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Sammanfattning 
Bakgrund: Demens är ett progredierande sjukdomstillstånd som leder till psykiska 
och sociala funktionsnedsättningar. I takt med att befolkningen ökar och blir allt äldre 
ställs högre krav på omvårdnaden och behandlingar. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med demenssjukdom påverkas 
av vårdhundsterapi. 
Metod: En allmän litteraturstudie baserad på elva resultatartiklar. Databaserna 
PubMed, CINAHL och PsycInfo användes med publiceringsår mellan 2008–2018. 
Resultat: Tre teman framkom i litteraturstudien, dessa var Vårdhundens betydelse för 
livskvalitet och välbefinnande, Vårdhundens inverkan på beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demens samt Social interaktion och aktivitet till följd av 
vårdhundsterapi. Vårdhundsterapi hade positiv inverkan på livskvalitet samt på 
depressiva symptom. Det ledde även till ökat välmående och större engagemang. 
Social interaktion och fysisk förmåga förbättrades. 
Konklusion: Patienter visade bland annat på färre depressiva symtom samt skattade 
högre livskvalitet. Trots att flera studier visade att effekterna var kortvariga, verkade 
vårdhundsterapi vara ett bra komplement till traditionell behandling. Forskning på 
vårdhundsterapi kan vara ett viktigt komplement till det forskningsunderlag som rör 
icke-medicinsk och icke-farmakologisk behandling av demenssjuka. 
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Abstract 

Background: Dementia is a progressive state of disease that leads to various mental 
and social impairment. As the population increases in both size and age, higher 
requirement is placed on nursing interventions and treatments. 
Aim: The aim of this study was to illustrate the impact of dog-assisted therapy on 
people with dementia.  
Method: A general literature review based on eleven clinical studies. PubMed, 
CINAHL and PsycInfo were used as databases with publication years 2008–2018. 
Results: Three themes were found in the study, these were The therapy dog´s 
influence on Quality of life and well- being, The therapy dog´s impact on behavioral 
and psychological symptoms and Social interaction and Activity as a result of dog 
therapy. Dog-assisted therapy had a positive impact on quality of life as well as on 
depressive symptoms. It also led to increased well-being and greater commitment. 
Social interaction and physical ability improved. 
Conclusion: Patients showed less symptoms of depression and rated higher quality of 
life among other effects. Though several studies showed that the effects were not long 
lasting, it seemed to be a great compliment to traditional treatment. Research on dog- 
assisted therapy can be a useful complement to the published literature regarding non- 
medical and non-pharmacological treatments of dementia.  
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Inledning 
“Hunden är människans bästa vän” är ett vanligt talesätt, och allt mer forskning tyder på 
att hunden faktiskt är en hälsofrämjande faktor i människans liv (Banks & Banks, 
2015). Morrison (2007) beskriver i sin studie att parametrar som puls och blodtryck 
sänks och att känslor som ensamhet, oro och ångest minskar vid interaktion med 
hundar. Att interaktion med hund även leder till sänkta kortisolhalter i blodet samt ökat 
utsläpp av oxytocin ger en förklaring till varför människor mår bra av att umgås med 
hundar (Handlin, Nilsson Ejdebäck, Hydbring-Sandberg & Uvnäs-Moberg, 2015). 
 
I dag lider mellan 130 000–150 000 människor av demenssjukdom i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2018). Siffran är dock svår att uppskatta, då det råder så väl stor 
underdiagnostik som underbehandling. Bland de som söker vård för minnesproblematik 
får färre än hälften den basala demensutredning i form av kognitiva tester och intervjuer 
med anhöriga etc., som Socialstyrelsen (2017; 2018) förordar. En basal 
demensutredning, så väl som uppföljning, är viktig för att kunna anpassa och tillgodose 
personens medicinska- och psykosociala behov och stöd (Socialstyrelsen, 2017). 
 
 
Bakgrund 
Användningen av djur i vården är inget nytt. Florence Nightingale konstaterade redan 
på 1800-talet att djur kan ha positiv inverkan för personer med kroniska sjukdomar 
(Myren, Kvaal & Braastad, 2011). 1976 grundade sjuksköterskan Elaine Smith 
organisationen Therapy Dogs International (TDI) i USA. Organisationen blev den första 
att utbilda och certifiera vårdhundsteam med avsikt att arbeta inom vård (Therapy Dogs 
International, 2018). I Sverige utbildas vårdhundsteam på Vårdhundskolan i Skåne och 
Uppsala sedan 2008. Utbildningen omfattar 12 månaders distansstudier kombinerat med 
träffar. För att genomföra utbildningen krävs att hundföraren är utbildad inom vård, 
skola eller omsorg samt att hunden är lämplighetstestad. Lämplighetstestet visar om 
hunden har de egenskaper som krävs för att arbeta i en vårdmiljö. Efter utbildning samt 
100 timmars praktik kan hundteamet certifieras genom ett test i verklig miljö. 
Vårdhundskolan utbildar efter de krav som den nationella standarden för utbildning av 
vårdhundsteam har enligt SIS Standard SS 8760000:2013 (Vårdhundskolan, 2018). 
 
Demenssjukdom 
Demens är ett progredierande sjukdomstillstånd som leder till kognitiva och sociala 
funktionsnedsättningar (Sacuiu, 2016). Ordet demens kommer från det latinska ordet 
demens som betyder “utan förstånd” (NE, 2019). WHO (2017) beskriver demens som 
ett syndrom där den kognitiva förmågan minskar i större omfattning än vad som kan 
förväntas av ett normalt åldrande. Demens beskrivs vidare som en försämring av de 
kognitiva funktionerna såsom minne, språk, exekutiv och visuospatial förmåga (Sacuiu, 
2016). Vid dessa förändringar påverkas den kognitiva förmågan vilket i sin tur påverkar 
individens förmåga att kommunicera med omvärlden (Rousseaux, Sèvea, Vallet, 



 

 2 

Pasquier & Mackowiak-Cordoliani, 2010). Några av de vanligaste demenssjukdomarna 
är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewy body demens, samt frontotemporal 
demenssjukdom (Larsson & Rundgren, 2010). Vid sidan av dessa finns även så kallad 
blanddemens, vilket innebär en kombination av vaskulär demens och Alzheimers 
sjukdom. Ofta delas demenssjukdomen in i tre stadier: mild-, måttlig- och svår 
demenssjukdom (WHO, 2017). Antalet demenssjuka i Sverige beräknas i det närmaste 
fördubblas fram till år 2050 från dagens 130 000 – 150 000 (Socialstyrelsen, 2018).  
 
De flesta personer med demenssjukdom uppvisar någon gång beteendemässiga eller 
psykiska symtom vid demens (BPSD) (Lautenschlager, 2016). Dessa är bland annat 
depression, ångest, mani, hyperaktivitet, agitation, initiativlöshet och tillbakadragenhet 
(Lautenschlager, 2016). Dessa symtom kan uppträda under hela sjukdomsförloppet, 
men kan också vara övergående. BPSD orsakar stort lidande för såväl den sjuke som 
närstående och gör personen beroende av hjälp med vardagliga sysslor (WHO, 2017). 
Mohamed et al. (2010) beskriver att ju högre BPSD-rankning en person har desto tyngre 
upplevs arbetsbördan för vårdgivaren. Song och Oh (2015) menar att de symtom som 
främst orsakar stress och oro hos vårdpersonal är agitation och aggressivitet. Hiyoshi-
Taniguchi, Becker och Kinoshita (2018) tar även de upp symtom som agitation och 
aggressivitet, irritabilitet, avvikande motoriska mönster och hallucinationer som särskilt 
svåra för vårdpersonal och anhörigvårdare att hantera. Dessa symtom visade sig också 
ha störst samband med vårdgivarnas utbrändhet. Symtom som apati, ångest och 
depression hade inte samma samband till vårdgivarnas utbrändhet, även om patienternas 
vanföreställningar och ångest rapporterades vara en främsta orsak till vårdgivarnas 
stress. 
 
Enligt Karlsson, Hallberg, Midlöv och Fagerström (2017) har föreskriften av 
antipsykotiska läkemedel för demenssjuka i Sverige minskat de senaste två decennierna, 
till följd av tydligare och mer specifika nationella direktiv. Däremot ser författarna 
ingen minskad användning av psykofarmaka i stort. Vid behandling med antipsykotiska 
läkemedel hos äldre med demenssymtom finns en ökad risk för stroke (Mittal, Kurup, 
Williamson, Murales & Tampi, 2011) och höftfrakturer (Oderda, Young, Arche & 
Pepper, 2012). Depression, irritabilitet och agitation behandlas ofta med selektiva 
serotoninåterupptagshämmande preparat (Region Halland, 2017) med vanliga 
biverkningar som diarré, illamående, muntorrhet och trötthet (FASS, 2018c). Preparat 
som Memantin och Risperidon används vid aggressivitet (Region Halland, 2017). 
Memantin har vanliga biverkningar som somnolens, yrsel, hypertoni, dyspné och 
förstoppning (FASS, 2018a). Bland vanliga biverkningar för Risperidon kan nämnas 
lunginflammation, urinvägsinfektion, viktökning, sömnlöshet och huvudvärk (FASS, 
2018b). Då mycket av den farmakologiska behandlingen av demens resulterar i 
biverkningar är det av stor vikt att utreda bakomliggande orsaker till BPSD-symtom 
samt erbjuda icke-farmakologisk behandling innan läkemedel sätts in (Socialstyrelsen, 
2017). 
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Taktil massage är en form av icke-farmakologisk behandling där patienten mottar mjuk 
massage och beröring (Suzuki et al., 2010). Suzuki et al. (2010) beskriver i sin studie att 
taktil massage leder till minskat aggressivt beteende och ökat välbefinnande hos 
personer med demenssjukdom då stresshormoner sänks och oxytocin frisläpps. En 
annan form av icke-farmakologisk behandling är musikterapi. Svansdottir och Snaedal 
(2006) har i sin studie undersökt hur musikterapi påverkar personer med 
demenssjukdom. Musikterapin utförs med hjälp av utbildade musikpedagoger som 
sjunger och spelar ihop med patienterna. Musikterapin ledde till minskad ångest och 
aggressivitet. Forskning visar även att sång ihop med rörelse minskar agitation hos 
personer med demenssjukdom (Sung, Chang, Lee & Lee, 2006). 
 
Livskvalitet och välbefinnande 
Livskvalitet är ett subjektivt begrepp som syftar till en individs upplevelse av tillvaron 
och dess förmåga att utföra intressen som ger livet mening (Perseius, 2014). Svensk 
MeSH (2018) beskriver livskvalitet som påverkas av livsfaktorer så som den fysiska, 
politiska, moraliska och sociala miljön, tillika de övergripande villkoren i individens liv. 
Enligt Nationalencyklopedin (2018) är livskvalitet ett omstritt begrepp inom medicinsk 
etik och hälsoekonomi. Begreppet kan användas för att jämföra olika 
behandlingsmetoder samt fördelning av resurser. Nationalencyklopedin tar upp yttre 
betingelser som påverkar livskvaliteten, sådant som fysisk rörlighet, bostad, social 
situation och inkomst med mera. Vidare påverkas även individens subjektiva upplevelse 
av värdet av dessa yttre betingelser livskvaliteten, exempelvis förmågan att handla och 
påverka sin situation (Nationalencyklopedin, 2018). Ofta mäts livskvalitet med hjälp av 
subjektiv självskattning, men då detta inte alltid är möjligt eller tillförlitligt inom 
demensvården krävs istället att livskvaliteten bedöms med hjälp av observationer (SBU, 
2008a). Livskvalitet hos personer med demenssjukdom påverkas av hur personcentrerad 
vården är och det finns även koppling mellan livskvalitet och hur mycket dessa personer 
engagerar sig i dagliga aktiviteter (Edvardsson, Petersson, Sjögren, Lindkvist & 
Sandman, 2014). Vidare beskriver de i sin studie att de personer med demenssjukdom 
som i högre grad deltog i aktiviteter som anordnades på boendet även skattade högre 
livskvalitet. Låg livskvalitet hos demenssjuka har även visat sig ha ett samband med 
större arbetsbörda för vårdgivare. (Mohamed et al. 2010). 
 
Ordet välbefinnande beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2018) som en känsla av att 
må bra och härleds till ordet välbehag som beskrivs som fysisk och psykisk 
tillfredsställelse (Nationalencyklopedin, 2018). 
 
Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 
Enligt kap 5 i Patientlagen (2014:821) ska hälso- och sjukvården så långt det går 
utformas och genomföras i samråd med patienten, omvårdnaden skall utgå från 
patientens önskemål och individuella förutsättningar. Socialstyrelsen (2017) förordar ett 
personcentrerat förhållningssätt vid vård och omsorg vid demenssjukdom, där personen 
sätts i fokus framför diagnosen. En personcentrerad omvårdnad av demenssjuka kan 
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främja personens självkänsla, rättigheter och autonomi. Love och Pinkowitz (2013) 
menar att bristen på en tydlig definition och riktlinjer för personcentrerad 
demensomvårdnad gör det svårt att implementera till praxis och norm. Vidare kopplar 
författarna även bristen på riktlinjer för personcentrerad demensomvårdnad till 
överanvändandet av antipsykotiska läkemedel. 
 
Personer med demenssjukdom bör involveras i omvårdnaden, samt ses som en aktiv 
samarbetspartner i densamma. Relationer till hälso- och sjukvårdspersonal bör upprättas 
och bevaras. Allt detta kräver stora mått av individuell anpassning, lyhördhet och 
kommunikativ kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonalen (Socialstyrelsen, 2017). 
Värderingar och förhållningssätt skall präglas av respekt för den enskilda personen, dess 
liv, själ och, karaktär. Den demenssjukes historia, intressen och preferenser ska 
värdesättas genom sjukdomens alla stadier. Fokus skall inte läggas vid diagnosen, utan 
dess symtom ska snarare ses som omständigheter att ta hänsyn till och det är viktigt att 
främja och bejaka personens individuella styrkor och förmågor. (Love & Pinkowitz, 
2013). Personcentrerad demensomvårdnad i praxis går ut på att omvårdnadsenheten 
skall erbjuda intressanta och meningsfulla aktiviteter i vardagen till den demenssjuke. 
Vidare skall omvårdnaden och interaktionen från vårdpersonalen individanpassas och 
upprätthålla individens egenvärde som människa. (Love & Pinkowitz, 2013). 
 
Hunden i vården 
Vårdhunden har många olika användningsområden, studier som gjorts på barn med 
autismspektrumdiagnos visar att vårdhunden har en positiv inverkan på dessa (Berry, 
Borgi, Francia, Alleva & Cirulli, 2013). Barn som fick interagera med vårdhund 
uppvisade ökat lugn, mer ögonkontakt, ökad följsamhet till föräldrars direktiv, minskad 
isolering, ökat socialt beteende, mer användning av tal samt var mer lekfulla (Berry 
et.al, 2013). Vårdhundar har även visat sig användbara för att hjälpa barn som lider av 
ADHD, där forskning visade en signifikant förbättring av självförtroende då dessa barn 
fick interagera med vårdhund (Schuck, Johnson, Abdullah, Stehli, Fine & Lakes, 2018). 
Studier har även gjorts på vuxna människor med hjärtsjukdom, där endast 12 minuters 
interaktion med vårdhund ledde till sänkt blodtryck, lägre nivåer av stresshormoner 
samt minskad förekomst av ångest (Cole, Gawlinski, Steers, Kotlerman, 2007). Även 
Williams och Jenkins (2008) samt Perkins et al. (2008) visar att vårdhundsterapi kan ha 
flera positiva fysiologiska effekter hos äldre, så som sänkt blodtryck och hjärtfrekvens. 
Fler exempel på vad vårdhundar används till i Sverige är som stöd för rehabilitering av 
patienter med förvärvad hjärnskada, inom barnsjukvård (t.ex. cancervård), som stöd för 
barn med autism, på bibliotek och i skolor som läshundar, samt inom psykiatrin och 
äldrevården (Höök, 2010). Vårdhundsterapin går ut på att aktivera patienten med hjälp 
av övningar som utförs ihop med hunden. Övningar är till exempel att kasta boll till 
hunden, klappa och borsta den samt att gå ut och gå med den. Vårdhundsterapi är ofta 
en kostnadseffektiv behandling som i vissa fall kan ersätta farmakologisk behandling 
vilket ger mindre lidande i form av biverkningar (Höök, 2010).  
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Problemformulering 
Befolkningen blir allt äldre och åldersrelaterade sjukdomar som demens blir vanligare. 
Detta gör att behovet av nya omvårdnadsåtgärder ökar. Omvårdnadsåtgärder som är 
långsiktiga, som inte har biverkningar som följd och som värnar de äldre är tänkbara 
sådana omvårdnadsåtgärder. Vårdhundsterapi är en relativt outforskad 
omvårdnadsåtgärd vilket medför att kännedomen om den är liten. Då det kan vara ett 
bra komplement till den farmakologiska behandlingen vid demenssjukdom är det av stor 
vikt att belysa effekterna av vårdhundsterapi. 
 
 
Syfte 
Syftet med studien var att belysa hur personer med demenssjukdom påverkas av 
vårdhundsterapi. 
 
 
Metod 
Designen på arbetet är en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2015).  Därav 
söktes kvantitativa samt kvalitativa vetenskapliga artiklar fram som sedan 
sammanställdes i en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
Först genomfördes en ostrukturerad sökning för att sondera forskningsfältet i ämnet 
som valts. På detta vis valdes de sökord som användes i den strukturerade sökningen. 
Sökning efter kvalitativa och kvantitativa artiklar som berör forskning på 
vårdhundsterapi med fokus på demenssjukdom genomfördes i databaserna PubMed, 
CINAHL och PsycInfo. Databaserna valdes med stöd av kurslitteraturen (Karlsson, 
2017). PubMed innehåller forskning inom medicin, omvårdnad och odontologi, 
CINAHL innehåller forskning om omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och 
PsycInfo innehåller studier om psykologi med fokus på medicin och omvårdnad 
(Forsberg & Wengström, 2015). Databaserna valdes efter huruvida de innehöll 
forskning som kunde svara an till syftet. Sökorden som användes var “dog therapy” 
AND dementia, “animal-assisted therapy” AND dementia och dogs AND dementia, 
dessa redovisas även i bilaga A och B. Samtliga sökningar gjordes i fritext, och den 
booleska operatorn AND användes för att precisera sökningarna (Forsberg & 
Wengström, 2015).  För att öka antalet träffar kan trunkering av sökorden användas, 
detta innebär att sökordet kommer med i alla dess böjningar (Forsberg & Wengström, 
2015). Trunkering användes dock ej i sökningen. 
 
För att få en bred bild av ämnet genomfördes sökningar av både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. Kvantitativ forskning bidrar med resultat som kartlägger 
interventioner och kan ibland även generaliseras (Billhult, 2017). Med hjälp av den 
kvalitativa forskningen nås djupare kunskap om upplevelsen av ett fenomen (Henricson 
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& Billhult, 2017). Artiklarna som söktes skulle beröra vårdhundsterapi för personer 
med demenssjukdom och svara till syftet med litteraturstudien. Ingen urskiljning 
gjordes på studiedeltagarnas ålder. I litteraturstudien inkluderas forskning gjord på 
personer med demenssjukdom boende på någon form utav vårdhem eller särskilt 
boende. Forskning där deltagarna vårdades i hemmet, på sjukhus eller 
dagvårdsverksamhet exkluderades. Artiklar från hela världen publicerade mellan 2008–
2018 skrivna på svenska och engelska inkluderades i urvalet och artiklarna skulle vara 
peer-reviewed för att stärka litteraturstudiens pålitlighet och trovärdighet (Henricson, 
2017). 
 
Artikelsökning i PubMed 

I databasen PubMed genomfördes tre sökningar. Sökorden i första sökningen var 
“therapy dog” AND dementia, publiceringsår var 2008–2018 samt skrivna på engelska 
eller svenska, samt vara peer-reviewed. Sökningen resulterade i 6 träffar. Av dessa 
lästes alla abstrakt, varav 5 artiklar svarade på syftet. Därefter lästes artiklarna i fulltext. 
Andra sökningen var med sökorden “animal-assisted therapy” AND dementia, samma 
inklusionskriterier användes i denna sökning. Sökningen gav 46 träffar, varav 7 artiklar 
enbart rörde robotdjur och lästes därför inte. Av resterande 39 artiklar lästes samtliga 
abstrakt, av dessa svarade 2 artiklar an till syftet och granskning i fulltext genomfördes. 
Tredje sökningen gjordes med sökorden dogs AND dementia vilket gav 139 träffar, 33 
abstrakt lästes varav 8 var dubbletter, 7 artiklar lästes men svarade ej an till syftet. 
Samma inklusionskriterier användes som i tidigare sökningar. Totalt 191 träffar, 78 
abstrakt lästes, sju resultatartiklar framkom. 
 
Artikelsökning i PsycInfo 

I databasen PsycInfo gjordes tre sökningar. Sökorden i första sökningen var “therapy 
dog” AND dementia. Publiceringsår var satt till 2008–2018, artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska eller svenska samt vara peer-reviewed. Sökningen gav 7 träffar 
varav alla var dubbletter. Den andra sökningen med sökorden dogs AND dementia, gav 
63 träffar varav 63 abstrakt lästes. Av dessa svarade två artiklar till syftet med 
litteraturstudien och granskades därmed i fulltext. Tredje sökningen gjordes med 
sökorden “animal assisted therapy” AND dementia, vilket gav 47 träffar varav 10 var 
dubbletter. 18 abstrakt lästes, tre artiklar granskades i fulltext men ingen svarade an till 
syftet. Totalt 117 träffar, 88 abstrakt lästes och två resultatartiklar framkom. 
 
Artikelsökning i CINAHL 

I databasen CINAHL gjordes tre sökningar. Sökorden i första sökningen var “animal-
assisted therapy” AND dementia. Publiceringsår var satt till 2008–2018, artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska eller svenska och vara peer-reviewed. Sökningen gav 20 
träffar, varav 4 kunde uteslutas direkt då de rörde robotdjur eller var review-artiklar, 
resterande 16 abstrakt lästes, 11 artiklar exkluderades då de inte svarade an till syftet. 
De resterande fem artiklarna var dubbletter och användes redan i litteraturstudien. 
Andra sökningen gjordes med sökorden dogs AND dementia vilket gav 42 träffar varav 
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fem artiklar var dubbletter. 22 abstrakt lästes, tre artiklar granskades i fulltext, två 
artiklar svarade an till syftet och kunde användas som resultatartiklar. I tredje sökningen 
användes sökorden “therapy dog” AND dementia vilket resulterade i två träffar. Dessa 
artiklar var dubbletter och användes redan i resultatmaterialet. Totalt 64 träffar, 40 
abstrakt lästes och två resultatartiklar framkom. 
 
Kvalitetsgranskning 
De artiklar som söktes fram kvalitetsgranskades med hjälp av Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. 
Granskningsmallarna utvärderar de vetenskapliga artiklarnas kvalitet och graderar dem i 
tre grader. Grad ett innebär hög vetenskaplig kvalitet, grad två innebär medelhög 
vetenskaplig kvalitet och grad tre innebär låg vetenskaplig kvalitet. Ju högre 
vetenskaplig kvalitet en artikel har desto bättre. Därför föredras vetenskapliga artiklar 
som skattar grad ett i kvalitetsgranskningen framför artiklar som skattar grad två och 
tre. För att säkra litteraturstudiens kvalitet lades fokus på att utvärdera de kvantitativa 
artiklarna med hjälp av begreppen validitet och reliabilitet, samt de kvalitativa artiklarna 
med begreppet trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
 
Databearbetning 
Databearbetningen utfördes med inspiration av Forsberg och Wengströms (2015) 
beskrivning av innehållsanalys där bearbetningen utfördes systematiskt i fem steg. 
Artiklarna som inkluderades lästes flera gånger för att få full förståelse för innehållet. 
Därefter kodades texterna gemensamt, de koder som framkom var livskvalitet, 
depression, glädje, välmående, aktivitet, oro och agitation. Koderna jämfördes med 
varandra och likheter och skillnader i resultatartiklarna analyserades. Därefter 
kondenserades koderna till teman. Dessa var Vårdhundens betydelse för livskvalitet och 
välbefinnande, Vårdhundens inverkan på beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demens samt Social interaktion och aktivitet till följd av vårdhundsterapi. En 
artikelöversikt gjordes för var och en av artiklarna där författare, titel, publiceringsår, 
land, syfte, urval, metod, datainsamling, dataanalys, bortfall, slutsats och vetenskaplig 
kvalitet skrevs in (se bilaga C). Dessa underlättar genomgång av materialet vilket är 
viktigt för att få en tillförlitlig dataanalys (Rosén, 2017). 
 
Forskningsetiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen skall omsorgen om individen alltid gå före 
vetenskapens och samhällets intresse. Deklarationen säger vidare att samtycke måste 
inhämtas av studiens deltagare. Om det av någon anledning är svårt att inhämta 
samtycke kan forskningsprojektet godkännas av anhöriga eller av en etisk kommitté 
(Kliniska Studier Sverige, 2017). Vid forskning på personer med demenssjukdom är det 
viktigt att tänka på etiska riktlinjer då just denna grupp är särskilt utsatt (SBU, 2008b). 
Detta beror på att personer med demenssjukdom tillslut förlorar förmågan att fatta 
rationella beslut vilket gör det olämpligt att fråga dem om samtycke (SBU, 2008b). Vid 
all medicinsk forskning måste patientinformationen hanteras konfidentiellt för att 
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minimera all tänkbar inverkan på deltagarnas psykiska och fysiska integritet (Kliniska 
Studier Sverige, 2017).  
 
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, syftar till att 
skydda de som deltar i forskning. Lagen täcker klinisk experimentell samt teoretisk 
forskning på människor och biologiskt material. Lagen kräver att en etikprövning sker 
av den tänkta studien innan studien utförts. Lagen betonar vikten av den enskilda 
människans rätt till informerat samtycke, rätt att inte delta i forskningsförsök samt att 
när som helst kunna dra sig ur forskningsförsök (Riksdagen). 2018 ersattes 
personuppgiftslagen (PUL) med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Lagen syftar till att 
skydda personer vid hantering av personuppgifter (Riksdagen, 2018).  
 
I denna litteraturstudie har endast vetenskapliga artiklar med etisk granskning och 
tillstånd från etisk kommitté använts. Detta för att säkerställa att forskningen som 
använts är framställd på etiskt vis och att inga människor kommit till skada eller 
kränkts. De etiska kriterierna autonomiprincipen, godhetsprincipen, icke-skada 
principen samt rättviseprincipen är viktiga hörnstenar för arbetets etiska kvalitet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). 
 
 
Resultat 
Bearbetningen av materialet resulterade i tre teman som beskriver hur vårdhundsterapi 
påverkade personer med demenssjukdom. De teman som framkom var Vårdhundens 
betydelse för livskvalitet och välbefinnande, Vårdhundens inverkan på beteendemässiga 
och psykiska symtom vid demens samt Social interaktion och aktivitet till följd av 
vårdhundsterapi.  Av de 11 artiklar som utgjorde resultatet var sex av studierna gjorda i 
Sverige, samt en vardera i USA, Italien, Norge, Tyskland och Australien. Åtta av 
studierna hade en kvantitativ ansats och tre stycken hade en kvalitativ ansats. 
 
Vårdhundens betydelse för livskvalitet och välbefinnande  
Resultatet visade att vårdhundsterapi kan ha positiv effekt på demenssjukas livskvalitet. 
Framför allt gällde detta för personer med måttlig-svår demens boendes på vårdhem 
(Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers, Patil & Ihlebaek, 2016; Travers, Perkins, 
Rand, Bartlett & Morton, 2015). Fem av studierna undersökte livskvalitet med hjälp av 
kvantitativa mätinstrument (Nordgren & Engström, 2012, 2014; Perkins, Rand, Bartlett 
och Morton, 2015, Olsen et al., 2016; Kårefjärd & Nordgren, 2018). Dessa mätte 
variabler som leende, nedstämdhet, tecken på fysiskt obehag, irritabilitet och aptit med 
mera. Moretti et al. (2011) lät deltagarna självskatta sin livskvalitet och visade att denna 
ökade hos testgruppen som fick vårdhundsterapi, jämfört med kontrollgruppen. Travers 
et al. (2015), Olsen et al. (2016) och Kårefjärd och Nordgren (2018) påvisade även de 
en signifikant förbättring av livskvaliteten efter vårdhundsterapi. Travers, et al. (2015) 
genomförde en studie som baserades på tre olika boenden, de undersökte hur 
vårdhundsterapin påverkade personer med demenssjukdom. Vad gällde livskvalitet 
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uppmättes signifikant förbättring hos personer med svår demens på två av boendena, det 
tredje boendet uppvisade dock att livskvaliteten sjönk under studien. Olsen et al. (2016) 
påvisade en signifikant ökning av livskvalitet mellan testgrupp och kontrollgrupp vid 
studiens bägge eftermätningar, men det gällde endast för de deltagarna med svår 
demens. För de med mild till måttlig demens kunde ingen signifikant skillnad urskiljas. 
Kårefjärd och Nordgren (2018) utförde två eftermätningar av livskvalitet, en respektive 
tre månader efter vårdhundsterapin. Vidare påvisades signifikant ökning av livskvalitet i 
den första mätningen. Vid den andra eftermätningen hade den skattade livskvaliteten i 
stort sett återgått till det ursprungliga (Kårefjärd & Nordgren, 2018). Nordgren och 
Engströms (2012) fallstudie mätte även de livskvalitet. Studien var baserad på en person 
med demenssjukdom som var boende på ett äldreboende. Deltagaren i studien skattade 
relativt hög livskvalitet redan innan vårdhundsterapin, och den förblev hög under 
studiens gång. Det noterades dock att deltagaren gjorde fler grimaser och visade tecken 
på obehag direkt efter vårdhundsterapin samt att hon i eftermätningen inte ville bli rörd 
eller röra andra. 
 
Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin och Fagerbergs (2016) kvalitativa studie visade på 
hundförarnas förmåga att tillsammans med en vårdhund skapa en omvårdnadssituation 
där den demenssjukes känsla av att vara sjuk reducerades, och hälsa och välbefinnande 
främjades temporärt. Swall et al. (2014, 2017) beskrev den lycka, glädje och harmoni 
närvaro av en vårdhund kunde skänka i stunden. Vårdhundsterapi kunde få den 
demenssjuke att distansera sig från sina symtom och tillfälligt komma åt den person 
som fanns bakom skynket av kognitiv svikt. 
 
Vårdhundens inverkan på beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demens 
Vårdhundsterapi visade sig ha vissa positiva effekter på depressiva symtom vid 
demenssjukdom (Moretti et al., 2011; Travers et al., 2015, Olsen et. al, 2016). Moretti et 
al. (2011) visade en minskning av depressiva symtom med 50% efter vårdhundsterapi. I 
testgruppen med 10 deltagare förbättrades den kognitiva förmågan, medan den i 
kontrollgruppen med 11 deltagare var oförändrad. I studien ingick äldre med olika typer 
av psykiska- och kognitiva besvär där demenssjuka var främst förekommande. Studien 
visade även att nio av tio deltagare upplevde vårdhundsterapin som lugnande. I Travers 
et al. (2015) studie uppmättes signifikant förbättring av depressiva symptom hos de 27 
deltagarna i testgruppen som fick vårdhundsterapi, något som inte förändrades i 
kontrollgruppen med 28 deltagare. Olsen et al. (2016) påvisade en signifikant 
förbättring av depressiva symtom efter behandling med vårdhundsterapi, en effekt som 
höll i sig även vid en andra eftermätning, 12 veckor senare. Däremot påvisade samma 
studie inte några effekter på agitation. Majic et al. (2013) påvisade inte någon 
signifikant minskning av symtom på vare sig agitation, aggressivitet eller depression 
hos testgruppens 27 deltagare som fick vårdhundsterapi under tio veckor. Däremot 
påvisades en signifikant försämring av symtom som agitation och aggressivitet samt 
depression hos studiens kontrollgrupp med 27 deltagare under testperioden. I Nordgren 
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och Engströms (2012) fallstudie visade testpersonen inte på några beteendemässiga 
symtom i form av agitation eller liknande vid studiens uppstart. Däremot observerades 
att de repetitiva meningar och frågor deltagaren brukade yttra förekom i mindre 
utsträckning efter vårdhundsterapin, dessa effekter påvisades dock inte vid 
uppföljningen tre månader senare. 
 
Social interaktion och aktivitet till följd av vårdhundsterapi 
Flera av studierna fann att personer med demenssjukdom visade ökad aktivitet och 
social interaktion efter vårdhundsterapi (Marx et al., 2010; Moretti et al., 2011; 
Nordgren & Engström, 2012; Swall et al., 2014, 2017). Marx et al. (2010) mätte den tid 
som deltagarna kunde koncentrera sig på olika hundrelaterade stimuli samt antal ord 
som sades under denna tid. De mätte även attityd till dessa olika hundrelaterade stimuli. 
Deltagarnas koncentration varade längst när de fick titta på en film med en hundvalp 
(160,5 sekunder) tätt följt av interaktion med en vårdhund (120,2 sekunder). Attityden 
var dock bäst gentemot vårdhunden, därefter kom film med en hundvalp, följt av 
interaktion med robothund och gosedjurshund. Antalet ord som sades under 
observationstiden skiljde sig åt mellan testgrupp och kontrollgrupp. I den förstnämnda 
mättes 108 kommentarer under hundstimuli medan det endast uppmättes två 
kommentarer i kontrollgruppen utan hundstimuli. 
 
Samtliga testgruppens tio deltagare i Moretti et al. (2011) såg vårdhundsterapin som en 
trevlig och intressant upplevelse. Nordgren och Engström (2012) beskrev i sin 
fallstudie, som baserades på en person, hur vårdhundsterapi kunde få den demenssjuke 
att öva upp fysiska färdigheter de tidigare haft. Personen i studien gick från att förflytta 
sig med levande stöd till att förflytta sig självständigt. Vårdhundsterapin hade även 
positiv inverkan på förmågan att äta och dricka, sköta sin personliga hygien samt 
kamma sig. Det observerades även att personen var mer fysiskt kontaktsökande och 
pratade mer, dock ville personen i studien inte bli rörd precis efter terapin. Efter 
vårdhundsterapin märktes en ökning i vandrande och därmed ökad fallrisk. Vid 
eftermätningen tre månader senare hade personen i studien förlorat flera av de 
egenskaper den fått tillbaka med hjälp av vårdhundsterapin. Förmågan till självständig 
förflyttning var dock kvar (Nordgren & Engström, 2012). 
 
Swall et al. (2014) beskrev hur mötet med hunden ledde till glädje, skratt och en vilja att 
hålla hunden nära. Personer med demenssjukdom sträckte sig efter hunden som en invit 
till kontakt som annars inte förekom. Vidare beskrev Swall et al. (2017) hur mötet med 
vårdhund kunde leda till att personer med demenssjukdom fick tillgång till egenskaper 
de haft innan sin sjukdom. De deltagare som haft hund tidigare i livet föll snabbt in i 
hundägarrollen och kände empati och ansvar för hunden. Genom vårdhundsterapin 
uppnåddes en känsla av autonomi. Även Moretti et al. (2011) gav exempel på deltagare 
som med hjälp av vårdhundsterapi återupplevde gamla minnen. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Litteraturstudiens datasökning utfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo i 
samstämmighet med beskrivningen av hur man metodologiskt utför en databassökning 
samt väljer ut de databaser som skall ingå i litteraturstudien (Forsberg och Wengström, 
2015). Forsberg och Wengström (2015) beskriver olika databaser samt dess 
fokusområde. PubMed innehåller forskning inom medicin, omvårdnad och odontologi, 
CINAHL innehåller forskning om omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och 
PsycInfo innehåller studier om psykologi med fokus på medicin och omvårdnad. 
Databaserna valdes efter huruvida de innehöll forskning som kunde svara an till syftet. 
Att sökningarna gjordes i flera databaser stärker litteraturstudiens trovärdighet 
(Henricson, 2017). Swemed+ var även en passande databas, dock gjordes en 
ostrukturerad sökning där endast en litteraturöversikt framkom och databasen 
exkluderades (Forsberg & Wengström, 2015). 
 
För att kunna studera vårdhundsterapi och personer med demenssjukdom var det viktigt 
att hitta relevanta sökord (Forsberg & Wengström, 2015). Då det valda ämnet var 
relativt litet kom sökorden fram tidigt i de ostrukturerade sökningarna. Sökorden 
vårdhundsterapi, hund, demens och djurassisterad terapi översattes till engelska för att 
passa in i databaserna. Dessa blev: therapy dog, dog, dementia och animal-assisted 
therapy. För att vara säkra på att sökorden täckte in forskningsområdet gjordes 
ostrukturerade sökningar på orden samt i olika kombinationer, där det sen gick att 
utesluta de ord som gav irrelevanta resultat. För att få fram mer material hade 
tidsgränsen kunnat flyttas från 10 år till 15 år. Dock skulle det kunna påverka 
litteraturstudien negativt med allt för gamla resultatartiklar (Forsberg & Wengström, 
2015). Eftersom det var första gången författarna till litteraturstudien utförde en 
omfattande litteratursökning var sökstrategin kanske inte helt optimal, däremot ökade 
kunskapen under arbetets gång (Henricson, 2017). 
 
Totalt gjordes nio strukturerade sökningar som gav 372 träffar. Av dessa granskades 
170 abstrakt. De artiklar som hade robotdjur i titeln lästes ej. Av de 170 träffarna lästes 
alla abstrakt. Review artiklar sållades bort liksom icke peer-reviewed artiklar. Artiklar 
som rörde medicinsk forskning på demens samt medicinsk forskning på hundar 
exkluderades. Sökningen i PubMed med sökorden “dogs AND dementia” ledde till 139 
träffar. Anledningen till att endast 25 av abstrakten lästes var att det i titeln gick att se 
att artiklarna rörde sig om medicinsk forskning. Därefter återstod 11 resultatartiklar. 
 
Resultatmaterialet bestod av 11 resultatartiklar vilket var lämpligt för denna typ av 
litteraturstudie, validiteten stärktes med ett grundligt underlag (Henricson, 2017). Att 
ämnet inte var särskilt beforskat ledde till att några artiklar hade samma författare. Två 
forskarteam stod för tre respektive två av resultatartiklarna. Två av artiklarna (Swall et 
al., 2014, 2017) var dessutom baserade på samma datamaterial, men syfte och resultat 
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skiljde sig åt i de båda artiklarna. Dessa artiklar inkluderades ändå eftersom deras 
resultat var av värde för litteraturstudien. Det kunde ha en negativ effekt för 
litteraturstudiens kvalitet att artiklarna hade samma författare då det kunde ge en 
onyanserad bild av fenomenet (Henricson, 2017). Det som talade för att välja dessa 
artiklar var att de studerade fenomenet ur olika perspektiv. En annan av artiklarna 
baserades på en kvantitativ fallstudie med endast en deltagare, som dessutom var en 
pilotstudie. Det diskuterades på handledning om det var rimligt då kvantitativa studier 
oftast avser många deltagare, dock kom vi fram till att fynden var intressanta och 
samstämmiga med övrig forskning därav inkludering av artikeln (Billhult, 2017). 
 
Granskning av de vetenskapliga artiklarna gjordes med hjälp av Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. För att uppnå 
en enhetlig bedömning av artiklarna valdes granskningsmallar med samma författare 
och poängsystem. Granskningen utfördes gemensamt vilket gav utrymme för diskussion 
av artiklarnas kvalitet, vilket styrker litteraturstudiens reliabilitet (Henricson, 2017). 
Samtliga artiklar höll god kvalitet. En av dem hade något lägre kvalitet men var ändå 
inom kvalitetskravet som var minst grad II (Rosén, 2017). Att använda sig av artiklar 
med god kvalitet stärker litteraturstudiens validitet (Henricson, 2017). Under arbetets 
gång har litteraturstudien granskats av handledare samt kurskamrater. Genom feedback 
har litteraturstudiens kvalitet ökat samt att dess trovärdighet och pålitlighet stärkts 
(Henricson, 2017). 
 
Analysen gjordes i enlighet med Forsberg och Wengströms (2015) beskrivning. 
Resultatartiklarna lästes flera gånger på egen hand för att sedan analyseras gemensamt. 
Kodning av texterna utfördes vilket gav en översikt över de mönster som fanns. 
Mönstren ledde till de teman som valdes för att beskriva resultatet (Forsberg & 
Wengström, 2015). I litteraturstudiens metodavsnittstår utförligt hur databearbetning 
och analys ledde fram till resultatet, detta för att stärka litteraturstudiens 
bekräftelsebarhet (Henricson, 2017). Förhoppningen är att läsaren skall förstå hur 
bearbetningen gick till samt att det skall gå att återskapa sökningar och 
databearbetningen. Litteraturstudiens överförbarhet till andra länder bör vara god. 
Studierna som ingår i denna litteraturstudie är bedrivna i olika länder (Sverige, Norge, 
Italien, USA, Tyskland och Australien) vilket indikerar att resultatet är överförbart till 
andra länders sjukvårdssystem (Henricson, 2017). 
 
Enligt Henricson och Billhult (2017) är det viktigt att sträva efter att bibehålla ett öppet 
förhållningssätt till forskningsfältet och reflektera över sin förförståelse och dess 
eventuella inverkan på examensarbetet. Författarna till denna uppsats var insatta i ämnet 
vårdhundsterapi och hade en positiv bild av denna. Detta diskuterades mycket under 
arbetets gång och förhoppningen var att denna förförståelse varken skulle färga 
datainsamling eller tolkning av resultat (Henricson & Billhult, 2017). 
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Resultatdiskussion 
De främsta fynden i litteraturstudien var de positiva effekter vårdhundsterapi hade på de 
symptom som många personer med demenssjukdom led av. Ett ofördelaktigt men 
samtidigt viktigt fynd var att vårdhundsterapins effekter endast var kortvariga. Detta har 
stor betydelse för hur vårdhundsterapin bör utformas för att få mer långvariga positiva 
effekter. 
 
Resultatet visade på vårdhundsterapins effekter på livskvalitet och välbefinnande hos 
personer med demenssjukdom. Vårdhunden väckte en känsla av harmoni och mening 
för deltagarna, vilket bidrog till ett ökat välbefinnande (Swall et. al 2014). 
Vårdhundsterapins positiva effekter på demenssjukas depressiva symptom visades i 
resultatet (Moretti et al., 2010; Majic et al., 2013; Olsen et al., 2016). Majic et al. (2013) 
påvisade ingen signifikant förbättring av depressiva symtom hos testgruppen som fick 
vårdhundsterapi. Hundens glada beteende skapar en atmosfär där patienten kan fokusera 
på nuet. Perkins et al. (2008) menar att vårdhundens icke-verbala språk är vänligt, 
värderingsfritt och icke-dömande och då personer med demenssjukdom ofta har en 
nedsatt språklig förmåga kan hunden med sitt kroppsspråk ha lättare att kommunicera 
med demenssjuka än vad vårdpersonalen många gånger har. I Travers et al. (2015) 
studie sänktes livskvaliteten hos deltagarna på ett av de tre boendena som ingick i 
studien. Forskarna tror att ett utbrott av gastroenterit kan vara anledningen till 
sänkningen då detta påverkade deltagandet samt den upplevda livskvaliteten. Huruvida 
detta stämmer är svårt att avgöra men det är en rimlig slutsats. 
 
Vårdhundsterapi påverkade även aktivitet och social interaktion positivt, detta berodde 
troligtvis på terapins tillvägagångssätt. Hundföraren uppmanade individen till att leka 
med vårdhunden såsom att kasta bollar, ge godis och klappa hunden, vilket motiverade 
individen till aktivitet (Swall et. al, 2014). Hunden väckte även ett behov och en vilja att 
ta hand om den, vilket gjorde att den demenssjuka engagerade sig mer under 
vårdhundsterapin (Swall et. al, 2017). Under vårdhundsterapin kunde individen gå på 
promenad med vårdhundsteamet, vilket ledde till aktivitet samt att det var ett tillfälle att 
uppleva autonomi och kontroll den haft tidigare i sitt liv (Nordgren & Engström, 2012).  
 
Resultatet beskrivs med de tre temana: Vårdhundens betydelse för livskvalitet och 
välbefinnande, Vårdhundens inverkan på beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demens samt Social interaktion och aktivitet till följd av vårdhundsterapi. Begreppet 
livskvalitet är brett och svårt att definiera och det kan tyckas att de andra två teman 
täcks in under det. Dock mäts i flera av studierna livskvalitet som en egen variabel, 
likaså depressiva symtom, social interaktion, aktivitet och välbefinnande. 
Nationalencyklopedin (2018) skiljer på begreppet livskvalitet och frånvaro av hälsa, 
även om dålig hälsa naturligtvis kan bidra till en försämrad livskvalitet. 
 
I övrig forskning som finns på vårdhundsterapi har fokus framför allt lagts på effekter 
på beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Flera tidigare 
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översikter av forskningsfältet (Filan & Llewellyn-Jones, 2006; Williams & Jenkins, 
2008; Perkins, Bartlett, Travers & Rand, 2008) visade i likhet med den här 
litteraturstudien att vårdhundsterapi kunde ha en positiv effekt på beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Exempel på dessa var minskad agitation 
och ökad socialisering. McCabe, Baun och Agrawal (2002) beskrev en rad positiva 
effekter med vårdhundsterapi för demenssjuka, såsom minskad aggressivitet, rastlöshet 
och riskfyllda beteenden, samt förbättrade sömnvanor.  Richeson (2003) konstaterade 
ett samband mellan vårdhundsterapi och agitation, respektive social interaktion hos 
personer med demenssjukdom. Agitationen minskade markant under studiens tre 
testveckor, samtidigt som den sociala interaktionen ökande. Även Motomura, Yagi och 
Ohyama (2004) påvisade vårdhundsterapins goda effekter i form av minskad apati och 
ökad socialisering hos demenssjuka. Dock kunde samma studie inte påvisa något 
samband mellan vårdhundsterapi och minskad depression hos samma grupp. I denna 
litteraturstudies resultat framkom liknande effekter på minskad agitation och ökad 
socialisering. 
 
Resultatet visade att vårdhundsterapin hade positiva effekter som ökad social 
interaktion och ökad aktivitet hos demenssjuka (Marx et al., 2010; Moretti et al., 2011; 
Nordgren och Engströms, 2012; Swall et al., 2014 & 2017). I Nordgren och Engströms 
(2012) fallstudie beskrivs att testpersonen blev mer aktiv och återfick förmåga till 
självständig förflyttning, dock ökade även fallrisken på grund av ökad aktivitet samt att 
vandrande ökade vilket var negativt för individen. Tidigare forskning visade på positiva 
effekter vad gällde aktivitet och social interaktion för personer med demenssjukdom 
som fått vårdhundsterapi (Richeson, 2003; Motomura et al., 2008) liksom senare 
forskning (Hu, Zhang, Leng, Li & Chen, 2017; Peluso et al., 2018). 
 
Att effekterna av vårdhundsterapin oftast var kortvariga var även det ett viktigt fynd 
(Nordgren & Engström, 2012; Travers et. al, 2015; Kårefjärd & Nordgren, 2018). Detta 
kan påverka hur terapin bör användas. För att kringgå detta problem krävs att vården 
personcentreras än mer och att fokus bör läggas på långsiktighet. Utövningen bör 
justeras då det är av vikt att de positiva effekterna blir långvariga. Hu et al. (2017) drar 
liknande slutsatser och rekommenderar en behandling på minst tre månader innan några 
signifikanta effekter kan uppmätas. Även Peluso et al. (2018) drar slutsatsen att 
effekterna av vårdhundsterapi sällan är särskilt ihållande och tror därför att effekterna 
blir mer långvariga och ihållande om hunden (eller annat husdjur) bor på vårdhemmet, 
istället för att besöka utifrån. Men även här behövs mer forskning på området. I 
resultatartikeln skriven av Olsen et al. (2016) förekom dock långvarig minskning av 
depression vilket indikerar att terapin i enstaka fall kan ha en mer långvarig effekt. 
 
 
Konklusion och implikation 
Vårdhundsterapi har i många fall positiva effekter på välbefinnande, livskvalitet, 
beteende och psykologiska symtom vid demens. Arbetet med vårdhundsterapi bör vara 
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regelbundet och ske med långsiktighet för att bibehålla önskade effekter på exempelvis 
ökad livskvalitet och minskade depressiva symtom hos demenssjuka. För att denna 
behandling skall komma fler till gagn behöver fler vårdhundsteam utbildas och större 
resurser tillföras från kommuner och landsting. Vårdhundsterapi skulle kunna ersätta en 
del av den farmakologiska behandlingen, vilket på sikt kan leda till en mer 
kostnadseffektiv behandling av demenssjukdom. För att möjliggöra en framtid med 
bättre omvårdnad för demenssjuka behövs mer forskning om effekterna av 
vårdhundsterapi, så väl som andra icke farmakologiska metoder och behandlingar. 
 
Slutsatsen är att effekterna av vårdhundsterapi medför vinster för personer med 
demenssjukdom, särskilt för de med måttlig till svår demens. Detta kan leda till att 
omvårdnaden av dessa personer påverkas positivt. När patienter upplever ett ökat 
välbefinnande och uppvisar färre depressiva symtom samt är mer aktiva i det dagliga 
livet, bör det göra lidandet för patienten och dess anhöriga mindre samt underlätta för 
vårdpersonal i omvårdnadssituationer. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversiktina 
 

 

Sökord PubMed PsycInfo CINAHL 

Demens Dementia dementia dementia 

Vårdhundsterapi therapy dog therapy dog therapy dog 

Djurassisterad terapi animal-assisted therapy animal-assisted therapy animal-assisted therapy 

Hundar Dogs dogs dogs 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Dubbletter från tidigare sökningar i parentes. 
 
 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

181009 PubMed 

“therapy dog” AND dementia 
Limits: 2008–2018, peer reviewed, 
svenska, engelska, etiskt granskad. 6 6 5 5 

181009 PubMed 

“animal-assisted therapy” AND 
dementia 
Limits: 2008–2018, peer reviewed, 
svenska, engelska, etiskt granskad. 46 34 (5) 3 (5) 2 (5) 

181009 PsycInfo 
dogs AND dementia 
Limits: 2008-2018 63 59 (5) 2 (5) 2 (5) 

181009 PsycInfo 

“therapy dog” AND dementia 
Limits: 2008–2018, peer reviewed, 
svenska, engelska, etiskt granskad. 7 (7) (7) (7) 

181009 CINAHL 

“animal-assisted therapy” AND 
dementia 
Limits: 2008–2018, peer reviewed, 
svenska, engelska, etiskt granskad. 20 16 (5) (5) 

(5) 
 

181211 CINAHL 

dogs AND dementia 
Limits: 2008–2018, peer reviewed, 
svenska, engelska, etiskt granskad. 42 22 (5) 3 (5) 2 (5) 

181211 PubMed 

dogs AND dementia 
Limits: 2008–2018, peer reviewed, 
svenska, engelska, etiskt granskad. 139 25 (8) 7 (8) (8) 

181211 CINAHL 

“therapy dog” AND dementia 
Limits: 2008–2018, peer reviewed, 
svenska, engelska, etiskt granskad. 2 (2) (2) (2) 

181211 PsycInfo 

“animal-assisted therapy” AND 
dementia 
Limits: 2008–2018, peer reviewed, 
svenska, engelska, etiskt granskad. 47 8 (10) 3 (10) (10) 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
 
Artikel 1 

 
 

Referens Kårefjärd, A. & Nordgren, L. (2018). Effects of dog-assisted intervention on quality of life in 
nursing home residents with dementia. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. DOI: 
10.1080/11038128.2018.1467486 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Undersöka vårdhundsterapins (dog-assisted interventions, DAI) effekter på livskvalitén hos 
personer med måttlig till svårt demenssjukdom som vårdas på särskilt boende, Samt skillnader i 
livskvalitet med avseende på kön, ålder och typ av demenssjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Retrospektiv design 

Urval 59 deltagare från tre olika vårdhem i en medelstor kommun i mellansverige, där vårdhundsterapi 
använts sedan 2011.  

Datainsamling En mätning före och två mätningar efter hundmöten, baserade på vårdpersonalens bedömning av 
de boendes livskvalite. Vårdpersonalen fyllde i QUALID, en enkät utformad för att mäta 
livskvaliteten hos människor med svår demens. 

Dataanalys Data kodades med datorprogrammet SPSS, version 22. 

Bortfall En deltagare avled efter första mätningen. Ytterligare data saknas för 13 av deltagarna vid den 
andra eftermätningen. 

Slutsats Vårdhundsterapi har en signifikant positiv effekt på livskvaliteten hos människor med måttlig till 
svår demens. Effekten är dock kortvarig. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (86%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

  

Referens Majic, T., Gutzmann, H., Heinz, A., Lang, U. E. & Rapp, M. A. (2013). Animal-Assisted Therapy 
and Agitation and Depression in Nursing Home Residents with Dementia: A Matched Case-
Control Trial. American Geriatric Psychiatry, 21(11), 1052-1059. DOI: 
10.1016/j.jagp.2013.03.004 

Land  
Databas 

Tyskland 
CINAHL 

Syfte Undersöka effekten av djurassisterad terapi på symtom som agitation/aggressivitet och depression 
hos demenssjuka boendes på vårdhem. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv experimentell kontrollstudie 

Urval Av 65 boende på vårdhem, matchades 27 personer vardera in i en testgrupp och en kontrollgrupp, 
ut efter medelålder och kognitiv funktion (mätt med Mini-Mental State Examination, MMSE). 
Inklusionskriterierna var: <25 på MMSE, diagnostiserad demenssjukdom, kognitiv svikt i minst 6 
månader samt kliniskt konstaterad signifikant kognitiv svikt. Exklusionskriterier var 
differentialdiagnoser för demenssjukdom som exempelvis delirium, schizofreni och bipolär 
sjukdom. Varken agitation eller depression var ett kriterium för deltagarna i studien. 

Datainsamling Agitation mättes med Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) och depression mättes med 
Dementia Mood Assessment Scale (DMAS). 

Dataanalys Statistisk analys gjordes med hjälp av datorprogrammet SPSS 17 (IBM SPSS Statistics, IBM 
Corporation, Armonk, NY). 

Bortfall Tio stycken deltagare (fem ur testgruppen och fem ur kontrollgruppen) hoppade av då de flyttat 
till annat boende, avlidit eller vistats på sjukhus under testperioden. 

Slutsats Hos testgruppen sågs inga signifikanta förändringar av symtom på agitation/aggressivitet och 
depression. Hos kontrollgruppen påvisades en signifikant ökning av symtom på både 
agitation/aggression och depression under de tio testveckorna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (95,5%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 
 

Referens Marx, M. S., Cohen-Mansfield, J., Regier, N. G., Dakheel-Ali, M., Srihari, A. & Thein, K. (2010). 
The Impact of Different Dog-related Stimuli on Engagement of Persons With Dementia. American 
Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 25(1). 37-45. DOI: 
10.1177/1533317508326976 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Att utöka det empiriska underlaget för effekterna av vårdhundsterapi för dementa på vårdboende. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Experimentell design 

Urval 56 boende med demensdiagnos på två olika vårdhem i Maryland. Bedömningar av deltagarnas 
ADL, tillika kognitiva förmåga (MMSE) gjordes. 

Datainsamling Bakgrundsdata samlades in via journaler samt intervjuer med deltagare och dess anhöriga. 
Attityd och engagemang till de olika hundrelaterade stimulin observerades och mättes 
systematiskt med Observational Measurement of Engagement (OME). 

Dataanalys Observational Measurement of Engagement (OME) analyserades med hjälp av ett specialdesignat 
program installerat på en handdator, en Palm One Zire 31. 
Innehållsanalys gjordes av intervjuer och observationer. 

Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats Olika hundrelaterade stimuli kan få demenssjuka att interagera och prata mer med andra i sin 
omgivning. 
I test 2 framkom att attityden till den riktiga hunden skattades högst. Videoinspelning med valp 
rangordnades högst i engagemang, framför riktigt hundmöte på andra plats, men inga signifikanta 
slutsatser går att dra.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (82%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 
 

Referens Moretti, F. De Ronchi, D. Bernabei, V. Marchetti, L. Ferrari, B. Forlani, C. Negretti, F. Sacchetti, 
C. Atti, A. R. (2011). Pet therapy in elderly patients with mental illness. Psychogeriatrics- the 
official journal of Japanese psychogeriatric society, 11, 125-129. DOI: 10.1111/j.1479-
8301.2010.00329x  

Land  
Databas 

Italien 
PubMed 

Syfte Studien syftar till att utvärdera effekterna av djurassisterad terapi för äldre patienter med psykiska 
sjukdomar, där demens är främst förekommande.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Experimentell design 

Urval Icke slumpmässigt urval. Urvalet skedde på ett särskilt boende. Inklusionskriterier var: ålder >65 
år, bott på boendet i minst 2 månader, lida av mental sjukdom som Alzheimers sjukdom, vaskulär 
demens, sekundär demens, psykisk ohälsa. Exklusionskriterier var: blindhet/dövhet samt 
oförmögenhet att interagera med personalen. Av 25 deltagare valdes 10 personer ut till testgrupp, 
11 personer valdes ut till kontrollgrupp.   

Datainsamling Innan försöket utvärderades testgruppen samt kontrollgruppen med hjälp av mätinstrumenten 
Mini-Mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS) och en enkät om 
upplevd livskvalitet. Efter sex veckor utvärderades testgrupp och kontrollgrupp igen med samma 
mätinstrument samt ytterligare en enkät angående hur upplevelsen av studien varit för testgruppen.  

Dataanalys Data sammanställdes och resultaten jämfördes mellan grupperna samt inom testgruppen före och 
efter studien. 

Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats I testgruppen förbättrades patienterna med avseende på depression jämfört med kontrollgruppen. 
Testgruppen skattade även högre på den upplevda livskvaliteten. Alla deltagare upplevde 
vårdhundsterapin som trevlig och intressant. Nio av tio deltagare upplevde vårdhundsterapin som 
lugnande och en deltagare rapporterades återuppleva tidigare minnen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (86%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 
 

Referens Nordgren, L. & Engström, G. (2012). Effects of Animal-Assisted Therapy on Behavioral and/or 
Psychological Symptoms in Dementia: A Case Report. American Journal of Alzheimer's Disease 
& Other Dementias, 27(8), 625-632. DOI: 10.1177/1533317512464117 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka effekterna av djurassisterad terapi på beteende och 
psykologiska symptom, ADL, kognition och orientering, livskvalitet, smärta och risk för fall. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Kvasi-experimentell longitudinell fallstudie 

Urval En person deltog i studien. Inklusionskriterier: uppfylla ett av kriterierna: ångest, regression, 
kommunikationsproblem, ovillighet att träna, passivitet, beteende/psykologiska symptom. Samt 
diagnostiserad demenssjukdom, bott på äldreboendet i mer än fyra veckor och inte vara allergisk 
mot hund. Exklusionskriterier: Hundrädsla samt om personalen inte tycker att deltagaren är 
lämplig.  

Datainsamling Vid datainsamlingen användes olika mätinstrument. Dessa var: Mini Mental State Examination 
(MMSE), Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI), Multidimensional Dementia Assessment 
scale (MDDAS), ADL samt Quality of Life in Late Stage Dementia scale (QUALID).  

Dataanalys Data från de tre testerna analyserades och jämfördes. 

Bortfall Inget. 

Slutsats Vårdhundsterapin ledde till ökad förmåga till engagemang, mindre repetering av ord, ökat 
kontaktsökande, större samarbetsvilja, mindre misstänksamhet gentemot andra, mindre rastlöshet 
samt ökad förmåga till självständig förflyttning. Livskvaliteten ökade lite i samband med terapin, 
dock endast kortvarigt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (75%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa artiklar. 
Studiens svaghet är att den bara testar en deltagare. Den går inte att generalisera, dock nås 
kunskap om individen som i ett större sammanhang hade varit svårt att se.  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Nordgren, L. & Engström, G. (2014). Animal-Assisted Intervention in Dementia: Effects on 
Quality of Live. Clinical Nursing Research, 23(1), 7-19. DOI: 10.1177/1054773813492546 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Undersöka effekten av djurassisterad terapi med avseende på livskvalitet hos personer med 
demenssjukdom som bor på äldreboende. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Experimentell design 

Urval Inklusionskriterier: demensdiagnos, bott på äldreboendet i minst fyra veckor. Exklusionskriterier: 
hundallergi, hundrädsla eller om personal inte tyckte att en person var lämplig. 20 deltagare valdes 
ut. 

Datainsamling Datainsamling gjordes med hjälp av mätinstrumenten Mini-Mental State Examination (MMSE) 
och Quality of Life in Late-stage Dementia (QUALID).  Testerna utfördes före och efter 
testperioden. 

Dataanalys Analysen gjordes med deskriptiv statistik.  

Bortfall Fyra deltagare avled under testperioden, fyra patienter drog sig ur och tre enkäter fylldes inte i 
korrekt av personalen. 

Slutsats Att få vårdhunsdsterapi gjorde att livskvaliteten ökade signifikant. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (91%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Olsen, C. Pedersen, I. Bergland, A. Enders-Slegers, M-J. Patil, G. & Ihlebaek, C. (2016). Effects 
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, 31, 1312-1321. DOI: 10.1002/gps.4436  

Land  
Databas 

Norge 
PsycInfo 

Syfte Att undersöka vilka effekter djurassisterad terapi har på depression, agitation och livskvalitet hos 
personer med demenssjukdom eller kognitiv nedsättning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv klusterrandomisering 

Urval Av 90 äldreboenden i tre kommuner i Norge kunde 10 tänka sig att delta. Vårdpersonal fick 
rekrytera fem-åtta deltagare var. Inklusionskriterier var >65 år, ha demens eller ha <25 poäng på 
Mini-Mental State Examination, MMSE). Exklusionskriterier var hundrädsla och hundallergi. 
Antal deltagare var 58.  

Datainsamling Deltagarna bedömdes med hjälp av olika instrument som validerats av forskarteamet, vissa hade 
anpassats för att passa den norska populationen. Depression mättes med Cornell Scale for 
Depression in Dementia (CSDD). Agitation och rastlöshet mättes med Brief Agitation Rating 
Scale (BARS). Livskvalitet mättes med Quality of Life in Late-stage Dementia (QUALID). Vilken 
grad av demens deltagarna hade mättes med Clinical Dementia Rating Scale (CDR). Testerna 
utfördes tre gånger.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av datorprogrammet IBM SPSS Statistics for Windows, version 22.0. 
Armonk, NY: IBM Corp. En summering av poängen deltagarna fått i respektive grupp togs fram 
och jämfördes. 

Bortfall Tre deltagare hoppade av efter första testet. 

Slutsats De med svår demens visade statistisk signifikant förbättring av depressiva symptom. Resterande 
deltagare i testgruppen visade klinisk förbättring. Kontrollgruppen försämrades. Ingen skillnad 
uppvisades vid mätning av agitation. För de med svår demens i testgruppen fanns en signifikant 
förbättring av livskvalitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (88,6 %) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Swall, A., Ebbeskog, B., Lundh Hagelin, C. & Fagerberg, I. (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, 10(2), 84–93. DOI: 10.1111/opn.12053} 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Belysa Alzheimerssjukas upplevelsen av möte med vårdhund. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Observationer och analys av videoinspelningar med livsfenomenologisk hermeneutisk ansats. 

Urval Urvalet gjordes på ett kommunalt äldreboende i en svensk storstad. Fyra deltagare med 
konstaterad måttlig till svår Alzheimers valdes ut. Deltagarna skulle aldrig ha haft besök av 
vårdhund tidigare och skulle inte ogilla hundar. 

Datainsamling Videoinspelningar av hundmöten, 10st/deltagare. Totalt 50 videoinspelningar med sammanlagt 25 
h material. 

Dataanalys Videomaterialet transkriberades till text för att sedan kondenseras ned till huvudtema, teman och 
subteman. 

Bortfall En deltagare hoppade av p.g.a. negativ inställning till hunden. 
Slutsats Vårdhundsterapi kan öka medvetenhet kring sin existens och tidigare minnen, hos personer med 

Alzheimers sjukdom, vilket kan öka livskvaliteten och välbefinnandet hos människor med 
demens. Vårdhundsterapi leder till glädje och skratt, samt kan leda till att demenssjuka blir mer 
kontaktsökande. Som exempel påvisas hur deltagare sträcker sig efter hunden i sökande efter 
kontakt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (86,6%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Swall, A., Ebbeskog, B., Lundh Hagelin, C. & Fagerberg, I. (2016). ‘Bringing respite in the 
burden of illness’ – dog handlers’ experience of visiting older persons with dementia together with 
a therapy dog. Journal of Clinical Nursing, 25, 2223–2231. DOI: 10.1111/jocn.13261 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att belysa vårdhundförares upplevelser av att tillsammans med vårdhund arbeta med personer 
med demenssjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Intervjustudie med livsvärldsfenomenologisk ansats. 

Urval Icke slumpmässigt urval. Nio deltagarna valdes utifrån sin yrkesroll som hundförare. 
Datainsamling Enskilda intervjuer med öppna frågor, 22–96 min långa. Intervjuerna skedde på vårdhundförarnas 

arbetsplats. 
Dataanalys Ordagrann transkribering av intervjuer. Tematisk analys. 
Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats Huvudtemat fokuserar på hundteamets förmåga att skapa en omvårdnadssituation där 
sjukdomskänslan reduceras och hälsa och välbefinnande främjas hos personer med 
demenssjukdom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (89%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Swall, A., Ebbeskog, B., Lundh Hagelin, C. & Fagerberg, I. (2017). Stepping out of the shadows 
of Alzheimer's disease: a phenomenological hermeneutic study of older people with Alzheimer's 
disease caring for a therapy dog. International journal of qualitative studies of health and well-
being. Volym 12 (1347013). DOI: 10.1080/17482631.2017.1347013. 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att belysa samspelet mellan personer med Alzheimers sjukdom och vårdhund. 
Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Observationer och analys av videoinspelningar med livsfenomenologisk hermeneutisk ansats 

Urval Urvalet gjordes på ett kommunalt äldreboende i en svensk storstad. Fyra deltagare med 
konstaterad måttlig till svår Alzheimers valdes ut. Deltagarna skulle aldrig ha haft besök av 
vårdhund tidigare och skulle inte ogilla hundar. 

Datainsamling Videoinspelningar av hundmöten, 10st/deltagare. Totalt 50 videoinspelningar med sammanlagt 25 
h material. 

Dataanalys Videomaterialet transkriberades till text för att sedan kondenseras ned till huvudtema, teman och 
subteman. 

Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats Personer med demenssjukdom som får interagera med hundar ter sig mer välmående. De får 
använda egenskaper de tidigare haft innan sjukdomen, att leda, klappa och mata en hund för dem 
tillbaka till sitt tidigare jag vilket skänker livsglädje och en känsla av autonomi. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (89,5%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa artiklar. 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Travers, C., Perkins, J., Rand, J., Bartlett, H. & orton, J. (2015). An Evaluation of Dog-Assisted 
Therapy for Residents of Aged Care Facilities with Dementia. Anthrozoös -A multidisciplinary 
journal of the interactions of people and animals, 26(2), 213-225. DOI: 
10.2752/175303713X13636846944169 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Att undersöka hur vårdhundsterapi påverkar äldre människor med demenssjukdom som bor på 
äldreboende. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval Demenssjukdom, boende på ett av äldreboendena, ej hundallergiker. 67 deltagare valdes ut. 
Datainsamling Testgrupp och kontrollgrupp utvärderades med mätinstrument som mätte livskvalitet och ett 

mätinstrument som mätte depressionsgrad. 
Dataanalys Statistisk analys. Data sammanställdes i tabeller, de tre boendena jämfördes med fokus på 

testgrupp kontra kontrollgrupp var för sig samt ihop. 
Bortfall 12 personer, på grund av dödsfall, hospitalisering och avhopp.  
Slutsats Signifikant förbättring hos testgruppen med avseende på livskvalitet uppmättes på ett boende, på 

de övriga syntes en förbättring. Ett boende sjönk i livskvalitet vid mätningen i vecka 11, dock 
förklaras att de boende drabbats av gastroenterit vilket påverkat deltagandet. Depression minskade 
bland de som fick vårdhundsterapi jämfört med kontrollgruppen. Effekterna av vårdhundsterapin 
hade återgått till ursprungsvärden vid eftermätning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (95%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvantitativa artiklar. 
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