförande i vardagliga aktiviteter för individer med demens kan interventioner vara i 

form av problembaserade strategier tillsammans med förändringar av miljön. Det ses i samband 

med en litteraturstudie ett behov av icke-medicinska behandlingar tillsammans med ytterligare 

kunskap om olika fysiologiska och psykologiska interventioner (Laver, et al., 2017). 

 

Det går att se att det finns ett behov av utformning av alternativa och utökade 

behandlingsalternativ vid demens (Knight & Edwards, 2008; WHO, 2006, 2015, 2017; SoS, 

2014e). Detta ses i relation till den ökande mängden äldre som även leder till en ökad förekomst 

av demens (Knight & Edwards, 2008; WHO, 2015). Utifrån utförandet av aktiviteter i det 

dagliga livet för individer med demens identifieras problemet vara ett minskat 

aktivitetsutförande (Kielhofner, 2012a). Som en slutsats i relation till tidigare forskning ses 

behovet vara att beskriva hundars inverkan i relation till aktivitetsutförande för individer med 

demens (Friedmann, Son & Saleem, 2015). 
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Syfte 

Syftet var att beskriva interventioner med hund i relation till personer med demens. 

Frågeställningar 

1. Vilka typer av interventioner finns det som beskriver hund som intervention för 

individer med demens? 

2. Hur tillämpas interventioner med hund för personer med demens? 

3. Vilken inverkan har interventioner med hund för individer med demens? 

Material och metod 

Studiedesignen är en litteraturöversikt, scoping review. Översikten bestod av litteratursökning 

och granskning samtidigt som resultatet är en översiktlig sammanställning av fynden (Davis, 

Drey, & Gould, 2009; Kristensson, 2014; Levac, Colquhoun, & O'Brien, 2010). 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i relation till exklusions- och inklusionskriterierna som var 

relaterade till frågeställningarna (Arksey, & O’Malley, 2005; Levac, Colquhoun, & O’Brien, 

2010). Inklusionskriterierna var artiklar, samt grå litteratur i form av rapporter som behandlade 

individer med olika typer av demens där alla åldrar och kön inkluderades. Studier som 

prioriterades behandlade hund, aktivitetsutförande och arbetsterapi. Åldern på studierna 

begränsades till sex år, 2012–2018, och skrivna på engelska, norska, danska eller svenska 

(Kristensson, 2014). Exklusionskriterierna var andra typer av sjukdomar eller skador samt 

artiklar äldre än sex år. 

 

Datainsamlingen skedde via en systematisk sökning med sökord relaterade till syfte och 

inklusionskriterier via bibliografiska databaser. Sökorden sammanställdes i en databasöversikt, 

se bilaga 1, och sökorden som användes utgick från både fritext och Booleska sökoperatören 

AND, OR eller NOT samt index-ord via databasens ordlista. Nio olika sökord användes där 

huvudfraserna innehöll animal assisted therapy, dog assisted therapy, dementia och 

occupational therapy, se bilaga 1. Ämnesorden pet therapy och animal assisted therapy 

tillsammans med dementia OR alzheimer användes i relation till databasens ämnesordlista. 

Antalet artiklar i resultatet begränsades till maximalt 20 artiklar genom att inkludera de mest 

relevanta i relation till syfte och frågeställningar. Inkluderingen och exkluderingen av artiklarna 

sammanställdes översiktligt i ett flödesschema, se figur 1, i relation till dess rubrik, abstrakt 

samt fulltext tillsammans med databas (Wengström, & Forsberg, 2013). Dokumentationen 

skedde i relation till avgränsning vid val av rubrik, abstrakt, efter läsning av abstrakt och efter 

läsning av fulltext. Databaser som användes var AMED, CINAHL, MEDLINE och PsycINFO, 

se bilaga 1. Tidskriften Anthrozoös söktes även igenom med stöd av ämnesord animal-assisted 

therapy kopplat till dementia OR alzheimer. Google Scholar användes vid behov av manuell 

sökning och om artiklarna inte fanns i fulltext via abstrakt. Manuell sökning skedde via 
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referenslistan hos valda artiklar och artiklar inom problemområdet (Wengström, & Forsberg, 

2013). 

Urval & datainsamling 

Litteratursökningen resulterade i sammanlagt 781 titlar som valdes för granskning av abstrakt, 

se bilaga 1. Titlar och abstrakt valdes utifrån dess innehåll i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Abstrakt av 440 stycken artiklar inkluderades för att undersökas i fulltext och 

efter en översiktlig läsning inkluderades totalt 122 artiklar för en noggrannare granskning i 

fulltext. De exkluderade artiklarna behandlade fel målgrupp, var litteraturöversikter eller 

skrivna på annat språk än det framkom i abstraktet. Efter sökning via bibliotekets databas och 

manuell sökning framkom att det inte gick att få tag på 13 artiklar och 7 inte fanns tillgängliga 

i fulltext vilket ledde till exkludering. Fulltexten granskades mer noga två gånger, vilket ledde 

till att 38 artiklar inkluderades första gången och 17 artiklar efter den andra granskningen, se 

bilaga 1. Vid den första mer noggranna granskningen inkluderades artiklar som hade mindre 

specifika resultat. Den manuella sökningen av artiklarnas referenser resulterade i tre artiklar för 

läsning i fulltext. Dock behandlade de fel målgrupp som ledde till att de exkluderades. Vid 

genomgång av tidskriften Anthrozoös resulterade det i totalt 14 abstrakt som efter exkludering 

av dubbletter resulterade i 0 artiklar. Totalt efter sökningarna inkluderades 17 artiklar som 

antogs vara tillräckligt många för att besvara syftet. Vid sökningen begränsades antalet träffar 

vid stora sökresultat till 50–100 titlar. 

FIGUR 1: Flödesschema över litteratursökning där sökning skedde i 
databaser från vänster till höger följt av ett nedgående flöde. Inkludering av 
hela sökradien vid exkludering i början. N = antalet studier och kursiv stil 
avser manuell sökning. 
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Dataanalys 

Artiklarna analyserades och sammanställdes via en artikelöversikt, se bilaga 2, beträffande 

författare, geografisk lokalisation, årtal, syfte, studiedesign, studiepopulation, interventionernas 

period samt både resultat och slutsats. Resultatet sammanställdes både utifrån en beskrivande 

numerisk analys i form av en demografisk översikt och en tematisk analys i beskrivande text. 

Vid sammanställning av den numeriska analysen användes även tabeller och vid den tematiska 

sammanställningen kategoriserades resultatet under olika teman som strukturerades i relation 

till studiens frågeställningar och i relation till det insamlade materialet (Kristensson, 2014; 

Levac, Colquhoun, & O’Brien, 2010). 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter som det sågs till var rörande den avsedda översiktens presentation av urval och 

resultat. I samband med urvalet togs det i beaktning om artiklarna fått tillstånd från en etisk 

kommitté och om detta inte var fallet sågs det till om artiklarna innehöll en noggrann 

övervägning runt etik. Det lades vikt vid att redovisa samtliga valda artiklar som relaterade till 

syfte och frågeställningar oavsett resultat (Forsberg, & Wengström, 2013). Genom denna 

litteraturstudie ansågs individer med demens inte belastas med för svåra uppgifter som kan 

uppstå vid en enkät. 

Resultat 

Det insamlade materialet bestod utav sjutton olika artiklar varav inga hittades via manuell 

sökning. Utav dessa studier var två stycken grå litteratur i form utav brev och kommentar. 

Information avseende författarna till artiklar, årtal, titel samt tidskrift och även dess metod, 

ämnesområde, land, syfte, deltagare, etik tillsammans med dess resultat samt slutsats finns att 

se på bilaga 2 med en sammanfattning på tabell 1. Studietypen som var vanligast var 

randomiserade med en kontrollgrupp. Totalt var det elva kvantitativa studier, fyrapilot, ett case 

och en kvalitativ studie. I artiklarna hade deltagarna olika grad utav demens och i 

förekommande fall inkluderades andra sjukdomar separat tillsammans med individer som hade 

demens. De inkluderade artiklarna hade olika geografisk spridning där det vanligaste landet var 

Norge och Sverige med fyra studier var. De följdes av två studier som genomförts i Danmark 

och två studier från Italien. De resterande fem studierna genomfördes i Amerika, Tyskland, 

Spanien, Frankrike och även Australien. Könsfördelningen i de inkluderade studierna påvisade 

en större andel kvinnor än män samtidigt som åldersfördelningen låg på femtiosex till hundraett 

för tretton studier medan medelåldern för tretton av studierna låg på ungefär sjuttiosex år där 

det förekom andra som endast såg till medelåldern, se bilaga 2. 

Typer av interventioner med hund 

Det förekom olika typer utav interventioner och dessa ses översiktligt i tabell 1. En vanlig typ 

av intervention med hund var animal-assisted therapy, djur-assisterad terapi, som återfanns i 

fem olika studier (Majic, et al., 2013; Menna, et al., 2016; Nordgren & Engström, 2012; Swall, 

et al., 2014; Tournier, Vives & Postal, 2017). Utav dessa fem studier var det två stycken som 

genomfördes i Sverige medan (Nordgren & Engström, 2012; Swall, et al., 2014) resterande 

genomfördes i Tyskland (Majic, et al., 2013), Italien (Menna, et al., 2016) och Frankrike 
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(Tournier, Vives & Postal, 2017). Det förekom även en annan form av intervention med 

benämningen hund-assisterad terapi inom en studie från Australien (Travers, et al., 2013). 

 
TABELL 1.  Översikt över studie, design, land och interventionernas typ och tidsperiod. 
 

  Fördelning Intervention 

 
Studier 
(n=17) 

 

 
Design Land Typ Minuter 

Antal 
gånger 
vecka 

Månader 
(veckor) 

Friedmann, et al., (2015) RCT Amerika PAL 60-90 2 3 
Majic, et al., (2013) RCT Tyskland AAT 45 1 (10) 
Menna, et al., (2016) Pilot Italien AAT 45 1 6 
Menna, et al., (2012) Pilot Italien AAA 60 1 6 
Nordgren & Engström, 
(2014a) 

Pilot Sverige AAI 45-60 1-2 18 

Nordgren & Engström, (2012) Case Sverige AAT 60 1 2 
Nordgren & Engström, 
(2014b) 

RCT Sverige DAI 45-60 1-2 6 

Rapp (2017) RCT Norge AAI 30 2 12 
Olsen, et al., (2016a) RCT Norge AAA 30 2 12 
Olsen, et al., (2016) RCT Norge AAA 30 2 12 
Olsen, et al., (2016b) RCT Norge AAA 30 2 12 
Swall, et al., (2014) Kvalitativ Sverige AAT 1500  (10) 
Thodberg, et al., (2016a) RCT Danmark DAI 10 2 (6) 
Thodberg, et al., (2016b) RCT Danmark DAI 10 2 (6) 
Tournier, Vives & Postal 
(2017) 

Pilot Frankrike AAT 60 1 5 

Travers, et al., (2013) RCT Australien DAT 40-50 2 18 
Valentí Soler, et al., (2015) RCT Spanien Hund 30-40 2 3 
       
RCT= randomiserad kontrollerad studie; AAT= animal-assisted therapy; AAI= animal-assisted intervention; 
AAA= animal-assisted activity; DAT= dog- assisted therapy; DAI= dog-assisted intervention; PAL= pet-assisted 
living 

 

Andra vanliga typer av intervention var i form av djur-assisterad intervention som förekom 

inom två studier (Nordgren & Engström, 2014a; Rapp, 2017), djur-assisterad aktivitet som 

förekom inom fyra studier (Menna, et al., 2012; Olsen, et al., 2016a, 2016b; Olsen, et al., 2016) 

och även hund-assisterad intervention som förekom i tre andra studier (Nordgren & Engström, 

2014b; Thodberg, et al., 2016a, 2016b). Utav de djur-assisterade interventionerna genomfördes 

en i Sverige (Nordgren & Engström, 2014a) och en i Norge (Rapp, 2017). Samtidigt 

genomfördes de djur-assisterade aktiviteterna i Italien (Menna, et al., 2012) och i Norge (Olsen, 

et al., 2016a, 2016b; Olsen, et al., 2016). Utav de hund-assisterade interventionerna 

genomfördes en i Sverige (Nordgren & Engström, 2014b) medan två av dem genomfördes i 

Danmark (Thodberg, et al., 2016a, 2016b). Utöver dessa gemensamma interventionstyper fanns 

det även två andra studier med andra interventionstyper. Den första studien använde ”pet-

assisted living” som återfanns i studien av Friedmann et al. (2015) som var den enda studien 

från Amerika. Det inkluderades även en studie från Spanien där hunden användes vid terapi 

tillsammans med individer som hade demens, men där hunden inte definierades. I denna studie 

jämfördes olika sinnestimulerande interventioner (Valentí Soler, et al., 2015). 

 

Utifrån det insamlade materialet ses det ett samband mellan djur-assisterad terapi (Majic, et al., 

2013; Nordgren & Engström, 2012; Menna, et al., 2016; Swall, et al., 2014; Tournier, Vives & 

Postal, 2017) och hund-assisterad terapi (Travers, et al., 2013). Dessa två former inkluderade 

hundar på ett likartat sätt, men studierna använde olika benämningar på interventionerna. Detta 
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ses även i samband med benämning utav aktiviteter tillsammans med hundar. Här uppkom 

benämningarna djur-assisterad intervention (Nordgren & Engström, 2014a; Rapp, 2017) och 

hund-assisterad intervention (Nordgren & Engström, 2014b; Thodberg, et al., 2016a, 2016b). 

Det framkom även att de djur-assisterade och hund-assisterade interventionerna relaterade till 

underbegreppet djur-assisterad och hund-assisterad aktivitet (Nordgren & Engström, 2014a; 

Rapp, 2017; Thodberg, et al., 2016a, 2016b). Det framkom att de vanligaste formerna av 

intervention var hund-assisterad aktivitet med nio studier (Nordgren & Engström, 2014a, 

2014b; Menna, et al., 2012; Rapp, 2017; Olsen, et al., 2016a, 2016b; Olsen, et al., 2016; 

Thodberg, et al., 2016a, 2016b) och hund-assisterad terapi med sex studier (Majic, et al., 2013; 

Nordgren & Engström, 2012; Menna, et al., 2016; Swall, et al., 2014; Tournier, Vives & Postal, 

2017; Travers, et al., 2013). 

Tillämpning av interventioner med hund 

Tillämpningen av interventionerna var olika, men ändå lika. Utifrån längden på varje 

behandlingstillfälle var det vanligast med trettio minuter (Olsen, et al; 2016a, 2016b; Olsen, et 

al., 2016; Rapp, 2017). Denna tid var utökad från trettio upp till fyrtio minuter i studien av 

Valentí Soler, et al. (2015). Den andra vanligaste tidsperioden var fyrtiofem till sextio minuter 

(Majic, et al., 2013; Menna, et al., 2016; Nordgren & Engström, 2014a, 2014b). Andra tider var 

sextio minuter per intervention för tre studier (Nordgren & Engström, 2012; Menna, et al., 2012; 

Touriner, Vives & Postal, 2017) och tio minuter för studierna av Thodberg et al. (2016a, 2016b). 

Friedmann et al. (2015) genomförde interventionerna under sextio till nittio minuter och 

Travers et al. (2013) under fyrtio till femtio minuter. Däremot hade Swall et al. (2014) under 

hela perioden totalt tjugofem timmar som var ettusen femhundra minuter under tio veckor. Det 

framkom att det var vanligast att behandlingstillfällena genomfördes två gånger i veckan 

(Friedmann, et al., 2015; Olsen, et al., 2016a, 2016b; Olsen, et al., 2016; Rapp, 2017; Thodberg, 

et al., 2016a, 2016b; Travers, et al., 2013; Valentí Soler, 2015). Det var även vanligt att 

interventionerna skedde en gång i veckan för fem studier (Majic, et al., 2013; Nordgren & 

Engström, 2012; Menna, et al., 2012, 2016; Tournier, Vives & Postal, 2017) och för två studier 

genomfördes interventionen en till två gånger i veckan (Nordgren & Engström, 2014a, 2014b). 

I studien av Swall et al. (2014) framkommer det inte hur ofta behandlingstillfällen genomfördes. 

Behandlingsperioden med interventionerna var allt från sex veckor (Thodberg, et al., 2016a, 

2016b) upp till arton månader (Nordgren & Engström, 2014a; Travers, et al., 2013). De 

vanligaste perioderna för interventionerna var tolv månader som förekom i fyra studier (Rapp, 

2017; Olsen, et al., 2016a, 2016b; Olsen, et al., 2016) och sex månader för tre studier (Menna, 

et al., 2012; Menna, et al., 2016; Nordgren & Engström, 2014b).  

 

Sammanfattningsvis var den vanligaste behandlingsformen i relation till tidsperioden 

interventioner under trettio till fyrtio minuter som skedde två gånger i veckan under tolv 

månader med djur-assisterad aktivitet (Rapp, 2017; Olsen, et al., 2016a, 2016b; Olsen, et al., 

2016). Tidsperioden med trettio till fyrtio minuter förekom även i en annan studie som 

genomfördes under en kortare period på tre månader, men två gånger i veckan (Valentí Soler, 

et al., 2015). Den näst vanligaste behandlingsformen var under sex månader med en till två 

gånger i veckan under fyrtiofem till sextio minuter med hund-assisterad intervention (Nordgren, 
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Engström, 2014b), djur assisterad terapi (Menna, et al., 2016) och även djur-assisterad aktivitet 

(Menna, et al., 2012). 

Utformning 

Utformningen på de olika interventionerna tillsammans med hund var lika, men ändå olika. Till 

stor del bestod de utav fysisk, social och taktil interaktion. Inom studien av Friedmann et al. 

(2015) bestod behandlingen utav olika aktiviteter i det dagliga livet [ADL], upprepande 

uppgifter, rörelseutslag tillsammans med kommunikation och små motoriska färdigheter. I 

samband med ADL bestod dessa av att borstning utav tänder och päls, ta på en scarf och även 

ge hunden mat. Olika aktiviteter i form av rörelseutslag i denna studie bestod i borstning utav 

pälsen tillsammans med apportering utav en boll. Aktiviteter i form utav att öppna en burk och 

sedan ge hunden godis var upprepande uppgifter. Inom dessa aktiviteter ingick även olika små 

motoriska färdigheter vid klappning utav hunden, rätta till halsband och även ge godis. 

Aktiviteter i form av sociala färdigheter bestod i kommunikation med hunden via kommandon, 

social interaktion och även social interaktion med andra om hunden. Här ingick även fysisk 

kontakt med hunden (Friedmann, et al., 2015). 

 

Inom studien utav Majic et al. (2013) med djur-assisterad terapi riktades interventionerna mot 

aktivering utav individerna med demens tillsammans med social interaktion och underhållning. 

Tillfällena i denna studie var utformade för kommunikation med hunden för att sedan inkludera 

fysisk interaktion. Det fanns sedan möjlighet till aktiv interaktion via apportering utav bollar 

(Majic, et al., 2013). Inom en annan djur-assisterad intervention användes hunden som 

interaktion i form utav fysisk och social interaktion (Swall, et al., 2014). Interventionstypen 

genomfördes även utav Tournier, Vives och Postal (2017) där individerna både vårdade och 

integrerade med hunden genom interaktion i form utav social och fysisk kontakt som i studien 

av Friedmann et al. (2015). Interaktionen var utformade i form utav att individerna klappade, 

borstade, matade och även kommunicerade med hunden (Tournier, Vives, & Postal, 2017). 

Behandlingen inom studien av Nordgren och Engström (2014a) bestod utav målområden som 

inkluderade fysiska, kognitiva eller psykosociala områden. Dessa aktiviteter bestod utav 

liknande aktiviteter som beskrivits i tidigare interventioner. Dessa var kommunikation, 

borstning, promenad, matning och även inlärning (Nordgren & Engström, 2014a). Inom en 

annan studie med djur-assisterad terapi förekom även fysisk aktivitet i form av promenader där 

fysisk interaktion förekom tillsammans med matning av hunden med godis eller vatten 

(Nordgren, & Engström, 2012). I studien utav Nordgren och Engström (2014b) bestod de hund-

assisterad interventionen av träning via problemlösning, finmotorik, greppförmåga och 

precision, kommunikation och språk, minne, socialförmåga och även balans samt muskelstyrka. 

Dessa var riktade mot träning utav kognitiv, fysisk eller psykosocial förmåga (Nordgren, & 

Engström, 2014b). Vid interventionerna framkom det även att ett protokoll användes inom en 

studie vid hund-assisterad intervention där individerna både fysisk och verbalt integrerade med 

hunden (Thodberg, et al., 2016b). Ett liknande protokoll användes även i Swall et al. (2014) där 

aktiviteterna var strukturerade med fokus på interaktion mellan hund och människa.  

 

Vid utformningen av interventionerna togs individens behov i beaktan i samband med 

kommunikation samt fysisk interaktion genom sensorisk stimulering under hund-assisterad 
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intervention (Thodberg, et al., 2016a). Vid djur-assisterad intervention där arbetsterapeut 

inkluderades vid förskrivning utav behandlingen var interventionerna individuellt strukturerade 

(Nordgren & Engström, 2012, 2014a, 2014b; Valentí Soler, 2015). Inom fyra utav studierna 

inkluderades en arbetsterapeut eller sjukgymnast i samband med interventionerna (Nordgren & 

Engström, 2012, 2014a, 2014b; Valentí Soler, et al., 2015). Inom studierna utav Nordgren och 

Engström (2012, 2014a) förskrevs interventionerna med hund utav en arbetsterapeut där 

arbetsterapeuten var tränad i intervention med hund i en av studierna (Nordgren & Engström, 

2014a). I en annan studie utav Nordgren och Engström (2014b) var det antingen en 

arbetsterapeut, en sjukgymnast eller en läkare som förskrev interventioner utifrån individens 

behov. Inom studien utav Valentí Soler et al. (2015) var det en arbetsterapeut, neuropsykolog 

eller en sjukgymnast som genomförde interventionerna tillsammans med individen och hunden. 

Grupper 

Det genomfördes även interventioner med individer där de fick integrera med hunden enskilt 

eller tillsammans i grupp via interaktion med hunden (Rapp, 2017). Dessa genomfördes via 

lekar eller vårdande aktiviteter tillsammans med hunden som kunde ske utom- eller inomhus 

(Menna, et al., 2012). Interventionerna med hund var även konstruerade för att stimulera 

utveckling av spatial-temporal orientering följt av strukturerade aktiviteter där aktiviteterna 

med hunden utgick ifrån en anpassad version av ”reality orientation therapy” protokoll utifrån 

gruppträffar. Uppmärksamhet, spatial-temporal orientering och även språkförmåga var olika 

kognitiva förmågor som avsågs att stimuleras under interventionerna (Menna, et al., 2016). 

 

En annan studie som behandlade djur-assisterad aktivitet i grupp utgick ifrån ett protokoll för 

att möjliggöra standardisering av metoden. Dessa aktiviteter genomfördes i grupp där 

individerna vid början av tillfället hälsade på hunden samt gav den godis. Huvudfokus lades 

sedan på att stimulera till fysisk aktivitet så som bland annat armrörelser eller böjning av rygg 

samt även stimulera kognitiva funktioner, finmotorik och även höja självkänslan genom att ge 

hunden godis. Genom att deltagarna klappade hunden avsågs det att stimulera sensoriskt. 

Deltagarna integrera med hunden genom olika aktiviteter så som att ge hunden godis, 

apportering av leksaker samt även borsta eller klappa hunden (Olsen, et al., 2016a). I en annan 

studie med samma behandlingstyp följde samma protokoll som ovan där individerna vid 

grupptillfällena gav hunden godis, apporterade leksaker eller klappade hunden (Olsen, et al., 

2016b). Detta protokoll användes i en studie av Olsen, Pederson, Bergland, Enders-Slegers, 

Patil och Ihlebæk (2016) vid djur-assisterad aktivitet under tolv veckor som följde samma 

uppbyggnad utifrån aktiviteterna. Gruppinterventioner vid hund-assisterad terapi genomfördes 

även i studien av Travers et al. (2013) som också följde ett protokoll. Individerna hade här 

möjlighet att ha en generell diskussion efter en introduktionsaktivitet och hade även möjlighet 

att individuellt integrera med hunden genom att mata, klappa och/eller leka med hunden. Som 

avslutning lästes även en historia för gruppen (Travers, et al., 2013). 

 

För samtliga gruppinterventioner tillsammans med hund var grupperna mellan tre till sex 

individer för två studier (Olsen, et al., 2016; Rapp, 2017) och i två andra studier bestod 

grupperna utav tre till sju individer (Olsen, et al., 2016a, 2016b). Samtidigt bestod en av 

grupperna av ungefär tio individer (Travers, et al., 2013). För en studie var gruppen baserad på 
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en tidigare gruppmetod där fyra till sex individer inkluderades i grupptillfällena och (Menna, et 

al., 2016) i den sista studien som behandlade gruppinterventioner framkommer inte 

gruppstorleken (Menna, et al., 2012). I studien av Valentí Soler et al. (2015) användes både 

gruppinterventioner och individuell behandling med hund. Grupputformningen genomfördes 

för individer med mild och mild till måttlig demens där grupperna bestod utav nio till femton 

stycken. Samtidigt genomfördes de individuella tillfällena för individer med måttlig till svår 

och svår demens (Valentí Soler, et al., 2015). 

Inverkan av interventioner med hund 

Sinnesstimulering 

Utifrån en studie framkommer det en större sannolikhet för interaktion med hund under hela 

interventionsperioden i jämförelse med en robotsäl och en mjukdjurskatt. Kommunikation var 

mer troligt i samband med hund och robotsäl, men konstant över hela perioden vid interaktion 

med hund som även var vanligare vid en högre ålder och för kvinnor samt vid en mindre nedsatt 

kognitiv förmåga. Förekomsten av ögonkontakt var konstant vid interaktion med hund i 

jämförelse med de andra två interventionsgrupperna där det avtog över tid samtidigt som det 

var vanligare vid en högre ålder. Fysisk kontakt minskade över tid och det var beroende utav 

vårdhem och en ökande mental förmåga som påverkade detta negativt (Thodberg, et al., 2016a). 

 

Det framkommer att vid en jämförelse mellan hund, robotdjur och vanlig interventionsgrupp 

att livskvalitén minskar i mindre utsträckning än utan hund eller robot, dock ökade detta mest 

tillsammans med robotdjur. Inom alla grupperna skedde en negativ påverkan på den kognitiva 

förmågan. Det fanns ingen signifikant skillnad för kognition och apati, men det sågs en 

förbättring över tid vid intervention med hund. Vid intervention tillsammans med hund 

minskade den kognitiva förmågan i mindre utsträckning för individer med svårare demens 

samtidigt som utvecklingen av apati var mindre. För olika neuropsykiatriska symptom ökade 

icke-hämmade beteende signifikant för robotdjur jämfört med hund som ökade i mindre 

utsträckning. Samtidigt ökade både irriterat och hallucinationsbeteende för både robotdjur och 

hund i jämförelse med kontrollgrupp. I samband med robotdjur ökade livskvalitén mest för 

robotdjur följt utav hund. Förekomsten utav ångest och illusioner minskade tillsammans med 

en ökning utav känslan utav eufori. Däremot ökade oroligt eller aggressivt beteende vid 

intervention tillsammans med hund. Depressionsvärdet och abnorma motoraktiviteter ökade 

tillsammans med hund som påvisade en negativ inverkan (Valentí Soler, et al., 2015). 

Beteendemässiga symptom 

Förekomsten utav olika beteendemässiga symptom minskade vid interaktion med hund i hög 

grad tillsammans med en mindre minskning utav olika psykologiska symptom. En minskning 

sågs även för fysiska icke-aggressiva symptom och i samband med uppföljning ökade fysiska 

aggressiva beteenden (Nordgren & Engström, 2014b). Hundar hade en positiv inverkan på både 

aggressivitet och oro vid behandling där dessa symptom hölls på en konstant nivå för individer 

som hade svår och mycket svår demens (Majic, et al., 2013). Denna positiva inverkan 

framkommer även inom tre andra av studierna där oron minskar (Friedmann, et al., 2015; 

Nordgren & Engström, 2012; Tournier, et al., 2017). Den verbala oron kan minska i samband 

med intervention med hund, men (Nordgren & Engström 2012) det kan även öka efter 
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genomförd intervention med hund för att åter igen minska (Nordgren & Engström, 2014b). I en 

av studierna visade det sig att det inte skedde någon skillnad rörande oro (Olsen, et al., 2016a). 

Tournier, Vives & Postal (2017) tar upp att i samband med interventionen varierade graden 

utav interaktion mellan olika tillfällen och detta skedde i större utsträckning vid högre 

förekomst av ångest eller oro. 

 

I relation till olika neuropsykiatriska symptom framkommer det att hundar kan ha en negativ 

inverkan (Tournier, Vives & Postal, 2017; Valentí Soler, et al., 2015). Tournier, Vives och 

Postal (2017) framhåller dock att det kan bero på att interventionen skedde i grupp som kan ha 

påverkat aggressivitet och oro negativt. Dock vägdes de negativa inverkningarna i form av 

minskad förekomsten av eufori, ångest och apati tillsammans med ökningen utav 

hallucinationer upp av positiva effekter. Dessa positiva effekter var i form av minskad illusion, 

irritabilitet, aggression, ohämmade beteenden, abnorma motoriska aktiviteter och även 

depression. Den positiva inverkan indikerade en ökad förekomst av beteenden så som 

avslappning, njutning och leende (Tournier, Vives & Postal, 2017). Dessa fynd i form av ökad 

hallucination, minskad illusion, mindre ökning utav irritabilitet och apati som ökade i mindre 

grad återfinns i studien utav Valentí Soler et al. (2015). Dock framkommer det även motsägande 

resultat rörande positiva effekter i form av ökad eufori och en mindre ökning utav apati än andra 

interventioner tillsammans med en ökad oro eller aggression, depression och även abnorma 

motoriska aktiviteter (Valentí Soler, et al., 2015). Angående apati framkommer det hundar har 

en positiv inverkan på förekomsten samt uppkomsten utav apati genom en förbättring i 

jämförelse andra former av interventioner (Friedmann, et al., 2015; Valentí Soler et al., 2015). 

Majic et al. (2013) framhåller att utvecklingen utav demens kan minskas via en kombinerad 

behandling tillsammans med djur. 

Depression 

Det framkommer inom flera av studierna att interventioner som skedde via interaktion med 

hundar hade en stor eller liten positiv inverkan på depressiva symptom (Friedmann, et al., 2015; 

Majic, et al., 2013; Menna, et al., 2012; Menna, et al., 2016; Olsen, et al., 2016; Rapp, 2017; 

Tournier, Vives & Postal, 2017). Depression minskade i större utsträckning vid interaktion 

tillsammans med hund för individer med demens (Friedmann, et al., 2015; Menna, et al., 2016; 

Olsen, et al., 2016). Samtidigt vid en jämförelse med liknande intervention utan hund skedde 

en försämring (Friedmann, et al., 2015), ingen (Olsen, et al., 2016) eller liten (Menna, et al., 

2016) minskning av depression. Menna et al. (2016) framhöll att depressiva symptom kan 

minska i samband med intervention med hund. Samtidigt framkommer det i en annan studie att 

det inte blev någon skillnad avseende depression utan den hölls stabil i samband med interaktion 

(Thodberg, et al., 2016b). Behandling tillsammans med hund främjade i större utsträckning 

individer med svårare depression vid start och (Travers, et al., 2013) som hade svårare demens 

(Olsen, et al., 2016). Uppkomsten av depression kan utifrån Majic et al. (2013) minskas via en 

indirekt inverkan genom en ökad social delaktighet. 

Kognitiv förmåga 

Inverkan på den kognitiva förmågan är tvåsidig med positiva och negativa effekter. Inom flera 

studier framkommer det att hundar främjar den kognitiva förmågan positivt samtidigt 

(Nordgren & Engström, 2014b; Menna, et al., 2016) som den kognitiva förmågan minskade 
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drastiskt efter tre månader utan interaktion med hund (Nordgren & Engström, 2014b). Vid 

interaktion tillsammans med hunden stimulerade detta till störst förbättring av kognitiv förmåga 

för individer med svårare demens (Menna, et al., 2012; Olsen, et al., 2016). I samband med en 

liten minskning utav den kognitiva förmågan indikerade detta en normal försämring inom tre 

studier (Menna, et al., 2012; Thodberg, et al., 2016b; Valentí Soler, et al., 2015). Majic et al. 

(2013) framhöll att den naturliga försämringen utav den kognitiva förmågan kan påverka 

resultatet av den kognitiva inverkan. Denna normala försämring framhölls kan ha påverkat 

resultatet i studien av Valentí Soler et al. (2015) där det påvisades en mindre försämring vid 

interaktion med hund än vid interaktion tillsammans med en robot. Vid en jämförelse inom en 

studie fann Nordgren och Engström (2014a) att det inte skedde någon förändring av den 

kognitiva förmågan. I relation till den kognitiva förmågan sågs ett samband inom studien utav 

Thodberg et al. (2016a) mellan sannolikheten till fysisk kontakt och kognitiv förmåga vid 

interaktion med hund. Denna sannolikhet för fysisk kontakt och kommunikation ökade vid 

svårare kognitiv nedsättning och längden för kommunikation ökade med en högre kognitiv 

förmåga. Desto svårare kognitiv nedsättning desto mindre sannolikhet för kommunikation med 

hundföraren (Thodberg, et al., 2016a). Olsen et al. (2016b) och Olsen et al. (2016) tar upp att 

det är viktigt för största möjliga positiva effekt att interventionerna är individuellt anpassade 

utifrån individens behov och intressen samt även utifrån både dess funktionella och kognitiva 

nivå. 

Livskvalité 

Thodberg et al. (2016b) tar upp att livskvalitén kan främjas via taktil stimulering och ökad 

kommunikation hos individer med demens i samband med interaktion med hund. Utifrån 

litteratursökningen framkommer det inom flera studier att livskvalitén påverkades positivt vid 

interaktion med hunden (Nordgren & Engström, 2014a; Olsen, et al., 2016a, 2016b; Olsen, et 

al., 2016; Swall, et al., 2013; Travers, et al., 2013). Denna positiva inverkan på livskvalitén 

skedde även för två studier efter interventionens avslut där det även sågs en minskning av 

livskvalitén hos kontrollgruppen (Olsen, et al., 2016a; Olsen, et al., 2016). Förbättringen var 

även högre för livskvalitén inom en annan studie i jämförelse med intervention utan hund 

(Travers, et al., 2013). Vid svårare demens syns en stor förbättring av individernas livskvalité 

över hela interventionsperioden och som även består efter intervention (Olsen, et al., 2016). Det 

framkommer att interaktionen med en hund främjar kommunikation och väcker olika tankar 

samt minnen. Hunden och individen blir som ett via interaktionen som berikar individens liv, 

ger dem mening och känslor. Det uppkommer både bra och dåliga minnen tillsammans med en 

ökad självkänsla som uppkommer via omhändertagande av hunden. Detta ökar i sin tur 

individens styrka och förtroende (Swall, et al., 2013). Detta leder i sin tur till ett förbättrat 

självförtroende (Nordgren & Engström, 2014b). Interaktionen framkallade även glädje och 

skratt som även i sin tur främjade delaktighet i aktiviteter med hunden (Olsen, et al., 2016b). 

Inom en av studierna påvisades ingen skillnad, men i jämförelse med intervention utan hund 

framkommer det att det kan indikera en bibehållande effekt av livskvalitén i samband med 

intervention med hund (Valentí Soler et al., 2015). 

Aktivitetsutförande 

Utifrån litteraturöversikten framkommer det att interventioner med hundar påverkar utförandet 

utav olika aktiviteter i det dagliga livet positivt (Friedmann, et al., 2015; Travers, et al., 2013). 
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Det går även att se att hundar kan främja utförandet utav olika aktiviteter genom en ökad 

motivation tillsammans (Nordgren & Engström, 2014b; Menna, et al., 2016) med en förbättrad 

energiförbrukning (Friedmann, et al., 2015). Via interaktionen främjade även hundarna till 

delaktighet i aktiviteter via en positiv attityd genom en ökad glädje under interventionerna 

(Olsen, et al., 2016b). I jämförelse med andra interventioner framkommer en mer positiv 

inverkan i samband med intervention tillsammans med hund (Friedmann, et al., 2015). I en 

studie av Travers et al. (2013) framkommer det att vid delaktighet i vardagliga aktiviteter i 

samband med intervention med hund minskade, men minskade även vid intervention utan hund. 

I samma studie framkommer det att vid intervention utan hund ledde det till en försämring av 

egenvård. Samtidigt skedde det en förbättring för individer som hade deltagit i behandling 

tillsammans med hund (Travers, et al., 2013). I en annan studie framkommer det att det skedde 

en liten försämring för individer med sämre kognitiv förmåga vid aktiviteter i det dagliga livet 

medan resterande bibehöll sin förmåga till utförande av ADL (Menna, et al., 2012). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet utav studiedesign grundar sig i behovet av att sammanställa befintliga studiers resultat 

över relationen mellan interventioner med hund och individer med demens. Litteraturöversikten 

med inriktning mot inverkan i relation till aktivitetsutförande kan öka insikten och användning 

av hund inom både vården och arbetsterapi. Den valda designen scoping review avser att 

sammanställa material som har hittats som innefattar olika typer av artiklar och litteratur 

(Levac, Colquhoun, & O'Brien, 2010). I samband med sökningen kunde sökorden aktivitet och 

utförande användas i relation till bakgrundsinformationen med koppling till arbetsterapi, men 

detta försöktes beaktades vid inkludering. De inkluderades inte som sökord då dem exkluderade 

relevanta studier vid provsökning. Arbetet avsåg att inkludera maximalt tjugo artiklar och efter 

sökningen inkluderades sjutton stycken som relaterade till syftet och frågeställningarna. I 

relation till genomförandet av litteratursökningen kunde fler studier i form av grå litteratur 

tillförts. Detta genomfördes inte då materialet ansågs vara tillräckligt efter databassökningen. 

Det förekom även olika terminologi i relation till interventionstyperna då materialet skulle 

sammanställas. Det innebar först en uppdelning och senare till en sammanslagning till det 

aktuella begreppet. 

 

Vid databassökningen uteslöts artiklar som behandlade barn och autism i relation till hund som 

var vanligt förekommande, men exkluderades utifrån inklusionskriterierna. Vid 

databassökningen användes fyra olika databaser för att begränsa sökomfattningen, men fler 

kunde ha använts med avsikt att öka materialets omfattning och variation. Det var avsett att 

använda ytterligare en databas, men denna fanns inte tillgänglig via skolans bibliotek. I 

samband med sökningen innan begräsning till årtal uppkom relevanta artiklar innan 2012 som 

uteslöts via årtalsbegränsningen. Genom denna begränsning till årtal kan relevanta artiklar ha 

exkluderats och dessa kunde ha varit av kvalitativ studiedesign som hade stärkt individens eget 

perspektiv av intervention med hund. En manuell sökning genomfördes på tidskriften 

Anthrozoös där inget material hittades inom ramen av inkluderat årsintervall, men som vid ett 

utökat årsintervall eventuellt hade inkluderat fler artiklar. Avsikten med begränsningen till årtal 
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var för att inte få med för många artiklar, men främst för att öka tillförlitligheten för materialet. 

Denna begränsning underlättade dock den enskilda författarens sökning och sammanställning 

av insamlat material. Inom de olika studierna användes det ibland istället för kontrollgrupper 

mättillfällen som skedde vid start, mitt, efter intervention och vid några månaders uppföljning. 

Typerna av design hos de olika inkluderade artiklarna var främst kvantitativa randomiserade 

kontrollerade studier, men även longitudinella och pilotstudier förekom, samtidigt som det 

fanns få tvärsnittsstudier.  

 

I relation till trovärdighetsbegreppen togs det hänsyn till tillförlitligheten vid tolkning av 

resultatet. I samband med sökningen kan resultatet ha blivit påverkat utav att det endast fanns 

en författare som analyserade och inkluderade dem. Dock försöktes det tas i beaktning via noga 

läsning av abstrakt och fulltext tillsammans med en noga redovisning av processen 

(Kristensson, 2014). Resultatet kan ändå ha fått en ensidig tolkning som framkommer i Levac, 

Colquhoun och O'Brien (2010) som kan undvikas vid flera författares uppfattningar och 

tolkningar vid både sökning samt bearbetning. I samband med översättning till svenska för de 

studier som behövde översättas kan det även förekommit en felöversättning, men detta försökte 

undvikas via undersökning av ordens betydelse. Med hänsyn till överförbarheten ger studien en 

översikt över aktuell litteratur och överförbarheten stärktes genom en noggrann redovisning av 

processen. Detta ökar läsarens möjlighet till en kritisk bedömning av strukturen samt material 

och möjliggör replikering. Verifierbarheten ökade genom en noggrann beskrivning av 

tillvägagångssättet som stärktes av sammanfattning av databassökning och artikelöversikt. 

Giltigheten med studien stärktes utav inkludering av nyare studier genom begräsningen till sex 

år (Kristensson, 2014). Dock går det inte att generalisera resultatet då det är en scoping studie. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen avser att tolka och presentera resultatet i relation till både 

bakgrundsinformation samt studiens syfte och frågeställningar. Resultatet tar även i beaktan 

användning för att förbättra kompetensen för professionen samt ger en inblick inför fortsatta 

studier. Utifrån de inkluderade studierna i resultatet framkommer en geografisk spridning som 

kan ha en inverkan på resultatet. Det förekom fler studier om interventioner med hund från 

Sverige och Norge som har en hög prevalens för att insjukna i demens, men däremot för det 

land som har störst prevalens förekom endast en studie inom det valda årsintervallet (Prince, et 

al., 2013). Det förekom även en stor andel studier från de nordiska länderna Sverige, Norge och 

Danmark som kan relateras till utformningen av riktlinjer från år 2014 för standardiserad 

utbildning vid användning av hund inom vården (SoS, 2014a). Djur i vården har under senare 

tid blivit mer belyst (SoS, 2014b; Sveriges Veterinärförbund, 2015; Svenska Kennelklubben, 

u.å.; Höök, 2010). Vid en inblick i populationen inom de inkluderade studierna framkommer 

det att kvinnor inkluderades i högre grad än män. I relation till bakgrunden går det att se att 

kvinnor insjuknar i högre grad i demens än män (Fiest, et al., 2016; Prince, et al., 2013). Dock 

kan detta påverka resultatet för interventionernas utformning och inverkan i relation till män. 

Det går även att se till åldersfördelningen som var stor inom flera studier. Däremot går det inte 

att dra någon slutsats över åldersfördelningen då vissa studier antingen inkluderade medelåldern 

eller hela åldersfördelningen. Däremot ses det i relation till resultatet att interventionerna 

genomfördes i större grad för individer över sextio och förekomsten av demens ökar i samband 
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med en stigande ålder (SoS, 2014e; Tom, et al., 2015). Inom flera studier förekom bortfall som 

kan bero på flytt eller dödsfall då dödsfall i sjukdomen ökar i samband med en stigande ålder 

(SoS, 2014e; Tom, et al., 2015). 

Interventionstyper & tillämpning 

I relation till resultatet benämnde studierna interventionerna olika, men utifrån bakgrundens 

kategorisering ses djur-assisterad aktivitet och djur-assisterad terapi hamna under djur-

assisterad intervention. Denna huvudkategori förekom inom några studier som dess typ, men 

utifrån inblicken i utformning och resultat framkom det att de var utformade som djur-assisterad 

aktivitet (Fine, Tedeschi & Elvove, 2015). Utifrån resultatet i relation till bakgrunden 

framkommer det att den vanligaste formen av intervention tillsammans med hund var djur-

assisterad aktivitet som följdes av djur-assisterad terapi. Utifrån översikten går det att se att 

dessa har en inverkan på utförandet av aktiviteter. Interventionerna benämns även hund-

assisterad aktivitet och hund-assisterad terapi (Chandramouleeswaran & Russell, 2014; Coren, 

2010; Kruger & Serpell, 2010; Möller, & Wikström, 2014; SoS, 2014c; Sveriges 

Veterinärförbund, 2015). Dock går det att se att utformningen på interventioner i form av hund-

assisterade aktiviteter leder till en mer kortsiktig positiv inverkan (Friedmann, Son & Saleem, 

2015). Däremot framkommer det utifrån resultatet och bakgrundsinformationen att den hund-

assisterade terapin var mer målinriktad samt mätbar tillsammans med långvarig påverkan 

(Coren, 2010). Den hund-assisterade terapin föreföll vara mer strukturerad och likartad, vilket 

går att relatera till att den används utifrån riktlinjer och som ett komplement i behandlingen av 

olika professioner inom sjukvården (Fine, Tedeschi & Elvove, 2015; Höök, 2010; SoS, 2014a, 

2014c). De nationella riktlinjer som följs kan påverka användningen av hundar som 

komplement vid behandling då hundarna inte ska påverka övriga vårdpersonals arbetsmiljö via 

en ökad arbetsbelastning (SoS, 2014a). 

 

I relation till utformningen och dess inverkan på individen framkommer det att de hund-

assisterade aktiviteterna ger en kortsiktig hälsofrämjande effekt på depression tillsammans med 

livskvalitén, men att de oftast sker i form av kortare besök under en längre period (Friedmann, 

Son & Saleem, 2015; Fine, Tedeschi & Elvove, 2015). Däremot bibehålls de hälsofrämjande 

effekterna under en längre period vid hund-assisterad terapi via strukturerade 

behandlingstillfällen som genomförs under en kortare period tillsammans med utbildad 

vårdpersonal (Fine, Tedeschi & Elvove, 2015). Utifrån resultatet ses ett sammanhang med 

tidsperioderna där det framkommer att den vanligaste tiden var interventioner under fyrtiofem 

till sextio minuter, två gånger i veckan under perioden av sex till tolv månader. Denna tidsperiod 

kan relateras till betydelsen av rätt utformning utifrån individens resurser genom att vara lagom 

ansträngande för att behandlingen ska vara effektiv (van Alphen, Hortobágyi, & van Heuvelen, 

2016; Cheng, et al., 2014). Mindre än hälften av studierna inkluderade grupper som utifrån 

resultatet kan ha påverkat individerna negativt. Individerna interagerade ändå enskilt med 

hundarna som främjar ett holistiskt förhållningssätt (Kamioka, et al., 2014; Steigen, Kogstad & 

Kåre Hummelvoll, 2016) genom att se till hela individen utöver dess symptom i relation till 

aktivitet (Wilcock, 2006). Detta förhållningssätt uppnås via de individuellt och meningsfullt 

utformade aktiviteterna och även genom en anpassad miljö utifrån individens behov (Steigen, 

Kogstad & Kåre Hummelvoll, 2016). 
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Samtidigt var behandlingarna med hund konstruerade för att stimulera till fysisk, sensorisk, 

social och kognitiv stimulering via anpassade och lagom utmanande aktiviteter (van Alphen, 

Hortobágyi, & van Heuvelen, 2016; Cheng, et al., 2014; Höök, 2010). Denna konstruktion 

framkommer även sedan tidigare vara vanligt i samband med olika aktiviteter vid behandling 

tillsammans med djur (Höök, 2010). Utformningen av aktiviteterna motiverade individerna vid 

både djur-assisterad aktivitet och terapi till ökad delaktighet (Kielhofner, 2012a, 2012b; Kruger 

& Serpell, 2010). Den djur-assisterade terapin var utformad så som framkommer utifrån Höök 

(2010) och Socialstyrelsen (2014c) genom att aktiviteterna var målinriktade. Detta kan 

stimulera till ökat utförande av aktivitet genom anpassning till individernas förutsättningar. 

Denna anpassning framhäver Kielhofner (2012a, 2012b) vara viktig för att främja utförandet 

av aktiviteter. 

Huvudresultat 

De huvudresultat som framkommer utifrån litteraturöversikten är att interventioner tillsammans 

med hund har en positiv inverkan på depression följt utav en förbättrad livskvalité. I samband 

med depression uppkom även en förbättring i högre grad för individer som hade svårare 

depression eller demens. Inom andra målgrupper har både hundar och andra djur setts främja 

depression genom allt från att lindra, minska förekomsten och även motverka uppkomsten utav 

depression (Coren, 2010; Nepps, Stewart & Bruckno, 2014; Rosetti & King, 2010). Detta kan 

i sin tur leda till att förhindra den negativa spiralen som kan uppstå vid depression i relation till 

aktivitetsutförande i samband med demens. Genom att minska förekomsten förhindras det att 

depression leder till inaktivitet som kan leda till en ökad förekomst utav depression (Cipriani, 

et al., 2014; Ostaszkiewicz, Lakhan, O’Connell, & Hawkins, 2015; SoS, 2014d; WHO, 2006). 

Uppkomsten utav depression kan via hundars indirekta inverkan minskas och möjligheten till 

social delaktighet har en stor betydelse för individen vid utförande utav olika aktiviteter. Detta 

kan i sin tur leda till en minskning utav olika symptom som kan uppkomma vid demens (Ellis, 

Doyle & Selvarajah, 2014; Kielhofner & Forsyth, 2012). Denna relation mellan hund och 

människa i samband med depression har en stor betydelse då det även i litteraturöversikten 

framkommer att interventioner utan hund inte främjar depression i lika stor utsträckning. 

Interventionerna utan hund ledde till en liten eller ingen förbättring tillsammans med en 

försämring utav depression. I relation till depression kan även hundar påverka livskvalitén 

positivt via taktil stimulering och verbal interaktion. Inverkan på livskvalitén är viktigt att se 

till då det är en betydelsefull del i det vardagliga livet som påverkar engagemang till aktivitet 

(Matuszek, 2010; Smit, et al., 2016). 

 

Genom resultatet framkommer det att interventionerna kan främja individer med demens 

livskvalité via en ökad självkänsla samt styrka som även består efter avslutad behandling. Den 

ökade självkänslan och styrkan har även framhållits utav Matuszek (2010) och interaktion med 

hund kan utifrån Maber-Aleksandrowicz et al. (2015) studie om hundars inverkan på 

intellektuella nedsättningar öka livskvalitén. I relation till bakgrunden går det även att se att 

målet med utformningen av hund-assisterade aktiviteter är att främja livskvalitén (Kruger & 

Serpell, 2010). Denna positiva inverkan på livskvalitén går även att se i resultatet i samband 

med hund-assisterad terapi. Utifrån resultat och tidigare studier visar det på att interventioner 
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med djur kan öka individens känsla av att vara viktig i sammanhanget. Relationen till hunden 

kan få individer att bli mer framåt och öka dess engagemang i sociala interaktioner (Matuszek, 

2010; Rosetti & King, 2010). Då livskvalitén främjas tillsammans med en berikning utav deras 

liv och ökar deras självförtroende kan även den emotionella statusen förbättras (Matuszek, 

2010). 

Interventionernas inverkan 

Ett annat resultat som framkommer utifrån litteraturöversikten är den emotionella inverkan utav 

interaktion med hund. I samband med demens kan olika beteendemässiga och psykologiska 

symptom minskas, men i mindre utsträckning än depression och livskvalité. De resultat som 

framkommer är att hundar kan minska förekomsten utav oro samtidigt som oron kan hållas på 

en konstant nivå vid svårare demens. Däremot framkommer det även att oron kan öka efter 

genomförd intervention som kan indikera en minskad känsla utav säkerhet (Elmaci & Cevizci, 

2015; Ernst, 2012). Denna upplevelse av säkerhet går att relatera till stress som kan uppstå vid 

demens tillsammans med en ökad känslighet för irritabilitet (Wallin & Wikkelsø, 2012). Sedan 

tidigare har det setts att hundar minskar upplevelsen utav stressfulla situationer och istället leder 

till en behaglig situation som i sin tur ökar engagemang till aktivitetsutförande (Calcaterra, et 

al., 2015; Elmaci & Cevizci, 2015). Orsaken till den mindre stressfulla situationen går att se i 

relation till det ökade utsläppet utav oxytocin i blodet (Beetz, et al., 2012) tillsammans med ett 

minskat utsläpp utav stresshormoner vid interaktion med olika typer av djur (Elmaci & Cevizci, 

2015; Ernst, 2012). Via denna interaktion ökar känslan av säkerhet och tidigare har 

interventioner med djur ökat välbefinnandet för palliativa patienter (Calcaterra, et al., 2015; 

Elmaci & Cevizci, 2015; MacDonald & Barrett, 2015). Pedersen, Ihlebæk & Kirkevold (2012) 

framhäver att upplevelsen utav värme och lugn ökar. I relation till detta går det att se ett 

samband vid intervention tillsammans med hund. Vid en högre förekomst av ångest eller oro 

integrerade individer med demens i större utsträckning med hunden. 

 

Det framkommer även i samband med intervention med hund att det kan påverka individen 

negativt. Det framhålls dock i resultatet att detta kan bero på att interventionerna skedde i grupp 

som kan ha påverkat oro och förekomsten utav aggression negativt. Utifrån detta kan även detta 

inneburit en minskad känsla av säkerhet i situationen (Elmaci & Cevizci, 2015; Ernst, 2012). 

Två studier som behandlade olika beteendemässiga symptom uppvisade vissa områden som var 

motsägelsefulla. Detta kan indikera att förekomsten av eufori, apati, orolighet eller aggression, 

depression och abnorma motoriska aktiviteter är till viss del olika för individer med demens. 

Miljön har en stor inverkan på utförandet i samband med olika aktiviteter och stimulerar på 

olika sätt upplevelsen. Detta kan indikera att miljön i form av individer, hund och även 

utformningen utav miljön kan ha påverkat resultatet (Kielhofner, 2012a, 2012b; Elmaci & 

Cevizci, 2015; Ernst, 2012). 

 

Både förekomsten och utvecklingen utav apati kan utifrån flera studier minskas vid intervention 

tillsammans med hund. Det framkommer att både förekomsten och uppkomsten av apati 

förbättras i större utsträckning i jämförelse med interventioner utan interaktion med hund. I 

relation till detta har det tidigare visat sig att apati kan minska utförandet utav olika aktiviteter 

i det vardagliga livet vid demens (Cipriani, et al., 2014; Forstmeier & Maercker, 2015; SoS, 
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2014d; WHO, 2006). Aktivitetsutförandet påverkas i sin tur utav viljan till delaktighet i 

meningsfulla aktiviteter som är individuellt och även kan minska förekomsten utav apati 

(Fristedt, 2013; Kielhofner, 2012a, 2012b; Ostaszkiewicz, et al., 2015). Möjligheten till 

aktivitet har sedan tidigare setts främja olika symptom som kan uppkomma vid demens 

tillsammans med en ökad livskvalité (Smit, et al., 2016). Utifrån resultatet går det att se i 

relation till andra interventioner utan hund. Det framkommer att hundar främjar motivation till 

aktivitet och minskar förekomsten utav apati i större utsträckning som kan påverka 

aktivitetsutförandet positivt. Genom detta kan även förekomsten utav depression minska som 

är vanligt förekommande vid en minskad motivation. Den minskade motivationen kan leda till 

en negativ inverkan på aktivitetsutförandet i form av inaktivitet (Forstmeier & Maercker, 2015; 

Cipriani, et al., 2014; Wallin & Wikkelsø, 2012). Denna positiva inverkan på motivation till 

aktivitet framkommer även inom en tidigare studie via interaktion med djur vid behandling 

(Matuszek, 2010). 

 

Det ses även en intressant relation mellan emotionell stimulering och interaktion tillsammans 

med djur. Interaktionen stimulerar prefrontala cortex och hippocampus som har en positiv 

inverkan på individens motivation till att utföra olika aktiviteter (Calcaterra, et al., 2015; 

Scherder, et al., 2010; Wohlfarth, et al., 2013). Både motivation och engagemang till 

aktivitetsutförande i det vardagliga livet är en viktig aspekt att främja. Vid möjligheten till 

aktivitet bibehålls förutsättningarna för att utföra olika aktiviteter (Kielhofner, 2012b). Utifrån 

litteraturöversikten framkommer det att aktiviteter tillsammans med hund har hälsofrämjande 

effekter. Vid aktiviteter tillsammans med hunden motiverar aktiviteterna individen till 

utförande av olika aktiviteter samtidigt som de upplevs som meningsfulla. Denna relation till 

aktivitet och meningsfullhet går även att se inom arbetsterapeutisk teori och studier där 

meningsfullhet i aktivitet är hälsofrämjande. Meningsfullheten och utförandet påverkas även 

av möjligheter till utförande i miljön och via individens förmåga i form av psykologiska och 

fysiologiska förmågor (Fristedt, 2013; Kielhofner, 2012a, 2012b; Leufstadius & Argentzell, 

2010; Matuszek, 2010). 

 

Andra områden där interventioner tillsammans med hund har en positiv inverkan sågs vara 

aktivitetsutförandet vid olika aktiviteter i det vardagliga livet. Aktivitetsutförandet har sedan 

tidigare setts kunna främja självständighet i aktivitet via en ökad motivation. Detta kan som 

återfinns i tidigare studier och i litteraturöversikten minska olika beteendemässiga och 

psykologiska symptom (Kumar, et al., 2014). Det framkommer utifrån resultatet att hundar kan 

påverka utförandet utav olika aktiviteter positivt. De olika aktiviteterna i samband med 

interaktion med hund kan skapa en känsla av mening vid utförandet utifrån individens egen 

upplevelse. Detta kan påverkas positivt utav hunden i sammanhanget (Fristedt, 2013; 

Kielhofner, 2012a, 2012b). Detta kan i sin tur påverka individens utförandekapacitet och även 

främja individens hälsa via interaktionen vid aktiviteter som får mening vid behandling 

tillsammans med hunden (Leufstadius & Argentzell, 2010). Denna inverkan skapar i sin tur en 

motivation till utförandet då individen och hunden samspelar som även kan skapa en ökad 

förmåga till reglering utav energiförbrukning. Dock framkommer det även i samband med 

litteraturstudien att även hunden kan motverka utförandet utav aktiviteter i det dagliga livet 

inom en studie, men detta kan vara svårtolkat då det även var samma inom intervention utan 
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hund. Det framkommer även i nämnd studie att det skedde en förbättring utav utförandet av 

aktiviteter i samband med egenvård medan det försämrades för individer vid behandling utan 

hund. Detta kan indikera att miljön har en inverkan i form utav olika faktorer i individens 

omgivning som kan främja eller hindra (Kielhofner, 2012a, 2012b). I relation till detta 

framkommer det att hundar kan motivera och öka engagemang till aktivitet via en ökad känsla 

av självförtroende. 

 

Genom att den fysiska och kognitiva förmågan kan bli nedsatt vid demens ses en relation mellan 

hundars inverkan på aktivitetsutförande avseende en positiv fysisk och kognitiv inverkan. Detta 

ses främst i form av den minskade depressionen som påverkar möjligheten till aktivitet positivt 

(Kielhofner, 2012a, 2012b; Roach & Drummond, 2014; SoS, 2014d, 2016; Wallin & Wikkelsø, 

2012; WHO, 2006). Utifrån en ökad delaktighet i det vardagliga livet som skedde i större 

utsträckning även i jämförelse med andra interventioner går det att se en koppling till ett ökat 

aktivitetsutförande. Genom denna inverkan går det även att se att individens välbefinnande 

ökade via en ökad möjlighet till delaktighet och självständighet (Beetz, et al., 2012; Ernst, 2012; 

Elmaci & Cevizci, 2015; MacDonald & Barrett, 2015). Detta kan i sin tur utifrån översikten 

öka individens engagemang till aktivitetsutförande (Calcaterra, et al., 2015; Elmaci & Cevizci, 

2015; Smit, et al., 2016). Delaktigheten i det vardagliga livet ökade i större utsträckning även i 

jämförelse med andra interventioner. Hunden kan även ses som en viktig del vid 

arbetsterapeutiska interventioner för att uppfylla individens behov av bekräftelse vid olika 

aktiviteter som kan främja engagemang vid utförandet av olika aktiviteter (Kielhofner, & 

Forsyth, 2012; Teitelman, et al., 2010). Inom arbetsterapi är avsikten att förbättra delaktighet 

vid aktivitet och vid användning utav hund vid behandling ses möjligheten öka (Aguirre, 

Woods, Spector & Orrell, 2013; Kruger & Serpell, 2010; Kumar, et al., 2014; Winblad, et al., 

2016). Sambandet mellan svårare demens via hundars inverkan ledde till en förbättrad hälsa 

och förmåga att utföra olika aktiviteter i det vardagliga livet via ett förbättrat självförtroende. I 

samband med dessa resultat framkommer det även att vid en sämre kognitiv förmåga 

försämrades utförandet av aktiviteter i det vardagliga livet i större utsträckning. Individer med 

mindre kognitiv förmåga bibehöll i större utsträckning utförandet utav aktiviteter i det dagliga 

livet. Denna försämrade kognitiva förmåga är ett vanligt hinder för individer med demens som 

skapar hinder vid utförandet utav olika aktiviteter (Roach & Drummond, 2014; SoS, 2016; 

Verlinden, et al., 2016; Wallin & Wikkelsø, 2012). 

 

I relation till sambandet mellan kognition och aktivitetsutförande går det att se utifrån resultatet 

att vid intervention tillsammans med hundar kan den kognitiva förmågan främjas. Denna 

förbättring ses mest påtaglig under intervention med hunden samtidigt som hunden stimulerar 

i större utsträckning till en förbättrad kognition för individer med svårare demens. Via denna 

positiva inverkan utav hund kan den successiva försämringen utav demens minskas. Detta kan 

även i sin tur leda till att främja utförandet utav aktiviteter i det dagliga livet som ses påverkas 

negativt utav en försämrad kognitiv förmåga (Verlinden, et al, 2016). Samtidigt i samband med 

en förbättring utav den kognitiva förmågan utifrån litteraturöversikten sker det även under 

interventionerna en naturlig försämring, men detta kan ske i mindre utsträckning vid behandling 

tillsammans med hund. 
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Då det är en viktig del att möjliggöra för individer med demens att bibehålla den kognitiva 

förmågan så länge som möjligt kan hundar vara en viktig resurs. I relation till tidigare studier 

och denna litteraturöversikt går det att se att aktiviteter tillsammans med hundar leder till 

kognitiv stimulering som kan leda till att utförandet utav aktiviteter i det dagliga livet förbättras 

samt bibehålls (Aguirre, Woods, Spector & Orrell, 2013; Cheng, et al., 2014; Garrido-Pedrosa, 

Sala & Obradors, 2017). Dessa aktiviteter i relation till tidigare studier påvisar att via 

anpassning utifrån både individernas förmåga och behov leder det till både en bibehållande och 

förbättrande inverkan. Vid en anpassning utav aktiviteterna i relation till den kognitiva 

förmågan leder det till en positiv kognitiv stimulering (van Alphen, Hortobágyi, & van 

Heuvelen, 2016; Cheng, et al., 2014). Denna stimulering utav den kognitiva förmågan med stöd 

av hund kan främja problembaserade strategier. Sedan tidigare har problembaserade strategier 

vid behandling setts hjälpa individer med demens (Laver, et al., 2017). I relation till hund har 

det även tidigare studier visat på en positiv inverkan i form utav en förbättrad 

reflektionsförmåga (Murphy, Wilson & Greenberg, 2017). Interventioner tillsammans med 

hundar kan vara en god icke-medicinsk behandling, men det behövs ytterligare information om 

dess utformning samt effekt. Det ses dock en positiv inverkan på kognition i samband med 

intervention med hund även i andra målgrupper (Scherder, et al., 2010). Laver et al. (2017) 

påpekar behovet utav interventioner utan medicinering och utifrån Aguirre et al. (2013) behövs 

inte medicinering i lika stor utsträckning i samband med behandling genom kognitiv 

stimulering. Denna positiva relation framhåller även Laver et al. (2017) där även behovet om 

kunskap om andra interventioner lyfts fram. Det framkommer utifrån litteratursökningen inom 

en studie att utvecklingen utav demens kan minskas i samband med en kombinerad behandling 

tillsammans med djur. 

 

Resultatet utav översikten påvisar flera positiva effekter utav interaktion med hund för individer 

vid olika grader av demens även ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. De olika beteendemässiga 

och psykologiska symptom som kan skapa hinder för individen i vardagen ses kunna minskas 

vid intervention tillsammans med hund (Kumar, et al., 2014; Ostaszkiewicz, Lakhan, 

O’Connell, & Hawkins, 2015). Det framkommer att engagemang till delaktighet ökade som 

ledde till ett ökat aktivitetsengagemang genom en ökad vilja till aktivitet. Detta kan relateras 

till bakgrunden där det framkommer att miljöns resurser kan påverka möjligheten till 

delaktighet och engagemang till aktivitet (Calcaterra, et al., 2015; Elmaci & Cevizci, 2015; 

Kielhofner, 2012a, 2012b; Matuszek, 2010). Då individer med demens har svårigheter med 

aktiviteter i det dagliga livet via olika hinder kan det utifrån resultatet främjas via 

interventionerna (Ostaszkiewicz, Lakhan, O’Connell, & Hawkins, 2015; Tak, et al., 2015). 

Hundarnas positiva inverkan på aktivitetsutförande genom den ökade viljan till delaktighet i 

aktiviteter kan ha en stor betydelse vid användning utav intervention med hund inom 

arbetsterapi (Calcaterra, et al., 2015; Elmaci & Cevizci, 2015; Kielhofner, 2012a, 2012b; 

Matuszek, 2010). Denna betydelse framkommer främst inom studierna som inkluderade 

arbetsterapeuter vid behandling. Det ses även att interventionerna kan fungera som ett alternativ 

för olika medicinska behandlingar. I samband med behandlingen integrerade individerna i 

större utsträckning via fysisk och social interaktion via en indirekt inverkan. Det framkommer 

samtidigt att interventionerna får bättre resultat vid enskilda behandlingstillfällen. Då olika 

kognitiva nedsättningar drabbar individen via en försämrad motivation, socialt beteende 
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tillsammans med en emotionell kontroll kan dessa lindras via intervention med hund (SoS, 

2016). I relation till arbetsterapeutisk teori är den upplevda meningsfullheten med aktiviteten 

av största tyngd då det främjar individens hälsa (Fristedt, 2013; Kielhofner, 2012a, 2012b). 

Detta uppnås utav den främjande effekten i form av ökad socialisering och fysisk aktivitet 

(Knight & Edwards, 2008; Tak et al., 2015). Dessa positiva indikationer vid intervention 

tillsammans med hund går att se redan i samband med behandlingar av Locke och Nightingale 

under 1600-talet och 1800-talet (Coren, 2010). 

Betydelse för arbetsterapi 

Interventioner tillsammans med hund ses som ett positiv behandlingsalternativ vid demens. Det 

kan ha en stor betydelse för att både bibehålla och främja uppkomsten utav kognitiv nedsättning 

vid främst svårare depression och demens (Winblad, et al., 2016). Utifrån översikten ökar 

möjligheten för arbetsterapeuter vid planering utav interventioner tillsammans med hund 

avseende utformning och tidsperiod. Det ses att via interventionerna finns möjligheten att 

främja social interaktion, glädje och viljekraft i samband med aktivitetsutförande som kan ha 

en positiv inverkan på arbetsterapi. Genom det ökade engagemanget framhäver Smit et al. 

(2016) att det kan minska rastlösheten och även främja både sociala relationer och positiva 

känslor. Utifrån detta påverkas arbetsterapi positivt via en ökad kompetens som behövs vid 

behandling utav demens (SoS, 2014e; WHO, 2015, 2017). I relation till arbetsterapeutiska 

modeller har behandlingsformen en stor betydelse för yrket via den ökade möjligheten till 

aktivitetsutförande genom en ökad vilja till aktivitet (Kielhofner, 2012a, 2012b). Denna 

översikt kan även öka kunskapen om alternativa psykologiska och fysiologiska behandlingar 

som ett alternativ till medicinska interventioner (Laver, et al., 2017). Denna alternativa form av 

intervention ses även vara mer kosteffektiv som (Nepps, et al., 2014; WHO, 2006) även är bra 

att prioritera för att främja individens välbefinnande (Socialstyrelsen, 2014e; WHO, 2006). 

 

Via de positiva inverkningarna kan det i sin tur främja möjligheten till aktivitetsutförande via 

individuellt anpassade interventioner som främjar utförande (Cheng, et al., 2014; van Alphen, 

Hortobágyi, & van Heuvelen, 2016). Inverkan har störst betydelse för behandling vid svårare 

demens, kognitiv nedsättning och oro genom en ökad delaktighet. Denna inverkan kan via 

individuellt anpassade aktiviteter främja möjligheten till att bibehålla och främja uppkomsten 

av både depression och kognitiv nedsättning (van Alphen, Hortobágyi, & van Heuvelen, 2016; 

Cheng, et al., 2014; Kielhofner, 2012b). 

Fortsatt forskning 

Det finns ett behov av fortsatt forskning i relation till individer med demens egna upplevelser i 

samband med behandling tillsammans med hund. Det finns flera studier i resultatet som 

behandlar kvantitativ data medan det finns få kvalitativa. Det finns även behov av studier som 

undersöker betydelsen av hund-assisterad terapi vid demens. Det finns även behov utav studier 

över längre perioder för att undersöka inverkan av andra faktorer i omgivningen tillsammans 

med studier som behandlar större populationer. 
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Slutsatser 

Den vanligaste formen av intervention tillsammans med hund för individer med demens är i 

form av hund-assisterad aktivitet under en längre behandlingsperiod medan hund-assisterad 

terapi förekommer vid en kortare behandlingsperiod. Interventionen genomförs vanligast under 

trettio till sextio minuter, två gånger i veckan under sex till tolv månader med hund-assisterad 

aktivitet. Interventionerna består av aktiviteter i form av fysisk, sensorisk, social och kognitiv 

stimulering. Vid behandling av demens kan interaktion med hund främja aktivitetsutförandet 

via en positiv inverkan på depression och livskvalité. Interventionerna med hund kan påverka 

förekomsten och uppkomsten av depression och kan även främja den kognitiva förmågan. Den 

positiva inverkan sker i större utsträckning för individer med svårare demens, kognitiv 

nedsättning eller oro. Interventioner med hund kan även främja delaktighet i dagliga aktiviteter 

via den minskade förekomsten av depression. 
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Bilaga 1 

TABELL: Databasöversikt    

Databas, sökord och inklusionskriterier Antal 
träffar 

Dubbletter 
 

Valda 
abstrakt 

Valda artiklar 
(dubblett) 

AMED     

Dog-assisted intervention AND occupational 
therapy 

    

2012-2018 1 0 1 0 

     

Dog-assisted intervention AND occupational 
therapy AND dementia OR alzheimer 

    

2012-2018 270 0 0  

     

animal assisted OR pet therapy AND 
dementia OR alzheimer NOT pet scan NOT 
drug 

    

2012-2018 244 7 17 0 (2) 

     

TX animal-assist* OR TX dog-assist* OR TX 
dog therapy OR TX animal therapy AND TX 
dementia OR TX alzheimer* 

    

2012-2018 347 18 13 0 (2) 

     

TX dog assist* OR pet OR animal AND 
dementia OR alzheim* AND occupation* 

    

2012-2018 109 14 10 0 (2) 

     

CINAHL     

Dog-assisted intervention AND occupational 
therapy 

    

2012-2018 1 1 1  

     

Dog-assisted intervention AND occupational 
therapy AND dementia OR Alzheimer 

    

2012-2018 6920 1 1  

     

animal assisted OR pet therapy AND 
dementia OR alzheimer NOT pet scan NOT 
drug 

    

2012-2018 6047 17 54 1 (6) 

     

TX animal-assist* OR TX dog-assist* OR TX 
dog therapy OR TX animal therapy AND TX 
dementia OR TX alzheimer* 

    

2012-2018 16130 20 24 (7) 

     

TX dog assist* OR pet OR animal AND 
dementia OR alzheim* AND occupation* 

    

2012-2018 5313 41 35 (6) 

     

MH "Pet Therapy" AND dementia OR 
alzheimer 

    

2012-2018 6987 1 0 0 

     

MEDLINE     

Dog-assisted intervention AND occupational 
therapy 

    

2012-2018 5274 0 25 9 

     

Dog-assisted intervention AND occupational 
therapy AND dementia OR Alzheimer 

    

2012-2018 30659 0 0 0 
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animal assisted OR pet therapy AND 
dementia OR alzheimer NOT pet scan NOT 
drug 

    

2012-2018 28717 55 66 2 (10) 

     

TX animal-assist* OR TX dog-assist* OR TX 
dog therapy OR TX animal therapy AND TX 
dementia OR TX alzheimer* 

    

2012-2018 77928 38 28 (11) 

     

TX dog assist* OR pet OR animal AND 
dementia OR alzheim* AND occupation* 

    

2012-2018 45744 35 29 (10) 

     

MH "animal assisted therapy" AND (dementia 
OR Alzheimer) 

    

2012-2018 23 23 18 (8) 

     

PsychINFO     

Dog-assisted intervention AND occupational 
therapy 

    

2012-2018 2 0 1 0 

     

Dog-assisted intervention AND occupational 
therapy AND dementia OR Alzheimer 

    

2012-2018 26069 1 1 0 

     

animal assisted OR pet therapy AND 
dementia OR alzheimer NOT pet scan NOT 
drug 

    

2012-2018 27500 18 36 6 (7) 

     

TX animal-assist* OR TX dog-assist* OR TX 
dog therapy OR TX animal therapy AND TX 
dementia OR TX alzheimer* 

    

2012-2018 27082 60 58 (10) 

     

TX dog assist* OR pet OR animal AND 
dementia OR alzheim* AND occupation* 

    

2012-2018 7637 20 16 (9) 

     

MAINSUBJECT.EXACT("Animal Assisted 
Therapy") AND dementia OR alzheimer 

    

2012-2018 26234 7 6 (2) 

     

Totalt antal: 345269 377 440 17 (92) 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt       

Nr Författare (år), 
titel, tidskrift, land 

Studiedesign Syfte Population  Interventi
on 

Metod 
(instrument) 

Etik  

1 Friedmann, Galik, 
Thomas, Hall, 
Chung, & McCune, 
(2015). 
Evaluation of a Pet-
Assisted living 
intervention for 
improving functional 
status in assisted 
living residents with 
mild to moderate 
cognitive 
impairment: A pilot 
study. American 
Journal of 
Alzheimer’s 
Disease & Other 
Dementias.  
Amerika 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Utvärdera 
användningen av 
aktiviteter med hund, 
pet-assisted living 
[PAL] intervention, för 
förebygga försämring 
av fysisk funktion 
(energiförbrukning 
och aktiviteter i det 
dagliga livet), 
emotionell 
(depression och 
apati) och 
beteendemässiga 
(oro) funktion i 
assisterat boende 
med mild till medel 
kognitiv nedsättning. 

PAL: n=22 
individer, 4 män, 
14 kvinnor varav 
12 demens. 
Medelålder 79.6 
(56-95). 
Kontroll: n= 18. 
Medelålder: 82.1 
(61-94). 

60-90 
minuter, 2 
gånger/vec
ka under 
12 veckor. 

Fysisk 
funktion:  
Barthel Index. 
ActiGraph. 
Emotionell 
funktion:  
Cornell Scale for 
Depression in 
Dementia 
[CSDD]; Apathy 
Evaluation Scale 
[AES] 
(Zimmerman 
korta version); 
Cohen-
Mansfield 
Agitation 
Inventory [CMAI] 

institutionell 
granskningsnäm
nd av Univer- 
sity of Maryland 
Baltimore. 
Etisk kommitté 
WALTHAM1. 

Depression; PAL 
signifikant förbättring, 
förbättring jämfört med 
kontroll. Större minskning 
över tid än kontroll.  
Apati; PAL långsam 
förbättring över tid. 
Kontroll försämring 
Beteendemässig 
funktion; Liten minskning 
av oro i PAL över tid.  
ADL: Förbättring i PAL. 
Energiförbrukning: 
förbättring i PAL. 

2 Majic´, Gutzmann, 
Heinz, Lang, & 
Rapp, (2013). 
Animal-assisted 
therapy and 
agitation and 
depression in 
nursing home 
residents with 
dementia: A 
matched case-
control trial. The 
American Journal of 
Geriatric Psychiatry. 
Tyskland 

Delstudie av 
en prospektiv 
klusterkohort. 
Matchad case-
kontroll 

Jämföra behandling 
som vanligt och 
vanlig behandling 
plus djur-assisterad 
terapi för vårdhems 
boende som hade 
medel till svår 
demens. 

Totalt: n=65, 
bortfall 11. N=54, 
27 par. 
47 kvinnor, 18 
män. 
Medelålder:82 
(57-101). 
Intervention 
n=27, varav män 
9. 
Kontroll n=27, 
varav män 7.  

45 minuter, 
1 
gång/veck
a. 10 
veckor 
(mars-maj 
2009), 

Mini-Mental 
State 
Examination 
[MMSE]; 
CMAI 
Dementia Mood 
Assessment 
Scale [DMAS]. 
Observation 14 
dagar. 4 veckor 
innan start och 
efter avslutad 
studie.  
 

Skriftligt 
samtycke. 
Godkänd av 
Charite-
University 
Medicine Berlin. 
Declaration of 
Helsinki.  
Good Clinical 
Practice 
Guideline  

Intervention: Stabilt värde. 
För svår och väldigt svår 
demens oro/aggression 
konstant nivå. 
Kontroll: CMAI och DMAS 
ökade som indikerade en 
försämring. Oro/aggression 
och depression ökade över 
tid. 
 
Indikera att djur-assisterad 
terapi vid kombinerad 
behandling minskar 
utveckling av svårare 
symptom. 
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3 Menna, Santaniello, 
Gerardi, Di Maggio, 
& Milan, (2016). 
Evaluation of the 
efficacy of animal-
assisted therapy 
based on the reality 
orientation therapy 
protocol in 
Alzheimer’s disease 
patients: a pilot 
study. 
Pscychogeriatrics.  
Italien 

Pilot studie Bedöma användning 
av djur-assisterad 
terapi anpassad till 
det formella Reality 
Orientation Therapy 
Protocol [ROT] 

Totalt n=50 varav 
37 kvinnor, 13 
män. 3 grupper. 
AAT: n=20, varav 
16 kvinnor, 4 män. 
Medelålder: 72.3. 
ROT: n=20, 14 
kvinnor, 6 män. 
Medelålder: 75.0. 
Kontroll; 10, 
varav 7 kvinnor, 3 
män. Medelålder: 
75.1 

45 minuter, 
1 
gång/veck
a under 6 
månader. 

MMSE; 
Geriatric 
Depression 
Scale [GDS]. 
Start och i slutet 
av 6 månader 
intervention. 

Etisk kommitté 
av University of 
Studies of 
Naples Federico 
II. 
Deklaration av 
Helsinki (1996). 
Konfidentiell. 

Intervention djur: 
GDS minskning, signifikant 
förbättring. MMSE ökning, 
signifikant förbättring. 
Statistisk skillnad i 
jämförelse med andra 
grupperna inom båda 
områdena. 
Intervention endast ROT:  
GDS minskning, signifikant 
förbättring. MMSE ökning, 
signifikant förbättring. 
Kontroll:  
GDS liten minskning, 0.5 
minskning. MMSE nästan 
helt oförändrad. 0.1 i 
skillnad. 

4 Menna, Fontaella, 
Santaniello, 
Ammendola, 
Travaglino, Mugnai, 
Di Maggio, & 
Fioretti, (2012). 
Evaluation of social 
relationships in 
elderly by animal-
assisted activity. 
International 
Psychogeriatrics.  
Italien 

Letter av pilot 
studie 

Föreslog en 
rehabiliterande 
psykosocial aktivitet 
med en grupp av 
patienter, förmedlad 
av ett team av två 
hundar och två 
kliniska utförare. 

N=20. 2 män, 18 
kvinnor 30 % 
demens och 70 % 
organisk 
nedsättning. 
Ålder: 69-89 

60 minuter, 
1 
gång/veck
a under 6 
månader.  

MMSE; GDS; 
Performance 
test of Activities 
of Daily Living. 
Innan start och 6 
månader efter 
intervention 

- ADL: Liten försämring. 
Liten försämring för de 
med sämre kognitiv 
funktion. GDS: Minskning 
av depressiva symptom för 
individer med neurologiska 
och/eller inre 
nedsättningar. MMSE: 
Signifikant förbättring för 
individer med sämre 
kognitiv funktion. Ingen 
skillnad eller långsam 
försämring i logisk 
memorerings förmåga. 

5 Nordgren & 
Engström, (2014a). 
Animal-Assisted 
intervention in 
Dementia: Effects 
on quality of life. 
Clinical Nursing 
Research. Sverige 

Pilot, pre- och 
post-test 

Utvärdera effekterna 
av djur-assisterad 
intervention på 
livskvalitén hos 
individer med demens 
i vårdhem i Sverige. 

N=20; 12 kvinnor, 
8 män. 
Exkluderade n=9. 
Medelålder: 83. 7  

45-60 
minuter, 1-
2 
gånger/vec
ka, 10 
tillfällen 
totalt.  

MMSE; 
Quality of Life in 
Late-stage 
Dementia 
questionnaire 
[QUALID] 

Godkänd av 
Regional Board 
of Research 
Ethics, Uppsala. 
Frivilligt. 

Förbättrad livskvalité. 
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6 Nordgren & 
Engström, (2012). 
Effects of animal-
assisted therapy on 
behavioural and/or 
psychological 
symptoms in 
dementia: A Case 
report. American 
Journal of 
Alzheimer’s & Other 
Dementias.  
Sverige 

Case, pilot, 
kvasi-
experimentell 
longitudinell. 
Pre-post 

Undersöka effekter av 
djur-assisterad terapi 
på farmaceutisk 
behandling; 
beteendemässig och 
psykiatriska 
symptom; aktiviteter i 
det dagliga livet; 
kognition och 
orientering; 
livskvalité; smärta och 
fallrisk. 

N=1, 83 år, 
kvinna. 

60 minuter, 
1 
gång/veck
a under 8 
veckor i 
sträck 
under 5 
månader. 

MMSE; CMAI; 
Multi-
Dimensional 
Dementia 
Assessment 
scale [MDDAS]; 
ADL taxonomi; 
QUALID. 
1 vecka innan, 
efter intervention 
avslut, 3 
månader efter. 

Godkänd av 
Regional Board 
of Research 
Ethics, Uppsala. 
Frivilligt. Skriftlig 
information 

CMAI: Fysisk aggression 
efter intervention börja ta 
tag i andra. Ej vid 
uppföljning. Verbal 
orolighet Förbättring efter 
intervention, ingen verbal 
orolighet som tidigare. 
Fysisk icke-aggression 
ingen förändring. MDDAS: 
Motstånd öka vid 
på/avklädning, minska 
uppföljning. 
Uppmärksamhetssökande 
ökning efter och 
uppföljning. Sömn öka vid 
uppföljning. Vandrande öka 
vid uppföljning. MDDAS: 
Samarbete ökade efter och 
uppföljning. Initiativ ökade 
efter, men minska 
uppföljning. 
Misstänksamhet minskade 
vid uppföljning. 
Hjälpsökande minskade vid 
uppföljning. Förvrängning 
minskade efter och 
försvann vid uppföljning. 
Rastlöshet minskade efter 
och försvann vid 
uppföljning. MMSE: ökade 
efter intervention. QUALID: 
ökade efter intervention. 

7 Nordgren & 
Engström, (2014b). 
Effects of dog-
assisted 
intervention on 
behavioural and 
psychological 
symptoms of 
dementia. Nursing 
older people.  
Sverige 

Kvasi-
experimentell 
longitudinell, 
pre-/post-test 

Utvärdera effekter av 
en hund-assisterad 
intervention på 
beteendemässiga och 
psykologiska 
symptom av boenden 
med demens under 
sex månader.  

N=33. 
Intervention: 
n=20, 8 män, 12 
kvinnor. Bortfall 9. 
Medelålder: 81, 
(63-91). 
Kontroll: n=13 
varav 3 män 10 
kvinnor. Bortfall 5. 
Medelålder 83, 
(71-94) 

45-60 
minuter, 1-
2 
gånger/vec
ka 

MMSE;  
MDDAS;  
CMAI. 
Innan, direkt 
efter, 3 månader 
uppföljning, 6 
månader 
uppföljning 

Regional Board 
of Research 
Ethics, Uppsala. 
Följde Mental 
Capacity Act 
2005 in England 
and Wales 
(Departments 
for 
Constitutional 
Affairs). 

Intervention; CMAI verbal 
oro direkt efter intervention, 
minska vid 3 månader 
uppföljning till samma som 
före intervention. 
Signifikant ökning efter 6 
månader. Fysisk icke-
aggressivt beteende 
minskade mycket direkt 
efter intervention. Fysisk 
aggressivt beteende ökade 
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 Adults with 
Incapacity 
(Scotland) Act 
2000. 
Verbal och 
skriftlig 
information. 

vid uppföljning efter 6 
månader. MDDAS; 
Beteendemässiga 
symptom minskade direkt 
efter intervention. 
Psykologiska symptom 
minskade lite direkt efter 
intervention. MMSE: Liten 
ökning efter intervention. 
Ökade mycket efter 3 
månader och minska igen 
vid 6 månader till under 
startvärdet.  
Kontroll; CMAI högst vid 
start och lägst efter 6 
månader. Små 
förändringar på MMSE och 
MDDAS. 

8 Rapp, (2017). More 
research needed on 
animal-assisted 
interventions in 
dementia. 
Evidence-based 
Nursing. 
Norge 

Kommentering 
av 
randomiserad 
kontrollerad 
studie via 
kommentering 

Undersöka effekterna 
av en 12 veckor djur-
assisterad 
intervention med 
personer med 
demens boende på 
vårdhem i Norge. 

Intervention 
n=28. 
Kontroll n= 30. 

30 min, 2 
gånger/vec
ka. Under 
12 veckor. 

Observation av 
beteendemässig
a symptom, 
depression och 
livskvalité.  
Start, efter 12 
veckor direkt 
efter intervention 
och 12 veckor 
uppföljning.  

 Intervention: Signifikant 
skillnad från start till 12 
veckor uppföljning (efter 24 
veckor). Viss förbättring 
under 12 veckor 
intervention i 
interventionsgrupp som 
bestod stabilt till 12 veckor 
uppföljning. 
Kontroll: signifikant 
försämring/ökning av 
depressiva symptom under 
24 veckor. Ingen signifikant 
skillnad på 
beteendemässiga 
symptom eller livskvalité. 

9 Olsen, Pedersen, 
Bergland, Enders-
Slegers, & Ihlebæk, 
(2016a). Effect of 
animal-assisted 
activity on balance 
and quality of life in 
home-dwelling 
persons with 

Kluster 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Prospektiv. 

Undersöka om, i 
kontext av hos 
hemmaboende 
personer med 
demens som deltar 
daglig verksamhet, 
djur-assisterad 
aktivitet kan ha en 
effekt på faktorer 

Totalt: n=80. 
Intervention: 
n=42, 1 bortfall. 
18 män och 21 
kvinnor. 
Medelålder: 84.0. 
Kontroll: n=38, 
14 män och 23 

30 minuter, 
2 
gånger/vec
ka under 
12 veckor. 

MMSE vid start; 
Norsk version av 
Berg Balance 
Scale [BBS]; 
QUALID;  
Clinical 
Dementia Rating 
[CDR]; 

Regional 
Committee for 
Medical 
Research 
Ethics.  
Följer Helsinki 
Declaration. 
Skriftlig och 
muntlig 

Intervention; BBS Erhöll 
en genuin ökad skillnad i 
balans. 
QUALID ökade till avslut 
och ännu mer vid 
uppföljning 16.65. Ingen 
effekt på livskvalité mellan 
start till avslut eller start till 
uppföljning. 
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dementia. Geriatric 
Nursing. 
Norge 

relaterade till risker av 
fallolyckor, med 
balans och livskvalité 
som huvudresultat. 

kvinnor. 
Medelålder: 81.7 
 

BBS och 
QUALID start, 
efter avslutad 
intervention och 
3 månaders 
uppföljning. 

information, 
samtycke och 
frivilligt. 

Kontroll; BBS liten ökning 
till avslut, större ökning vid 
uppföljning. QUALID 
ökade vid interventions 
avslut och minskade vid 3 
månaders uppföljning. 

10 Olsen, Pedersen, 
Bergland, Enders-
Slegers, Patil, & 
Ihlebæk, (2016). 
Effect of animal-
assisted 
interventions on 
depression, 
agitation and quality 
of life in nursing 
home residents 
suffering from 
cognitive 
impairment or 
dementia: a cluster 
randomized 
controlled trial. 
International 
Journal of Geriatric 
Psychiatry.  
Norge 

Kluster 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Prospektiv.  

Undersöka möjliga 
effekter på 
depression, oro och 
livskvalité i vårdhem 
boende med demens 
eller kognitiv 
nedsättning genom 
en intervention med 
djur-assisterad 
aktivitet och en 
uppföljningsstudie. 

Totalt n=58 till 51 
via 7 bortfall.  
Intervention: 
n=28, medelålder 
82.9. 
Kontroll: n=30, 
medelålder 84.1. 

30 minuter, 
2 
gånger/vec
ka under 
12 veckor i 
grupper 
om 3-6 
deltagare. 

CSDD; QUALID; 
CDR;  
Brief Agitation 
Rating Scale 
(BARS). 
Functional 
Performance-
applicable 
Dementia.  
 
Mätning innan, 
avslutad 
intervention och 
uppföljning efter 
3 månader. 

Regional 
Committee for 
Medical and 
Health Research 
Ethics.  
Helsinki 
Declaration. 
Muntlig och 
skriftlig 
information. 
Frivilligt och 
samtycke. 

Intervention: 
CSDD minskning. 
Signifikant effekt från start 
till uppföljning. Kontinuerlig 
minskning av depression. 
QUALID signifikant effekt 
på livskvalitén under hela 
perioden. Minskning som 
visa på en förbättring. 
Kontroll: 
CSDD kontinuerlig ökning 
av depression. Ökad 
QUALID över perioden 
som visade en minskning 
av livskvalité. 
Signifikant skillnad mellan 
grupper, fler i intervention 
förbättrades. Ingen 
signifikant förbättring av 
oro eller kognitiv nivå. 
Ingen signifikant skillnad i 
totala deltagarna.  
CDR Depression 
förbättrades nästan 
signifikant vid svårare 
demens. 
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11 Olsen, Pedersen, 
Bergland, Enders-
Slegers, & Ihlebæk, 
(2016b). 
Engagement in 
elderly persons with 
dementia attending 
animal-assisted 
group activity. 
Dementia.  
Norge 

2 kluster 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Prospektiv. 

Systematiskt 
registrera beteenden 
relaterade till 
engagemang I en 
grupp djur-assisterad 
aktivitet intervention 
för personer med 
demens i vårdhem 
och bland 
hemmaboende 
personer med 
demens som deltog i 
daglig verksamhet. 
Andra målet är att 
undersöka möjliga 
skillnader mellan de 
två populationerna.  

N=21 vårdhem, 
n=28 daglig 
verksamhet 
Intervention: 
n=28 vårdhem, 
n=42 dagcenter. 
Medelålder: 84.1 
Kontroll: n=30 
vårdhem, n=38 
dagcenter. 
Medelålder: 84.8. 

30 minuter, 
2 
gånger/vec
ka under 
12 veckor I 
grupper 
om 3-7 
deltagare. 
Varje 
individ 5-6 
min. 

CDR;  
MMSE;  
Videoobservatio
n 

Helsinki 
Declaration. 
Regional 
Committee for 
Medical 
Research 
Ethics.  
Skriftligt 
samtycke och 
frivilligt. 

Ökad glädje och 
engagemang till aktivitet. 

12 Swall, Ebbeskog, 
Lundh Hagelin, & 
Fagerberg, (2014). 
Can Therapy dogs 
evoke awareness of 
one’s past and 
present life in 
persons with 
Alzheimer’s 
disease? 
International 
Journal of Older 
People Nursing.  
Sverige 

Kvalitativ. 
Fenomenolog- 
isk hermeneu- 
tisk metod 

Upplysa om 
meningen av den 
levda erfarenheten av 
möten med en terapi 
hund för individer 
med Alzheimer. 

N=5, 1 man, 4 
kvinnor, 89-95 år. 

10 besök 
per person. 
Totalt 25 
timmar. 

Transkribering Regional Board 
of Research 
Ethics 
(2010/220-31/1). 
Skriftlig 
information och 
samtycke. 

Ökad livskvalité 

13 Thodberg, 
Sørensen, 
Videbech, Poulsen, 
Houbak, Damgaard, 
Keseler, Edwards & 
Christensen, 
(2016a). Behavioral 
responses of 
nursing home 
residents to visits 
from a person with 
a dog, a robot seal 

Randomiserad 
kontrollerad 
design via 
block design 

Studera om 
vårdhems boende 
integrera olika med 
ett riktigt djur/hund 
jämfört med interaktiv 
och icke-interaktiv 
låtsas djur under 
varannan vecka djur-
assisterad besök, 
mätt med kvantitativ 
mätningar av 
beteende. 

N=124, bortfall 
n=24. Medelålder 
85.5. 
Hund: n=36, 
bortfall 2.  
Robotsäl: n=41. 
Bortfall 7. 
Leksakskatt: 
n=34. Bortfall 4. 

10 minuter 
och 
Individuell 
tid, 2 
gånger/vec
ka under 6 
veckor. 
12 besök 
totalt. 

Observation och 
video. 
MMSE; 
GDS; 
The Gottfries -
Bråne-Steen 
Scale [GBS] 

The Scientific 
Ethical 
Committee for 
Denmark. 
The Danish 
Data Protection 
Agency. 
Skriftligt 
samtycke. 
Frivilligt 

Fysisk kontakt: Större 
sannolikhet hund eller säl. 
Fysisk kontakt minskade 
över interventionsperiod. 
Påverkades negativt av 
ökande MMSE. Mindre 
fysisk kontakt för hund och 
robot säl. 
Kommunikation: Högre 
sannolikhet hund eller 
robotsäl. Konstant för 
hund, minskade över tid för 
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or a toy cat. 
Anthrozoös. 
Danmark 

Utforska om riktiga 
djur stimulera boende 
olika jämfört med 
artificiella djur och om 
detta kunde relateras 
till nivå av 
återkoppling. 

andra. Kvinnor och högre 
ålder större sannolikhet. 
Minskade ej över tid för 
hund. Sannolikhet prata 
om djur högre för kvinnor, 
vid högre ålder och högre 
MMSE. Ögonkontakt: 
Sannolikhet med hunden 
förändrades ej över tid, 
minskning för kontroll. 
Större sannolikhet första 
perioden för hund och säl, 
sen högre för hund. 
Påverkades positivt av 
åldern och observant. 
Sannolikheten ögonkontakt 
människa minskade under 
interventionen. Kognitiv 
funktion: Nivån av kognitiv 
nedsättning påverkades 
sannolikheten att röra och 
prata med djuret, oavsett 
besökstyp. Svårare 
kognitiv nedsättning mer 
troliga fysisk kontakt och 
kommunikation. Vid hög 
funktionsnivå ökade 
kommunikationslängden 
med besöksperson jämfört 
med mer allvarligt 
nedsättning. GBS: samma 
resultat för sannolikhet 
fysisk kontakt och 
kommunikation. Kortare 
perioder av konversation 
med besöksperson, desto 
svårare kognitiv 
nedsättning. 
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14 Thodberg, 
Sørensen, 
Christensen, 
Poulsen, Houbak, 
Damgaard, Keseler, 
Edwards, & 
Videbech (2016b). 
Therapeutic effects 
of dog visits in 
nursing homes for 
the elderly. 
Psychogeriatrics. 
Danmark 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie, block 
design 

Mäta effekter av 
besök varannan 
vecka från en person 
med en hund. 

N=124, bortfall 24 10 minuter, 
2 
ggr/vecka, 
12 gånger i 
form av 
varannan 
vecka. 6 
veckor 
lång. 

MMSE; 
GBS; 
GDS; 
Confusion 
Assessment 
Method 

-  Psykiatriska värden: 
Förändring under 
intervention:  
MMSE försämring. 
GBS försämring. 
GDS förbättring.  
Förändrades ej veckan 
efter sista besök.  

15 Tournier, Vives, & 
Postal, (2017). 
Animal-assisted 
intervention in 
dementia: Effects 
on neuropsychiatric 
symptoms and on 
caregivers’ distress 
perceptions. Swiss 
Journal of 
Psychology. 
Frankrike 

Pilot studie Bedöma effektiviteten 
av en djur-assisterad 
terapi program 
implementerad i ett 
vårdhem för att 
minska 
neuropsykiatriska 
symptom hos äldre 
med medel till svår 
demens och studera 
utvecklingen av 
förändringar under 
djur-assisterad terapi. 
Undersökte 
beteenden under 
djur-assisterad terapi 
session och 
neuropsykiatriska 
symptom både innan 
och efter 5 månader 
av en veckovis djur-
assisterad terapi 
intervention. 

N=15, bortfall 4.  
10 kvinnor, 1 man. 
Medelålder: 82.9 
(71-93). 

60 minuter, 
1 
gång/veck
a under 5 
månader. 

Systematisk 
insamling av 
beteende de 
första 19 
sessionerna.  
Start och 
uppföljning.  
NPI innan start 
och direkt vid 
avslut. 

Deklaration av 
Helsingfors. 
Godkänd av 
Etisk Review 
Board of the 
University of 
Bordeaux och 
chef på 
vårdhem. 
Samtycke och 
information om 
frivilligt. 

Signifikant effekt inom 
samtliga kategorier.  
Negativ inverkan: global 
signifikant ökning. Positiv 
inverkan: signifikant 
ökning över perioden, men 
minskning mellan period 1-
3. 
Delaktighet: ökning. 
signifikant ökning mellan 
period 1-4, men ingen 
signifikant skillnad mellan 
period 3-4. 
NPI Efter intervention: 
Minskning, ej signifikant. 
Minskning vårdares 
ångest. Hallucination: 
Ökning. Depression: 
minskning. Eufori: 
minskning. Abnorm 
motoraktivitet: minskning. 
Signifikant minskning i 
distress, depression, 
abnorm motoraktivitet och 
disinhibition. 
Efter intervention: 
minskning av oro 
associerad med illusion 
och eufori. 
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16 Travers, Perkins, 
Rand, Bartlett & 
Morton, (2013). An 
evaluation of dog-
assisted therapy for 
residents of aged 
care facilities with 
dementia. 
Anthrozoös.  
Australien 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Genomföra en 
randomiserad 
kontrollerad studie av 
hund-assisterad 
terapi för individer 
med demens boende 
på ett äldreboende 
med valida instrument 
för humör, livskvalité 
och psykosociala 
funktioner och 
kontrollerad 
potentiella 
confounding 
variabler. 

N=67, bortfall: 12. 
Fördelning 
boenden; A: 19, 
B: 16, C:20. 
Medelålder 85. 

40-50 
minuter, 2 
gånger/vec
ka, 11 
veckor per 
gång under 
18 
månader. 

Quality of Life-
Alzheimer’s 
Disease [QOL-
AD]; Medical 
Outcomes Study 
36-Item Short 
Form Health 
Survey Version 
1.0; Geriatric 
Depression 
Scale Short 
Form [GDS-SF]; 
Multidimensional 
Observational 
Scale for Elderly 
Subjects 
[MOSES] 

Universitet 
Queensland 
Human 
Research Ethics 
Committee. 
Skriftligt och 
muntligt 
samtycke. 

Intervention:  
Medel QOL-AD: 
Signifikant högre i ett 
boende, men signifikant 
lägre i ett annan. Den lägre 
var utbrott av magsjuka 
under sista veckan, v.11.  
MOSES medel lägre och 
bättre för de med sämre 
startvärden. 

17 Valentí Soler, 
Agüera-Ortiz, 
Olazarán 
Rodríguez, 
Mendoza 
Rebolledo, Péres 
Muñoz, Rodríguez 
Pérez, Osa Ruiz, 
Barrios Sánchez, 
Herrero Cano, 
Chillón, Felipe Ruiz, 
López Álvarez, 
León Salas, Cañas 
Plaza, Martín Rico, 
Abella Dago, & 
Martínez Martín, 
(2015). Social 
robots in advanced 
dementia. Frontiers 
in Aging 
Neuroscience. 
Spanien 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie, block 
design 

Testa effekten av 
introduktion av 
humanoid robot, en 
djurrobot [PARO] och 
en riktig tränat djur 
[DOG] i terapeutisk 
session för patienter 
med demens i 
relation till 
beteendeförändringar
, apati och livskvalité. 

Totalt n=148, 
bortfall n=25. 90 
% kvinnor. 
Fas 1 ingen hund.  
Fas 2:  
Kontroll n=32. 
PARO n=42. 
Hund n=36. 
Medelålder 84.7, 
(59-101). 

30-40 min, 
2 
gånger/vec
ka, under 3 
månader. 
Total 
tidsperiod 
2 år, hund 
under fas 2 
tillsamman
s med 
PARO och 
kontroll 

MMSE;  
Severe Mini 
Mental 
Examination 
[sMMSE]; 
QUALID; 
Global 
Deterioration 
Scale [GDeS]; 
Neuropsychiatric 
Inventory [NPI] 
Apathy Scale for 
Institutionalized 
Patients with 
Dementia 
Nursing Home 
version 
[APADEM-NH]; 
Apathy 
Inventory [AI]. 

Information och 
samtycke.  
Godkänd av 
CIEN 
Foundation 
Ethical 
Committee. 

GDeS Ökning för alla 
grupper. Minskad 
funktionell nivå. 
MMSE ingen signifikant 
skillnad mellan grupper. 
sMMSE ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna. 
Hund mindre försämring 
vid svårare kognitiv 
nedsättning. 
APADEM-NH ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupperna. Mindre 
försämring av apati med 
hund, hälften än de andra. 
QUALID Signifikant 
skillnad, signifikant ökning 
för PARO. Mycket mindre 
försämrad livskvalité än för 
kontrollgrupp, 
NPI signifikant ökning för 
hallucinationer och 
irritabilitet/labilitet i PARO 
och hund, minskning för 
kontroll. Icke-hämmade 
beteenden signifikant 
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ökning i PARO och hund. 
Nattliga 
beteendestörningar 
signifikant minskning för 
PARO och hund. 
NPI hund: Totalt NPI 
förbättring över tid med 
hund. Illusion förekom i 
mindre utsträckning. 
Hallucination signifikant 
ökning. Oro/aggression 
ökning. Ångest minskning 
jämfört med de andra som 
ökade. Eufori ökning mest 
med hund. 
Depressionsvärde ökade. 
Icke-hämmade beteenden 
liten minskning, öka för 
andra. Irritabilitet knapp 
skillnad. Abnorm 
motoraktivitet stor ökning. 
Nattlig beteendestörning 
ingen skillnad. 

 


