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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demens är ett samlingsbegrepp av olika sjukdomar som angriper hjärnan, i 
Sverige insjuknar det ca 25 000 personer per år i demenssjukdom. Det kan innebära 
svårigheter att vårda personer med demens på grund av bland annat 
kommunikationssvårigheter och aggression. Vården av personer med demens ska 
genomföras med fokus på en personcentrerad omvårdnad. Detta kan göras genom att 
implementera sällskapsdjur inom vården. Sällskapsdjur inom vården implementerades 
redan under 1790-talet i England för att behandla psykiskt sjuka personer, i Sverige år 2016 
fanns 150 aktiva hundar i tjänst i 40 olika kommuner. 

Syfte: Syftet är att sammanställa kunskap om sällskapsdjurs effekt på omvårdnad för 
personer med demenssjukdom. 

Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ, kvantitativ och mix method ansats där den 
teoretiska referensramen fokuserats på ett personcentrerat förhållningssätt. Artiklarna har 
analyserats utifrån Fribergs trestegsmodell. 

Resultat: Sällskapsdjur påvisades ha positiv inverkan på omvårdnad av personer med 
demens inom tre kategorier; fysiskt mående, psykiskt mående samt sociala interaktioner. 
Fallrisk kunde minskas genom att den fysiska kapaciteten ökade. Sällskapsdjuren 
förmedlade även ett lugn vilket bidrog till ett förbättrat sömnmönster samt ökad aptit. 
Depressionen förbättrades liksom den kognitiva förmågan samt att aggressioner ofta blev 
färre. Att umgås med sällskapsdjur bidrog även till att den sociala förmågan förbättrades, 
vårdpersonal och deltagare kunde skapa en relation. Effekterna av sällskapsdjur 
underlättade omvårdnaden av personer med demens. 

Slutsats: Sällskapsdjur hade effekt på omvårdnad av personer med demenssjukdom, vilket 
underlättade omvårdnaden för vårdpersonalen. Genom att implementera sällskapsdjur inom 
demenssjukvården kan vårdpersonalen skapa en relation med personer med demens, utöva 
personcentrerad omvårdnad och identifiera individuella behov.  

Nyckelord: Demens, litteraturöversikt, omvårdnad, sällskapsdjur. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

Background: Dementia is a collective concept of various diseases that attack the brain. In 
Sweden, about 25,000 people per year suffer from dementia. It can be difficult to care for 
people with dementia due to communication difficulties and aggression, among other 
things. The care of people with dementia should be implemented with a focus on person-
centered care, part of which may be to implement pets. Pets in health care were implemented 
in England already in the 1790s to treat mentally ill persons. In Sweden 2016, 150 dogs 
were employed in health care in 40 different municipalities. 

Aim: The aim of the study is to compile knowledge about the effect of pet animals on the 
care of people with dementia. 

Method: A literature review from a qualitative perspective, quantitative perspective and 
mix method perspective with a theoretical frame of reference based on a person-centered 
care approach. The articles have been analyzed based on Friberg's three-step model. 

Results: Pets have been shown to have a positive impact on the care for people with 
dementia in three categories; physical, mental and social interactions. The risk of falling 
could be reduced by increasing physical capacity. The pets also conveyed a calm, which 
contributed to an improved sleep pattern and increased appetite. Depression improved just 
as cognitive ability and aggressive behaviour often decreased. The socializing also helped 
to improve the participants social skills, healthcare professionals and participants were able 
to create a relationship. The effects of pets facilitated the care of people with dementia.  

Conclusion: The results indicate that pets have an effect on the care of people with 
dementia. By implementing pets in dementia care, healthcare professionals can 
create a relationship with people with dementia, practice person-centered care and 
identify individual needs. These effects facilitated the care of people with dementia 
for the healthcare professionals. 

Keywords: Dementia, nursing, pets, literature review. 
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1. Inledning 
Författarna till föreliggande kandidatuppsats har, genom tidigare sommararbete på 

särskilda boenden i vården, uppmärksammat att vissa svårigheter kan uppkomma i 

samband med omvårdnad av personer med demenssjukdom. Vi har uppmärksammat 

att hundar börjat införas på särskilda boenden. En nyfikenhet väcktes hos 

uppsatsförfattarna om vad sällskapsdjur har för effekt på personer med 

demenssjukdom och om det kan underlätta omvårdnaden för personen med demens 

och för vårdpersonalen. 

 

2. Bakgrund  
 
2.1 Demenssjukdom 
I Sverige insjuknar ca 25 000 personer per år i demenssjukdom. År 2017 fanns det 

ca 160 000 personer i Sverige som levde med en demensdiagnos (Socialstyrelsen 

2017). Globalt lever år 2019 50 miljoner personer med demens, den siffran förväntas 

öka till 152 miljoner innan år 2050 (Dick & Bliss, 2019).  

 

Demens är ett samlingsbegrepp av olika sjukdomar som angriper hjärnan. Symtom 

uppkommer beroende på var i hjärnan skadan sitter (Edberg, 2014). Vid demens 

sker försämring av den kognitiva funktionen, exempelvis omdöme, förmåga och 

tänkande. Även emotionell kontroll, socialt beteende och motivation kan påverkas 

vid demenssjukdom (Drivdal-Berentsen, 2010). Några av de vanligaste 

demensdiagnoserna är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontotemporal 

demens och Lewykropps demensjukdom (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Demenssjukdomens utveckling delas in i tre faser, mild, måttlig och svår demens. I 

den milda fasen av sjukdomen kan personen själv eller anhöriga börja märka att 

glömska får vissa följder i vardagen så som att köpa mat, betala räkningar eller att 

komma ihåg överenskommelser med andra. Vid måttlig demens förlorar personen 

greppet om tillvaron, minnet och förmågan att lösa problem försämras. Matlagning 

och påklädning blir alltför komplicerade uppgifter att lösa. Personen får svårare att 
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kommunicera med andra och går lätt vilse då lokalsinnet börjar svikta. I den svåra 

fasen av demenssjukdom minns personen bara vissa delar från sitt tidigare liv. 

Familjemedlemmar känns inte igen och personen kan inte orientera sig i tid, rum 

eller situation. Ordförrådet är begränsat och personen kan uppleva vardagen som 

kaotisk då förmågan att sortera stimuli saknas (Drivdal-Berentsen, 2010). 

 

2.1.1 Behandling  
Läkemedel används ofta i dagens hälso-och sjukvård för att lindra symtom såsom 

aggression och oro vid demenssjukdom. Läkemedlen har bedömts ge ingen eller 

liten effekt, samtidigt som det innebär ökad risk för allvarliga biverkningar 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Beroende på svårighetsgraden av demens samt huruvida personen bor ensam eller 

inte, kan personer med demens klara av att bo hemma med tillgång av stödinsatser 

(Socialstyrelsen, 2012). Dessa stödinsatser kan ges från anhöriga som hjälper 

personen med demens med vård och omsorg i vardagen (Svenskt demenscentrum, 

2013). Lethin, Rahm Hallberg, Karlsson och Janlöv (2016) beskrev dock att det 

kunde vara påfrestande för anhöriga att vårda närstående med demens, vänner drog 

sig undan och en känsla av ensamhet kunde uppstå. Feast et al. (2016) belyste även 

svårigheter för anhöriga att på nära håll uppleva beteendeförändringar och aspekten 

att personerna med demens inte längre kände igen sina familjemedlemmar. 

Socialstyrelsen (2012) menar att stödinsatser för personer med demens annars kan 

ges från hemsjukvården som består av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

eller speciella demensteam bestående av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, kuratorer och psykologer. Andra boendealternativ för personer med 

demens kan vara äldreboenden eller särskilda boenden (Socialstyrelsen 2012). 

Socialstyrelsen (2017) rekommenderar att personer med demenssjukdom ska 

erbjudas vård i god psykosocial miljö med fokus på ett personcentrerat 

förhållningssätt. Detta kan erbjudas på särskilda boenden för personer med 

demenssjukdom, där det enskilda behovet av tillsyn samt omvårdnad kan ges dygnet 

runt. Rekommendationerna lyder även att boendemiljön i särskilda boenden ska 

främja känslan att vara välkommen samt öka intresset och delaktigheten att delta i 

dagliga aktiviteter som till exempel färgsättning, arkitektur eller musik och sång. 
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2.1.2 Hinder och svårigheter kring omvårdnadssituationer  
Edberg et al. (2008) har beskrivit att det kunde innebära svårigheter för vårdpersonal 

att vårda personer med demenssjukdom. En svårighet för vårdpersonalen kunde vara 

att hjälpa personen med demens att utföra aktiviteter i det dagliga livet (ADL) som 

till exempel att sköta sin hygien och att klä på sig, trots vårdpersonalens förklaring 

till personen med demens om vad som skulle utföras. På grund av 

kommunikationssvårigheter mellan vårdpersonal och personerna med demens 

uppstod konflikter vilket bidrog till att omvårdnadsmomenten utfördes mot 

personens vilja. 

 

”You are trying to take the trousers down at the same time as she is holding on to 

her trousers. You explane and explane but they just get more and more frightened.” 

(Edberg et al., 2008, s. 239). 

 

 Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ska vård och omsorg vara 

av god kvalité, vara lättillgänglig samt baseras på respekt för personens 

självbestämmande. Machiels, Metzelthin, Hamers och Zwakhalen (2017) har 

påvisat ett samband mellan personer med demens och vårdpersonal kopplat till 

kommunikationssvårigheter. De lyfter i sin studie att ett aggressivt beteende från 

personer med demens kunde vara ett försök till att kommunicera.  

 

Miyamoto, Tachimori och Ito (2010) uppmärksammade att det kunde innebära 

svårigheter samt vara påfrestande för vårdpersonal att vårda personer med 

demenssjukdom då fysisk aggressivitet, kommunikationssvårigheter, 

verklighetsförvrängningar, ropande, rastlöshet, vaken nätter, vandring, samlande 

och falska anklagelser var beteenden som förekom hos personer med demens och 

som vårdpersonalen uppgav kunna orsaka svårigheter i omvårdnaden. Brodaty, 

Draper och Low (2003) samt Joenperä (2017) uppmärksammade även att 

vårdpersonalen uppgav att envishet, manipulerande beteende och ovilja att 

samarbeta kunde orsaka svårigheter i omvårdnaden av personer med demens. 
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Miyamoto et al. (2010) förespråkar att vidare forskning bör fokusera på att finna 

lösningar för att minska psykologiska symtom och beteenden vid demenssjukdom.  

 

2.1.3 Underlättande åtgärder vid omvårdnadssituationer 
Marmstål-Hammar, Emami, Engström och Götell (2011) har undersökt om 

kommunikation genom sång kunde underlätta omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. Deltagarna i studien bestod av fyra män och sex kvinnor med 

demenssjukdom. Genom att vårdpersonalen sjöng vid morgonrutiner skedde 

kommunikation via ögonkontakt och kroppsspråk. Flera av deltagarna i studien 

visade kroppslig passivitet men började istället sjunga med i låt texten, deltagarna 

uppvisade även glädje och avspändhet. Andra deltagare i studien satt tysta men 

började istället agera och samarbeta för att underlätta omvårdnaden för 

vårdpersonalen. Att sjunga i samband med omvårdnaden gav vårdpersonal och 

deltagare en chans att interagera och samarbeta med varandra. Därmed ansågs sång 

kunna vara en form av vårdande behandling för personer med demenssjukdom. I 

Valenti Solers et al. (2015) studie användes en människoliknande robot på ett 

äldreboende för att undersöka vilka effekter den hade på personer med 

demenssjukdom. Den människoliknande roboten var 58cm hög, vägde 4.3kg och 

var utrustad med sensorer för att kunna utföra rörelser, kunna tala och för att kunna 

känna beröring. Trettio personer med Alzheimers diagnos deltog i studien. En 

slutsats av studien var att deltagarna upplevdes mindre apatiska av vårdpersonalen.  

 

Även robotdjur har använts på särskilda boenden för personer med demenssjukdom 

där syftet var att undersöka vad robotdjur hade för effekt på demensrelaterade 

symtom, såsom ångest, apati och aggressivitet. Robotdjuret designades som ett 

mjukisdjur liknade en babysäl och kunde imitera verkliga djurs beteende. 

Robotdjuret var även programmerat till att reagera på bland annat beröring, ljus och 

ljud. Studien visade bland annat att den fysiska förmågan hos deltagarna ökade samt 

att läkemedel mot oro och ångest hos deltagarna kunde trappas ned (Petersen, 

Houston, Qin, Tague & Studley, 2017).  

Centrala begrepp 
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Med vårdpersonal menar författarna till litteraturöversikten personal som vårdar 

personer med en demenssjukdom, det vill säga skötare, undersköterskor och 

sjuksköterskor. 

 

Ett särskilt boende är en boendeform för personer med extra behov av vård, omsorg, 

säkerhet och trygghet. Inriktningen sker mot personer som har stora 

omvårdnadsbehov, behov av medicinsk vård eller demensproblematik. Särskilda 

boenden är bemannade dygnet runt med omvårdnadspersonal som har tillgång till 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster (Borlänge kommun, 2019).  

 

2.2 Sällskapsdjur i vården 
Norling (2002) definierar sällskapsdjur som främst hund och katt, men även fåglar, 

fiskar och hästar ingår i definitionen. 

 

2.2.1 Sällskapsdjur och dess historia i vården 
Redan under 1790 talet implementerades kaniner och kycklingar på ett 

mentalsjukhus i England för att behandla psykiskt sjuka personer då djuren ansågs 

kunna uppge ett lugn samt minska användandet av droger (National Institute of 

Health, 1987). Florence Nightingale väckte även idén att använda djur inom vården 

under 1800-talet. Djuren ansågs kunna erbjuda sällskap och sysselsättning till 

kroniskt sjuka personer (Nightingale, 2010). På ett sjukhus för krigsskadade i New 

York infördes år 1944 djur från en bondgård för att främja tillfrisknande och en 

chans att ge skadade personer en lugnare tillvaro samt att återhämta sig från 

krigsupplevelser. Under 1950 talet i Sverige i samband med polio-epidemin 

användes även hästar och ridning i rehabiliterande syfte, ridning är även idag en 

form av rehabiliteringsbehandling i Sverige (Silfverberg, 2014). Under 1970 talet 

rapporterades flera av New Yorks psykoterapeuter använda djur som en del av 

behandlingen av psykiskt sjuka personer (National Institute of Health, 1987).  
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2.2.2 Sällskapsdjur i vården i nutid 
Enligt Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) fanns i Sverige år 2007 ca 20 

kommuner som infört hundar inom vård och omsorg. Enligt Manimalis (2017) har 

antalet kommuner i Sverige som infört hundar inom vård och omsorg vuxit då det 

år 2016 fanns hela 44 kommuner som använde hundar i tjänst, antalet hundar 

uppgick till ca 150. 

 

Vid användandet av sällskapsdjur inom vården, nationellt och internationellt, 

förekommer olika begrepp beroende på graden av professionellt engagemang 

(Haubenhofer & Kirchengast, 2007). Besök i form av insatser från medmänniskor 

eller anställda inom vården som frivilligt tar med sina privata sällskapsdjur och utför 

besök benämns som “Animal Assisted Activities” (AAI). Under dessa aktiviteter 

finns ingen målinriktad behandling eller uppföljning. När sällskapsdjuren utgör en 

del av behandlingsprocessen och besöket är målinriktat används begreppet “Animal 

Assisted Therapy” (AAT). Djuret måste uppfylla vissa kriterier och besöket utförs 

av specialutbildad vårdpersonal. Besöken är anpassade efter en viss person eller 

vissa medicinska tillstånd, de kan genomföras individuellt eller i grupp. Besöken 

ska vara tidsbegränsade och de bör dokumenteras för att sedan kunna utvärderas 

(Fagerberg & Silfverberg, 2014; Haubenhofer & Kirchengast, 2007).  

 

Den svenska benämningen för AAT är djurunderstödd terapi eller AAI som kallas 

djurunderstödda aktiviteter. Är det för avsikt att använda en hund eller en häst under 

djurbesöken kallas hunden för terapihund alternativt besökshund om besöket ej är 

målinriktat. Används en häst kallas aktiviteten för hästunderstödd terapi (HUT) 

alternativt hästunderstödda insatser (HUI) om besöket inte är målinriktat (Beck-Friis 

et al. 2007; Organisationen för hästunderstödda insatser, u.å.).  

 

 

2.2.3 Risker med sällskapsdjur i vården 
Äldreboenden som har för avsikt att införa sällskapsdjur inom vård och omsorg 

måste ta hänsyn till olika risker. Varje boende ska göra en bedömning av rädsla, 

allergier, smittorisker samt risk för fysiska skador (Socialstyrelsen, 2014). Lerner 
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och Uvnäs Moberg (2019) menar även att avundsjuka och konflikter bör beaktas när 

djuraktiviteter utförs. Vissa deltagare kan anse att sällskapsdjuret spenderar för 

mycket tid med andra deltagare och inte hos sig själv varav dessa konflikter kan 

uppstå. 

 

Rädsla 

Rädsla kan bidra till ohälsa. Innan ett äldreboende inför ett sällskapsdjur inom vård 

och omsorg bör rädsla utvärderas samt planeras för så att den som upplever rädsla 

inte behöver riskera att komma i kontakt med djuret. Vårdpersonalen bör vara 

uppmärksam på personer som under det djurassisterade besöket upplever en 

nytillkommen rädsla då upplevelsen av rädsla eller inte kan förändras. Om rädsla 

uppträder bör deltagaren eller sällskapsdjuret förflyttas till ett annat rum. För att 

respektera olika människors rädsla bör alltid sällskapsdjuret vara kopplat samt att 

föraren alltid ansvarar för djuret och deltagarnas säkerhet (Murthy et al. 2015; 

Socialstyrelsen, 2014). 

 

Allergi 

Den vanligaste allergin är året runt allergi som är orsakad av hund eller katt. 

Allergener frigörs från pälsdjur och sprids i omgivningen som kan orsaka rinnande 

ögon och näsa, nässelutslag eller astma hos personer med allergi (Socialstyrelsen, 

2014). Under året 2014 hade Sverige 7 762 073 vuxna invånare (Statistiska 

centralbyrån, 2019), 15–20% av dessa uppgav att de fick allergiska besvär orsakade 

av pälsdjur. Vid införandet av sällskapsdjur inom vård och omsorg är det viktigt att 

respektera olika människors allergier samt att beakta mängden allergener i offentliga 

utrymmen, att begränsa sällskapsdjuren till ett specifikt utrymme eller rum kan vara 

en lösning (Murthy et al. 2015; Socialstyrelsen, 2014). 
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Smittorisker 

Smitta som sprids mellan människa till djur eller djur till människa kallas zoonos. 

Mikroorganismerna sprids via direktkontakt mellan människa och djur eller via 

indirekt kontakt, till exempel via miljön och livsmedel. Exempel på zoonoser är 

rabies, campylobakter som ger mag- och tarmbesvär, salmonella eller ringorm, det 

kan handla om utekatter som blivit smittade av småfåglar eller marsvin som bär på 

ringorm (Socialstyrelsen, 2014, Beck-Friis et al. 2007). Akvarium kan även sprida 

Legionella i samband med rengöring, detta bör därför alltid utföras av utbildad 

personal (Murthy et al. 2015). År 2017 fanns i Sverige nio konstaterande fall av den 

multiresistenta bakterien meticillinresistent Staphylococcus aerius (MRSA) hos 

hund, sju fall hos häst samt ett fall hos katt (Statens veterinärmedicinska anstalt, 

2018). För att förhindra smittspridning ska god hygien upprätthållas på både djur- 

och humansidan, Jordbruksverket har framställt en föreskrift som behandlar 

förebyggande åtgärder för smittspridning av zoonoser och andra ämnen 

(Socialstyrelsen, 2014). Bland annat ska alla deltagare som har för avsikt att träffa 

sällskapsdjuret tvätta händerna med flytande tvål samt torka händerna med material 

av engångskaraktär innan kontakt med sällskapsdjuret får äga rum (Statens 

Jordbruksverks författningssamling, 2013). En annan åtgärd menar Murthy et al. 

(2015) kan vara att deltagare som har öppna sår eller nedsatt immunförsvar utesluts 

från att umgås med sällskapsdjuret för att förhindra smitta och sjukdom. Information 

om hälsorisker samt att människor med nedsatt immunförsvar har ökad risk för 

infektioner bör ges till personal inom vård och omsorg innan sällskapsdjur 

implementeras (Körmöndi et al. 2018). 

 

Fysiska skador 

Sällskapsdjur kan vara en potentiell källa till bitskador, sårskador samt infektioner 

hos människor som kan resultera i att sjukhusvård blir nödvändigt. Katter anses vara 

den art av sällskapsdjur vars bett orsakar flest komplikationer, tex lymfangit 

(Körmöndi et al. 2018). Vid lymfangit har en inflammation i lymfkärlen uppstått 

(Praktisk Medicin, 2018). Ett bett från hund kan orsaka rabies eller infektion med 

MRSA (Murthy et al. 2015). Enligt Socialstyrelsen (2014) får det inte finnas risk för 
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att djuret gör fysiska skador på deltagare, personal, besökare eller andra personer 

som vistas i närheten.  

 

Oavsett vårdsituation skriver Manimalis (2017) att det är av största vikt att både 

sällskapsdjuret och föraren är testad, tränad och utbildad för sina kommande 

arbetsuppgifter inom vård och omsorg. Idag finns i Sverige flera företag som 

erbjuder besökshund- och terapihundsutbildningar.  

 

2.3 Sjuksköterskans roll 
Svensk sjuksköterskeföreningen (2017) beskriver att en legitimerad sjuksköterska 

ska besitta kompetens gällande sex kärnkompetenser. Således att utföra 

personcentrerad vård, samarbeta i team, arbeta evidensbaserat, arbeta med 

förbättringskunskap, kunna ge information och säker vård till patienterna men även 

kunna använda sig av ledarskap. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån gällande lagar 

och styrdokument. Som legitimerad sjuksköterska finns ett ansvar att hela tiden 

utveckla sin kompetens genom att ta del av ny forskning.  

 

Sjuksköterskan ska främja hälsofrämjande omvårdnad vilket innebär att göra 

patienten delaktig och jämlik samt att tillsammans med patienten kunna föra en 

dialog. Istället för att fokusera på problem och diagnoser bör sjuksköterskan kunna 

se och förstå en viss persons livsvärld i förhållande till sjukdom, lidande och hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Litteraturöversikten kommer att skrivas med ett personcentrerat förhållningssätt 

som utgångspunkt för att kunna fokusera på den personcentrerade omvårdnaden.  

Brooker (2004) beskriver att personcentrerad omvårdnad kan uppfattas olika 

beroende på vilken person och sammanhang det gäller. I många språk finns det inte 

någon direkt översättning för just begreppet och personcentrerad omvårdnad kan 

därmed få en varierande tolkning. 
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Den personcentrerade omvårdnaden växer fram när olika relationer utvecklas. Det 

grundar sig i att visa respekt, förståelse och att värdera den enskildes 

självbestämmande. Det finns fyra komponenter som grundar sig i ett ramverk för 

den personcentrerade omvårdnaden. Första komponenten handlar om 

förutsättningar där det beskrivs om sjuksköterskans fokus på att vara professionell i 

sitt yrke. Andra komponenten handlar om vårdmiljö där det fokuseras på att ha ett 

fungerande partnerskap då det underlättar dialogen mellan alla olika parter. 

Personcentrerade processer är den tredje komponenten som innebär att ta del av 

patientens olika värderingar, visa närvaro, engagemang och även låta patienten vara 

delaktig. Resultatet är den sista komponenten vilket innebär vad som förväntas av 

den personcentrerade omvårdnaden (McCance & McCormack, 2010). 

 

Socialstyrelsen (2017) menar att personcentrerad omvårdnad bör ske vid vård och 

omsorg av personer med demenssjukdom. Personen ska sättas i fokus och inte 

sjukdomen. Syftet är att göra omvårdnaden mer personlig samt att vårdpersonalen 

har kunskap om att beteendemässiga- och psykiska symtom relaterade till 

demenssjukdomen kan skapa svårigheter i vårdandet. Genom att använda 

sällskapsdjur som ett redskap inom demenssjukvården anser Socialstyrelsen (2017) 

att den personcentrerade omvårdnaden skulle kunna höja livskvalitén hos 

personerna med demens. 

 

2.5 Problemformulering 
Vården står inför stora utmaningar med en snabbt växande andel som riskerar att 

drabbas av demenssjukdom. Det kan vara utmanande och innebära svårigheter för 

vårdpersonal att vårda personer med demens. En utmaning är att överbrygga 

kommunikationssvårigheter mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom 

vilket annars kan leda till att omvårdnad sker mot personens vilja. Äldrevården har 

påbörjat med nya terapimetoder där djurterapi börjat bli allt mer vanliga. Det är 

därför viktigt att sammanställa vilka effekter på omvårdnad sällskapsdjur kan ha på 

personer med demenssjukdom, förmedla kunskap om effekterna till vårdpersonal 

samt förstå vad en implementering av djurterapi skulle kunna innebära, både ur 

positiv och negativ synvinkel. Genom denna litteraturöversikt vill författarna 
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undersöka om sällskapsdjurs effekt kan underlätta omvårdnaden för vårdpersonalen 

inom demensvård och därigenom förstärka personcentrerad omvårdnad. 

 

3. Syfte 
Syftet är att sammanställa kunskap om sällskapsdjurs effekt på omvårdnad för 

personer med demenssjukdom.  

 

4. Metod 
 

4.1 Design 
En litteraturöversikt genomfördes. Enligt Friberg (2017) innebär en 

litteraturöversikt att undersöka befintlig forskning över ett visst omvårdnadsrelaterat 

område. Både kvantitativa och kvalitativa studier kan ingå i analysen och 

sammanställningen av tidigare forskning. Resultatet av sammanställningen kan ge 

kunskap och påverka det praktiska vårdarbetet samt ge information om riktning för 

framtida forskning. 

 
4.2 Urval 

Databaser som har använts för sökningar av artiklar är PubMed, Cinahl och PsycInfo 

för att få fokus på omvårdnad och psykologi. Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016) beskriver att databasen PubMed fokuserar på hälso- och sjukvård 

samt omvårdnad, Cinahl på omvårdnad och fysioterapi samt PsycInfo på det 

psykologiska inom omvårdnad och farmakologi. Artiklar som användes i resultatet 

till litteraturöversikten var av kvalitativ ansats, kvantitativ ansats samt mix method 

studier som var skrivna på engelska. Boolesk sökteknik har även använts, Willman 

et al. (2016) beskriver boolesk sökteknik där ord som AND eller OR kan läggas in 

mellan sökorden för att bredda sökningen eller göra den mer specifik. Sökord som 

användes var: Animal assisted interventions, Animal assisted therapy, Pet therapy, 

Human-pet, Dementia, Dementia OR Alzheimers, Elderly, Care, Caring, Nursing 

och Effect (Bilaga 1). 
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Till en början gjordes artikelsökningar mellan åren 2009–2019. Ett begränsat antal 

artiklar hittades som svarade direkt mot syftet samt att flera av de insamlade 

artiklarna återkom i flera av databaserna. Insamlade artiklar innehöll inte heller en 

varierad bredd av de olika djurarterna av definitionen sällskapsdjur, därav utökades 

årtalen i artikelsökningarna mellan åren 2004 – 2019. Även fritextsökningar gjordes 

genom Google Scholar för att utöka de olika djurarterna inom definitionen 

sällskapsdjur. Artiklar som inte var tillgängliga i fulltext beställdes via Högskolan 

Dalarnas bibliotek.  
 

4.2.1 Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara publicerade år 2004 – 2019. 

Norling (2002) definierar sällskapsdjur som hundar, katter, fåglar, fiskar och hästar.   

 
4.2.2 Exklusionskriterier 
Artiklar som berörde övriga djur än de nämnda ovan i inklusionskriterierna 

exkluderades. Studierna skulle vara utförda på personer med demenssjukdom, därav 

exkluderades studier där personer var drabbade av annan kognitiv sjukdom. 

 

4.2.3 Fritextsökning 
Fritextsökningar gjordes i Google Scholar genom Högskolan Dalarnas webbplats 

där artiklarna av Borges de Araujo et al. (2019), Dabelko-Schoeny et al. (2014), 

Friedmann et al. (2019) inkluderades i litteraturöversikten. Sökord som användes 

var: Dementia, Animal-assisted Intervention, Alzheimer, Horse. 

 

4.3 Värdering av artiklarnas kvalité 
En granskning av artiklarna har skett för att kunna göra en kvalitetsbedömning. 

Högskolan Dalarnas granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier 

användes som är en modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

och Forsberg och Wengström (2008). Granskningsmallarna bestod av ett 

frågeformulär med JA och NEJ frågor där JA gav en poäng och NEJ gav noll poäng. 

Frågorna baserades på artikelns uppbyggnad där frågor som bland annat syftets 
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relevans, urvalsmetoder samt mätmetoder efterfrågades. I granskningsmallen för 

kvalitativa artiklar var maxpoängen 25 poäng och i granskningsmallen för 

kvantitativa artiklar 29 poäng. Uppnådde artiklarna 0–59% av maxpoäng ansågs de 

som låg kvalité, uppnåddes 60–79% av maxpoäng ansågs artiklarna som medel 

kvalité och uppnåddes 80-100% av maxpoäng ansågs artiklarna som hög kvalité 

(Bilaga 2 & 3). För de artiklar som varit mix method studier, som baseras på både 

kvalitativ och kvantitativ ansats användes båda granskningsmallarna för att 

kvalitetsgranska artiklarna. De artiklar som uppnådde medel eller hög kvalité i 

kvalitetsbedömningen inkluderades i litteraturöversikten.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 
Sökning av artiklar har skett enskilt utifrån de sökord samt inklusionskriterier som 

valts, de titlar som var relevanta för syftet sparades ned. Artiklarna skickades till 

varandra varav titlarna lästes av båda författarna. För de titlar som var av intresse 

lästes även abstract och en diskussion fördes om vilka artiklar som fortfarande var 

intressanta. De artiklar som ansågs intressanta och passade ihop med valt syfte 

granskades och lästes till fullo flera gånger av båda författarna för att förstå 

innebörden. Se artikeltabell för inkluderade artiklar (Bilaga 4).  

 

4.5 Analys/tolkning 

För att analysera artiklar kan Fribergs (2017) trestegsmodell användas som innebär 

att artiklarna sönderdelas för att finna synpunkter som har betydelse för valt 

syfte. Steg ett innebär att läsa igenom valda artiklar flera gånger med ett fokus på 

resultatdelen för att förstå vad det handlar om och för att skapa en helhet. En 

sammanfattning av artiklarnas resultat bör även ske för att underlätta analysarbetet. 

Steg två handlar om att få en översikt över resultatet, ofta sammanställa syfte, metod 

och resultat i en tabell för att få en struktur inför analysen. Steg tre innebär att de 

olika artiklarna ska ställas emot varandra då likheter och skillnader ska identifieras 

i teoretiska utgångspunkter, tillvägagångssätt, syften och resultat. Huvudvikten 

ligger i att presentera likheter och skillnader i de olika artiklarnas resultat samt att 

presentera resultatet under olika kategorier. Hänsyn bör tas vid analysarbetet då 
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artiklarnas resultat kan presenteras olika beroende på om artikeln är kvalitativ eller 

kvantitativ (Friberg, 2017).  

 

Författarna till litteraturöversikten har följt den ovan beskriva metoden för analys 

och tolkning av de inkluderande artiklarnas resultat.  

 

5. Etiska överväganden  
Forskning som rör människor behöver i Sverige ett godkännande från en 

etikprövning samt ett tillstånd som söks hos etikprövningsmyndigheten enligt 

etikprövningslagen (2003:460). Lagen existerar för att värna om människor 

psykiskt, fysiskt och integritetsmässigt (Vetenskapsrådet, 2018). Grundläggande vid 

forskning är att den bara får godkännas om mänskliga rättigheter, grundläggande 

frihet och människovärdet respekteras (CODEX, 2018). Rör forskningen djur söks 

godkännande och tillstånd hos djurförsöksetiska nämnden enligt djurskyddslagen 

(1988:534) (Vetenskapsrådet, 2018). 

 

Hänsyn har tagits för att återge korrekt information från artiklarna samt en strävan 

efter objektivitet och uteslutning av egna värderingar. Engelska termer som har varit 

svåröversatta har slagits upp på Svensk MeSH, Google Translate eller översatts 

genom Norstedts Medicine Engelsk-svensk-engelskt lexikon (1992) för att undvika 

missförstånd och ett missvisande resultat.  
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6. Resultat   
Syftet är att sammanställa kunskap om sällskapsdjurs effekt på omvårdnad för 

personer med demenssjukdom. 

 

Resultatet är baserat på 15 vetenskapliga artiklar där studierna har genomförts i 

Sverige (n=2), Japan (n=1), USA (n=5), Brasilien (n=1), Tyskland (n=2), Norge 

(n=2), Australien (n=1) och Italien (n=1). De kvantitativa studiernas antal uppgick 

till 10 (n=10), de kvalitativa studierna till två (n=2) samt tre (n=3) mix method 

studier.  

 

Ett huvudresultat framkom som påvisar positiva effekter på omvårdnad, utöver det 

framkom tre kategorier där sällskapsdjur påverkade omvårdnaden; Effekt på fysiskt 

mående, psykiskt mående samt social förmåga hos personer med demenssjukdom.  

 

6.1 Huvudresultat 
Ett huvudtema framkom i resultatet som påvisar att sällskapsdjur har positiv effekt 

på omvårdnad för personer med demenssjukdom (Swall, Ebbeskog,  

Lundh Hagelin & Fagerberg, 2013; Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin & Fagerberg 

2017; Majic, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013; Kawamura, M. Niiyama & H. 

Niiyama, 2007; Wesenberg, Mueller, Nestmann & Holthoff-Detto, 2019; Olsen et 

al. 2016; Dabelko-Schoeny et al. 2014; Sellers, 2008; Travers, Perkins, Rand, 

Bartlett & Morton, 2015; Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers & Ihlebæk, 

2019). Positiva effekter sågs även i artiklarna av Edwards, Beck och Lim (2014), 

Fields, Bruemmer, Gloeckner och Wood (2018), Colombo, Dello Buono, Smania, 

Raviola och De Leo (2005), Borges de Araujo et al. (2019) samt Friedman et al. 

(2019). 

 

Dabelko-Schoeny et al. (2014) menade att omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom kunde underlättas för vårdpersonal genom att minska de symtom 

som kunde uppkomma vid sjukdomstillståndet.  
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6.2 Sällskapsdjur förbättrade fysiskt mående 
 

Förbättrad fysisk kapacitet 

Stora förbättringar på fysisk kapacitet hos deltagarna påvisades i studien av Borges 

de Araujo et al. (2018) som genomfördes i Brasilien. Nio deltagare med mild till 

måttlig demenssjukdom fick under 10 veckor sköta om och rida på hästar två gånger 

i veckan. Muskelstyrka samt uthållighet förbättrades hos deltagarna samt att en stor 

förbättring på balanssinnet noterades vilket resulterade i att deltagarnas fallrisk 

minskades och omvårdnaden kunde underlättas för vårdpersonalen. Ett liknande 

resultat påvisades i studien av Fields et al. (2018). Studien genomfördes i USA med 

sex deltagare drabbade av måttlig demenssjukdom. Deltagarna fick sköta om och 

rida på hästar en gång i veckan under åtta veckor. Resultatet visade en ökad fysisk 

aktivitet i form av promenader och ökad gångträning.  

 

 

Förbättrat sömnmönster 

Stora förbättringar på sömnmönster påvisades i studien av Edwards et al. (2014) i 

USA efter en implementering av ett akvarium under tio veckor. Deltagarna uppgick 

till 71 personer med svår demenssjukdom. Akvariet påvisades ha lugnande effekt på 

deltagarna vilket resulterade i ett bättre och förlängt sömnmönster. Ett liknande 

resultat noterades i studien av Kawamura et al. (2007) som genomfördes i Japan där 

en av tio deltagare med svår demens hade problem med sömnmönster och ofta 

lämnade sängen på nätterna. Efter att ha umgåtts med hundar två gånger i månaden 

under tolv månader fick deltagaren bättre sömnmönster och sov hela nätterna i 

sängen. Teorin om att sällskapsdjur tycks ha en lugnande effekt stärks i studien av 

Swall et al. (2017) som genomfördes i Sverige då flera av deltagarna med måttlig 

till svår demens kunde somna till för en kort stund då hunden förmedlade ett lugn.  

 

Aptiten ökade 

Kawamura et al. (2007) visade i sin studie på personer med mild till svår demens att 

matlusten ökade efter implementering av hundar under de första sex månaderna av 

studien. Aptiten återgick däremot till det sämre under de sista sex månaderna. 
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Kawamura et al. (2007) fann att sällskapsdjur kunde förbättra symtom som 

aptitförlust, men även nattligt vandrande och inaktivitet hos personer med 

demenssjukdom. Genom att minska symtom menar Dabelko-Schoeny et al. (2014) 

att omvårdnaden av personer med demenssjukdom kunde underlättas för 

vårdpersonalen.  

 
 

 

 

 

Tabell 1. Fysiskt mående 
Fysiskt 

mående 

Mild 

demens 

Måttlig 

demens 

Svår 

demens 

Sällskapsdjur 

Muskelstyrka 

/balans 

Positiv effekt Positiv effekt Ej utforskat Häst 

Sömnmönster Ej utforskat Positiv effekt Positiv effekt Fisk och hund 
Aptit Positiv effekt Positiv effekt Positiv effekt Hund 

 
6.3 Sällskapsdjur resulterade i bättre psykiskt mående  
 

Depression minskade 

Studien av Olsen et al. (2016) studerade 51 deltagare med mild till svår 

demenssjukdom i Norge. Deltagarna i studien fick träffa en hund två gånger i veckan 

under tolv veckor. Resultaten visade stora förbättringar på depression hos personer 

med svår demenssjukdom. Hos deltagarna med mild demenssjukdom sågs ingen 

större skillnad före och efter hundens besök. Stora förbättringar i depression på 

personer med mild demenssjukdom sågs dock av Colombo et al. (2005) som 

genomförde en studie på ett äldreboende i Italien. Deltagarna delades in i grupper 

varav 48 deltagare fick ta hand om en kanariefågel under tre månader. Efter tre 

månader sågs en stor förbättring på depression hos samtliga 48 deltagare. Liknande 

resultat visades i studien av Travers et al. (2015) som gjordes i Australien där 27 

deltagare med mild till måttlig demenssjukdom fick träffa en hund två till tre gånger 

i veckan under elva veckor. Resultatet visade förbättringar på depression hos alla 27 
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deltagare. Även positiva förbättringar i depression påvisades i studien av Friedmann 

et al. (2019) som genomfördes i USA. De 19 deltagarna med mild till måttlig 

demenssjukdom förbättrades i sin depression efter att ha fått göra aktiviteter med en 

hund.  

 

Ett motvisande resultat visades dock i studien av Kawamura et al. (2007) där en 

långtidsundersökning gjordes på personer med mild till svår demenssjukdom. I 

studien ingick tio deltagare som fick umgås med tre hundar två gånger i månaden 

under tolv månader där endast en deltagare med svår demens förbättrades i sin 

depression. Majic´et al. (2013) genomförde en studie på ett demensboende i 

Tyskland där 65 deltagare drabbade av måttlig till svår demens fick träffa en hund 

en gång i veckan under tio veckor. Studien visade att deltagare som fick umgås med 

en hund inte försämrades i sin depression jämfört med personer som deltog i 

ordinarie aktiviteter. Ett liknande resultat finner Wesenberg et al. (2019) där 17 

deltagare med måttlig till svår demenssjukdom observerades på två olika 

äldreboenden i Tyskland. Deltagarna fick träffa en hund en gång i veckan under sex 

månader. Deltagarna hölls stabila i depression men uppvisade glädje och skrattade 

under hundens besök. Skratt och en ökad glädje uppvisades även hos deltagarna med 

mild demens i studien av Dabelko-Schoeny et al. (2014) som gjordes på 16 deltagare 

med Alzheimers sjukdom i USA. Deltagarna fick observera och umgås med en häst 

en gång i veckan under fyra veckor. Swall et al. (2013) stödjer ovanstående resultat 

då studien i Sverige identifierade en ökad glädje hos deltagarna i samband med att 

få umgås med en hund. Swall et al. (2013) utförde studien på ett äldreboende med 

fem deltagare drabbade av måttlig till svår demenssjukdom. Deltagarna fick umgås 

med en hund en gång i veckan under tio veckor. De uppvisade skratt, välbehag och 

njutning under hundens besök. Deltagarna hade dock svårt att skilja på minnen från 

förr och nutid varav en oro och nedstämdhet kunde uppstå när hunden skulle lämna 

äldreboendet då deltagarna trodde att hunden var deras egen från tidigare i livet. 

 

Deltagare drabbade av mild till måttlig demens som förbättrades i sin depression 

uppvisade även förbättringar i motivation samt egen förmåga till ADL vilket gjorde 

att omvårdnaden kunde underlättas för vårdpersonalen (Friedmann et al., 2019; 

Dabelko-Schoeny et al., 2014).  
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Kognitiva förmågan ökade 

I studien av Kawamura et al. (2007) upptäcktes att deltagarna med mild till svår 

demens som fick umgås med en hund förbättrades i sin kognitiva förmåga under 

studiens första sex månader. Deltagarna kunde minnas personer eller händelser från 

tidigare i livet, under studiens sista sex månader försämrades dock den kognitiva 

förmågan.  

 

Swall et al. (2013) fann även en förbättring av den kognitiva förmågan hos 

deltagarna med måttlig till svår demens efter att ha fått umgåtts med en hund då 

minnen från tidigare livet kom tillbaka. Omvårdnaden kunde då underlättas för 

vårdpersonalen genom att nå och interagera med deltagarna strax efter att 

hundaktiviteten ägt rum. Borges de Araujo et al. (2019) fann dock en försämring av 

den kognitiva förmågan hos deltagarna med mild till måttlig demens efter att ha fått 

umgåtts och ridit på hästar. 

Travers et al. (2015) och Kawamura et al. (2007) har även konstaterat i sina studier 

att en minskad desorientering och ökad rumslig orientering kunde ses hos personer 

med mild till svår demens efter ett införande av aktiviteter med hundar.  

 

Aggressioner blev ofta färre 

I studien av Kawamura et al. (2007) studerades deltagare med mild till svår 

demenssjukdom under ett helt år då de fick träffa hundar två gånger i månaden. 

Resultatet visade att göra aktiviteter med hunden minskade deltagarnas aggression 

under de första sex månaderna men aggressionen återkom under de sista sex 

månaderna av studien. Sellers et. al (2008) genomförde en studie i USA där alla 

deltagare med mild till svår demens minskade sitt aggressiva beteende under tiden 

som hundinterventionen pågick vilket tyder på att en sådan intervention var effektiv 

för att minska aggression. Ett liknande resultat ses i studien av Travers et. al (2015) 

då en stor förbättrings sågs på deltagarnas irritabilitet i samband med att ha fått 

umgåtts med en hund. Deltagarna var drabbade av mild till måttlig demens. 

 



 

20 
 

Wesenbergs et al. (2018) resultat visade inga förbättringar eller försämringar på 

aggressivt beteende hos deltagare med måttlig till svår demens efter att ha umgåtts 

med en hund. I studierna av Olsen et al. (2016), Edwards et al. (2014) och Majic et 

al. (2013) sågs heller inga större förbättringar eller försämringar i utåtagerande och 

aggressivt beteende hos deltagare med måttlig till svår demens efter att ha fått 

umgåtts med hundar eller tittat på fiskar i ett akvarium. Edwards et al. (2014) fann 

dock en liten förbättring i samarbetsvilja hos deltagarna med svår demens efter att 

ha fått titta på fiskar då de blev något bättre på att samarbeta med vårdpersonalen 

vilket kunde bidra till en bättre atmosfär samt underlätta omvårdnadsmomentet för 

vårdpersonalen.  

 

I studien av Swall et al. (2017) där fem deltagare drabbade av måttlig till svår 

demens fick göra aktiviteter med en hund visade sig resultatet vara annorlunda 

jämfört mot Wesenberg et al. (2018), Olsen et al. (2016) och Majic et al. (2013). 

Deltagarna uppvisade ett lugn i hundens närvaro som kunde bidra till ett minskat 

aggressivt beteende och deltagarna blev därmed lättare att interagera med och 

därmed underlättades omvårdnaden för vårdpersonalen.   

 

Tabell 2. Psykiskt mående. 

Psykiskt 

mående 

Mild 

demens 

Måttlig 

demens 

Svår 

demens 

Sällskapsdjur 

Depression Positiv- samt 

ingen effekt 

Positiv- samt 

ingen effekt 

Positiv effekt Hund, häst och 

fågel 

Kognitiv 

förmåga 

Positiv effekt Positiv effekt Positiv effekt Hund 

Aggression Positiv- samt 

ingen effekt 

Positiv- samt 

ingen effekt 

Positiv- samt 

ingen effekt 

Hund och fisk 

 

 

6.4 Sällskapsdjur ökade sociala interaktioner 
 

Ökad social förmåga 
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Fields et al. (2018) har påvisat att den sociala förmågan hos deltagare under 

hästassisterad terapi förbättrades. Sex deltagare i USA med måttlig demenssjukdom 

genomförde studien där de fick umgås, rida och klappa hästar en gång i veckan under 

åtta veckor. Studien av Dabelko-Schoeny et. al (2015) visade ett liknande resultat 

hos deltagare med mild demens, att den sociala förmågan förbättrades genom att tala 

med hästen, personalen och objekt. Studien av Sellers (2008) påvisade även ett ökat 

socialt beteende då deltagarna sökte kontakt med hunden, förare och vårdpersonal 

under djurintervention. Fyra deltagare med mild till svår demenssjukdom blev 

filmade under fem dagar när de fick umgås med en hund. Studien visar att hunden 

kunde bidra till att vara en brygga och samtalsämne vårdpersonal och deltagare 

emellan vilket bidrog till att relationen stärktes och omvårdnadsarbetet kunde 

underlättas.  

 

Olsen et al. (2019) genomförde en studie i Norge med 49 deltagare där hundar hade 

god effekt på socialt beteende på deltagare drabbade av mild till måttlig demens. 

Deltagare med svår demens sov mer under hundinterventionen, visade mindre 

intresse för hunden och uppvisade en mindre social förmåga jämfört mot deltagare 

drabbade av mild till måttlig demenssjukdom. Wesenberg et al. (2018) studerade 17 

deltagare med måttlig till svår demenssjukdom där deltagarna fick träffa hundar en 

gång i veckan. Alla deltagare uppvisade ett intresse av att umgås och klappa hunden 

varav en ökad verbal kontakt togs med hunden och hundägaren. Wesenberg et al. 

(2018) fann att sällskapsdjuret kunde fungera som en brygga mellan människor när 

det gäller den sociala kontakten, en relation mellan personer med demens och 

vårdpersonal kunde skapas vilket underlättade omvårdnaden för vårdpersonalen.  

 

Swall et al. (2017) styrker ovanstående resultat då den sociala interaktionen ökade 

hos deltagare med mild till svår demens efter att ha fått umgåtts med en hund. 

Aktiviteterna med hunden gjordes individuellt en gång i veckan under 10 veckor där 

deltagare visade en ökad social interaktion främst genom att uppmuntra och 

berömma hunden. Studien påvisade att deltagare med måttlig till svår demens kunde 

bli medvetna om sitt inre jag och få tillbaka minnen från tidigare livet genom att få 

umgås med hundar. Omvårdnadsmomenten kunde underlättas för vårdpersonalen 

genom att nå och interagera med personerna med demens strax efter 
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hundinterventionen. Travers et al. (2015) påvisar däremot att umgås med en hund 

inte visade någon större skillnad i socialt beteende på personer med mild till måttlig 

demenssjukdom.  

  

Deltagare med mild demens visade en tydlig förmåga att kunna bibehålla sociala 

relationer, vilket tyder på att omvårdnadsmomenten kunde underlättas för 

vårdpersonalen genom att en relation skapades (Colombo et al., 2005). 

 

Tabell 3. Sociala interaktioner. 

Sociala 

interaktioner 

Mild 

demens 

Måttlig 

demens 

Svår 

demens 

Sällskapsdjur 

Ökad social 

förmåga 

Positiv effekt Positiv effekt Positiv effekt Häst och hund 

 

 

7. Diskussion 
Studiens syfte var att sammanställa kunskap om sällskapsdjurs effekt på omvårdnad 

för personer med demenssjukdom.  

 

7.1 Sammanfattning av huvudresultatet 

Personer med demens kan initialt drabbas av depression, ångest samt aggression när 

den kognitiva förmågan sviktar (Ragneskog, 2013), den sociala förmågan kan även 

påverkas i form av kommunikationssvårigheter mellan vårdpersonal och personer 

med demenssjukdom (Edberg et al., 2008). Vårdpersonalen uppgav att 

demensrelaterade symtom så som kommunikationssvårigheter, vakennätter samt 

aggression hos personer med demens kunde orsaka svårigheter i omvårdnaden 

(Miyamoto et al. 2010). I huvudresultatet framkom att sällskapsdjur hade positiv 

inverkan på omvårdnad inom tre kategorier; Effekt på fysiskt mående, psykiskt 

mående samt sociala förmågor. 
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7.2 Resultatdiskussion  
 
 

7.2.1 Sällskapsdjur förbättrade fysiskt mående 

Förbättrad fysisk kapacitet 

Stora förbättringar på fysisk kapacitet kunde ses i resultatet hos deltagare drabbade 

av mild till svår demens efter att ha fått umgåtts med hästar och hundar vilket tyder 

på att fallolyckor skulle kunna minskas hos personer med demens. Socialstyrelsen 

(2017) menar att ett stort hälsoproblem hos personer med demens är fysisk 

inaktivitet. Den nedsatta kognitiva förmågan medför en gradvis försämring av den 

fysiska förmågan. Nedsatt fysisk förmåga och försämrad balans menar även Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), (2014) är en riskfaktor för 

fallolyckor hos äldre personer. 

 

Ingen skillnad på förbättrad fysisk kapacitet sågs i resultatet beroende på vilken grad 

av demenssjukdom deltagarna var drabbade av, däremot kunde större förbättringar 

på fysisk kapacitet ses i hästunderstödda aktiviteter jämfört med övriga 

sällskapsdjur. Om hästar ska införas inom vården av personer med demens anser 

författarna att vårdpersonalen bör applicera ett personcentrerat förhållningssätt och 

en personcentrerad omvårdnad bör ges då Drivdal-Berentsen (2010) menar att 

personer med demens har ett begränsat ordförråd och kan lättare uppleva ett kaos. 

Vårdpersonalen bör därmed vara uppmärksamma på tecken till rädsla eller ovilja då 

personer med demens kan ha svårt att förmedla sig. Murthy et al. (2015) menar att 

om rädsla uppstår hos deltagare bör deltagare eller sällskapsdjur förflyttas från 

platsen.  

 

Förbättrat sömnmönster 

Tydliga förbättringar gällande sömnmönster sågs i resultatet hos deltagare med svår 

demens efter att ett akvarium tillkommit. Förbättringar på sömn sågs även efter en 

implementering av hundar hos deltagare med måttlig till svår demens. Ragneskog 
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(2013) menar att ett vanligt problem hos personer med demenssjukdom kan vara 

störd dygnsrytm som kan resultera i sömnstörningar med flera uppvaknanden under 

natten.  

En tolkning gjordes att sällskapsdjur kunde förbättra sömnmönster främst hos 

personer med måttlig till svår demens, effekten hos personer med mild demens är 

inte klarlagd. Inga negativa effekter på sömn kunde hittas i resultatet vilket tolkas 

som att fiskar och hundar kunde förmedla ett lugn och bidra till bättre och förlängt 

sömnmönster. Övriga sällskapsdjurs effekt på sömnmönster är dock inte utforskat. 

Genom en implementering av fiskar eller hundar inom vården av personer med 

demens verkar ett längre och förbättrat sömnmönster kunna uppträda, rätt 

dygnsrytm skulle kunna upprätthållas och omvårdnaden skulle kunna underlättas för 

vårdpersonalen då Miyamoto et al. (2010) beskrev att vakennätter hos personer med 

demens kunde vara en orsak till svårigheter i omvårdnaden. 

 

Aptiten ökade 

Resultatet visade att sällskapsdjur kunde förbättra matlust och aptit hos personer 

med demens. Ragneskog (2013) menar att personer som är drabbade av demens kan 

visa symtom på undernäring då de ofta har svårt att få i sig den näring som kroppen 

behöver vilket kan resultera i ett stort lidande. Symtom som uppkommer vid demens 

menade Dabelko-Scoeny et al. (2014) kunde påverka omvårdnaden av personerna 

negativt. En tolkning görs att undernäring kan minskas genom att implementera 

sällskapsdjur inom demenssjukvården då Kawamura et al. (2007) fann att matlust 

och aptit ökade efter en implementering av hundar. 

 
7.2.2 Sällskapsdjur resulterade i bättre psykiskt mående 

Depression minskade 

Studien av Olsen et al. (2016) påvisade inga större skillnader på depression före och 

efter hundens besök hos personer med mild demens, tydliga förbättringar visades 

dock hos personer med svår demens. Colombo et al. (2005) beskrev emellertid ett 

positivt resultat på depression hos personer med mild demenssjukdom. Ragneskog 
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(2013) menar att personer med demenssjukdom kan drabbas av depression och 

ångest när den kognitiva förmågan sviktar. Beck-Friis et al. (2007) beskriver att 

hundar har en lindrande effekt på ångest och kan ses som en trygghetssymbol hos 

personer med demens. I denna litteraturöversikt påvisades positiva resultat på 

depression där sällskapsdjuren häst, hund och fågel ingick. Den största förbättringen 

på depression kunde ses hos deltagare med svår demens. Därmed visades att den 

största vinningen i att göra en implementering av sällskapsdjur i vården är hos 

personer med svår demens där de största förbättringarna i depression sågs. Inga 

skillnader sågs på effekt mellan sällskapsdjuren och därav har det ingen betydelse 

om implementeringen görs av häst, hund eller fågel inom demenssjukvården. Övriga 

sällskapsdjurs effekt på depression är inte klarlagd. Friedmann et al. (2019) påvisade 

att hormonet oxytocin frigörs när det sker en interaktion med ett sällskapsdjur. 

Hormonet har en antidepressiv effekt, kan förhöja känslor, minska aggressioner och 

ångest. Friedmann et al. (2019) och Dabelko-Schoeny et al. (2014) fann genom att 

minska graden av depression hos personer med demens kunde motivation samt egen 

förmåga till ADL förbättras. Det tyder på att omvårdnadsmomenten skulle kunna 

underlättas för vårdpersonalen om depressionen hos personer med demens kan 

minskas.  

 

 Kognitiva förmågan ökade 

Drivdal-Berentsen (2010) beskrev att personer med måttlig demens kunde få svårare 

att kommunicera samt tappa greppet om tillvaron. Vid svår demens kunde inte 

personerna orientera sig samt fick ett minskat ordförråd. Swall et al. (2013) fann en 

förbättring av den kognitiva förmågan hos deltagarna med måttlig till svår demens 

efter att ha fått umgåtts med en hund då minnen från tidigare livet kom tillbaka. 

Omvårdnaden av personerna med demens kunde då underlättas för vårdpersonalen 

genom att nå, interagera och skapa en relation med deltagarna strax efter att 

hundaktiviteten ägt rum. Det visar att sällskapsdjurs effekt hos personer med mild 

demenssjukdom inte är klarlagd. Resultatet visade en lätt försämring av den 

kognitiva förmågan hos personer med demens efter en implementering av 

sällskapsdjuret häst, en tolkning görs därav att sällskapsdjuret hund bör 
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implementeras inom demenssjukvården i syfte att förbättra kognitiv förmåga hos 

personer med demens.  

 

Förvirring och svårigheter att orientera sig till olika platser är ett tecken på 

demenssjukdom. En bra orienteringsförmåga inger en säkerhet och ökad trygghet, 

när det finns otillräcklig orienteringsförmåga kan det leda till att personen kan vara 

svårare att vårda (Ragneskog, 2013). I resultatet påvisades att desorientering kunde 

minskas och minnen från tidigare livet kunde komma tillbaka hos personer med 

demens genom att de var delaktiga i aktiviteter med en hund. En tolkning görs att 

en implementering av hundar inom demenssjukvården skulle kunna ge ett tillfälle 

för personerna med demens att uppleva en ökad rumslig orientering samt kunna 

förmedla sig och dela med sig av minnen från tidigare i livet. Vårdpersonalen skulle 

kunna öka den personcentrerade omvårdnaden genom att ta del av personens 

tidigare bakgrund och skapa en relation tillsammans där personen är fokus och inte 

demenssjukdomen. McCane och McCormack (2010) beskriver att partnerskap är en 

komponent inom personcentrerad omvårdnad. Socialstyrelsen (2017) menar att 

omvårdnaden av personer med demens ska göras personlig samt att fokus ska ligga 

på personen och inte sjukdomen.  

 

Aggressioner blev ofta färre 

Miyamoto et al. (2010) beskrev att det kunde innebära svårigheter att vårda personer 

med demens på grund av fysisk aggressivitet. Machiels et al. (2017) menar dock att 

ett aggressivt beteende hos personer med demens kan vara ett försök till att 

kommunicera. Resultatet påvisade att hundar bidrog till ett minskat aggressivt 

beteende, ett lugn och en ökad glädje hos deltagarna med mild till svår demens. 

Andra delar av resultatet påvisade dock ingen större skillnad på aggressivt beteende 

hos deltagare drabbade av mild till svår demens efter en implementering av hundar 

eller ett akvarium. 

Ingen större skillnad sågs på effekt genom implementering av fisk eller hund, övriga 

sällskapsdjurs effekt är inte klarlagd. Ingen skillnad på effekt sågs heller på 

deltagarnas grad av demens. Ingen av studierna tyder på försämring av aggression 
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varav det visas att sällskapsdjur kan ha positiv effekt gällande aggressivt beteende 

hos personer med demens även om studierna visar ett varierat resultat. 

 

En tolkning har gjorts att sällskapsdjur kan ha positiva effekter på omvårdnad och 

aggression i det initiala skedet i mötet mellan personer med demens och 

sällskapsdjur. Positiva effekter på omvårdnad och aggression sågs i studien av 

Sellers (2008) som pågick i fem dagars faser medan Kawamura et al. (2007) 

uppmärksammade i sin 12 månaders långtidsstudie att effekten på omvårdnad och 

aggression planades ut vilket kan tyda på att deltagarna inte längre blev stimulerade 

av hund interventionen. Eftersom sambandet inte är tydligt enligt studierna kan mer 

forskning behövas för att utvärdera sällskapsdjurs effektivitet på omvårdnad och 

aggression under längre perioder. 

 
 

7.2.3 Sällskapsdjur ökade sociala interaktioner 

Ökad social förmåga 

Armaniius Björlin et al. (2004) beskriver att apati, såsom ointresse av omgivningen 

samt svårigheter att kommunicera kan uppstå hos personer med demenssjukdom. 

Edberg et al. (2008) menar att kommunikationssvårigheter mellan vårdpersonal och 

personer med demenssjukdom kan bidra till konflikter och svårigheter att utföra 

ADL kan uppstå. Resultatet påvisade att den sociala förmågan hos deltagare med 

mild till svår demens förbättrades genom aktiviteter med hästar och hundar vilket 

bidrog till en ökad verbal kontakt mellan deltagare och sällskapsdjur, vårdpersonal 

samt objekt. Resultatet påvisade dock att personer med svår demenssjukdom hade 

lägre socialt beteende och visade mindre intresse. Vilket kan tyda på att häst och 

hund bidrog till stora förbättringar i att öka sociala interaktioner hos personer med 

mild till måttlig demenssjukdom. Effekten av övriga sällskapsdjur är inte klarlagd.  

 

En tolkning gjordes att sällskapsdjur främst bör implementeras inom 

demenssjukvården för personer med mild till måttlig demens, då de enligt vårt 

resultat visat större förbättringar i syfte att öka den sociala förmågan vilket även 
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styrks i studierna av Fields et al. (2018), Dabelko-Schoeny et al. (2015), Sellers 

(2008), Wesenberg et al. (2018) och Swall et al. (2017). Sällskapsdjuren kan fungera 

som en brygga mellan personer med demens och vårdpersonal där de kan fungera 

som ett verktyg för att nå och skapa en relation med deltagarna så att omvårdnaden 

underlättas och inte sker mot personens vilja (Wesenberg et al., 2018). Författarna 

har en teori om att den personcentrerade omvårdnaden kan öka samtidigt som 

omvårdnaden kan underlättas för vårdpersonalen genom att nå och interagera med 

deltagarna strax efter att aktiviteten med sällskapsdjur ägt rum.  

 

Kommunikationssvårigheter mellan vårdpersonal och personer med demens kan 

leda till konflikter vilket kan resultera i att omvårdnadsmoment utförs mot personens 

vilja (Edberg et al., 2008). I omvårdnaden av personer med demens är det av vikt att 

stärka individens självkänsla samt stimulera till kommunikation. Personcentrerad 

omvårdnad bygger på att visa respekt, förståelse och respektera självbestämmande. 

Låta patienten vara delaktig, respektera personens värderingar samt visa närvaro och 

engagemang är andra komponenter som ingår i den personcentrerade omvårdnaden 

(McCane & McCormack, 2010). Om vårdpersonalen applicerar ett personcentrerat 

förhållningssätt i framtida vård skulle personer med demens som gillar sällskapsdjur 

kunna uppmärksammas, sällskapsdjur skulle kunna föras in i omvårdnaden och på 

så vis öka den personcentrerade omvårdnaden och underlätta omvårdnadsarbetet för 

vårdpersonalen. 

 

7.3 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har skrivits för att undersöka vad tidigare forskning har funnit 

på sällskapsdjurs effekt på omvårdnad av personer med demens. Friberg (2012) 

beskriver att en litteraturöversikt innebär att undersöka befintlig forskning inom ett 

visst område. I denna litteraturöversikt har både styrkor och svagheter identifierats. 

 

Styrkor 
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Uppsatsen har skrivits som en litteraturöversikt där både kvalitativa, kvantitativa 

samt mix method artiklar valdes ut till resultatet. Detta gjordes för att ge resultatet 

ett bredare perspektiv och ses därför som en styrka i litteraturöversikten. För att 

stärka artiklarnas trovärdighet har en granskning gjorts genom att använda 

Högskolan Dalarnas granskningsmallar, endast de artiklar som uppnådde medel 

eller hög kvalité inkluderades i resultatet vilket gör litteraturöversikten trovärdig. 

 

De utvalda resultatartiklarna är från Europa samt övriga världen vilket gav en 

helhetsbild över hur sällskapsdjur kunde påverka omvårdnaden globalt. Då inget 

land med låg materiell levnadsstandard ingick i resultatet samt att vårdsituationerna 

i Europa påminner om varandra skulle resultatet av denna litteraturöversikt kunna 

implementeras i svensk vård.  

I artikelsökningen gjordes ingen skillnad gällande genus på personerna med demens 

vilket ses som en styrka då en helhetsbild gällande effekt på omvårdnad ville ses då 

både män och kvinnor avsågs att studeras. 

 

Databaser som användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO, för att få fokus på 

omvårdnad och psykiatri. Sökord formulerades utifrån valt syfte för att kunna göra 

relevanta sökningar i ovanstående databaser. Fritextsökningar gjordes även för att 

få ett bredare resultat samt för att utöka de olika djurarterna inom definitionen 

sällskapsdjur. Flera av artiklarna i sökresultatet var inte tillgängliga i fulltext varav 

beställningar gjordes genom Högskolan Dalarna för att inte gå miste om relevanta 

artiklar. Dessa åtgärder ses som en styrka i litteraturöversikten. 

Analysmetoden bestod i att läsa, granska och analysera resultatet i artiklarna. 

Artiklarna lästes av båda författarna för att göra resultatet tillförlitligt. Inkluderade 

artiklar var skrivna på engelska. För att undvika ett missvisande resultat har 

svåröversatta ord diskuterats, slagits upp på Google Translate samt i Norstedts 

engelsk-svensk-engelskt lexikon. Detta ses som en styrka i litteraturöversikten samt 

gör den trovärdig då den annars hade kunnat få ett missvisande resultat. 
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Svagheter 

Vissa av resultatartiklarna kan anses ha ett lågt deltagarantal vilket kan ha gett ett 

smalt resultat. Dock svarade artiklarna bra mot valt syfte samt klarade gränsen för 

kvalitetsgranskning varav de valdes ut att inkluderas i litteraturöversikten.  

Alla arter förutom katt som Norling (2002) definierar som sällskapsdjur är 

inkluderade i analys och resultat. Relevanta artiklar som belyst sällskapsdjuret katt 

inom demenssjukvård har inte hittats. Lerner och Uvnäs-Moberg (2019) tror att detta 

kan bero på att katter är svåra att dressera, därav används de väldigt sällan inom 

äldrevården. 

Inga begränsningar gjordes angående länder där studierna har genomförts, detta kan 

ses som en svaghet då sällskapsdjur kan ses och användas på olika sätt beroende på 

vart i världen du befinner dig. 

Tidsintervallet på artiklarnas utgivningsår fick utökas från 2009-2019 till 2004-2019 

efter att flera av artiklarna återkom i databaserna samt att artiklarna inte innehöll en 

varierad bredd av de olika djurarterna inom definitionen sällskapsdjur. Detta kan ses 

som en svaghet då mycket kan hända inom omvårdnadsområdet på kort tid och 

giltigheten kan därmed ses som försvagad. 

 

7.4 Etikdiskussion 

Inkluderade artiklar har godkänts av en etisk kommittee eller där noggranna etiska 

överväganden gjorts. Samtycke från deltagare samlades in antingen genom frivilligt 

deltagande, närstående eller från vårdpersonal. I artiklar som inkluderade 

sällskapsdjuret hund deltog endast utbildade hundar och förare i studierna för att 

inte äventyra säkerheten för personerna med demens. För att få en större förståelse 

hur det går till när en hund utbildas inom vårdsammanhang togs kontakt med S. 

Karlberg som är vd och ägare för Svenska Terapihundskolan som utbildar hundar 

och förare till bland annat terapihund- och besökshundsekipage. 
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S. Karlberg (personlig kommunikation, 7 oktober 2019) förklarar att företaget har 

sitt säte i Kolbäck, men utbildningarna finns på flera olika orter i Sverige. Innan 

hunden och föraren blir antagna till en utbildning genomgår hunden ett 

lämplighetstest där hunden observeras och bedöms inför kommande arbete inom 

vård och omsorg. Social förmåga, stabilitet i olika miljöer, vardagslydnad, reaktion 

på plötsliga ljud samt möte med personer som har avvikande beteende är aspekter 

som spelar in vid bedömningen. Blir hunden godkänd är den välkommen att påbörja 

en sex månaders lång utbildningen tillsammans med sin förare för att bli ett 

terapihunds- eller besökshundsekipage. 

 

I övriga artiklar som inkluderade fågel, fisk och häst har inga uppgifter om utbildade 

sällskapsdjur hittats varav kontakt togs med en privat firma som utför HUI för att 

undersöka vidare om utbildning krävs.  

C. Browall (personlig kommunikation, 8 oktober 2019) äger och driver PrioNina 

AB i Borlänge som utför HUI på flera av kommunens äldreboenden samt särskilda 

boenden för personer med demens. Browall beskriver att det i nuläget inte finns 

någon utbildning för hästarna utan att ansvaret ligger på hästägaren att avgöra om 

hästen är lämplig eller inte att användas inom vård och omsorg. För att som 

hästägare få använda sin häst inom vård och omsorg förklarar Browall att hästägaren 

måste ha grundutbildning inom hälso- och sjukvård eller psykosocialt arbete. 

Browall har i dagsläget fyra hästar som ingår i verksamheten, egenskaper som 

eftersöks hos hästarna är att de ska vara lugna, klara av att vistas i olika miljöer utan 

att bli rädda, klara av plötsliga ljud, stå stilla på kommando samt gilla social kontakt. 

Murthy et al. (2015) menar att djurskötare alltid har ansvaret för djuret samt 

deltagarnas säkerhet vid djurinterventioner. I artiklarna som inkluderade 

sällskapsdjuret häst beskrevs att hästskötare närvarat vid interventionerna och 

ansvarat för säkerheten mellan häst och personer med demens. Därav har säkerheten 

inte har äventyrats för deltagarna. 

I utvalda resultatartiklar deltog 170 män och 359 kvinnor, detta ses som en jämn 

fördelning då Svenskt demenscentrum (2008) förklarar att färre män än kvinnor 

drabbas av demens. 
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8. Klinisk betydelse för samhället 
Läkemedel används i dagens hälso- och sjukvård för att lindra symtom så som 

aggression och oro vid demenssjukdom. Att implementera sällskapsdjur i 

omvårdnaden av personer med demens kan resultera i förbättringar inom fysiskt 

mående, psykiskt mående samt sociala förmågor vilket kan bidra till att 

omvårdnaden för vårdpersonalen underlättas. Sällskapsdjuren kan fungera som en 

brygga mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom, 

kommunikationssvårigheter kan lösas genom att sällskapsdjur har en tendens att öka 

den sociala förmågan vilket resulterar i att personer med demens får lättare att föra 

en konversation. Lerner och Uvnäs Moberg (2019) menar att en bristande ekonomi 

hos kommuner kan vara en orsak till att sällskapsdjur inte implementeras inom 

vården samt att det finns för lite evidens bakom effekter. Socialstyrelsen (2017) 

menar att läkemedelskostnaden för att lindra symtom vid demenssjukdom uppgår 

till mellan 39-69 mnkr för kommun och landsting per år (Socialstyrelsen, 2017). 

Genom en implementering av sällskapsdjur skulle användandet av läkemedel kunna 

minskas och därmed innebära en mindre kostnad för kommun och landsting. 

När sällskapsdjur förs in i vården ska god hygien uppnås från både djur- och 

humansidan för att förhindra smittspridning eller andra risker. För att respektera 

personers rädsla, allergi, risk för fysiska skador samt minska risken till 

smittspridning bör endast utbildade hundar implementeras alternativt där noggranna 

överväganden gjorts hos övriga sällskapsdjur. Murthy et al. (2015) menar att 

sällskapsdjur kan begränsas till vissa ytor för att respektera personers allergier samt 

rädslor. En tolkning har även gjorts att begränsning av ytor även kan minska risken 

för smittspridning. 

Vårdpersonal bör informeras om detta samt vad sällskapsdjur har för effekt på 

omvårdnad hos personer med demens för att äldreboende samt särskilda boenden 

ska våga ta steget och införa sällskapsdjur inom vård och omsorg och därmed öka 

den personcentrerade omvårdnaden för personer med demens. 
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9. Slutsats 
Resultatet av denna litteraturöversikt tyder på att sällskapsdjur har positiv effekt på 

omvårdnad hos personer med demenssjukdom. Implementeringen av sällskapsdjur 

påvisades ha effekt på det fysiska måendet, psykiska måendet samt sociala 

förmågor. Dessa effekter underlättade omvårdnaden av personerna med demens för 

vårdpersonalen samt ökade den personcentrerade omvårdnaden.  

Ett verktyg för den personcentrerade omvårdnaden och för att lättare kunna 

uppmärksamma individuella behov kan sällskapsdjur implementeras inom 

demenssjukvården. Vårdpersonalen kan genom det skapa en relation med personen 

med demens, komma in på djupet för att kunna se personen bakom sjukdomen och 

därefter utöva personcentrerad omvårdnad efter personens individuella behov. 

 

10. Förslag till vidare forskning 
Mer forskning kring sällskapsdjur behöver tillämpas i samband med ADL av 

personer med demens för att undersöka om den positiva effekten av sällskapsdjur 

kan utökas. Resultatet i litteraturöversikten tyder på att sällskapsdjur har positiva 

effekter på omvårdnad i samband med grupp- eller enskilda interventioner. I 

studierna som ligger till grund för resultatet har inte sällskapsdjuren införts under 

själva omvårdnadsmomenten. Det är uppmärksammat att svårigheter kan uppstå i 

samband med omvårdnadsmoment av personer med demens, därav skulle det vara 

av intresse att göra en implementering av sällskapsdjur i omvårdnadssammanhang 

för att undersöka om de positiva effekterna på omvårdnad kan utökas.  

Långtidsstudien av Kawamura (2007) uppmärksammade att sällskapsdjur hade 

positiva effekter på personer med demens under månad ett till sex, under studiens 

sista sex månader noterades att den djurassisterade aktivitetens effekt minskade hos 

deltagarna. Ett ytterligare förslag till vidare forskning skulle kunna vara att 

undersöka hur sällskapsdjurens effektivitet skulle kunna ökas under längre perioder.  
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Ett något spretigt resultat kan ses i artiklarna som studerat depression och 

aggression. Vidare forskning är av vikt för att kunna utvärdera vilken grad av 

demens där sällskapsdjur kan ge bäst effekt på omvårdnad. Forskningen bör rikta in 

sig på en specifik demensgrad i taget för att utvärdera sällskapsdjurs effekt på 

omvårdnad. 

 

Det verkar enligt denna studies resultat finnas kunskapsluckor hos vårdpersonal 

angående sällskapsdjurs effekt inom demenssjukvård. Om vårdpersonalen fick en 

bättre förståelse om hur sällskapsdjur kan påverka omvårdnaden av personer med 

demens skulle omvårdnadsarbetet kunna underlättas och effektiviseras för 

vårdpersonalen. Vidare forskning kan fokusera på hur vårdpersonalen upplever 

sällskapsdjurs effekt på personer med demens. 
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Bilaga 1 
 
Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar. 

 
Databas Sökord 

 
 
Årtal 

Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar  

Urval efter 
lästa abstrakt  

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat efter 
genomläsning 
av artiklar, 
n=15 

CINAHL Dementia AND 
Animal assisted 
intervention AND 
Effect 
AND Nursing 
2004-2019 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

CINAHL Dementia OR 
Alzheimers AND 
Human pet AND 
Nursing 
2004-2019 
 

 
 
 
33 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

CINAHL Pet therapy AND 
Elderly AND Care 
2004-2019 

 
26 
 

 
3 

 
1 

 
1 

PubMed Dementia AND 
Animal assisted 
therapy AND Caring 
2004-2019 
 

 
 
7 
 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

PubMed Dementia AND 
Animal assisted 
therapy AND Nursing 
2004-2019 

 
 
44 

 
 
10 

 
 
5 

 
 
4 

Psyc-INFO Dementia AND 
Animal assisted 
therapy  
2004-2019 

 
 
72 
 

 
 
23 

 
 
5 

 
 
3 

Fritextsökning Dementia, Animal-

assisted Intervention, 

Alzheimer, Horze. 

 

   3 



 

 
 

Bilaga 2 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    

 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: 0-59% låg 60-79% medel  80-100% hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: 0-59% låg 60-79% medel  80-100% hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 
 

Författare   
År   
Land   

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalite
tsgrad 

 
Borges de Araujo, T., 
Rodriges Martins, W., 
Polo Freitas, M., 
Camargos, E., Mota, J., 
& Peralta Safons, M. 
 
2019 
 
Brasilien 

 
An Exploration of 
equine-assisted 
therapy to improve 
balance, functional 
capacity, and 
cognition in older 
adults with Alzheimer 
disease. 

 
The aim is to describe the 
effects of equine-assisted 
therapy on balance, 
functional capacity, and 
cognition in older adults 
diagnosed with Alzheimer´s. 

 
Kvantitativ 
 
Före och efter tester gjordes på alla 
deltagare gällande balans, fysisk 
kapacitet samt kognitiv status. Detta med 
hjälp av AMTI, TUG samt MMSE tester. 
SAS version 9 genomförde de statistiska 
analyserna. 

 
n=9, (Sex män 
och tre kvinnor). 
 
Drabbade av mild 
till måttlig 
demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Häst 

 
Förbättringar påvisades hos 
deltagarna på balans samt 
fysisk kapacitet. På den 
kognitiva statusen sågs en lätt 
försämring. 

 
Hög. 

Colombo, G., Dello 
Buono, M., Smania, 
K., Raviola, R., & De 
Leo, D. 

2005 

 

Italien 

 

 
Pet therapy and 
institutionalized 
elderly: A study on 
144 cognitively 
unimpaired subjects 

 
The aim of this study was to 
assess whether a pet therapy 
program had a favorable 
effect on psychopathological 
status and perception of 
quality of life in cognitively 
unimpaired institutionalized 
elderly 

 
Kvantitativ 

Deltagarna delades in i tre grupper. 
Första gruppen fick ta hand om en 
planta, andra gruppen fick ingenting och 
den tredje gruppen fick ta hand om en 
kanariefågel. Under en 3 månaders 
period. 

Man tog hjälp av instrumenten Leipad-
SV och BSI . 

 

 
n=144 (47 män 
och 97 kvinnor). 

 

Drabbade av 
mild demens. 

Sällskapsdjur: 
Kanariefågel 

 
I kanariefågelgruppen fick 
deltagarna högre poäng i 
självuppfattning än i de andra 
två. Ett annat fynd som 
hittades var att deltagarna i 
kanariefågelgruppen tycktes 
ha fått mest nytta av de olika 
QOL-termerna. 

 
Medel. 



 

 
 

 
 
 

Författare   
År   
Land   

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalite
tsgrad 

 
Dabelko-Schoeny, 
H., Phillips, G., 
Darrough, E., 
DeAnna, S., Jardeb, 
M., Johnson, D., & 
Lorch, G. 
 
2014 
 
USA 

 
Equine-assisted 
intervention for people 
with dementia.  

 
The purpose was 
to determine the 
feasibility and 
effectiveness of 
using guided 
interactions with 
horses as a 
nonpharmaceutica
l intervention to 
improve the 
physiological and 
behavioral states 
of persons with 
dementia 

 
Kvantitativ 
 
En kontrollgrupp som deltog i ordinarie 
aktiviteter och en grupp för häst 
interventioner bildades. Tester gjordes på 
båda grupperna före och efter aktiviteten 
med hjälp av NHBPS som identifierar 29st 
olika beteenden.  

 
n=16, (Åtta män 
och åtta 
kvinnor). 
 
Drabbade av 
mild till mild 
begynnande 
demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Häst 

 
En förbättring av NHBPS resultat 
visades hos gruppen för 
hästinterventioner. Främst 
beteenden som att uppvisa glädje, 
interagera och motivation 
förbättrades.  

 
Medel. 

 
Edwards, E. N., 
Beck, M A., & Lim, 
E. 
  
2014  
  
USA 

 
Influence of aquariums on 
resident behavior and staff 
satisfaction in dementia 
units. 

 
The aim is to 
examine the 
effects of an 
animal-assisted 
intervention on 
residents with 
behavior and 
psychological 
symptoms, and 
staff perceived job 
satisfaction. 

 
Kvantitativ.  
  
Mätningar gjordes med NHDB för att 
bedöma olika beteenden/symtom före och 
efter akvariet implementerades. Data 
analyserades med ANCOVA. 
 
 

 
n=71, (21 män 
och 50 kvinnor). 
 
Drabbade av 
svår demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Fiskar 

 
Efter upprepade mätningar visades 
tydliga förbättringar på 
samarbetsvilja, irrationellt beteende, 
olämpliga beteenden samt sömn. På 
farliga/aggressiva och irriterande 
beteenden sågs ingen större 
skillnad. 

 
Medel. 



 

 
 

 

 

Författare   
År   
Land   

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalite
tsgrad 

Fields, B., Bruemmer, 
J., Gloeckner, G., & 
Wood, W. 

2018 

 

USA 
 

 
Influence of an 
Equine- Assisted 
Activities program on 
Dementia - Specific 
Quality of Life 

 
This study investigated 
associations between 9 
different activity 
situations—one an equine-
assisted activity program 
(EAAP)—and positive, 
negative, and neutral 
behavioral indicators of 
quality of life (QoL) in 6 
residents with dementia who 
expressed an interest in 
horses 

 
Mixed Method 
 
Nio olika aktivitetsstunder observerades i 
denna studie, varav en var hästassisterad 
terapi. Data insamlades med hjälp av 
SPSS Version 22.0 för statistiska 
analyser. 

 
n=6 (Två manliga 
och fyra 
kvinnliga) 
 
Drabbade av 
måttlig demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Häst 

 
Hästassisterade aktiviteter 
indikerade att nöjet hos 
deltagarna ökade jämfört med 
när de gjorde andra aktiviteter. 
Den sociala interaktionen 
ökade signifikant under 
hästterapin.  
Ökade promenader och fysisk 
aktivitet noterades även i 
hästassisterad terapigruppen. 

 
Medel. 

 
Friedmann, E., Galik, 
E., Thomas, S., 
Cheon, J., Han, N., 
Jun Kim, H., Mcatee, 
S., & Gee, N. 

 
2019 

 
USA 

 
 

 
Relationship of 
behavioral 
interactions during an 
animal-assisted 
intervention in 
assisted living to 
health-related 
outcomes 

 
We assessed the behavioral 
of residents during PAL 
intervention sessions and 
evaluated their relationships 
to changes in PA and mood. 
Residents with mild to 
moderate cognitive 
impairment in seven small 
assisted-living facilities were 
randomized by facility to the 
12-week PAL or 
interventions. 

 
Kvantitativ  
 
Deltagarna fick ta del av sessioner med 
en hund. Man använde sig av 24-hour 
actigraph, Barthel Index och Cornell 
scale for depression in dementia.   

 
n=22 (Sex män 
och 16 kvinnliga) 
 
Drabbade av mild 
till måttlig 
demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Hund 

 
Efter hundinterventionerna 
visade det att deltagarna 
förbättrades i sin depression. 
Deltagarna visade också 
förbättringar i ADL. 
Inga signifikana skillnader i 
den kognitiva förmågan 
uppvisades. 

 
Medel. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Författare   
År   
Land   

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalite
tsgrad 

 
Kawamura, N., 
Niiyama, M., & 
Niiyama, H. 
 
2007 
 
Japan 

 
Long-term evaluation 
of animal-assisted 
therapy for 
institutionalized 
elderly people: a 
preliminary result 

 
The purpose was to evaluate 
the psychological and 
behavioral effects of animal-
assisted therapy on elderly 
residents of a nursing home 
over the long-term. 

 
Mix method. 
 
Data samlades in 4ggr/deltagare under 
den 12mån period hundbesöken ägde 
rum. Data analyserades sedan av 
Wilcoxon-test och SPSS11. 
Anteckningar från personalrapporter 
användes även till studien. 

 
n=10, (en man 
och nio kvinnor). 
 
Drabbade av mild 
till svår demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Hund 

 
Förbättringar såsom spontan 
aktivitet, motivation, kognitiv 
funktion och minskad 
aggression sågs hos deltagarna 
under månad 1–6. Under 
månad 7–12 planade 
förbättringarna ut och 
försämringar skedde främst i 
form av nedsatt vakenhet, 
nedsatt koncentration och 
tänkande. Under månad 1-12 
sågs en förbättring på 
sömnmönster. 

 
Medel. 

 
Majic´, T., Gutzmann, 
H., Heinz, A., Lang, E 
U., & Rapp, A M. 
 
2013 
 
Tyskland 
 

 
Animal-assisted 
therapy and agitation 
and depression in 
nursing home 
residents with 
Dementia: A matched 
case-control trial.  
 
 

 
The aim is to investigate the 
efficacy of animal-assisted 
therapy on symptoms of 
agitation/aggression 
anddepression in nursing 
home residents with 
dementia. 

 
Kvantitativ. 
 
Deltagarna delades in i en kontrollgrupp 
och en grupp för djurterapi. Data 
samlades in före och efter studien genom 
att använda CMAI och DMAS. SPSS 17 
analyserade statistiska data. 
  
 

 
n=65, (18 män 
och 47 kvinnor). 
 
Drabbade av 
måttlig till svår 
demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Hund 

 
Kontrollgruppens aggression 
och depression ökade under 
studien medan värdena hos 
djurterapi gruppen hölls 
stabila.  

 
Hög. 



 

 
 

 
 
 

Författare   
År   
Land   

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalite
tsgrad 

Olsen, C., Pedersen, 
I., Bergland, A., 
Enders-Slegers, M-J., 
& Ihlebæk, C. 

2019 

Norge 
 

 
Engagement in 
elderly persons with 
dementia attending 
animal-assisted group 
activity 

 
The aim of this study is to 
systematically registered 
behaviours related to 
engagement in a group 
animal-assisted activity.  

Kvantitativ design. 

En observationsstudie där deltagarna 
filmades under en 12 veckors period 30 
min 2 gånger i veckan. Beteendena hos 
deltagarna kategoriserades i en tabell. 
Videon analyserades genom Solomon 
Coder.  

 

 
n=49 (23 män och 
26 kvinnor) 
 
 
Drabbade av mild 
till svår demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Hund 

 
Majoriteten av deltagarna 
gillade kontakt med hunden. 
Olika beteenden som 
förbättrades hos deltagarna var 
ökad uppmärksamhet, ökad 
glädje, ett ökat 
kontaktsökande, bättre 
nattsömn. Ingen signifikant 
skillnad sågs på vandrande 
eller aggression.  

 
Hög. 

 
Olsen, C., Pedersen, I., 
Bergland, A., Enders-
Slegers, M-J., Patil, G., 
& Ihlebæk, C. 
 
2016 
 
Norge 

 
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 is to study the 
possible effects of animal-
assisted activities on 
depression, agitation and 
quality of life in people 
suffering from cognitive 
impairment or dementia in 
nursing homes 

 
Kvantitativ 
 
Deltagarna delades in i en kontrollgrupp 
och en djurgrupp. Datainsamling gjordes 
innan aktiviteterna startade samt när de 
avslutades. Depression mättes med 
CSDD och agitation med BARS. 
Dataprogram analyserade data. 
 

 
n=51, (19 män 
och 32 kvinnor). 
 
48st var drabbade 
av måttlig till svår 
demens och tre 
mild demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Hund 

 
Hos djurgruppen sågs 
förbättringar på depression hos 
personer med svår demens, 
hos de med mild demens sågs 
ingen signifikant skillnad. Inga 
skillnader sågs hos vare sig 
kontrollgruppen eller 
djurgruppen gällande 
förändringar i agiterande 
beteende. 

 
Hög. 



 

 
 

 
 

Författare   
År   
Land   

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalite
tsgrad 

 
Sellers, D. 
 
 
2008 
 
 
USA 
 

 
The evaluation 
of an animal 
assisted therapy 
intervention for 
elders with 
dementia in 
long-term care. 

 
This study 
examined the 
effects of animal 
assisted therapy 
and agitated 
behaviours of 
elders with 
dementia residing 
in long-term care. 

 
Mixed Method 
 
Observationsstudie där deltagarna 
blev filmade 15 min i 5 dagars 
faser. Det gjordes även individuella 
intervjuer. 
 
Man tog hjälp av två olika 
datasystem, ABMI och SBOC för 
att sammanfatta resultatet. 

 
n=4 (En man och tre 
kvinnor).  
 
 
 
Drabbade av mild till 
svår demens.  
 
Sällskapsdjur:  
Hund 
 
 

 
Alla fyra deltagare ökade i socialt beteende under 
interventionen. Aggressiva beteenden minskade 
under interventionen hos tre av deltagarna. En 
deltagare visade aggressivt beteende, men enbart 
under första behandlingsperioden. Resultatet 
indikerar att AAT-interventionen var effektiv för att 
öka sociala beteenden och minska aggressivitet. 

 
Medel. 

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

 
Can therapy 
dogs evoke 
awareness of 
one´s past and 
present life in 
persons with 
Alzheimer´s 
disease 

 
The aim is to 
illuminate the 
meaning of the 
lived experience 
of encounters with 
a therapy dog for 
persons with 
Alzheimer´s 
disease. 

 
Kvalitativ 
 
Besöken med terapihunden spelades 
in för att kunna fånga olika 
beteenden hos deltagarna. Videorna 
översattes, strukturerades och 
delades in i olika enheter utefter 
uppvisat beteende. Författarna och 
andra forskare har deltagit i 
analysprocessen av videorna. 

 
n=5 (En man och fyra 
kvinnor). 
 
Drabbade av måttlig till 
svår demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Hund 

 
Deltagarna blev under hundterapin medvetna om sitt 
inre jag, de började visa känslor så som glädje, skratt 
och livsnjutning. De blev medvetna om minnen från 
tidigare livet, en oro och rädsla kunde då uppstå när 
delar av minnet svek. Oro och ledsamhet uppvisades 
när hundterapin var över, deltagarna hade svårt att 
avgöra minnen från då och nu och trodde att hunden 
var deras gamla hund som de inte ville lämna. 

 
Hög. 



 

 
 

 
 
 

 

Författare   
År   
Land   

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalite
tsgrad 

 
Swall, A., 
Ebbeskog, B., 
Lundh 
Hagelin, C., & 
Fagerberg, I. 
 
2017 
 
Sverige 

 
Stepping out of 
the shadows of 
Alzheimer`s 
disease: a 
phenomenologic
al study on older 
people with 
Alzheimer´s 
disease caring 
for a therapy 
dog. 

 
The aim is to 
illuminate 
meanings of care 
for people with 
Alzheimer´s in 
their encounters 
with a therapy 
dog. 

 
Kvalitativ 
 
Besöken med terapihunden 
spelades in för att kunna fånga 
olika beteenden hos deltagarna. 
Videorna översattes, 
strukturerades och delades in i 
olika enheter utefter uppvisat 
beteende. Författarna och andra 
forskare har deltagit i 
analysprocessen av videorna. 

 
n=5 (En man och fyra 
kvinnor). 
 
Drabbade av måttlig 
till svår demens. 
 
Sällskapsdjur:  
Hund 

 
När deltagarna fick umgås med hunden uppvisades en ökad 
självständighet, ökad glädje samt att deltagarna visade 
empati och tillgivenhet till hunden. Hunden bidrog även med 
ett lugn som gjorde att några av deltagarna somnade för en 
kort stund. 
Deltagarna fick en känsla av att vara viktiga och 
meningsfulla för hunden samt att de visade en ökad makt 
över sin egen situation, i medicinskt språk kallat ett ökat 
empowerment. 

 
Hög. 

 
Travers,C., 
Perkins, J., 
Rand, J., 
Bartlett, H & 
Morton., J.  
 
2015 
 
Australien 

 
An Evaluation 
of Dog-Assisted 
Therapy for 
Residents of 
Aged Care 
Facilities with 
Dementia. 

 
We conducted a 
randomized 
controlled trial of 
dog-assisted 
therapy versus a 
human-therapist-
only intervention.  

 
Kvantitativ studie 
 
En kontrollgrupp som deltog i 
ordinarie aktiviteter och en 
grupp för hundterapi bildades. 
 
För att utvärdera effekten 
användes QOL-AD som 
innehåller 13 frågor om bland 
annat fysisk hälsa, mående, 
energinivå, relationer och 
självkänsla.  

 
n=55 (12 män och 43 
kvinnor).  
 
Drabbade av mild till 
måttlig demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Hund 

 
I hundterapigruppen sågs förbättringar på depression, 
aggressivitet, fysisk funktion samt en minskad 
desorientering. Medan ingen signifikant skillnad sågs mellan 
grupperna på ADL och sociala funktioner.  

 
Hög. 



 

 
 

 
 

  
 

Författare   
År   
Land   

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalite
tsgrad 

Wesenberg, 
S., Mueller, 
C., Nestmann, 
F., & 
Holthoff-
Detto, V. 
 
2019 
 
Tyskland 

Effects of an 
animal-assisted 
intervention on 
social behavior, 
emotions, and 
behavioural and 
psychological 
symptoms in 
nursing home 
residents with 
dementia. 

Att undersöka om 
närvaro av djur 
gav värde för 
personer med 
demens i samband 
med psykosociala 
interventioner. 

Kvantitativ. Mix method 
Observationsstudie. 
  
Deltagarna delades in i en 
kontrollgrupp och en grupp för 
hund aktiviteter. 
Videoinspelningar gjordes före, 
under och efter studien.  
Videorna kodades i kategorier 
med hjälp av INTERACT för att 
skilja på interaktioner, 
beteenden och känslomässiga 
uttryck. 

n=17, (Fyra män och 
13 kvinnor). 
 
Drabbade av måttlig 
till svår demens. 
 
Sällskapsdjur: 
Hund 

Hos hundgruppen ökade kroppsrörelser, ökad 
kontaktförmåga, ökad verbal förmåga samt ökat välbehag 
jämfört mot kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad 
noterades mellan grupperna i beteenden eller känslomässiga 
uttryck, tex oro, nedstämdhet, ilska eller annat avvikande 
beteende. 

Medel. 
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