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Sammanfattning 

 
Bakgrund 

I Sverige har cirka 160 000 personer demenssjukdom och siffrorna förväntas att stiga. 

Demenssjukdom är en obotlig neurologisk sjukdom som leder till kognitiva 

funktionsnedsättningar. Det är viktigt att sjuksköterskan har ett personcentrerat 

förhållningssätt i omvårdnaden vid demenssjukdom. I Sverige blir det mer vanligt att 

använda hundar i äldreomsorgen. Det finns ett behov av att utforska hur hunden påverkar 

äldre personer med demenssjukdom och om hunden kan vara ett komplement till den 

medicinska behandlingen. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur hunden påverkar äldre personer med 

demenssjukdom. 

 

Metod 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design valdes som metod. 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cinahl Plus with Full Text 

och Medline. Datan analyserades och sammanställdes till kategorier.  

 

Resultat 

Resultatet baserades på tre kvalitativa och sex kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultatet 

visade att hunden påverkade de äldre personerna med demenssjukdom fysiskt, psykiskt, 

socialt och beteendemässigt.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskan kan använda hunden utifrån ett individanpassat och personcentrerat 

förhållningssätt i omvårdnaden. Hunden kan vara ett komplement till den medicinska 

behandlingen vid demenssjukdom. Då det inte går att fastställa exakt hur hunden påverkar de 

äldre personerna med demenssjukdom kan det krävas fortsatt forskning. 

 

 

Nyckelord: Demenssjukdom, djurassisterad aktivitet, djurassisterad terapi, hund, 

personcentrerad omvårdnad, äldre. 
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Bakgrund 

Demenssjukdom 

I Sverige idag har cirka 160 000 personer demenssjukdom och ungefär 25 000 personer 

insjuknar varje år. Siffrorna förväntas att stiga då personer lever allt längre. Demenssjukdom 

har högre prevalens bland kvinnor. Demenssjukdom omfattar sjukdomar i hjärnan och kan 

delas in i olika typer (Jönsson & Eriksson, 2018). Alzheimers sjukdom och vaskulär demens 

hör till de vanligare. För att diagnostisera demenssjukdom genomförs en basal 

demensutredning. Utredningen består av kognitiva tester, röntgen i form av en datortomografi 

samt att intervjua anhöriga. Bedömningen grundar sig även utifrån anamnes, funktions- och 

aktivitetsförmåga samt fysiskt och psykiskt tillstånd. Blodprov kan komplettera utredningen 

av det fysiska tillståndet. Efter utredningen kan demenssjukdomen delas in i stadier: mild, 

måttlig och svår demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017).  

Orsak och symtom 

Studier visar att demenssjukdom kan vara ärftligt (Loy, Schofield, Turner & Kwok B J, 

2013). Jönsson och Eriksson (2018) förklarar att rökning, hypertoni, fysisk inaktivitet, låg 

utbildningsnivå och stigande ålder är riskfaktorer för demenssjukdom. Vid demenssjukdom 

försämras minnet, språket, tankeförmågan, emotionella funktioner samt den exekutiva 

förmågan. Socialstyrelsen (2017) beskriver att demenssjukdom är en typ av kognitiv 

funktionsnedsättning. Den kognitiva funktionsnedsättningen kan innebära svårigheter med att 

äta, dricka, klara av dagliga aktiviteter, sköta bostaden och den personliga hygienen (Jönsson 

& Eriksson, 2018). Förutom att de kognitiva förmågorna försämras kan även den fysiska 

funktionsförmågan bli sämre vilket kan leda till fysisk inaktivitet (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Beteendemässiga eller psykiska symtom (BPSD) är något som en stor andel personer med 

demenssjukdom erhåller. Symtomen vid BPSD kan bland annat vara nedstämdhet, ångest, 

mani, agitation samt vanföreställningar. Personen kan även upplevas som apatisk med 

minskad initiativförmåga. Problem med kommunikation, otillfredsställda behov, för lite 

stimulans och aktivitet, hög läkemedelsdos samt förvirring kan orsaka symtomen. 

Omvårdnadsåtgärderna vid BPSD behöver individanpassas. Omvårdnadsåtgärder kan bland 

annat vara att personen får genomföra meningsfulla aktiviteter och att sjuksköterskan 

tillgodoser det sociala behovet (Socialstyrelsen, 2017). 

Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 

Socialstyrelsen (2017) beskriver att demenssjukdomen inte går att bota. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ger personen god livskvalité genom omvårdnaden med ett personcentrerat 

förhållningssätt. En personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom handlar om att bemöta 

personen bakom demenssjukdomen, se till personens omvårdnadsbehov, bevara personens 

autonomi, samarbeta med personen, involvera anhöriga i omvårdnaden, förstå personens 

livssituation samt att omvårdnaden präglas av en god relation mellan sjuksköterskan och 

personen. Kärnan i personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom handlar om att 

sjuksköterskan individanpassar omvårdnaden. Sjuksköterskan kan använda redskap och 

metoder i den personcentrerade omvårdnaden vid demenssjukdom som kan öka livskvalitén 

för personen. Det kan vara sång, dans, taktil stimulering samt djur i vården. Den 

personcentrerade omvårdnaden gör det möjligt för personen att utöva sin kultur och religion. 

Det kan innebära att anpassa kosten samt underlätta traditioner och sedvänjor. 
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Sjuksköterskans personcentrerade omvårdnad handlar även om att lindra symtom samt stötta 

upp de funktionsnedsättningar som personen erhållit. Demenssjukdom kan även behandlas 

med läkemedel. Läkemedelsbehandlingen kan ha en positiv effekt på kognitiva funktioner 

och kan användas vid exempelvis oro eller förvirring (Socialstyrelsen, 2017). Dessvärre 

visade studier att läkemedel kunde leda till biverkningar samt att de ökade sjukvårdens 

kostnader (François, Sicsic & Pelletier Fleury, 2018). Läkemedel kan även öka risken för fall. 

Sjuksköterskan kan förebygga fallolyckor genom att tillgodose optimalt näringsintag och 

fysisk aktivitet för personen (Socialstyrelsen, 2017). 

Djur i vård och omsorg 

Användandet av djur i vård och omsorg har en lång historia. Lerner (2014) beskriver att 

djurassisterad terapi började tillämpas redan i antikens Grekland. Hunden ansågs besitta 

läkande krafter. Förklaringen kan vara den positiva hormonfrisättningen som stimuleras vid 

beröringen av hundarna som gav en ökad läkningsprocess. Hundens närvaro hade även en 

lugnande effekt. Socialstyrelsen (2014a) beskriver att Florence Nightingale belyste 

användandet av djur i vård och omsorg redan på 1800-talet. Det finns dokumenterat att på 

1790-talet användes djur vid psykiska besvär. Psykologer har förordat hundar som ett 

komplement till behandling sedan slutet av 1900-talet.  

 

Användandet av djur i vård och omsorg har högre prevalens utomlands än i Sverige. En 

studie från Italien visade att läkare hade en positiv inställning till djurassisterade 

interventioner i terapeutiskt syfte (Pinto, De Santis, Moretti, Farina & Ravarotto, 2017). 

Under en lång tid i Sverige har det funnits motstånd att använda djur i vård och omsorg. Nu 

har inställningen växlat till en mer positiv syn på djur i vård och omsorg (Skovdahl & Edberg 

2011). Socialstyrelsen (2014a) menar att i Sverige växer trenden av att använda vårdhund 

inom äldreomsorgen. Vårdhund definieras som en utbildad hund för vård- och 

omsorgsverksamheter. I Sverige har Gustafsson, Svanberg och Müllersdorf (2015) studerat 

effekten av en robotkatt på personer med demenssjukdom. Studien visade minskad agitation 

och förbättrad livskvalité. 

Djurassisterad terapi 

Djurassisterad terapi innebär att djur är en del av vård-, rehabiliterings eller 

behandlingsprogram som ingår i omvårdnaden. Djurassisterad terapi kan bedrivas på vård- 

och omsorgsboenden samt inom öppenvården och utövas individuellt eller i grupp. Målet 

med djurassisterad terapi är att göra fysiska, psykiska, sociala eller känslomässiga funktioner 

bättre och behandlingen ska formas efter personen (Lerner & Silfverberg, 2014). Krause-

Parello och Kolassa (2016) förklarade att djurassisterad terapi kan sänka blodtrycksnivåer 

och hjärtfrekvens hos äldre personer.  

Djurassisterad aktivitet  

Till skillnad från djurassisterad terapi tillämpas djurassisterad aktivitet för att bidra till fysisk 

aktivitet som exempelvis promenader och lek med djuren individuellt eller i grupp (Skovdahl 

& Edberg, 2011). Socialstyrelsen (2014a) förklarar även att djurassisterad aktivitet är en mer 

simpel åtgärd som kan vara till hjälp vid omvårdnaden. Hälsovinster som uppkommer 

sekundärt till promenaderna och leken kan vara förbättrad kondition samt ökad muskelmassa. 

En studie visade att utevistelsen även kunde öka tillskottet av D-vitamin vilket kunde bidra 

till förbättrad sinnesstämning (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). 
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Regler och lagar  

Socialstyrelsen (2014b) beskriver att vid användandet av hund i vård- och 

omsorgsverksamhet finns det regler och lagar att förhålla sig till. Personer som vistas i vård- 

och omsorgsverksamheten omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen samt 

socialtjänstlagen vilket innebär att vården ska vara säker och av god kvalité samt att 

vårdgivaren arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete. Vård- och omsorgsverksamheten 

behöver identifiera samt förhindra risker som exempelvis allergi, hundrädsla och smitta. 

Vidare behövs fastställda rutiner samt kontroll av hunden och förarens utbildning. I Sverige 

finns en standardiserad utbildning för hunden och föraren. Standarden kallas för 

“Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad 

hjärnskada - Krav på utbildning”. Hunden innefattas av djurskyddslagen som bland annat 

innebär att den ska skyddas och bli väl omhändertagen. I vård- och omsorgsverksamheten 

kan lagen tillämpas genom att förhindra hunden att komma i kontakt med läkemedel och inte 

lämna hunden ensam med någon person som kan medvetet eller omedvetet skada den. 

Sjuksköterskeprofessionen 

Omvårdnad är sjuksköterskans specialitet och ansvarsområde. Omvårdnad omfattar 

vetenskapliga kunskaper som omsätts i patientarbete. Kunskaper om människans hälsa och 

ohälsa kombineras med andra områden som exempelvis medicinsk vetenskap. I omvårdnaden 

kombineras kunskaperna med sjuksköterskans etiska kod som innebär att respektera 

mänskliga rättigheter och varje människa för vem den är (Svensk sjuksköterskeförening, 

2009).   

Problemformulering 

Det är viktigt att sjuksköterskan använder ett personcentrerat förhållningssätt vid 

omvårdnaden av äldre personer med demenssjukdom. Det kan vara viktigt att finna 

meningsfulla aktiviteter samt omvårdnadsåtgärder som kan öka personens livskvalité och 

hälsa. Det finns behov av att utforska om hur hunden genom djurassisterad terapi eller 

djurassisterad aktivitet kan påverka äldre personer med demenssjukdom och om hunden kan 

vara ett komplement till den medicinska behandlingen. Det finns även behov av att utforska 

hur sjuksköterskan kan omsätta hundens påverkan på äldre personer med demenssjukdom i 

det kliniska arbetet. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur hunden påverkar äldre personer med 

demenssjukdom.  

Metod 

Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design har genomförts i 

databaserna Cinahl Plus with Full Text och Medline. Samtliga relevanta vetenskapliga 

artiklar har sedan analyserats och sammanställts till ett resultat.  
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Datainsamling 

Utifrån syftet har meningsbärande ord identifierats: demenssjukdom, hund och äldre. Orden 

djurassisterad terapi och djurassisterad aktivitet kompletterade de meningsbärande orden. 

Orden översattes sedan till engelska utifrån svensk MeSH. Hund blev “Dogs”, 

demenssjukdom blev “Dementia” och äldre blev “Aged”. Djurassisterad terapi översattes till 

“Animal assisted therapy” och djurassisterad aktivitet översattes till “Animal assisted 

activity”. Databassökningarna i Cinahl Plus with Full Text resulterade i ämnesorden “Dogs”, 

“Dementia”, “Pet therapy”, “Aged” och “Frail Elderly” samt fritextsökning av orden “Animal 

assisted therapy” samt “Animal assisted activity”. Databassökningarna i Medline resulterade i 

ämnesorden “Dogs”, “Animal assisted therapy”, “Dementia” och “Aged” samt fritextsökning 

av orden “Elderly”, “Old*”, “Geriatric*, “Pet therapy” och “Animal assisted activity”. 

Ämnesorden och fritextsökningarna sammanställdes i en tabell (Tabell 1). 

 

Tabell 1. 

Databas Ämnesord Fritextsökning 

Cinahl Plus with Full Text MH “Aged” 

MH “Dementia” 

MH “Dogs” 

MH “Frail Elderly” 

MH “Pet therapy” 

“Animal assisted activity” 

“Animal assisted therapy”  

Medline MH “Animal assisted therapy” 

MH “Aged” 

MH “Dementia” 

MH “Dogs” 

“Animal assisted activity” 

“Elderly” 

“Geriatric*” 

“Old*” 

“Pet therapy” 

 

I Cinahl Plus with Full Text och Medline kombinerades sökorden med booleska 

sökoperatorerna AND och OR. Begränsningar som användes vid sökningen i databasen 

Cinahl Plus with Full Text var peer Reviewed, English language samt published date 

20090101–20191231. Begränsningar som användes vid sökningen i Medline var English 

language samt published date 20090101–20191231. Databassökningarna sammanställdes i en 

sökmatris (Bilaga 1). 

Urval 

Databassökningarna i Cinahl Plus with Full Text och Medline resulterade i totalt 189 

vetenskapliga artiklar. Samtliga titlar varav 70 abstrakt lästes av båda författarna. 

Databassökningen genererade i 20 vetenskapliga artiklar varav 11 var dubbletter. Nio 

vetenskapliga artiklar blev urvalet för litteraturstudien. Inklusionskriterier för urvalet av de 

vetenskapliga artiklarna var att de skulle handla om djurassisterad terapi eller djurassisterad 

aktivitet med hund, studiedeltagarna skulle vara 60 år eller äldre samt ha en demenssjukdom. 

Studierna skulle även vara etiskt kontrollerade. Exklusionskriterierna var studier där andra 

djur än hund, leksakshundar och robotdjur användes. Vetenskapliga artiklar som inte fanns att 

tillgå i fulltext samt review-artiklar exkluderades. 
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Granskning 

De nio vetenskapliga artiklarnas fulltext granskades kritiskt och kvalitén bedömdes. De 

kvalitativa studierna granskades med hjälp av en mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik från SBU (SBU, 2014a). De kvantitativa studierna granskades 

med hjälp av SBU:s mallar för observationsstudier eller randomiserade studier beroende på 

studiedesign (SBU, 2014b, 2014c). De vetenskapliga artiklarna som granskades har bedömts 

hålla en godkänd kvalité för litteraturstudien. 

Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarnas resultat analyserades. Först lästes de vetenskapliga artiklarna i 

sin helhet och därefter mer ingående. Meningar i de vetenskapliga artiklarnas resultat som 

svarade på litteraturstudiens syfte färgkodades och sorterades in i ett dokument. I dokumentet 

sorterades meningarna efter färgkodningen som bestod av fyra färger. Meningarna 

analyserades och sammanställdes vilket bildade resultatets fyra kategorier.  

Forskningsetiska överväganden 

Ett etiskt förhållningssätt har tillämpats genom litteraturstudien utifrån de etiska principerna: 

autonomi-, göra-gott-, icke-skada- och rättviseprincipen. De vetenskapliga artiklarna 

kontrollerades att de var etiskt prövade och godkända samt att deltagarna eller närmast 

anhörig hade genomgått ett informerat samtycke att delta. Samtliga vetenskapliga artiklar 

som svarade på syftet har inkluderats i litteraturstudien och inget resultat har förvrängts eller 

valts bort (Kjellström, 2017).  

Resultat 

Resultatet baserades på nio vetenskapliga artiklar, varav tre kvalitativa samt sex kvantitativa 

studier som var utförda i Sverige, Norge, Italien och Japan. Deltagarantalet i studierna 

varierade mellan en till åttio personer som hade varierande stadie av demenssjukdom och 

bodde på vårdboende eller tillhörde en dagvårdsverksamhet. Resultatet baserades på 

vetenskapliga studier där interventioner med både djurassisterad terapi och djurassisterad 

aktivitet med hund användes. Interventionerna var utförda individuellt eller i grupp och en del 

var film- eller ljudinspelade. Efter interventionerna samlades data in med olika typer av 

bedömningsinstrument (Bilaga 3). De vetenskapliga artiklarna sammanställdes i en 

artikelmatris (Bilaga 2). Analysen av de vetenskapliga artiklarna gav ett resultat om hur 

hunden påverkade de äldre personerna med demenssjukdom som presenterades i fyra 

kategorier: fysisk påverkan, psykisk påverkan, social påverkan och beteendemässig påverkan.  

Fysisk påverkan 

Resultatet visade att hunden ökar den fysiska aktiviteten och balansen hos de äldre 

personerna med demenssjukdom. Interventionerna med hunden bestod ofta av promenader 

och lek vilket kunde bidra till en förbättrad balans och fysisk förmåga. Den förbättrade 

balansen kunde bidra till minskad fallrisk. Däremot blev de äldre personerna med 

demenssjukdom mer fysisk aktiva efter interventionerna med hunden vilket kunde öka 

fallrisken (Nordgren & Engström, 2012; Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers & 

Ihlebaek, 2016a; Swall, Ebbeskog, Lundh & Fagerberg, 2014).  
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Psykisk påverkan 

Resultatet visade att umgänget med hunden bidrog till glädje, skratt, positiva och kärleksfulla 

känslor hos de äldre personerna med demenssjukdom och de såg fram emot mötet med 

hunden. Hunden framkallade även ett lugn och minskad stress samt en möjlighet att minnas 

tillbaka på bland annat tidigare upplevelser med hundar vilket frambringade både positiva 

och negativa känslor (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009; Swall et al., 2014). När minnet 

sviktade vid interventionerna med hunden kunde de äldre personerna med demenssjukdom 

visa upprördhet och svårigheter att återfå sitt lugn. Hunden bidrog till att de äldre personerna 

med demenssjukdom blev medvetna om sin nuvarande existens men ibland framkallade det 

en ovisshet om vad som var verklighet eller inbillning (Swall et al., 2014).  

 

Resultatet visade även att depressionsnivåerna samt psykologiska symtom som ångest och 

oro minskade när de äldre personerna med demenssjukdom genomförde aktiviteter med 

hunden (Nordgren & Engström, 2012; Menna, Santaniello, Gerardi, Maggio & Milan, 2016). 

Däremot visade en studie att depressionsnivåerna var oförändrade efter aktiviteter med 

hunden (Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers & Ihlebaek, 2016b). Resultatet visade att 

hundens påverkan av upplevd livskvalité varierade. I två studier var upplevd livskvalité hos 

de äldre personerna med demenssjukdom oförändrad (Olsen et al., 2016a, 2016b). Däremot 

beskrev Nordgren och Engström (2012) att upplevd livskvalité minskade. Även om upplevd 

livskvalité inte påverkades positivt blev hunden en meningsfull aktivitet samt ett tillfälle att 

distansera sig från sin demenssjukdom och möjligheten att vara personen innan sjukdomen 

uppkom (Swall et al., 2014; Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin & Fagerberg, 2017). I 

aktiviteten med hunden kände de äldre personerna med demenssjukdom ett ansvar att ta hand 

om hunden vilket bidrog till en ökad självkänsla och självförtroende när uppgiften fullföljdes 

(Swall et al., 2017; Kawamura et al., 2009).  

Social påverkan 

Hunden genom djurassisterad terapi och djurassisterad aktivitet bidrog till en ökad social 

interaktion och gemenskap hos de äldre personerna med demenssjukdom. Resultatet visade 

att intresset för andra personer kunde öka med hjälp av hundens närvaro då djurassisterad 

terapi och djurassisterad aktivitet ofta genomfördes som en gruppaktivitet. Gruppaktiviteten 

med hunden kunde ses som ett tillfälle för de äldre personerna med demenssjukdom att öva 

samt anpassa sin kommunikation beroende på hunden och de andra personernas 

sinnesstämning (Kawamura et al., 2009; Swall et al., 2014, 2017; Olsen, Pedersen, Bergland, 

Enders-Slegers & Ihlebaek, 2019). Däremot visade resultatet i en studie att 

kommunikationsförmågan var oförändrad och att den sociala interaktionen minskade efter 

interventionen med hunden (Nordgren & Engström, 2012).  

Beteendemässig påverkan 

Resultatet varierade om hur effekten efter djurassisterad terapi och djurassisterad aktivitet 

med hund påverkade den kognitiva funktionen hos de äldre personerna med demenssjukdom. 

Nordgren och Engström (2012) beskrev att den kognitiva funktionen försämrades efter 

interventionerna med hunden medan Swall et al. (2014) samt Menna et al. (2016) redogjorde 

för att den kognitiva funktionen förbättrades. Aktiviteter i det dagliga livet som exempelvis 

hantering av personlig hygien var oförändrad efter interventionerna med hunden. Behovet av 

hjälp vid på- och avklädnad ökade då den äldre personen med demenssjukdom i studien blev 

mer motsträvig efter interventionerna med hunden. I samma studie visade resultatet att 

samarbetsförmågan med personal ökade vid andra aktiviteter (Nordgren & Engström, 2012).  
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Resultatet varierade även när det gällde att de äldre personerna med demenssjukdom sökte 

uppmärksamhet från personalen. Resultatet från studierna visade överlag att beteendemässiga 

symtom vid demenssjukdom som exempelvis plockighet, rastlöshet, repetitiva handlingar, 

rop och skrik minskade efter interventionerna med hunden (Nordgren & Engström, 2012; 

Nordgren & Engström, 2014a). Det aggressiva beteendet hos de äldre personerna med 

demenssjukdom ökade efter interventionerna med hunden. Nordgren och Engström (2014a) 

redogjorde att den verbala aggressiviteten ökade. I Nordgren och Engströms (2012) tidigare 

studie visade resultatet att den fysiska aggressiviteten ökade. Däremot förklarade Olsen et al. 

(2016b) att det aggressiva beteendet var oförändrat efter interventionerna med hunden. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet som baserades på de nio vetenskapliga artiklarna sammanfattades i fyra kategorier 

om hur hunden påverkade de äldre personerna med demenssjukdom. Den fysiska påverkan 

som hunden bidrog till var att den fysiska aktiviteten och balansen ökade hos de äldre 

personerna med demenssjukdom men däremot kunde det leda till en ökad fallrisk. Den 

psykiska påverkan som hunden bidrog till hade varierande effekt på de äldre personerna med 

demenssjukdom. Överlag frambringade hunden en positiv effekt på de äldre personerna med 

demenssjukdoms psykiska hälsa. Även den beteendemässiga påverkan som hunden hade 

visade varierande effekt. Beteendemässiga symtom vid demenssjukdom minskade medan 

aggressiviteten ökade. Resultatet visade att den kognitiva funktionen hos de äldre personerna 

med demenssjukdom varierade efter interventionerna med hunden. Den sociala påverkan som 

hunden gav visade en ökad social samvaro och gemenskap hos de äldre personerna med 

demenssjukdom. 

Diskussion 

Litteraturstudiens metod diskuterades utifrån styrkor och svagheter. Litteraturstudiens resultat 

diskuterades utifrån dataanalysens kategorier.  

Metoddiskussion 

Databaserna Cinahl Plus with Full Text och Medline valdes för sökningarna efter 

vetenskapliga artiklar då ämnesområdet i databaserna var inriktade på ämnet omvårdnad 

(Karlsson, 2017).  

 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design ansågs vara mest lämplig 

för att besvara studiens syfte då författarna ville kartlägga tidigare forskning inom området 

hundens påverkan på äldre personer med demenssjukdom. Utifrån syftet identifierades 

ämnesord. Kristensson (2014) förklarar att databaserna använder olika ämnesord därav 

användes inte samma ämnesord i alla databassökningar. Sökningarna resulterade i ett mindre 

antal vetenskapliga artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. För att få en bredare 

sökning varierades ämnesordens kombination och en del ämnesord valdes bort som 

exempelvis “dementia” samt kompletterades med fritextsökningar vilket resulterade i nio 

vetenskapliga artiklar som ansågs vara tillräckligt många för att besvara litteraturstudiens 

syfte. Kristensson (2014) förklarar att det inte finns någon regel för antalet vetenskapliga 

artiklar som ska inkluderas i en litteraturstudies resultat, det är ofta studietiden som 

begränsar. 
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Begränsningarna i databassökningarna som användes var English language, Peer Reviewed 

samt published date 20090101–20191231. Peer Reviewed användes för att säkerställa en 

högre vetenskaplig kvalité. De vetenskapliga artiklarnas publiceringsdatum begränsades till 

10 år för att göra litteraturstudiens resultat mer relevant för nutiden. I efterhand har 

författarna diskuterat om att en begränsning som deltagarålder kunde tillämpats i 

databassökningarna för att få mindre träffar på vetenskapliga artiklar som inte besvarade 

litteraturstudiens syfte.  

 

Ett av litteraturstudiens inklusionskriterier var att studiedeltagarna skulle vara 60 år eller 

äldre. Författarna beslutade om att definiera “äldre” som 60 år eller äldre. Det upptäcktes att 

demenssjukdomen förekom även i lägre åldrar än 60 år. Studiedeltagarnas ålder varierade i de 

vetenskapliga artiklarna och ofta redovisades en medelålder därför exkluderades två artiklar 

där den yngsta deltagaren var 56 år respektive 58 år (Friedmann et al., 2015; Nordgren & 

Engström, 2014b). Litteraturstudiens trovärdighet hade sänkts om vetenskapliga artiklar 

baserade på medelålder hade inkluderats i studien då “äldre” definierades som 60 år. Ett 

exklusionskriterie för litteraturstudien var vetenskapliga artiklar som använde både hundar 

samt andra djur och robotdjur vid interventionerna. Det ökade litteraturstudiens trovärdighet 

då interventioner med endast hundar användes för resultatet (Kristensson, 2014).  

 

Författarna fann ett flertal intressanta vetenskapliga artiklar som inte fanns att tillgå i fulltext. 

Om de vetenskapliga artiklarna funnits tillgängliga inom rimlig tid kan resultatet ha 

påverkats. Efter databassökningarna genomförde författarna en kvalitetsbedömning av de 

vetenskapliga artiklarna där granskningsmallar användes. Forsberg och Wengström (2015) 

förklarar att värdet av en litteraturstudie är beroende av de inkluderade vetenskapliga 

artiklarnas kvalité och granskningsmallar kan vara till hjälp vid kvalitetsbedömningen.  

 

Dataanalysen av litteraturstudien triangulerades vilket stärkte tillförlitligheten till resultatet. 

Tillförlitligheten till resultatet av litteraturstudien blev mer stark då dataanalysen 

genomfördes stegvis och metodiskt. En noggrann dokumentation av tillvägagångssättet av 

metoden genomfördes vilket tillät överförbarhet för vidare studier (Kristensson, 2014). 

Meningarna ur texten i de vetenskapliga artiklarna analyserades noggrant. Meningar som 

svarade på litteraturstudiens syfte färgkodades och sorterades in i kategorier. Det gav en 

tydlig struktur för att sammanställa ett resultat. Resultatet av dataanalysen kan ha påverkats 

av att författarna inte använde en beprövad dataanalysmetod som exempelvis Kristenssons 

integrerade analys. Dataanalysen sammanfattades med artikelmatriser (Bilaga 2) som var en 

översikt på samtliga vetenskapliga artiklar som inkluderades i litteraturstudien vilket stärkte 

verifierbarheten (Kristensson, 2014). 

 

Författarna tillämpade ett etiskt förhållningssätt genom hela litteraturstudien. 

Demenssjukdomen kan påverka den kognitiva förmågan och därmed innebära svårigheter att 

fatta beslut om deltagande i en studie (Socialstyrelsen, 2017). I samtliga vetenskapliga 

artiklar som inkluderades i litteraturstudien kontrollerade författarna att det framgick att de 

äldre personerna med demenssjukdom hade godkänt och ingått ett informerat samtycke om 

deltagande eller att närmast anhörig hade godkänt deltagandet. Som Kristensson (2014) 

förklarar innebär ett informerat samtycke bland annat att deltagandet i studien är frivilligt och 

att deltagarna ska kunna fatta beslut om medverkandet i studien. Kjellström (2017) beskriver 

att närstående eller god man ska tillfrågas om deltagande när personen har en kognitiv 

nedsättning. Metoderna i de vetenskapliga artiklarnas studier kan diskuteras om de är etiskt 

korrekta då de äldre personerna med demenssjukdom har filminspelats (Olsen et al., 2019; 

Swall et al., 2014, 2017). Ljudinspelning av de äldre personerna med demenssjukdom har 
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även använts som metod i en vetenskaplig artikels studie (Kawamura et al., 2009) vilket även 

är en metod som kan diskuteras.  

 

Det finns lagar som sjuksköterskan behöver förhålla sig till vid den djurassisterade terapin 

eller djurassisterade aktiviteterna med hunden. I Sverige omfattas hundarna av 

djurskyddslagen vilket bland annat innebär att skydda hunden från skada. Därmed har 

hundföraren tillsammans med sjuksköterskan ett stort ansvar för hundens välmående och 

måste vara uppmärksam på om hunden vill delta i aktiviteterna (Socialstyrelsen, 2014b). En 

del av de vetenskapliga artiklarnas studier bedrevs i andra länder än Sverige. I andra länder 

kan det finnas andra lagar och regler som omfattar hundens skydd från skada vilket 

författarna har reflekterat över i litteraturstudien.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat baserades på nio vetenskapliga artiklar varav tre kvalitativa och sex 

kvantitativa där studiedeltagarna var 107 kvinnor och 65 män. Demenssjukdomen har högre 

prevalens bland kvinnor vilket kan vara en anledning till den ojämna fördelningen av könen i 

studierna (Jönsson & Eriksson, 2016). Författarna har inte funnit någon vetenskaplig artikel 

vars studie som visade en skillnad mellan könen om hur hunden genom djurassisterad terapi 

eller djurassisterad aktivitet påverkade de äldre personerna med demenssjukdom. Hundens 

påverkan kan vara individuell. De vetenskapliga artiklarnas studier var genomförda i fyra 

länder: Sverige, Norge, Italien och Japan. Resultatet av dataanalysen baserades på 

vetenskapliga artiklar där studier har bedrivits i länder med olika kulturer vilket gav 

litteraturstudiens resultat mer överförbarhet i olika kulturella sammanhang (Kristensson, 

2014). De vetenskapliga artiklarnas studier var genomförda i städer där de äldre personerna 

med demenssjukdom kunde ha olika socioekonomisk status. Det framgår i tre vetenskapliga 

artiklar om exempelvis vilken utbildningsnivå de äldre personerna med demenssjukdom 

hade. Däremot framgår det inga skillnader i resultatet om hundens påverkan på de äldre 

personerna med demenssjukdom ur ett socioekonomiskt perspektiv (Olsen et al., 2016a, 

2016b, 2019).  

Fysisk påverkan  

Resultatet visade att hunden bidrog till att förbättra den fysiska aktiviteten och balansen hos 

de äldre personerna med demenssjukdom vilket kunde minska fallrisken (Nordgren & 

Engström, 2012; Olsen et al., 2016a; Swall et al., 2014). Ett resultat från en annan studie 

visade även att hunden bidrog till att den fysiska aktiviteten förbättrades vilket stärkte 

litteraturstudiens resultat (Friedmann et al., 2015). Resultatet av litteraturstudien visade att 

fallrisken kan öka då de äldre personerna med demenssjukdom blev mer fysisk aktiva efter 

den djurassisterade terapin och djurassisterade aktiviteten med hunden (Nordgren & 

Engström, 2012; Olsen et al., 2016a; Swall et al., 2014). Däremot kan fysisk aktivitet minska 

risken för fall. Demenssjukdomen kan behandlas med läkemedel och biverkningarna av 

läkemedel kan öka fallrisken (Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskans personcentrerade 

omvårdnad kräver en reflektion över att väga risker mot nytta och finna en balans där den 

äldre personen med demenssjukdoms behov av fysisk aktivitet anpassas.  

Psykisk påverkan 

Resultatet visade att hunden bidrog till glädje och positiva känslor hos de äldre personerna 

med demenssjukdom (Kawamura et al., 2009 & Swall et al., 2014). Resultat från en annan 

studie visade att hunden bidrog till att depressiva symtom minskade hos äldre personer med 
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demenssjukdom med psykisk ohälsa (Moretti et al., 2011). Det positiva resultatet kunde vara 

påverkat då deltagare som visade negativa känslor för en hund inte inkluderades i sju studier 

(Menna et al., 2016; Nordgren & Engström, 2012, 2014; Olsen et al., 2016a, 2016b, 2019; 

Swall et al., 2017). Hundrädsla är även något som sjuksköterskan måste beakta vid den 

personcentrerade omvårdnaden. Om den äldre personen med demenssjukdom visar tecken på 

hundrädsla bör sjuksköterskan se till att kontakt med hunden undviks (Socialstyrelsen, 

2014b).  

 

Personcentrerad omvårdnad hos äldre personer med demenssjukdom kunde bidra till mer 

positiva känslor (Fazio, Pace, Flinner & Kallmyer, 2018). För att personcentrera den 

djurassisterade terapin eller djurassisterade aktiviteten med hunden kunde sjuksköterskan 

uppmuntra de äldre personerna med demenssjukdom att delta i aktiviteten samtidigt som de 

kunde observera sinnesstämningen (Dahl Gundersen & Johannessen, 2018). En annan studie 

som inte har inkluderats i litteraturstudiens resultat visade att hundens påverkan även bidrog 

med att stärka de äldre personerna med demenssjukdoms självkänsla (Dookie, 2013) vilket 

stärkte litteraturstudiens resultat som visade att när de äldre personerna med demenssjukdom 

klarade av att hantera hunden förbättrades självkänslan och självförtroendet (Swall et al., 

2017; Kawamura et al., 2009). Författarna har reflekterat över att om de äldre personerna 

med demenssjukdom har problem med hanteringen av hunden kan det istället resultera i en 

negativ effekt som lägre självkänsla och självförtroende. Det är viktigt att sjuksköterskan i 

den personcentrerade omvårdnaden kontinuerligt stärker självkänslan och självförtroendet 

hos de äldre personerna med demenssjukdom då det kan bidra till en förbättrad autonomi.   

Social påverkan 

Hunden genom djurassisterad terapi eller djurassisterad aktivitet kunde påverka de äldre 

personerna med demenssjukdom ur ett socialt perspektiv. Hunden genom djurassisterad 

terapi eller djurassisterad aktivitet bedrevs ofta i grupp. Olsen et al. (2019) använde sig av 

djurassisterad aktivitet med hund i form av gruppaktivitet och studien visade att det sociala 

umgänget mellan de äldre personerna med demenssjukdom ökade medan Nordgren och 

Engström (2012) förklarade att initiativ till socialt umgänge minskade efter interventionen 

med hunden. I Nordgren och Engströms studie var det endast en deltagare vilket kunde 

försvåra jämförbarheten mellan de två studierna och vilken effekt hunden hade då det kunde 

vara gruppaktiviteten som ökade den sociala samvaron. En annan studies resultat visade att 

hunden kunde bidra till ett större socialt nätverk då kontakt skapades med andra människor 

genom hunden (Johansson, Ahlström & Jönsson, 2014). Dahl Gundersen och Johannessen 

(2018) beskriver att sjuksköterskor observerade att hunden kunde bidra med en positiv 

stämning mellan de äldre personerna med demenssjukdom på äldreboenden.   

Beteendemässig påverkan  

Hundens påverkan genom djurassisterad terapi eller djurassisterad aktivitet varierade när det 

handlade om den kognitiva förmågan hos de äldre personerna med demenssjukdom. Swall et 

al. (2014) och Menna et al. (2016) påvisade en förbättrad effekt medan Nordgren och 

Engström (2012) påvisade en försämrad effekt. Socialstyrelsen (2017) beskriver att vid 

demenssjukdom kan den kognitiva förmågan försämras stegvis vilket kan vara en förklaring 

till den varierande effekten. Studiedeltagarnas kognitiva förmåga kan försämras under 

studieprocessen och därmed visa ett negativt resultat. I de vetenskapliga artiklarnas studier 

hade deltagarna olika demenssjukdomar med varierande stadie vilket kan vara en orsak till 

det varierande resultatet. Socialstyrelsen (2017) förklarar att de äldre personerna med 

demenssjukdom kan visa olika symtom och sjukdomsförloppet kan vara varierande beroende 
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på vilken typ av demenssjukdom personen har. Det är viktigt att sjuksköterskan med den 

personcentrerade omvårdnaden stöttar upp kognitiva funktionsnedsättningar som de äldre 

personerna med demenssjukdom har erhållit.  

 

Resultatet hade även varierande effekt på det aggressiva beteendet hos de äldre personerna 

med demenssjukdom efter den djurassisterade terapin och djurassisterade aktiviteten med 

hunden. Enligt Nordgren och Engström (2012) och Nordgren och Engström (2014a) ökade 

det aggressiva beteendet medan Olsen et al. (2016b) förklarade att det var oförändrat efter 

den djurassisterade aktiviteten med hunden. I en tidigare studie beskrev Perkins, Bartlett, 

Travers och Rand (2008) att det aggressiva beteendet minskade hos de äldre personerna med 

demenssjukdom. Aggression är en del av de beteendemässiga eller psykiska symtom (BPSD) 

vid demenssjukdom. Graden av BPSD kan variera och de uppkommer av olika anledningar 

som exempelvis när den äldre personen med demenssjukdom inte kan förmedla sig vilket kan 

vara en anledning till studiens varierande resultat (Socialstyrelsen, 2017). Det varierande 

resultatet av studien gällande BPSD kan förklaras genom att de äldre personerna med 

demenssjukdom visade missnöje för att aktiviteten med hunden avslutades. Dahl Gundersen 

och Johannessen (2018) beskrev att när sjuksköterskor använde sig av hunden i omvårdnaden 

gav den en lugnande effekt på de äldre personerna med demenssjukdom som annars 

upplevdes oroliga. Det är viktigt att sjuksköterskan med ett personcentrerat förhållningssätt 

ser personen bakom demenssjukdomen och inte symtomen av demenssjukdomen.  

Slutsats  

Det går inte att fastställa exakt hur hunden påverkade de äldre personerna med 

demenssjukdom då resultatet varierade och det kunde bero på individuella skillnader. 

Hundens påverkan var mer positiv än negativ. Litteraturstudien resulterade i kategorierna: 

fysisk påverkan, psykisk påverkan, social påverkan och beteendemässig påverkan. Slutsatser 

som kunde dras var att hunden i omvårdnaden behövde utformas utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt där bland annat hundrädsla och sinnesstämning kunde beaktas av 

sjuksköterskan. 

Klinisk nytta  

Sjuksköterskan kan använda hunden i omvårdnaden för att förbättra den fysiska och psykiska 

hälsan hos de äldre personerna med demenssjukdom. Sjuksköterskan kan använda hunden 

som en meningsfull individuell aktivitet eller som gruppaktivitet för de äldre personerna med 

demenssjukdom. Hunden kan ses som ett komplement till den medicinska behandlingen vid 

demenssjukdom och sjuksköterskan kan med ett personcentrerat förhållningssätt 

individanpassa hundens omvårdnadseffekt.  

Fortsatt forskning 

Författarna upptäckte att hundens påverkan hos de äldre personerna med demenssjukdom var 

ett relativt outforskat ämne. Vid fortsatt forskning kan exempelvis en intervjustudie eller 

observationsstudie genomföras för att samla in data om hur de äldre personerna med 

demenssjukdom påverkas av hunden. Insamlad data kan användas för en djupare analys inom 

ämnet. Fortsatt forskning kan även bedrivas om hur sjuksköterskan på andra sätt kan använda 

hunden i omvårdnaden och hur den kan påverka personer med andra sjukdomar än med 

demenssjukdom. Författarna önskar även att utforska om hur sjuksköterskan kan använda sig 

av andra djur i omvårdnaden och hur de kan påverka äldre personer med demenssjukdom. 
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Titel 
Syfte Metod Värdering Resultat 

Kawamura, N., 

Niiyama, M., & 

Niiyama, H. 

(2009). 
 
Japan 
 
Journal of 

Psychosocial 

nursing, 47(1), 

41-46. 

Animal-Assisted 

Activity 

Experiences of 

Institutionalized 

Japanese Older 

Adults. 

The primary purpose of this 

study was to answer the 

following research 

question: How did 

institutionalized Japanese 

older adults, who had been 

participating in AAA for 2 

years, perceive the activity? 

A secondary research 

question was also 

considered: What relevance 

do these perceptions of 

older adults have on 

clinical nursing practices in 

the AAA context? 

Metod: Kvalitativ, fenomenologisk 

intervjustudie. 
 
Inklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: Framgår ej. 
 
Urval: Åtta (67–94 år) kvinnliga 

deltagare med varierande stadier av 

demenssjukdom, boende på ett 

vårdboende i norra Japan. 
 
Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick 

djurassisterade aktiviteter under två år, 

två gånger per månad med samma hund. 

Data samlades in via en ljudinspelad, 

semistrukturerad intervju i 30–50 

minuter per deltagare. 
 
Analysmetod: 
Intervjuerna transkriberades till text som 

sedan analyserades med fenomenologisk 

metod. Meningar som svarade på syftet 

blev sedan teman.  

Styrkor:  
- Studien pågick under 

en längre tid. 
- Intervjuerna bestod av 

öppna frågor vilket gav 

en djupare och bredare 

data. 
 
Svagheter:  
- Det framgick inte hur 

deltagarna blev 

tillfrågade om 

deltagande i studien 

samt inklusions- och 

exklusionskriterier.  
- Resultatet baserades 

på en subjektiv analys. 

Utifrån intervjuerna blev 

resultatet sex teman som 

handlade om det interaktiva 

förhållandet mellan 

deltagaren och hunden. 

Hunden frambringade 

positiva känslor samt 

kärleksfulla minnen av deras 

egna husdjur, gav deltagaren 

självförtroende, ett avbrott 

från de dagliga rutinerna. Det 

sociala umgänget på 

vårdboendet ökade genom 

hunden och förbättrad 

kommunikation med 

utomstående personer. 
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Titel Syfte Metod Värdering Resultat 

Menna, L, F., 

Santaniello, A., 

Gerardi, F., Di 

Maggio, A., & 

Milan, G. (2016). 
 
Italien 
 
The official 

Journal of the 

Japanese 

Psychogeriatric 

Society 2016, 16, 

240-246. 

Evaluation of the 

efficacy of animal-

assisted therapy 

based on the reality 

orientation therapy 

protocol in 

Alzheimer’s disease 

patients: a pilot 

study.  

The aim of this study 

was to evaluate the 

efficacy of animal-

assisted therapy (AAT) 

in elderly patients 

affected by 

Alzheimer’s disease 

based on the formal 

reality orientation 

therapy (ROT) 

protocol.  

Metod: Kvantitativ, icke randomiserad studie. 
 
Inklusionskriterier: Ingen rädsla för hundar, vilja 

att möta hunden och tidigare erfarenhet av hundar. 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: Icke randomisering 
 
Urval: På en dagvårdsverksamhet valdes 50 

personer med mild till måttlig Alzheimers ut, 37 

kvinnor och 13 män (62–85 år). 
 
Datainsamlingsmetod: Personerna blev indelade i 

tre grupper: en grupp som fick en behandling för att 

förbättra tid- och orienteringsförmågan och 

kognitiva funktioner med hjälp av ROT, en 

interventionsgrupp som fick djurassisterad terapi 

med hund baserat på ROT samt en kontrollgrupp. 

Interventionen pågick under 6 månader, en gång per 

vecka i 45 minuter. Data samlades in med två 

instrument: GDS för att mäta depressiva symtom 

samt MMSE för att mäta kognitiva funktioner. Data 

samlades in i början och slutet av interventionerna. 
 
Analysmetod: Statistiskt analys med hjälp av ett 

dataprogram. 

Styrkor:  
- Studien bestod av 

tre grupper 

vilket utgjorde 

större möjlighet att 

jämföra resultatet 

av den 

djurassisterade 

terapin med hunden.  
- Standardiserade 

mätinstrument.  
 
Svagheter:  
- Studien var inte 

randomiserad eller 

dubbelblindad. 
- Hundföraren 

kunde ha påverkat 

beteendet hos 

deltagarna. 

Studiens resultat visade 

minskade depressiva 

symtom i både 

interventionsgruppen 

med djurassisterad 

terapi med hund och 

ROT-terapigruppen. 
Grupperna visade även 

något förbättrat humör 

och kognitiv funktion. 

Kontrollgruppen visade 

ingen signifikant 

förändring.  
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Titel Syfte Metod Värdering Resultat 

Nordgren, L., & 

Engström, G. 

(2012). 
 
Sverige 
 
American 

journal of 

Alzheimer´s 

Disease & other 

dementias, 

27(8), 625-632. 

Effects of 

animal-

assisted 

therapy on 

behavioral 

and/or 

psychological 

symptoms in 

dementia: A 

case report. 

The aim of the 

pilot study was 

to investigate 

the effects of 

AAT on 

pharmaceutical 

treatment; 

behavioral and 

psychiatric 

symptoms; 

ADLs; cognition 

and orientation; 

quality of life; 

pain and fall 

risk.  

Metod: Kvantitativ, kvasi-experimentell longitudinell 

interventionsstudie. 
 
Inklusionskriterier: Diagnostiserad med demenssjukdom, 

boende på vårdboende i mer än fyra veckor och inte vara 

allergisk mot hundar. Samt minst ett av följande kriterium: ökad 

oro, socialt undandragande, kommunikationssvårigheter, nedsatt 

fysisk förmåga, ovilja till fysisk aktivitet, sänkt humör samt 

beteende och/eller psykologiska symtom.  
 
Exklusionskriterier: Hundrädsla eller inte är lämpad för 

djurassisterad terapi. 
 
Urvalsförfarande: Medvetet urval. 
 
Urval: En kvinnlig deltagare (84 år) som bodde på ett 

vårdboende i mellersta delen av Sverige. 
 
Datainsamlingsmetod: Deltagaren fick djurassisterad terapi 

med en hund en gång per vecka i åtta veckor, 60 minuter per 

tillfälle. Deltagaren fick borsta och gå promenader utomhus med 

hunden. Studien pågick totalt under fem månader. Data 

samlades in första veckan, efter vecka åtta samt tre månader 

efter. Fem instrument användes för datainsamlingen: CMAI, 

MDDAS, MMSE, ADL och QUALID. Datainsamlingen 

bedrevs av en sjuksköterska som även var hundföraren. 
 
Analysmetod: Data analyserades och redovisades med 

deskriptiv statistik. 

Styrkor: 
 - Standardiserade 

mätinstrument. 
 
Svagheter: 
- Deltagaren blev 

vald för studien då 

personen ansågs 

vara i störst behov 

av djurassisterad 

terapi med hund.  
- Forskarna hade 

ingen kontroll 

över andra 

faktorer som 

kunde ha påverkat 

deltagaren och 

därmed resultatet.  
- Subjektiv 

datainsamling. 

Hunden bidrog till ökad 

rörelseförmåga och balans, 

det bidrog till ökad fallrisk. 

Efter interventionen med 

hunden minskade sociala 

interaktionen och upplevd 

livskvalité. 

Kommunikationsförmågan 

blev oförändrad. Hundens 

påverkan på deltagarens 

beteende hade varierande 

effekt, exempelvis ökade 

den fysiska aggressiviteten 

medan beteendemässiga 

symtom vid 

demenssjukdom minskade.  
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Titel Syfte Metod Värdering Resultat 

Nordgren, L., 

& Engström, 

G. (2014a). 
 
Sverige 
 
Nursing older 

people, 26(3), 

31-38.  

  

Effects of 

dog-assisted 

intervention 

on 

behavioural 

and 

psychological 

symptoms of 

dementia. 

The aim of this 

study was to 

evaluate the 

effect of a DAI 

on behavioural 

and 

psychological 

symptoms of 

residents with 

dementia during 

a six-month 

period.  

Metod: Kvantitativ, kvasi-experimentell studie. 
 
Inklusionskriterier: Demensdiagnos och boende på vårdboendet minst 4 

veckor innan starten av studien. Interventionsgruppens inklusionskriterier 

var även minst ett av följande: ökad ångestnivå, minskat intresse av att 

deltaga i aktiviteter, kommunikationssvårigheter som leder till minskad 

social interaktion, minskad fysisk förmåga eller ovilja till fysisk aktivitet, 

sänkt humör och beteende- och/eller psykiska symtom. Personen fick inte 

vara allergisk mot hundar och känna rädsla eller aggressivitet mot hundar 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: Konsekutivt urval 
Urval: Åtta vårdboenden i en medelstor stad i Sverige varav fyra boenden i 

kontrollgruppen med 13 deltagare (71–94 år) och fyra boenden i 

interventionsgruppen med 20 deltagare (63–91 år) fullföljde studien. 

Bortfallet i studien var nio personer i interventionsgruppen och fem 

personer i kontrollgruppen.  
 
Datainsamlingsmetod: I interventionsgruppen fick varje person delta i 10 

individanpassade aktiviteter med hunden (45–60 minuter), en till två gånger 

per vecka. Aktiviteter var exempelvis promenader, matning, borstning samt 

tillfälle att kela med hunden. I kontrollgruppen fick varje person fortsätta 

med de vanligt förekommande aktiviteterna som exempelvis sång och 

massage. Beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) uppmättes med 

hjälp av två instrument, ett för aggressivitet (CMAI) och ett för beteende- 

och psykologiska symtom vid demens (MDDAS). Mätningarna i 

interventionsgruppen var innan och efter varje aktivitet med hunden samt 

tre och sex månader efter interventionen. Mätningarna i kontrollgruppen 

var innan aktiviteterna samt tre och sex månader efter studien.  
 

Analysmetod: Data analyserades med hjälp av ett statistiskt dataprogram 

och redovisades med deskriptiv statistik.  

Styrkor: 
-Standardiserade 

mätinstrument. 
 
Svagheter:  
- Mätningarna utfördes av 

sjuksköterskor som 

arbetade där studien 

bedrevs. Det kunde ha 

påverkat resultatet då det 

blev en subjektiv 

bedömning av deltagarna. 
- Stort bortfall. 

I interventionsgruppen 

sjönk de icke-aggressiva 

symtom som exempelvis 

rastlöshet, psykologiska 

symtom som exempelvis 

ångest samt 

beteendemässiga 

symtomen som 

exempelvis rop och skrik 

direkt efter aktiviteten 

med hunden. Den 

verbala aggressiviteten 

ökade direkt efter 

aktiviteten med 

hunden.  I 

kontrollgruppen sjönk 

icke aggressiva och 

verbala aggressiviteten 

medans beteendemässiga 

och psykologiska 

symtom ökade. 
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Titel Syfte Metod Värdering Resultat 

Olsen, C., 

Pederson, I., 

Bergland, A., 

Enders-Slegers, 

M-J., & Ihlebæk, 

C. (2016a). 
 
Norge  
 
Geriatric 

Nursing, 37, 

284-291. 

Effect of 

animal-

assisted 

activity on 

balance and 

quality of life 

in home-

dwelling 

persons with 

dementia. 

Purpose of the study 

was to examine if 

animal-assisted 

activity with a dog 

(AAA) in home-

dwelling persons with 

dementia (PWDs) 

attending day-care 

centers would have an 

effect on factors 

related to risk of fall 

accidents, with 

balance (Berg balance 

scale) and quality of 

life (Quality of Life in 

Late-stage Dementia) 

as main outcome.  

Metod: Kvantitativ, prospektiv studie.  
 
Inklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Exklusionskriterier: Rädsla och allergi för hundar. 
 
Urvalsförfarande: Randomiserat klusterurval 
 
Urval: 16 dagvårdsverksamheter där 80 deltagare som var 

65 år och äldre, hade antingen demenssjukdom i olika 

stadium eller kognitiv svikt vilket innebar mindre än 25 

poäng på MMSE. 42 deltagare tillhörde 

interventionsgruppen varav en person ville ej delta i 

studien. 38 deltagare tillhörde kontrollgruppen. 
 
Datainsamlingsmetod: Interventionsgruppen fick ta del 

av djurassisterad aktivitet med en hund i 30 minuter 

gruppvis med fem till åtta deltagare, två gånger per vecka i 

12 veckor. Aktiviteterna kunde exempelvis vara att kasta 

boll till hunden. Kontrollgruppen fick fortsätta med dagliga 

aktiviteter som exempelvis dans samt promenader. Data 

samlades in innan, efter och tre månader efter 

interventionen med hjälp av två instrument, QUALID och 

BBS för att mäta livskvalité och balans. 
 
Analysmetod: Statistiskt analys med hjälp av ett 

dataprogram. 

Styrkor:  
- Randomisering av 

dagvårdsverksamheterna.  
- Standardiserade 

mätinstrument.  
 
Svagheter: 
- Icke randomisering av 

deltagare. 
- Personalen på 

dagvårdsverksamheten 

genomförde 

datainsamlingen vilket 

kunde leda till ökad 

subjektivitet i det 

insamlade materialet.  
- Hundföraren kunde ha 

påverkat beteendet hos 

deltagarna.  

Merparten i båda 

grupperna gillade 

kontakten med 

hunden. 

Djurassisterad 

aktivitet med hund 

visade en positiv 

effekt på balans och 

kunde ses som ett 

komplement för att 

förebygga fall. 

Effekten av 

djurassisterad 

aktivitet med hund 

visade ingen 

förbättrad 

livskvalité.  
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Titel Syfte Metod Värdering Resultat 

Olsen, C., 

Pedersen, I., 

Bergland, A., 

Enders-Slegers, 

M-J., & Ihlebaek, 

C. (2016b). 
 
Norge 
 
International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry, 31, 

1312-1321. 

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.  

The aim of this 

study was to 

examine the 

possible effects 

on depression, 

agitation and 

QoL in nursing 

home residents 

with dementia or 

cognitive 

impairment, 

through an 

intervention 

with AAA and a 

follow-up study. 
  

Metod: Kvantitativ, prospektiv studie. 
 
Inklusionskriterier: Män och kvinnor 65 år eller äldre med 

diagnostiserad demenssjukdom eller kognitiv nedsättning med 

mindre än 25 poäng på MMSE. 
 
Exklusionskriterier: Rädsla eller allergi mot hundar. 
 
Urvalsförfarande: Klusterrandomisering  
 
Urval: 10 av 90 vårdboenden i tre norska städer valde att delta i 

studien. Av 130 lämpliga personer valde 58 att delta. Sju av 

deltagarna exkluderades då de avled under studien. 51 deltagare 

inkluderades i studien varav tre deltagare hoppade av efter 

första datainsamlingen. Kontrollgruppen bestod av 26 deltagare 

(17 kvinnor och nio män, medelålder 84 år) och 25 deltagare 

(15 kvinnor och 10 män, medelålder 83 år) i 

interventionsgruppen. 
 
Datainsamlingsmetod: Interventionen bestod av att deltagarna 

fick socialisera samt leka med hunden i 30 minuter, två gånger 

per vecka i 12 veckor. Aktiviteten genomfördes i grupp om tre 

till sex deltagare. Kontrollgruppen fick ta del av vanligt 

förekommande aktiviteter i grupp som bland annat bestod av 

musik, sång och matlagning. Data samlades in innan 

interventionen startade, efter 12 veckor samt tre månader efter 

studien. Instrument som användes för datainsamlingen var: 

CSDD för depressionsnivå, BARS för aggressivitet och 

rastlöshet samt QUALID för livskvalité.  
 
Analysmetod: Data analyserades med hjälp av ett statistiskt 

dataprogram. 

Styrkor:  
- Standardiserade 

mätinstrument. 
- Randomisering av 

deltagare till kontrollgrupp 

och interventionsgrupp. 
Svagheter:  
- Studien var inte blindad 

för varken deltagare eller 

forskarna.  
- Deltagarnas positiva 

inställning till 

djurassisterad aktivitet och 

deltagande i studien kunde 

ha påverkat resultatet.  
- De aktiviteter som 

kontrollgruppen deltog i 

kunde ha visat samma 

effekt som djurassisterad 

aktivitet.  
- Hundföraren kunde ha 

påverkat beteendet hos 

deltagarna. 

Majoriteten av 

deltagarna tyckte om 

kontakten med 

hunden. Resultatet 

visade att nivåerna av 

depression var 

oförändrade i 

interventionsgruppen 

och höjdes i 

kontrollgruppen. 
Resultatet visade 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna i 

aggressivitet och 

rastlöshet samt 

livskvalité.  
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Titel Syfte Metod Värdering Resultat 

Olsen, C., 

Pedersen, I., 

Bergland, A., 

Enders-Slegers, 

M-J., & Ihlebaek, 

C. (2019) 
 
Norge 
 
Dementia 18(1) 

245-261. 

Engagement 

in elderly 

persons with 

dementia 

attending 

animal-

assisted 

group 

activity. 

The main objective 

of this study was to 

systematically 

register behaviours 

related to 

engagement in a 

group AAA 

intervention for 

PWDs in NHs and 

among home-

dwelling PWDs 

attending a DCC, 

and a second aim 

was to investigate 

possible differences 

between the two 

populations.  

Metod: Kvantitativ, randomiserad kontrollerad studie. 
 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara 65 år och äldre samt 

diagnostiserad med demenssjukdom eller kognitiv nedsättning som 

visat lägre än 25 poäng på MMSE. 
 

Exklusionskriterier: Rädsla eller allergi för hundar. 
Urvalsförfarande: Klusterurval  
 

Urval: 10 vårdboenden med 58 deltagare och 16 

dagvårdsverksamheter med 80 deltagare för personer med demens i 

norska städer valdes ut. I kontrollgruppen inkluderades 30 deltagare 

från vårdboenden och 38 deltagare från dagvårdsverksamheterna. I 

interventionsgruppen inkluderades 28 deltagare från vårdboenden 

varav 21 deltog och 42 deltagare från dagvårdsverksamheterna varav 

28 deltog. Samtliga deltagarantal gäller efter bortfall. Från 

vårdboendena exkluderades tre deltagare som dog och fyra deltagare 

som endast deltog i en videoinspelning. Från dagvårdsverksamheten 

exkluderades en deltagare som hoppade av och 13 deltagare som 

endast deltog i en videoinspelning. 
 

Datainsamlingsmetod: Interventionen bestod av grupper om tre till 

sju deltagare som fick djurassisterad aktivitet med en hund vilket 

innebar exempelvis att ge godis, klappa hunden och leka med den i 

30 minuter två gånger per vecka i 12 veckor. Aktiviteten 

filminspelades vecka två och vecka 10. I kontrollgruppen hade ingen 

data samlats in. 
 

Analysmetod: Filmerna analyserades med hjälp av ett dataprogram 

som kategoriserade beteendet hos deltagarna med hjälp av ett 

etogram. Data presenterades sedan genom deskriptiv statistik. 

Styrkor:  
- Genom etogrammet blev 

beteendeanalysen mer 

objektiv och olika beteenden 

blev enklare att kategorisera.  
- Filminspelningen 

möjliggjorde för 

observanterna att analysera 

filmen flertalet gånger och 

både verbala och icke verbala 

beteenden kunde analyseras. 
Svagheter:  
- Etogrammet gav inte 

utrymme för andra beteenden 

som uppkom.  
- Att bli filmad kunde ha 

påverkat deltagarnas 

beteende. 
- Forskarna hade begränsad 

kunskap om deltagarnas 

somatiska sjukdomar som 

kunde ha påverkat beteendet.  
- Stort bortfall.  
- Fysisk aktivitet på de olika 

boendena varierade och kunde 

ha påverkat resultatet. 
- Deltagarna på vårdboendet 

sov mer vid aktiviteterna 

vilket kunde ha påverkat 

resultatet.  

Kontakten med hunden 

uppskattades av 70 

procent av deltagarna. 

Deltagarna på 

vårdboendet visade 

mindre engagemang 

till gruppaktiviteten 

med hunden i 

jämförelse med 

deltagarna på 

dagvårdsverksamheten. 

Överlag var det ingen 

signifikant skillnad i 

beteendet mellan 

grupperna men något 

som observerades var 

att leenden, skratt, 

kontakt med hunden 

och de andra 

deltagarna förekom 

ofta i båda grupperna. 
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Titel Syfte Metod Värdering Resultat 

Swall, A., 

Ebbeskog, B., 

Lundh. H, C., & 

Fagerberg, I. 

(2014). 
 
Sverige 
 
International 

Journal of Older 

People Nursing, 

10, 84-93. 

Can therapy 

dogs evoke 

awareness of 

one’s past and 

present life in 
persons with 

Alzheimer’s 

disease? 

This study aims 

to illuminate the 

meaning of the 

lived experience 

of encounters 

with a therapy 

dog for persons 

with Alzheimer’s 

disease. 

Metod: Kvalitativ, hermeneutisk fenomenologisk studie. 
 
Inklusionskriterier: Alzheimers sjukdom samt inget 

tidigare möte med en terapihund. 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: Framgår ej. 
 
Urval: Fyra kvinnor och en man (89–95 år) varav ett 

bortfall på grund av uppvisande av stark negativ reaktion 

med hunden. Deltagarna bodde på ett kommunalt 

vårdboende i en storstadsregion i Sverige och uppvisade 

MMSE poäng mellan 1–17 vilket motsvarade medel till 

svår Alzheimers sjukdom. 
 
Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick 10 besök av en 

terapihund. Besöket observerades och filmades vilket 

resulterade i totalt 50 filmer med 25 timmar inspelat 

material. 
 
Analysmetod: Filmmaterialet transkriberades till text och 

analyserades med fenomenologisk, hermeneutisk metod. 

Ur texten utvanns meningsenheter, subteman, teman och 

ett huvudtema. 

Styrkor: 
- Filminspelning där 

verbala- och ickeverbala 

uttryck kunde observeras 

vilket kunde ge en 

djupare och bredare 

dataanalys. 
 
Svagheter:  
- Tidigare positiva 

relationer med hundar 

kunde ha påverkat 

resultatet.  
- Forskarnas deltagande 

vid filminspelningarna 

kunde ha påverkat 

deltagarnas beteende. 
- Subjektiv analys av 

materialet. 
- Urvalsförfarande 

framgick ej. 

Studien visade ett 

tema: vara medveten 

om sitt förflutna och 

nuvarande existens. 

Genom hunden kunde 

personen uppleva 

minnen, positiva 

känslor och ansluta 

sina sinnen. Hunden 

kunde bidra till en 

bättre kommunikation 

med personen och 

möjligheten att nå 

personen på en 

kognitiv nivå. Hunden 

bidrog till ökad fysisk 

aktivitet vid 

interventionerna. 
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Titel Syfte Metod Värdering Resultat 

Swall, A., 

Ebbeskog, B., 

Lundh Hagelin, 

C., & Fagerberg, 

I. (2017).  
 
Sverige 
 
International 

Journal of 

qualitative 

studies on health 

and well-being, 

12, 1–8. 

Stepping out of 

the shadows of 

Alzheimer's 

disease: a 

phenomenological 

hermeneutic study 

of people with 

Alzheimer's 

disease caring for 

a therapy dog. 

The aim of this 

study was to 

illuminate 

meanings of 

care for people 

with AD in 

their 

encounters 

with a therapy 

dog.  

Metod Kvalitativ, fenomenologisk hermeneutisk studie. 
 
Inklusionskriterier: Personer som var diagnostiserade 

med Alzheimers sjukdom och inte träffat ett 

terapihundsteam tidigare. 
 
Exklusionskriterier: Personer som ogillade hundar och de 

som inte hade någon tidigare relation med en hund. 
 
Urvalsförfarande: Framgår ej 
 
Urval: Fyra kvinnor och en man (89–95 år) med måttlig 

till svår Alzheimers sjukdom boende på ett vårdboende i en 

storstad i Sverige.  
 
Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick träffa 

terapihunden 10 gånger var, en gång per vecka i 10 veckor. 

Varje möte filmades. Vid mötet fanns det tillgång till 

leksaker, filtar, bilder på hundar, stolar, en soffa och ett 

bord. Aktiviteterna var bland annat att kommunicera, kela 

och leka med hunden. 

 
Analysmetod: Data som var transkriberad från 

filminspelningarna analyserades med fenomenologisk 

hermeneutisk metod. Den transkriberade texten 

analyserades strukturerat: meningsenheter, subteman, 

teman och ett huvudtema skapades. 

Styrkor:  
- Genom filminspelning 

sågs både icke verbala 

och verbala uttryck.  
 
Svagheter:  
- Det kunde ha blivit en 

subjektiv bedömning av 

filminspelningarna på 

grund av forskarnas 

förförståelse.  
- Att bli filmad kunde 

även ha påverkat 

deltagarnas beteende.  
- Urvalsförfarande 

framgår ej. 

Överlag gav hundens 

närvaro glädje, 

medveten närvaro, 

social samvaro och en 

känsla av uppskattning. 

Deltagarna visade ett 

omhändertagande 

gentemot hunden. 

Studiens huvudtema var 

att personerna visade sig 

självständiga och 

bestämde vad som var 

bäst för hunden, samt 

distanserade sig från 

symtomen av sin 

sjukdom.   



  

Bilaga 3. Bedömningsinstrument                                                   

Bedömningsinstrument Beskrivning 

ADL - Activities of daily 

living 

ADL är aktivitet i dagliga livet och mäter personens 

förmåga att hantera bland annat sin hygien, på- och 

avklädnad och födointag. Aktiviteterna poängsätts mellan 

ett till fem. En låg poäng innebär att personen är mer 

beroende av hjälp vid aktiviteterna (Nordgren & Engström, 

2012). 

BARS - Brief Agitation 

Rating Scale 

BARS mäter hur ofta samt hur länge personen visar 

beteenden som aggressivitet och rastlöshet. Poängen består 

av en sjugradig skala där en högre siffra betyder att 

beteendet förekommer vid fler tillfällen och med längre 

duration (Olsen et al., 2016b).  

BBS - The Berg Balance 

Scale  

BBS används för att mäta balansen. Det består av 14 

rörelser som exempelvis förflyttningar och vridningar. 

Rörelserna poängsätts från noll till fyra där fyra är max 

(Olsen et al., 2016a).  

CMAI -Cohen-mansfield 

agitation inventory 

CMAI är ett frågeformulär som mäter fysisk aggressivt  

beteende, fysiskt icke-aggressivt beteende och verbal 

agitation. Högre poäng innebär ökad aggressivitet eller 

agitation (Nordgren & Engström, 2014a). 

CSDD - The Cornell Scale 

for depression in dementia 

CSDD består av en skala med 19 symtom av depression. 

Poängen bestäms utifrån avsaknad av symtom till att 

symtomen är av allvarlig grad. En högre poäng betyder fler 

symtom av depression (Olsen et al., 2016b).  

GDS - Geriatric depression 

scale 

GDS mäter graden av depressiva symtom (Menna et al., 

2016). 

Etogram  Lista på bestämda beteenden och uttryck. Poängen beräknas 

på hur ofta beteendet eller uttrycket förekommer samt hur 

länge det förekommer (Olsen et al., 2019).  

MDDAS - Multi-

dimensional dementia 

assessment scale 

MDDAS mäter beteende och psykologiska symtom vid 

demenssjukdom. Högre poäng innebär fler symtom 

(Nordgren & Engström, 2014a). 

MMSE - Mini mental state 

examination 

MMSE är ett bedömningsinstrument vilket används som ett 

kognitivt test. Funktioner som undersöks är rums- och 

tidsorientering, minne, språk, förmåga att urskilja former 

samt uppmärksamhet. MMSE kan kompletteras med ett 

klocktest som innebär att personen ska rita siffror på en 

urtavla (Socialstyrelsen, 2017). 



 

 

QUALID - Quality of life in 

Late-Stage dementia scale 

QUALID mäter livskvalité och består av 11 punkter som 

exempelvis hur ofta personen ler samt hur personen 

interagerar med andra. Punkterna poängsätts från ett till fem 

där en låg poäng visar högre livskvalité (Olsen et al., 

2016a).  

 


