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Abstrakt  

Bakgrund: Demenssjukdomar är en av världens största folksjukdomar. Sjukdomen 

karakteriseras av nedsatt kognition, perceptionssvårigheter och personlighetsförändringar. 

Samtidigt kan demenssjukdomen medföra sekundära symtom såsom depression och 

aggression. Dessa symtom kan uppkomma till följd av att individen upplever hot för sin 

identitet som därmed påverkar individens hälsa negativt. Sedan många hundra år tillbaka i 

tiden har hundar ansetts ha en positiv effekt på människors hälsa. I samband med att den 

medicinska vetenskapen fokuserade mer på läkemedlens botande möjlighet hamnade djurens 

effekt i skuggan. Idag kan hundar användas som behandlingstillägg inom många olika 

områden och som olika behandlingsformer.  

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa hundens betydelse som resurs för att främja god hälsa 

hos personer med demenssjukdom. 

 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts i detta examensarbete, där det analyserades 10 

vårdvetenskapliga artiklar av kvantitativ forskningsdesign.  

 

Resultat: Resultatet består av fyra kategorier: hundens påverkan på psykisk hälsa, hundens 

påverkan på beteende, hundens påverkan på kognition och hundens påverkan på fysisk 

funktion. Minskad depression, aggression, förbättrad social kompetens och kognition kunde 

påvisas av interventioner med hund. Det har dock inte framkommit att antidepressiva 

läkemedel reducerades i samband med interventionen. En studie har kunnat påvisa effekten 

av hundar på fysisk funktion hos personer med demenssjukdom.  

 

Diskussion: Hundar har genom sin närvaro en positiv inverkan på hälsan hos personer med 

demenssjukdom genom att dämpa symtom som sjukdomen medför. Lite underlag kunde även 

hittas för att hundar kan positivt påverka den fysiska funktionen genom att uppmuntra 

personen med demenssjukdom till ökad aktivitet. Dessa djur kan vara den enkla och eleganta 

resursen som Barker förespråkar för att främja hälsa hos personer med demenssjukdom.  

 

Nyckelord: Demenssjukdom, Alzheimers sjukdom, Djurassisterad terapi, DAT, 

Djurassisteras intervention, DAI, Djurassisterad aktivitet, DAA, Hundterapi, Hund/ar, Canis 

familiaris, Vårdresultat, Effekt 
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Abstract  

 

Background: Dementia is one of the world’s leading diseases and is characterized by the 

following symptoms: cognitive impairment, changes in personality and difficulties in 

perception. Furthermore, the disease can even cause secondary symptoms such as depression 

and aggression. These factors occur due to the disease’s threat to the person’s identity, and 

thereby affect his/her perception of perceived health. Dog’s beneficial effect to human beings 

can be traced back to the ancient Greeks. However, healthcare professionals have been 

focusing more on pharmaceutical medicines, thus the concept of dogs as a therapeutic resort 

gradually declined overtime. Nowadays, dogs can be used as complement therapy in 

healthcare institutions through different types of intervention.  

  

Aim: The aim of this study is to highlight the importance of dogs as a resource in promoting 

good health to people with dementia.  

 

Method: This bachelor thesis was thoroughly performed through a literature review based 

on 10 scientific research studies with a quantitative study design.  

 

Results: The results of this study consist of four categories: dog’s effect on mental health, 

dog’s effect on behavior, dog’s effect on cognition, dog´s effect on social interaction and 

dog’s effect on physical function. Dog interventions could enhance recovery from depression, 

decrease aggression, increase social interaction and cognition. However, no evidence could 

be found regarding reduction of antidepressants in conjunction with the interventions. One 

research found a promising benefit of dogs for physical function to people with dementia. 

 

Discussion: The presence of dog reduces dementia symptoms, hence it is an effective 

resource in promoting health to people suffering from the disease. Little support was found 

on physical function. Just as Barker advocates can dogs be an effective and elegant way to 

improve the health of people with dementia.  

 

Keywords: Dementia, Alzheimer's disease, Animal Assisted Therapy, AAT, Animal Assisted 

Intervention, Animal Assisted Activity, AAA, Pet Therapy, Dog Therapy, Cognitive 

Impairment, Dog/s, Canis familiaris, Outcomes, Treatment outcomes 
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1 Inledning  

Under verksamhetsförlagd utbildning, både inom äldre- och palliativ vård, har författarna 

träffat på hundar inom verksamheten och sett hur de medför glädje till patienter. Detta har 

väckt författarnas intresse att undersöka hundarnas påverkan på patienterna och deras hälsa. 

Majoriteten av patienter inom äldrevården har en demenssjukdom eller någon annan kognitiv 

nedsättning. Med tiden försämras minnet och många äldre upplever förlust av sin 

kroppskontroll, identitet och integritet. Förlusten kan upplevas som en kris och kan leda till 

ohälsosamma levnadsvanor, men även depression, ångest, oro, ensamhet och aggression. 

Detta i sin tur påverkar individens hälsa. Författarna har funderat på om hundar kan vara en 

bidragande faktor för upplevelse av god hälsa för personer med en demenssjukdom och med 

denna studie försöker vi visa hur hundar kan främja god hälsa inom äldrevården.  

 

2 Bakgrund 

2.1. Demens 

World Health Organization (2017) beskriver att demens är en av världens största 

folksjukdomar och antas vara den sjunde största anledningen till död. I Sverige uppskattar 

Socialstyrelsen (2017) att 20 000- 25 000 personer varje år får en demenssjukdom, och 

antalet förväntas öka under de närmaste kommande åren på grund av att 1940-talisterna 

uppnår hög ålder. Risken för att utveckla demens ökar med stigande ålder och är lika vanlig 

bland båda könen (Ragneskog, 2013).  

Demens är ett samlingsbegrepp för olika symtom till följd av uppkomna hjärnskador som 

påverkar de kognitiva funktioner (Lindqvist, 2015). Sjukdomen delas in i tre grupper och 

kategoriseras efter: orsak, uppkomst och förlopp. De tre grupperna är 

neuro/primärdegenerativa-, vaskulär- och sekundära demenssjukdomar. Neurodegenerativa 

demenssjukdomar orsakas av att nervcellerna degenereras i hjärnan och leder till minskad 

nervcellsaktivitet. Denna grupp består av Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens och Lewy 

Body-demens. Av de tre demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom den mest vanliga 

formen. Vid vaskulär demens förändras blodgenomströmning i olika delar i hjärnan därmed 

försämras de kognitiva funktioner. Ragneskog (2013) förklarar att sekundära 

demenssjukdomar kan vara en följd av olika orsaker som exempelvis skallskador, 

virussjukdomar, Parkinson, Creutzfeldt Jakobs sjukdom och långvarigt alkoholmissbruk.  
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Demenssjukdomens symtom varierar beroende på vilken del av hjärnan som är skadad 

(Lindqvist, 2015). De vanligaste symtomen för denna långtidssjukdom är nedsatt 

kognitionsförmåga som oftast uppvisas genom försämrat minne, men även svårigheter att 

uppfatta språk, tid och rum samt nedsatt koncentration och orienteringsförmåga. Vid 

medelsvår och svår demens förekommer även afasi, agnosi, apraxi, perceptionssvårigheter, 

omvända dygnsrytmer, personlighetsförändring, misstänksamhet och svårigheter till 

egenvård. Enligt Socialstyrelsen (2017) uppkommer beteendemässiga och psykiska symtom 

hos nio av tio personer med demenssjukdom som är svåra att hantera för både anhöriga och 

personal. De vanliga beteendemässiga problem som personer med demenssjukdom uppvisar 

är oro, störd dygnsrytm, vandringar, agitation, fysisk och verbal aggression. Klapwijk, 

Caljouw, Peiper, van der Steen och Achterberg (2016) redovisar att ätstörningar och apati är 

psykiatriska tillstånd som dessa personer uppvisar, men även depression kan förekomma. 

 Socialstyrelsen (2017) skriver att behandlingen och interventioner hos personer med 

demenssjukdom bör inrikta sig på att åtgärda orsaker eller de bakomliggande faktorer till 

symptomen. Läkemedelsbehandling används i dag för att dämpa allvarliga tillstånd som 

sjukdomen orsakar, dock bör icke-farmakologiska åtgärder tillämpas i första hand. 

 

2.1.1. Livet med demenssjukdom  

Hydén (2016) beskriver att livet med en demenssjukdom är starkt kopplat till en känsla av 

identitetsförlust. Förlust av kognitiv funktion upplevs som en fara för personens livsvärld. 

Individens identitet prövas när personen har svårigheter att kunna redogöra för sin identitet, 

livshistoria, upplevelse och rättigheter när minnet sviktar. Många gånger upplever personen 

med demenssjukdom att de inte har en egen röst när de förlorar både sin kognitiva förmåga 

och sin identitet. Risken finns att personen isoleras och inte kan delta i olika aktiviteter eller 

sociala sammanhang för att andra anser att personen med en demenssjukdom inte klarar av att 

delta. Fokus är mera inriktat på sjukdomen än på de resurser som individen fortfarande har 

tillgängliga.  

Örulv och Strandroos (2016) förklarar att livet på ett boende kan vara svårt, speciellt för en 

person med demenssjukdom, på grund av dennes svårigheter att tolka och förstå sin 

omgivning. Livet i en ny miljö är svårare när personen inte vet var personen befinner sig, sin 

identitet och vad som förväntas av hen. Personen som lever på boendet lever ett beskyddat 

och särskild anpassat liv. Personalen kommer regelbundet till den boendes lägenhet för att 

kontrollera om allt är till rätta. Möbler anpassas utefter individens förmågor för att minska 
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risk och stödja autonomi. Personen med demenssjukdom bor ihop med främmande människor 

som har andra vanor, värderingar och preferenser. Osäkerheten kan skapa en känsla av 

obehag eller till och med upplevas hotfullt när personen inte förstår vad som pågår. Personen 

kan reagera med ilska om personen med demenssjukdom känner sig inlåst eller övervakad. 

Andra gånger kan oroligheter orsakas av att inte veta vad som är tillåtet att göra, eller bara 

bero på svårigheter att uppfatta situationen. 

Enligt Socialstyrelsens (2017) riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör 

omvårdnadsåtgärder syfta till att underlätta individens vardag som ska grunda sig på ett 

personcentrerat och multiprofessionellt förhållningssätt. Det är vanligt att personen med 

demenssjukdom uppvisar aggression och vårdpersonalen som jobbar närmast använder 

många gånger mindre personcentrerat arbetssätt jämfört med vårdpersonal med mindre 

kontakt (Burshnic, Douglas & Barker, 2018). Det aggressiva beteendet hanteras med att 

personen med demenssjukdom lämnas ensam eller att det administreras extra sedativa 

läkemedel till denne.  

 

2.2. Hälsa 

Personer med demenssjukdom löper en stor risk för att få en försämrad hälsa på grund av de 

hälsofaktorer som sjukdomen medför som påverkar hela individen och dennes livssituation 

(www.who.int). Termen hälsa är ett begrepp som har många innebörder och är beroende av 

människans politiska, religiösa, filosofiska, etiska, ekonomiska och kulturella värderingar 

(Willman, 2014). Det finns även olika sätt att beskriva hälsa beroende på från vilket 

perspektiv det används: process, status, ett mål, lycka eller livskvalitet. World Health 

Organization (2018) förklarar att god hälsa är en känsla av fullständig fysisk, psykisk och 

socialt välbefinnande, och upplevs inte enbart i frånvaro av sjukdom. Fokus bör inrikta sig på 

god mental hälsa samt omvårdnadsbehoven, och inte enbart på vårdtagarens problem.  

 

2.2.1. Psykisk hälsa  

Enligt World Health Organization är psykisk hälsa lika viktig som den fysiska hälsan och är 

relaterad till mentalt och psykiskt välmående (www.who.int). Psykisk ohälsa är den främsta 

orsaken till funktionshinder i västvärlden och uppstår när individen inte klarar av sin 

livssituation. När individen får svårigheter med sin livssituation uppstår stigmatisering och 

kränkning av individens integritet och mänskliga rättigheter från andra människor som inte 

upplever den psykiska ohälsan som ett problem. Upp till 30-40% människor har en kronisk 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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mental ohälsa i Europa. De vanligaste tecken på psykisk ohälsa är ångest, depression, 

ätstörningar samt problem till följd av beroende.  

 

2.2.2. Depression 

Depression kännetecknas av känsla av sorg, förlust av intresse/nöje, skuldkänslor, låg 

självkänsla, störd sömn och/eller aptit, känslor av trötthet, ångest och dålig 

koncentrationsförmåga (Lam, 2012). Det är vanligt att personer med depression uppvisar 

ilska, suicidtankar, smärta, ensamhet och/eller tillbakadragenhet. Bica, Castelló, Toussaint 

och Mortesó-Curto (2017) beskriver att depression även kan vara en utlösande faktor för 

många organiska sjukdomar såsom demenssjukdom, kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, 

kognitiv försämring, kronisk smärta, astma och artros. Anledningen till varför depression kan 

orsaka andra organiska sjukdomar är relaterad till att individen har en ohälsosam livsstil: 

rökning, ökad alkoholintag, ökad/nedsatt näringsintag, inaktivitet och isolation. Personer över 

65 år, kvinnor, unga och personer utan sysselsättning har en högre risk att utveckla 

depression.  

 

2.2.3. Aggression  

Aggression är ett komplex socialt beteende som har många orsaker som från miljöbetingade 

till biologiska faktorer (Lundström, 2008). Psykologiska och sociala faktorer som kan orsaka 

aggression hos personer med demenssjukdom är: kroppsspråk, ljudupplevelser, känsla av 

instängdhet, övergivenhet och osäkerhet. Somatiska sjukdomar kan även orsaka uppkomst av 

aggressivt beteende: smärta, feber, hypoglykemi, alkoholmissbruk, hjärnblödning, förvirring, 

urinvägsinfektion och hjärntumörer. Oftast när en person uppvisar aggression är det ett sätt 

för denne att uppvisa att hen upplever rädsla eller hot, och svarar därpå med en “kamp” för att 

hantera problemet (www.nhs.uk). 

 

2.3. Djur i vården i ett historiskt perspektiv   

En alternativ metod till läkemedel för att minska depression och aggression kan vara att 

introducera en vårdhund. Lerner (2014) skriver att kunskap om hundens påverkan på 

människans hälsa kan hittas redan hos de antika grekerna. På den tiden antogs att hundens 

slickande hade en läkande påverkan på sår, inflammationer och ömmande kroppsområden. 

Hundens närvaro i gudarnas tempel hade en lugnande effekt på sjuka människor som bidrog 

till deras snabba tillfrisknande.  

http://www.nhs.uk/
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Wahl, Wikström, Broman, Ericson och Rönnmark (2016) förklarar att vid år 1796 använde 

vårdpersonalen på The York Retreat i England djurassisterad terapi som 

behandlingsalternativ för personer med psykisk ohälsa. På institutionen fick patienterna ta 

hand om höns, kaniner och andra lantbruksdjur för att stärka självkänslan och få kontroll över 

sina liv. Lite senare i tiden, under 1800-talet nämnde även Florence Nightingale den positiva 

effekten av djurassisterad terapi. Under 1919 använder vårdpersonalen på Elizabeth Hospital 

i Washington DC hundar som resurs som psykisk stöd för soldater som har kommit hem efter 

krig. Vid 1920 förändrades sjukvården och intresset för djurassisterad terapi minskades. Den 

medicinska vetenskapen började fokusera mer och mer på läkemedlens botande möjlighet 

och intresset att ha djur som hälsoresurs hamnade i skuggan. I dag kan hundar hittas i olika 

vårdverksamheter och sammanhang. 

 

2.3.1. Hundar i vårdkontext 

Vanligen används hundar som en terapeutisk resurs inom olika verksamheter i vården men 

katter, kaniner och hästar kan också förekomma (Lerner & Silfverberg, 2014). Det finns olika 

sätt hur hundar kan användas inom vården beroende på om det rör sig om terapi eller 

aktiviteter. Djurassisterad intervention (DAI) är ett samlingsbegrepp för både djurassisterad 

terapi och djurassisterad aktivitet (se bilaga 1).  

Djurassisterad terapi (DAT), som på engelska kallas Animal Assisted Therapy, används 

inom vården som ett vårdtillägg (Lerner & Silfverberg, 2014). Det är en metod som är 

individuell anpassat för patienterna och har till mål att förbättra det emotionella, kognitiva, 

fysiska, psykiska eller sociala välbefinnandet. Både hunden och föraren är tränade för sitt 

uppdrag.   

Djurassisterad aktivitet (DAA), även känd som Animal Assisted Activity är ett annat sätt att 

använda hundar i vården, vars syfte är att göra enkla besök för att stimulera vårdtagare till 

aktiviteter, men även som en motivation genom sin närvaro (Lerner & Silfverberg, 2014). 

Hundens förare kan vara allt från en volontär till vårdpersonal.  

 

3 Problemformulering 

Demenssjukdom är en av världens vanligaste folksjukdomar och antas vara den sjunde största 

anledningen till död. De vanligaste symtomen som demenssjukdomen medför är förvirring, 

minnesförlust och beteendeförändringar. Individer som insjuknar i demenssjukdom upplever 

dessa symtom som ett hot mot deras livsstil och hälsa, det är därför inte ovanligt att denna 
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patientgrupp även uppvisar depression och aggression. World Health Organization beskriver 

god hälsa som en känsla av fysisk, psykisk och social välbefinnande som inte enbart upplevs i 

frånvaro av sjukdom. Demenssjukdomen medför olika beteendemässiga och psykiska 

symtom som kan leda till ohälsosamma levnadsvanor som påverkar individens fysiska och 

psykiska hälsa negativ. Vården bör kombinera både medicinska och icke-medicinska 

behandlingar för att stötta individens upplevelse av en god hälsa. Det finns belägg för att djur 

har en positiv inverkan hos människan och kan användas inom olika interventioner. Hundar 

kan i vården vara en resurs. Därför vill detta arbete belysa hundens betydelse som resurs för 

att främja god hälsa hos personer med demenssjukdom.  

 

4 Syfte  

Syftet med studien är att belysa hundens betydelse som resurs för att främja god hälsa hos 

personer med demenssjukdom. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt  

Phil Barkers tidvattenmodell inriktar sig på hur vårdpersonalen kan stödja personer med 

psykiatriska och kognitiva problem såsom demenssjukdom (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Modellen utgår ifrån fyra filosofiska antaganden som anses vara ett stöd för att 

utveckla patientens medvetenhet kring vad som har hänt, vad som kommer att hända och hur 

individen kan använda denna kunskap för att styra sitt liv i en positiv riktning (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Människan, som ett konsensusbegrepp inom omvårdnad betraktas 

av Barkers teori som en helhet, men människans existens handlar, förutom de fysiologiska 

och biologiska aspekter, om beteendemässiga, sociala och andliga aspekter. Detta antagande 

innebär att människans beteende avspeglar dennes upplevelser, tankar och hur hen mår, och 

människan kan förstås genom det beteende hen uppvisar. Den sociala aspekten innebär 

människans relation till sin omgivning och att den andliga handlar om människans hopp samt 

dennes värde. Psykisk ohälsa enligt Barker uppstår när en person inte kan bearbeta sina 

livsomständigheter, och är en upplevelse av illabefinnande till följd av personens svårigheter 

att leva. Dessa personer känner sig vara annorlunda och denna känsla påverkar deras 

självkänsla och själva existensen negativ.  

De fyra filosofiska antaganden i tidvattenmodellen som lyfts fram av Barker för att 

vägleda sjuksköterskor är: psykiatriska problem existerar, omvårdnaden ska kunna möta 

psykiatriska behov, den drabbade personen och dennes omgivning har redan lösningar på det 
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psykiatriska problemet, och den fjärde antagande är att dessa lösningar bör sjuksköterskan 

eftersträva att ta fram (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Lösningarna bör dock vara enkla 

men med elegans. Sjuksköterskan enligt Barker bör finnas till hands för personer med 

psykisk ohälsa, som till exempel för de med en demenssjukdom, som är i ett känsligt mentalt 

tillstånd, och att erbjuda dem ovillkorlig hjälp samt att hitta nödvändiga förutsättningar för att 

patienten skall kunna ta sig igenom och eventuellt ut ur sin förtvivlan. Barker (2001) 

förklarar vikten av en personcentrerad vård vid omvårdnad av psykisk ohälsa såsom 

demenssjukdom. Med personcentrerad vård ingår att se personen som en individ istället för 

en “patient” och stödja individens känsla av helhet trots ständiga förändringar i 

livssituationen. Modellen kommer således att användas i resultatdiskussionen för att diskutera 

hur hundar kan vara en del av lösningar, som kan hjälpa personer med en demenssjukdom att 

ge uttryck för svårigheter som de upplever. 

 

6 Metod  

Författarna har tillämpat en litteraturöversikt, vilket innebär att det har gjorts en översikt över 

befintlig forskning i valt ämnesområde för att ta reda på hur kunskapsläget ser ut i dagsläget. 

Sedan analyserades artiklarna för att få en övergripande uppfattning om det valda 

ämnesområdet (Friberg, 2017).  

 

6.1. Datainsamling  

Databaserna som användes för datainsamlingen var PubMed och CINAHL complete. Dessa 

databaser gav en relativ stor träff på artiklar relaterade till ämnesområdet. Det skedde även 

med en sökning i Nursing and Allied Health database, men tillförde inget nytt. Genom att 

Nursing and Allied Health database gav samma träff valde författarna att exkludera 

databasen. En systematisk sökning tillämpades, där MeSH termer och CINAHL headings 

samt fritextsökning användes, relaterade till det valda ämnesområdet: Animal Assisted 

Therapy, AAT, dementia, outcomes, treatment outcomes, effect, dog therapy, pet therapy, 

dog/s, alzheimer, Alzheimer's disease, cognitive impairment, Animal Assisted Intervention, 

AAI, Animal Assisted Activity, AAA och canis familiaris (se bilaga 2). Eftersom 

demenssjukdom innebär försämrad kognitiv förmåga, inkluderades därför termen cognitive 

impairment bland sökorden. För att få fram relevanta artiklar användes AND och OR mellan 

sökorden när sökningen för artiklar genomfördes (se bilaga 2). Utifrån sökorden gav 

CINAHL complete 15 träffar och PubMed 69 träffar. Begränsningar som sattes upp i 
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databasen var att artiklarna skulle vara publicerade från och med 2002 samt peer-reviewed. 

Peer-reviewed innebär att artiklarna granskades av utomstående forskare, och detta 

prioriterades för att säkerställa att de höll en vetenskaplig kvalitet (www.vr.se).  

Urvalet av artiklar började med att det lästes abstract av artiklar som ansågs hade relevant 

titel. Inklusionskriterier som författarna i detta arbete själva satt upp var att endast inkludera 

artiklar vars resultat svarade på arbetets syfte. Sju artiklar från CINAHL complete och 10 

artiklar från PubMed motsvarade detta kriterium. De 17 artiklarna kontrollerades noggrant 

utifrån dess innehåll: tydlig problembeskrivning, urval, syfte, dataanalys, metod, perspektiv 

och etisk resonemang för att säkerställa dess relevans för detta arbete (Friberg, 2017). 

Ytterligare kriterier som tagits hänsyn till var att artiklarna skulle vara från en 

vårdvetenskaplig tidskrift och att artikelförfattarens yrke skulle vara relaterat till vården. Sju 

artiklar exkluderades på grund av att de inte besvarade kriterier som författarna i detta arbete 

satte upp. De 10 artiklarna som inkluderades i detta arbetes resultat utgjordes av kvantitativ 

forskningsdesign. Författarna ansåg att dessa valda artiklar uppnått inklusionskriterier som 

krävdes och att dess resultat svarade mot detta arbetes syfte.  

 

6.2. Dataanalys  

Ett strukturerat arbetssätt tillämpades för att analysera datan av artiklarna i denna 

litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2017). Arbetssättet utgick ifrån en pendling från 

helhet till delarna till en ny helhet, och därigenom sammanställdes kategorier för att skapa ett 

resultat vilket svarade mot detta arbetes valda ämnesområde. Det första steget som 

genomfördes var att författarna separat från varandra läste och sammanfattade artiklarna. 

Därefter lästes artiklarna gemensamt och diskuterades för att få en förståelse av helheten av 

dess innehåll och sammanhang, samt för att se till att båda författarna hade liknande 

uppfattning. Detta är en av de viktiga förutsättningarna vid en litteraturöversikt, som är ett 

slags validering för att säkerställa att innehållet av studierna är rätt uppfattat (Friberg, 2017). 

Det gjordes även korrigering av författarnas sammanfattningar för att rätta till 

missuppfattningar och tydliggöra att inga viktiga resultat missades.  

Det andra steget var att studierna dokumenterades detaljerat i en översiktstabell (se bilaga 

3). Det tredje steget var att identifiera likheter respektive skillnader mellan artiklarna, särskilt 

i dess resultat. I steg fyra identifierades bärande ord och/eller begrepp som var relaterat till 

arbetets utgångspunkt. Dessa bärande ord sorterades efter dess likheter och därefter 

sammanställdes i kategorier. 

http://www.vr.se/
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6.3. Forskningsetiska överväganden 

 Kjellström (2012) beskriver att etiska aspekter bör genomsyras i hela forskningsstudien. 

Artiklarna som vi använde var peer-reviewed, och författarna i samtliga studier hade 

förklarat, att de följer etiska riktlinjer. Samtliga valda artiklar i detta arbete var godkända av 

nationellt och/eller internationell etisk human kommitté. I artiklarna framgick det att 

deltagarna och/eller anhöriga har blivit informerade om studien. Forskarna förklarade även 

sitt urval av deltagare; att deltagarna skulle ha någon form av demenssjukdom eller kognitiv 

svikt och hade en positiv inställning till att träffa hundarna. 

Författarna i detta arbete granskade noga urvalet av artiklarnas deltagare så att personerna 

med en demenssjukdom eller hundarna inte utsattes för skada såsom att deltagarna inte 

uppvisade negativa känslor för hundar samt att de inte var allergiska. Om deltagarna 

uppvisade negativa känslor för hundar kan detta vara anledningen till dåliga erfarenheter eller 

rädsla sedan tidigare. Syftet var inte att göra personerna med en demenssjukdom mer 

stressade, aggressiva eller rädda. Negativa känslor mot hunden kan vara en anledning till att 

hunden/arna eventuellt kommer till skada. Att utesluta patienter som uppvisade allergiska 

symtom för hundar för att inte förorsaka en anafylaktisk chock eller astmaattack var också 

viktigt (Shier, Hole, Butler & Lewis, 2013). Författarna i de valda artiklarna har ingående 

förklarat att hundarna var vältränade för sitt uppdrag. 

Båda författarna i denna litteraturöversikt har ett stort intresse för hundar och detta ökar 

risken för att den egna förförståelsen kan genomsyra arbetet. Därför valde författarna att 

diskutera öppen med varandra om hur de ser på hundar i vården och vilka svar de förväntade 

sig att hitta. Detta gjordes med anledningen till att väcka medvetenheten för den egna 

förförståelsen och därmed minskar risken att den skulle påverka arbetet.  

Artiklar som var skrivna på engelska kommer att användas i detta arbete. Genom att 

artilarna var på engelska var det viktigt att översättningen av artikelinnehållet blir så autentisk 

som möjligt. Därför har författarna använt sig av en engelska-svensk ordbok och en online 

ordlista (www.dictionary.com) för att översätta texten så korrekt som möjligt. Det finns 

tyvärr alltid en risk att vissa delar av en översatt text blir ofullständig, därför användes olika 

verktyg och en öppen diskussion mellan författarna så att betydelsen av texten inte förändras. 

Risken med inkorrekt översättning kan leda till en falsk förståelse och därmed utlämnas fel 

budskap till läsarna.  

http://www.dictionary.com/
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7 Resultat  

Kategorier identifierades utifrån de valda artiklarna. Studiernas resultat presenteras med hjälp 

av huvud- och underkategorier (se tabell 1). Författarna använde sig av förkortningar vid 

beskrivning av resultatet, se bilaga 1 för förklaring av förkortningar. 

 

Tabell 1: huvud- och underkategorier  

Huvudkategorier Underkategorier  

Hundens påverkan på psykisk hälsa - Minskad depression 

- Ökat välmående  

Hundens påverkan på beteende - Minskat aggression och agitation 

- Ökad social funktion  

Hundens påverkan på kognition    

Hundens påverkan på fysisk funktion  

 

7.1. Hundens påverkan på psykisk hälsa    

 

7.1.1. Minskad depression 

Menna, Santaniello, Gerardi, Di Maggio och Milan (2016), Friedman et al. (2015), Thodberg 

et al. (2016) samt Moretti et al. (2011) har i sina studier kunnat påvisa att hundar dämpar 

depression hos personer med demenssjukdom.  

Menna et al. (2016) gjorde en pilotstudie under en sex månadsperiod där depression hos 

deltagarna mättes innan och vid slutet av interventionen. Det påvisades en statistisk 

signifikant skillnad hos deltagarna från första mätningen till den andra, som innebär att deras 

depression minskades. Det har också framkommit att deltagarnas humör förändrades i 

samband med verbal, visuell och taktil kontakt med hunden. Det fanns tre grupper som 

studerades i studien, formal reality orientation gruppen, kontrollgruppen och reality 

orientation gruppen som fick DAT. Kontrollgruppen behövde inte delta i aktiviteter vare sig 

det gäller hundar eller annan form av aktivitet. Reality orientation terapigruppen hade social 

interaktion mellan vårdpersonal och dennes familj. Post-hoc analysen genomfördes i slutet av 

studien för att se skillnader i medelvärden mellan de grupper som studerades, där endast 

gruppen som träffade hunden visade en statistisk signifikant skillnad i förhållande till kontroll 
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och formal reality orientation terapigruppen. Resultatet innebär att deltagarnas depression 

påverkades positivt av hundar. 

I Olsen et al. (2016) hade deltagarna med DAI fått klappa, ge hundgodis och leka med 

hunden i allmänhet. Åtta av deltagarna i innovationsgruppen förbättrade sitt resultat av 

Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) med två värden och tre deltagare 

förbättrades med ett värde efter tre månader. Analysmetoden som användes påvisade en 

statistisk signifikant minskning av värde på pre-test, post-test och även vid uppföljning 12 

månader efter studien hos personer med en svår demenssjukdom.  

I en pilotstudie av Friedman et al. (2015) förbättrades depressionen hos personer som hade 

mild till måttlig demens efter tre månader. Studiedeltagare som fick DAI har fått mata 

hunden, borsta hundens hår och tänder, sätta på en bandana, leka, klappa, prata och ge 

instruktioner till hunden. Även om depressionen förbättrades, skedde däremot ingen 

förändring av dosen av antidepressiva läkemedel. Anxiolytika som ordinerades till två 

personer och ett sedativ läkemedel till en annan person har tagits bort under studiens gång på 

grund av att de deltagarna ansågs inte längre var i behov av dessa läkemedel. Apati, som 

mättes innan avslutningen av interventionen, förbättrades även lindrigt hos deltagare som 

träffade hunden.  

Thodberg et al. (2016) gjorde en sex-veckors studie där deltagarna fick hundbesök. 

Författarna kom fram till en statistisk signifikant skillnad på deltagarnas Geriatric Depression 

Scale (GDS) under studiens gång, vilket tyder på att depressionen förbättrades. 

I studien av Moretti et al. (2011) hade studiedeltagare fått hålla, klappa, prata och leka 

med hunden. I denna studie mättes depression hos deltagarna två gånger, innan 

interventionen påbörjades och direkt efter den avslutades. Mätningarna påvisades att 

depression hade minskat med 50% sex veckor efter interventionen upphördes.  

 

7.1.2. Ökat välmående  

Nordgren och Engström (2014a), Moretti et al. (2011) och Thodberg et al. (2016) kom fram 

till sina studier att hundar genom sin närvaro och aktiviteter förbättra känsla av välmående 

hos personer med demenssjukdom. 

 I en pilotstudie av Nordgren och Engström (2014a) har det framgått att hundar medförde 

glädje och förbättrade känsla av välbefinnande hos deltagarna som fick DAI under hela 

perioden interventionen tillämpades. De beteenden respektive emotioner vilka enligt 

studieförfattnara är kännetecken på välmående som uppmärksammades var bland annat 



17 

 

leende, beröring, nedstämdhet, obekvämlighet och irritabilitet/aggression. Det gjordes två 

mätningar för var och en av dessa beteenden och emotioner, innan interventionen 

genomfördes samt kort efter att den upphörde, det vill säga pre-test och post-test mätningar. 

Deltagarna hade visat en låg känsla av välbefinnande genom att värdet vid pre-test var högt. 

Dock, när resultatet på de olika beteenden och emotioner summerades en vecka efter studien 

visade posttest mätningen en statistisk signifikant skillnad, vilket innebär att deltagarna hade 

en ökad känsla av välbefinnande relaterat till interventionen.  

Moretti et al. (2011) hade i sin studie kommit fram till att fem deltagare i gruppen som fick 

DAT hade en ökad känsla av välbefinnande av interventionen. Detta resultat redovisades 

dock inte genom att statistisk analys i studien, utan genom frågeformulär som författarna 

delade ut till deltagare. Studiedeltagarna har även angett att de fann glädje i samvaron med 

hunden samt att terapin var intressant. Interventionen hade lett till att 80% av deltagarna 

uppgav en vilja att fortsätta med hundassisterad terapi och rekommenderade terapiformen för 

andra.  

Thodberg et al. (2016) undersökte hundars terapeutiska påverkan på välbefinnande hos 

sina studiedeltagare genom längden på deras sömn. Mätningarna gjordes före interventionen, 

tredje och sjätte veckan under studien och veckan efter att den avslutades. Studien kom fram 

till att en statistisk signifikant skillnad på deltagarnas sömn på tredje veckan av 

interventionen, som tyder på att deltagarna kunde sova längre. Däremot visade inte 

interventionen någon effekt vid sjätte veckan och efter interventionen.  

 

7.2. Hundens påverkan på beteende 

 

7.2.1. Minskad aggression och agitation 

Pope, Hunt och Ellison (2016), Sellers (2005), McCabe, Baun, Speich och Agrawal (2002), 

och Nordgren och Engström (2014b) kom fram till i sina studier att hundar minskade 

aggression hos personer med demenssjukdom.  

Pope, Hunt och Ellison (2016)  jämförde effekten av hundbesök som terapi i motsats till 

mänskligt besök. Deltagarna delades upp slumpvist i två grupper så att en grupp fick 

hundbesök som terapi under en tvåveckorsperiod två gånger i veckan och en annan grupp fick 

mänskligt besök. Därefter byttes interventionerna, så att den gruppen som hade hundterapi 

istället fick mänskligt besök och tvärtom. Vid intervention fick deltagarna hålla, klappa, prata 

och leka med hunden. Studien kom fram till att hundens samvaro hade en bättre effekt på 
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deltagarna jämfört med en mänsklig kontakt. Studien påpekade dock att hundinterventioner 

visade ingen statistisk signifikant skillnad på deltagarnas totala aggressionsbeteende.  

Sellers (2005) påvisade också i sin studie ett minskat aggressivt beteende hos personer 

med en demenssjukdom. Studiedeltagare i studien fick klappa, leka, ge godis och ta hand om 

hunden. De aggressiva beteenden som identifierades i studien var verbal och fysisk aggressiv 

hållning som till exempel att personen aggressivt tar tag i andra eller använde sig av ett eller 

flera kraftfulla uttryck. Studien kunde visa ett minskat värde på aggressiva beteenden som 

mättes fyra gånger under hela perioden där terapin tillämpades; två gånger under 

interventionsperioden och två gånger utan intervention. Det totala resultatet vid mätningarna 

visade en statistiskt signifikant skillnad på aggressiva beteenden, vilket innebär en minskning 

av dessa beteenden hos sina deltagare.  

I en annan studie med deltagare som hade Alzheimers sjukdom kom författarna fram till 

att “problematiskt beteende” minskades efter fyra veckor under dagtid (McCabe et al, 2002). 

Minskningen påvisades genom att det hittades en signifikant skillnad av mätningen som 

gjordes under första veckan, men det “problematiska beteendet” ökade under andra veckan. 

Författarna antog att denna ökning var relaterad till Halloween-firandet som skedde under 

vecka två genom att medelvärdet sjönk igen under vecka tre. I studien bodde hunden på 

institutionen där studiedeltagarna kunde integrera sig med hunden. Studien kunde dock inte 

redovisa förändring av användning av sedativa läkemedel under hela perioden där studien 

pågick. 

I Nordgren och Engström (2014b) fick deltagarna träffa och arbeta med hundarna i olika 

aktiviteter under 10 sessioner. De störande fysiska beteenden hade minskat vilket kunde 

påvisats genom att den hade ett lägre värde än vid mätningarnas början. Det genomfördes två 

mätningar under den sex veckorsperiod interventionen pågick, men en statistik signifikant 

skillnad kunde inte fastställas. Den verbala agitationen var även lägre när den mättes tre 

månader efter terapin, men studien fann en ökning av symtomen efter att interventionen 

avslutades. Hos Olsen et al. (2016)  kunde författarna inte hitta någon statistisk signifikant 

skillnad med avseende på agitation hos deltagarna under hela studiens gång.  

 

7.2.2. Ökad social funktion   

Pope et al. (2016) och Sellers (2005) redovisade i sina studier att hundar genom sin närvaro 

och aktiviteter kunde förbättra deltagarnas sociala förmåga.  
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Pope et al. (2016) kom fram till att hundar hade bättre effekt på deltagarna till skillnad 

med mänsklig interaktion genom att deltagarna uppvisade mindre “olämpliga beteenden” 

såsom att vända bort sig och vägrar att interagera. De positiva sociala beteendena hos 

deltagarna observerades och mättes och därpå påvisade analysen en statistisk signifikant 

skillnad.  

I Sellers (2005) beskrevs att den ökade sociala funktionen hos personer med 

demenssjukdom förbättrades i samband med minskning av aggressivt beteende. De sociala 

förmågor som identifierades i studien var deltagarnas verbala respons vid samtal, 

ansiktsuttryck, leende, taktil kontakt såsom beröring, mänsklig värme och vakenhet. Dessa 

faktorer mättes två gånger; strax innan interventionen påbörjades till att den avslutades, i två 

olika interventionsperioder. Det påvisades en statistisk signifikant skillnad på deltagarnas 

sociala förmåga i både perioder, i samband hund intervention. 

 

7.3. Hundens påverkan på kognition  

Menna et al. (2016) och Moretti et al. (2011) kunde påvisa en förbättring på sina deltagares 

kognitiva förmåga.  

Menna et al. (2016) stimulerade deltagarnas kognitiva förmåga genom att deltagarna fick 

berätta om sina tidigare husdjur samtidigt som det anordnades strukturerade hundaktiviteter 

där deltagarna fick: gömma en boll, sköta om hunden och ge den instruktion. Deltagarna som 

bestod av personer med Alzheimers sjukdom hade tidigare inte svarat på icke-medicinska 

behandlingsformer. I studieresultatet visades att värden på Mini-Mental State Examination 

(MMSE) blivit högre efter sex månader, vilket innebär att aktiviteterna med hunden 

förbättrade den kognitiva funktionen hos personer med en demenssjukdom. I studien 

förklarades att den kognitiva statusen inkluderade: minne, förmågan att kunna utföra vanliga 

vardagliga sysslor, tolkning av sinnesintryck och språkliga förmågan. 

I Moretti et al. (2011) ökade MMSE värden efter sex veckors intervention med hundar. 

Det framkom även i studien att interventionen hade gett en god effekt på deltagarnas minne, 

för deltagarna rapporterade att de kunde återkalla gamla minnen. Olsen et al. (2016) däremot 

kunde inte påvisa någon skillnad på kognitiv status hos sina deltagare som mättes efter tre 

månader med hundterapi. Thodberg et al. (2016) påvisade i sin studie att deltagarna 

uppvisade en försämring av kognitionen genom att värden på MMSE minskades efter tre och 

sex veckor med terapin.  
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7.4. Hundens påverkan på fysisk funktion 

I Friedmann et al. (2015) undersöktes även hundarnas påverkan på fysiska faktorer hos 

personer med en demenssjukdom. I studien uppmärksammades deltagarnas fysiska aktiviteter 

i samband med hunden och deltagarnas förmåga till egenvård (ADL). Därmed mättes deras 

förbrända kilokalorier hela dygnet för att mäta deltagarnas aktivitet. Enligt mätningen hade 

deltagarna en låg energiförbrukning innan studien. Vid första utvärderingen av interventionen 

uppvisade deltagarna en statistisk signifikant skillnad i sin förbrukning, som innebär att de 

hade en högre energiförbrukning. Under den tremånadersperiod där interventionen 

tillämpades visade deltagarna en förbättring på deras fysiska aktivitet samt ADL förmåga, 

dock ingen statistisk signifikant skillnad kunde fastställas.  

 

8 Diskussion 

 

8.1. Metoddiskussion  

I detta arbete använde sig författarna av en litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2017), 

där 10 vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes som handlade om hundens 

effekt på hälsa hos personer med demenssjukdom. Kunskap och information är två centrala 

ämnen i en litteraturöversikt, och där sökningen i databasen har en viktig funktion för att ta 

fram evidensbaserad kunskap för akademiska studier (Östlund, 2017). Vid sökning i 

databaser användes MeSH termer, CINAHL headings och fritext: dementia, Alzheimer's 

disease, Alzheimer, cognitive impairment, Animal Assisted Therapy, AAT, Animal Assisted 

Intervention, Animal Assisted Activity, AAA, pet therapy, dog/s, dog therapy, canis familiaris, 

outcomes och treatment outcome (se bilaga 2). Termen Alzheimer´s disease inkluderades på 

grund av att Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdom och ett flertal 

artiklar var bara taggade på Alzheimers sjukdom och inte under dementia. Tre databaser 

användes i början vid sökning av artiklar, men slutligen användes bara PubMed och CINAHL 

complete eftersom Nursing and Allied Health database inte tillförde någonting nytt. Vid 

sökning efter befintlig forskning återkom samma artiklar i databaserna, vilket kan visa på att 

arbetets ämnesområde ännu inte är väl utforskat. I början av datainsamlingen begränsades 

sökningen med endast full-text artiklar, men detta gav endast ett fåtal träffar. Författarna 

upptäckte att relevanta vetenskapliga forskning sållades bort, därför användes inte 

begränsningen i detta arbete.  
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Artiklarna som inkluderas i detta arbete var från Danmark, Kanada, USA, Italien, Norge 

och Sverige. Målet var att få ett stort utbud av resultat som skulle visa negativa och positiva 

effekter av hundinterventioner hos personer med demenssjukdom. Författarna förväntade sig 

att få träff på artiklar på tyska, eftersom Tyskland antas publicera många studier om djurens 

effekt inom vården, men sökorden gav ingen träff på tyska artiklar i databaserna. Författarna 

anser att den geografiska skillnaden inte är någon svaghet i arbetet eftersom 

kulturskillnaderna mellan västerländska länderna inte är så extremt stora jämfört med om 

studier från Japan skulle ha inkluderats och då skulle kulturskillnaden vara större (Stier, 

2009). I Japan har äldre personer en högre status jämfört med de äldre personer i Sverige där 

är det även oartigt om den äldres erfarenhet inte tas tillvara. I många asiatiska och afrikanska 

länder tar familjen hand om den äldre, däremot i Sverige och många västerländska länder 

flyttar de äldre till ett särskilt boende när de inte längre har förmågan att ta hand om sig själv.  

En styrka i detta arbete var att de 17 artiklarna som togs fram granskades noga på val av 

metod, teoretiska utgångspunkter, etisk förhållningssätt och perspektiv (Friberg, 2017). Tre 

artiklar valdes bort på grund av otydlig beskrivning av metod och urval av deltagare. En 

annan studie exkluderades eftersom den inte uppvisade någon diskussion om etiskt 

förhållningssätt. En pilotstudie med en kvinnlig deltagare valdes bort eftersom författarna 

ansåg att resultatet var för begränsat. Två andra valdes bort eftersom studien var baserad på 

deltagarnas perspektiv och inte sjuksköterskans. Detta resulterade i att 10 vetenskapliga 

artiklar inkluderases, som efter noggrann utvärdering ansågs ha den bästa kvalitet.  

En limitation i detta arbete kan ha varit att artiklarna skulle var skrivna mellan 2002 och 

2018. Detta kan vara en svaghet eftersom artiklar som är publicerade innan 2002 blir 

exkluderade. Exklusionen kan leda till att eventuellt relevanta artiklar har missats. Däremot 

kan studier som gjordes för 15 år sedan, vara ett för stort tidsspann, eftersom äldre studie kan 

ha ett resultat som inte är lika aktuellt som nyare publikationer. En studie från 2002 och en 

från 2005 inkluderas i arbetet vilket är de enda två artiklar som författarna använde som var 

publicerade i början av 2000-talet. Dessa studier anses inte av författarna som en svaghet, 

eftersom de understödjer resultatet kring hundarnas inverkan på hälsa hos personer med 

demenssjukdom tillsammans med de nyare publikationerna.  

Två studier av Nordgren och Engström (2014) har använts, men det anses inte av 

författarna i detta arbete som en svaghet. Författarna granskade artiklarna noga för att 

säkerställa att data från en av artiklarna, som var en pilotstudie, inte tillämpades i den andre, 

sedan kom författarna fram till att studierna skilde sig helt från varandra. I Nordgren och 

Engström (2014a) var ett oplanerat bortfall >50% vid post-test mätningen och detta kan ses 
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som en svaghet eftersom ett oplanerat bortfall under datainsamling kan påverka studien 

negativ (Billhult & Gunnarsson, 2012). Trots det, ansågs studien innehålla väsentlig data som 

svarade mot syftet i detta arbete och därför exkluderades den inte. 

Tre pilotstudier inkluderades totalt i denna litteraturöversikt och ansågs vara aktuella för 

det valda ämnesområdet. Pilotstudier kan vara väsentliga beroende på vilket område som 

undersöks (Leon, Davis & Kraemer, 2010). För områden som är relativt outforskade med lågt 

antal publiceringar har pilotstudier en viktig funktion. Vid pilotstudier är antalet deltagare 

oftast få och samtidigt brukar studier med djur ha ett fåtal deltagare på grund av ett etiskt 

hänsynstagande till djuren. Därför valdes pilotstudierna inte bort i detta arbete för att 

författarna ansåg de vara relevanta för det valda ämnesområdet. 

Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet är av kvantitativ design, vilket kan anses 

vara både en styrka och en svaghet. Målet var att hitta både kvantitativa och kvalitativa 

studier för att få ett bra utbud av resultat. Studier av samma design gjorde det lättare att 

sammanfoga dess resultat och hitta signifikant skillnad (Billhult, 2017; Denscombe, 2016). 

För en statistisk signifikans gäller dock att mätningar är exakta. Det finns alltid en risk med 

att resultatet hos kvantitativa studier ser bättre ut än vad de eventuellt är på grund av val av 

analys. Små datavolymer anses i en kvantitativ studie som en svaghet eftersom det utgår ifrån 

en liten grupp, däremot kan alltför stora datavolymer vara krävande om det finns för många 

variabler att urskilja de emellan. Forskningsfynden kan påverkas av författarnas förförståelse 

och omdöme av analys av data, även om forskningsmetoden är kvantitativ.  

Fyra artiklar i detta arbete använde sig av randomiserade studier (RCT). Segesten (2017) 

beskriver att RCT har den starkaste evidenskraften jämfört med andra metoder och därför 

anses vara en styrka (se bilaga 3). Fördelen med RCT är att risken för att dra fel slutsatser är 

mindre eftersom samma studiedeltagare får både intervention A respektive B (Billhult, 2017). 

Däremot påverkas RCT mycket av bortfall av deltagare samt kräver mycket arbete och ansvar 

från administrationen. Upplägget kan i vissa fall ge ett icke-trovärdigt resultat med RCT om 

visst resultat saknas eller missas och kan därför ifrågasättas om RCT är den mest lämpliga 

metoden för djurinterventioner (Kamioka et al, 2014).  

 

8.2. Resultatdiskussion  

Resultatet av de tio studierna som granskades visade att hundar har en positiv effekt hos 

personer med en demenssjukdom. I studierna kunde hunden dämpa symtom såsom 

depression och aggression. Personer med demenssjukdom förbättrade samtidigt sina 
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kognitiva och sociala funktioner. Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver att 

illabefinnande eller ohälsa uppstår när individen har svårigheter att bemästra sin livssituation. 

Detta betyder att hälsa enligt Barker måste vara motsatsen till ohälsa, och att hälsa upplevs 

när individen kan hantera sin livssituation genom att känna mening.  

Den här studiens resultat kunde konstatera att hundar har en positiv påverkan för att 

minska depression hos personer med en demenssjukdom. Däremot kunde ingen av studierna 

påvisa en statistisk signifikant skillnad av användningen av antidepressiva läkemedel. 

Depression är ett av de vanligaste tillstånd som leder till psykisk ohälsa och kännetecknas av 

nedstämdhet och förlust av intresse/nöje (Lam, 2012). Personer med demenssjukdom är en 

grupp som löper stor risk att utveckla depression eftersom den största andel av personer som 

har en demenssjukdom är över 65 år och har oftast inte någon sysselsättning. Samtidigt har 

denna grupp en ökad risk på grund av att demenssjukdomen medför nedsatt kognitiv 

funktion. Detta i sin tur leder till att personen med demenssjukdom upplever hot för sin 

integritet och självbestämmande när kognitionen försämras (Lindqvist, 2015). Depression i 

sig kan negativt påverka individens kognitiva förmåga som försämrar uppmärksamheten, 

bearbetningshastighet, mentala färdigheter, stresshantering och verbal kunskap. Genom att 

alla dessa förmågor påverkas av depression påverkas därmed uppfattning av verkligheten, 

minnen, social kontakt och välbefinnande (Lam, 2012).  

I förhållande till denna studies resultat redovisar även Travers, Perkins, Rand, Bartlett och 

Morton (2013) att hundar kan minska depression hos personer med demenssjukdom. Enligt 

Barker och Buchanan-Barker (2005) har alla människor möjligheten att utvecklas när de 

känner lidande genom att utföra aktiviteter som de “tvingas” att göra. Hundar har förmågan 

att uppmuntra personer med demenssjukdom att ta ansvar. Ansvar kan ses i studierna som att 

ta hand om hunden, ge instruktioner och även att leka med den. Interaktion och omsorg för 

djur har visat sig från en tidigare undersökning öka individens prestationsförmåga och 

samtidigt känsla att kunna göra nytta (Jau & Hodgson, 2018). Djuren skapar balans i form av 

struktur och rutiner, vilken är en viktig grundsten för att stödja personer med depression till 

upplevelse av hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan behöver redskap för att stödja 

personer med demenssjukdom som har depression och ska enligt Barker kunna hjälpa för att 

möta behoven vid upplevelser av livskriser (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Hundar kan 

genom sin närvaro och medverkan vara ett effektiv “verktyg” för att lindra depression hos 

personer med demenssjukdom och för att gynna dennes känsla av helhet trots ständiga 

livsförändringar.  
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Vårdpersonalen upplevde under hundinterventionerna att personer med demenssjukdom 

kände ett ökat välmående. I Moretti et al. (2011) har 80% av deltagarna uppgett att de ville 

fortsätta med hundterapi då hunden bidrog till livsglädje i deras vardag. Interventionen har 

även lett till att studiedeltagarna rekommenderade den för andra. Utifrån WHO:s definition är 

känsla av välmående en bidragande faktor för individer att uppleva hälsa (World Health 

Organization, 2018). Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver att känsla av mening är 

också en bidragande faktor för känsla av välmående. Känsla av mening är samtidigt också 

relaterad till individens identitet. Människor får en inblick i andra människors liv genom att 

höra och läsa om deras livsberättelser, och bildar sig så med en uppfattning av den andre. 

Genom att människor känner till andra människors livsberättelser, konstatera de flesta att de 

känner individen och vet vad hen behöver för att känna mening i livet, men de har bara en 

bråkdel av livshistorien och kunskap. Människorna är historierna av sina liv, vilket vill säga 

att endast individen själv har den riktiga sanningen.  

Eftersom det endast är individen själv som har den enda sanna kunskapen har alla 

människor olika perspektiv på hur de ser på livet och livsomständigheter (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Alla personer, även personer med demenssjukdom, kan uppleva sig 

kränkta om deras upplevelse och perspektiv inte respekteras. Förmågan som gör hunden till 

människans bästa vän är inte bara för att den ger sällskap, men också för att den är lojal 

(Uvnäs-Moberg, 2009). Hunden kränker inte individens subjektiva upplevelser, däremot är 

den både lyhörd och tillåtande. Individer upplever välmående när de känner att deras 

upplevelse och känslor av lidande bekräftas. Tidvattenmodellen går ut på att människans 

egna upplevelse och kunskaps används för att stödja individen att skapa mening. Individen 

behöver själv lägger ihop “pusselbitarna” om bakomliggande orsaker till upplevelsen för att 

skapa mening och i slutändan känner välmående. Välmående är en subjektiv upplevelse. 

Hundar kan vara en resurs för personer med demenssjukdom att uppleva välbefinnande 

genom att hunden bekräftar upplevelser och känslor på ett sätt som inte kan göras av 

vårdpersonalen.  

Studierna visade att hundar hade en god effekt på att minska aggressivt beteende hos 

personer med demenssjukdom. Detta kan även ses genom att sedativa läkemedel kunde 

reduceras hos några personer med demenssjukdom. Aggression är ett komplext beteende som 

har många orsaker från biologiska till miljöbetingade (Lundström, 2008). Det är ett vanligt 

symtom att personer med demenssjukdom uppvisar aggression, vilket är svårt för 

vårdpersonalen och närstående att hantera. Aggressivt beteende kan komma till uttryck när 
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personer med demenssjukdom känner sig rädd eller hotad och på så sätt försöker hantera 

situationen. 

Vårdpersonalens bemötande och förhållningssätt gentemot personen med en 

demenssjukdom är även en bidragande faktor till uppkomst av aggressivt beteende (Nakahira, 

Moyle, Creedy & Hitomi, 2009). Vårdpersonal med mindre erfarenhet av vård av personer 

med en demenssjukdom, väljer oftast farmakologiska behandlingsformer för att hantera 

aggression, men fysisk tvång kan även förekomma. Läkemedel är ett “enkelt” sätt för 

vårdpersonalen att hantera aggression, men är det också det bästa valet för personen med 

demenssjukdom? När läkemedel alltid är det första handsval för att hantera situationer är det 

därför inte heller förvånande att omvårdnaden för personer med en demenssjukdom inte 

upplevs personcentrerad (Burshnic et al, 2018). Personen med demenssjukdom kan uppleva 

sig kränkt från personalen som administrerar sedativa läkemedel när hen ger uttryck på att 

någonting upplevs fel. Barker och Buchanan-Barker (2005) påstår att människans beteende 

avspeglar dennes upplevelser, tankar och känslor. Människan kan tolkas genom det beteendet 

hen uppvisar. Ett vanligt symtom vid svår demenssjukdom är misstänksamhet. Samtidigt 

även om demenssjukdom kännetecknas av nedsatt kognition betyder detta inte att personer 

med demenssjukdom inte har något minne. Möjligheten finns att personen med 

demenssjukdom kommer ihåg att vårdpersonalen vill lugna dem med sederande läkemedel 

och känner misstänksamhet för att de inte förstår vad som pågår samtidigt som patient-

vårdpersonal relationen är bristfällig. Aggression försvårar vårdpersonalens hälsofrämjande 

arbete eftersom personalen inte vill vara målet för ilskan. Personalen kan samtidigt ha 

bristfällig kunskap om att bemöta ilskan vilket därmed kan leda till ett icke-personcentrerat 

arbete.  

Beröring såsom klappning har kunnat visa ge lugnande effekt på människan (Uvnäs-

Moberg, 2009). Vid beröring av hunden utsöndras oxytocin och serotonin (Wahl et al, 2016). 

Hormonerna ge en lugnande respons till individer som upplever stress eller hot. Oxytocin 

stimuleringar anknytning och serotonin ökar känsla av välmående (Handlin, Nilsson, 

Ejdebäck, Hydbring-Sandberg & Uvnäs-Moberg, 2012). Kortisol är ett stresshormon som 

spelar en viktig roll i hund-människa relationen genom att kortisol nivåer sjunker i 

närvarandet av hunden. Varje gång människan kommer i kontakt med oxytocin ökar den 

sociala kompetensen samtidigt som detta skapar en känsla av långvarig trygghet (Uvnäs-

Moberg, 2009). När aggression uppkommer hos en person med demenssjukdom är det oftast 

svårt för vårdpersonalen att hantera situationen. Vårdpersonalen väljer då ibland att lämna 

personen ensam eller ger extra sederande läkemedel, detta i sin tur kan påverka relationen 
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mellan personen med demenssjukdom och vårdgivare/sjuksköterskan. Alla människor, även 

personer med demenssjukdom, är i behov av närhet och trygga relationer. Otrygga relationer 

kan ge ökad risk för uppkomst av hjärt- och kärlsjukdomar, depression och ångest. Dessa 

konsekvenser påverkar inte bara individen men även samhällets ekonomi. Det är 

betydelsefullt att hitta enkelt och elegant redskap, såsom hundar, för att förebygga ohälsa 

genom att bygga upp trygga relationer.  

Studieresultatet visar att hundar kunde öka den sociala funktionen hos personer med 

demenssjukdom. Sellers (2005) hittade att det sociala beteenden ökade hos personer med en 

demenssjukdom i samband med att deras aggression minskades. Många personer med 

demenssjukdom kan uppleva att de inte har några valmöjligheter och utesluts oftast ur 

aktiviteter och/eller sociala sammanhang i troende att personen inte har förmåga att kunna 

delta (Hydén, 2016). Hundar kan fungera som en “brygga” för att öppna vägen mellan 

vårdpersonal och personer med demenssjukdom (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Om 

interaktionen mellan vårdgivare och personen med demenssjukdom ökar kommer även 

förtroendet och vårdrelationen förbättras. Detta kan anknytas till Barkers förklaring att 

individens sociala funktion har en stor roll för dennes existens, som synliggörs genom dennes 

relation till sin omgivning. Detta anses även ha en stor betydelse för ett personcentrerat 

arbete.  

I Pope et al. (2016) jämfördes effekten av hund kontra mänsklig kontakt hos personer med 

demenssjukdom. Resultatet indikerade att personer med demenssjukdom föredrog interaktion 

med hundar över människor. Detta kan vara på grund av att social interaktion med hunden är 

lättare för personer med demenssjukdom jämfört med mänsklig kontakt. Höök (2010) påstår 

att umgänget med andra människor kan utlösa nervositet och osäkerhet. Dessutom kan det 

finnas en tendens att kroppshållning och verbal kommunikation blir inkorrekta i samspel 

mellan människor. Interaktion och kommunikation med hundar är mindre krävande eftersom 

hunden endast ger respons genom kroppsspråk och ljud (Möller & Wikström, 2014). Det är 

även lättare för personer med demenssjukdom att öppna sig emotionellt för hunden och prata 

om upplevelser och tankar eftersom hunden är tillåtande, tyst och lojal. Trots att personer 

med demenssjukdom har en försämrad social funktion, är de ändå medveten om den andra 

personen är aktivt i samtalet. Hundar ger människan kompanjonskap, emotionell stöttning, 

kärlek och tillgivenhet (Uvnäs-Moberg, 2009). Barker förklarar vikten av att fokusera på 

personens resurser och eftersträva förändringar för att förbättra dennes livsvillkor (Gustin 

Wiklund & Lindwall, 2012). Detta enligt Barker bör göras genom interventioner där 

personens delaktighet och samarbete utövas. Vid interaktion med hunden är personer med 
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demenssjukdom inte passiva eftersom aktiviteterna stimulera personens sociala förmågor och 

främjande samtidigt dennes känsla av delaktighet. I samband med den sociala kontakten 

mellan hundar och personer med demenssjukdom stimuleras även den kognitiva funktionen 

hos dessa personer. 

Studieresultatet kunde delvis konstatera att hundar har en positiv effekt på kognition hos 

personer med demenssjukdom. Minnen från tidigare husdjur kunde återkomma, dock Olsen 

redovisar et. al (2016) och Thodberg et. al (2016) motsats effekt. Det positiva resultatet i 

detta arbete kan förankras i en tidigare studie av Möller och Wikström (2014) som beskriver 

att hundar kunde framkalla minnen från tidigare erfarenheter och handlingar hos personer 

med demenssjukdom. Människans kognitiva förmåga utgör den största delen av dennes 

vardag. Den har även en viktig funktion för personens identitet, självkänsla och existen 

(Hyden, 2016). När kognition sviktar påverkas personens tankeförmåga och intellektuell 

handlande. Personer med demenssjukdom anser detta som en allvarlig hot mot sin hälsa och 

livssituation men även mot sin självkännedom. Enligt Barker har självkännedom en stor 

betydelse för hur människan upplever och bearbetar sina känslor som har tillägnats under 

individens liv (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Försämrad kognition är dock en del av det 

biologiska åldrandet men vid demenssjukdom är påverkan allvarligare. Minnet är en av de 

kognitiva förmågor som påtagligt påverkas negativ vid demenssjukdom.  

Resultatet i detta arbete gällande hundarnas påverkan på minnet hos personer med 

demenssjukdom stärks i studien av Swall, Ebbeskog, Lund Hagelin och Fagerberg (2015). 

Dessa författare redovisade att hundinterventioner kan bidra till att återkalla både glada och 

sorgliga minnen genom att individen upplevde samma eller liknande sinnesstämning. Lukter 

och beröring av vissa föremål, djur och människor, gör att personer återupplever minnen och 

väcker gamla känslor till liv vid samma sinnesstämning. Livshistorien avspeglar en persons 

identitet och är till stor del baserad på känslor som är svårt att uttrycka med ord, men kan 

beskrivas med hjälp av liknelser och metaforer. När personen förlorar sin identitet anses detta 

som ett livsproblem. På grund av att minnet sviktar kan personen med en demenssjukdom få 

en känsla av att vara annorlunda som bidrar till deras lägre känsla av självförtroende, och 

detta kan även ses som en av de orsaker till deras lidande. Därför är det viktigt såsom Barker 

beskriver att sjuksköterskan skall hitta interventioner för att hjälpa personen ta sig igenom 

livsförändringar och eventuellt ut ur sitt lidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Vidare 

påstår Barker att sjuksköterskan bör engagera sig för att ge stöd och att skapa en fristad där 

personen kan börja återupptäcka sin identitet. Genom hundens närvaro kan personens tankar 
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och tidigare minnen tillfälligt återuppväckas, och därför kan hunden ses som en viktig del av 

personens fristad. 

Ett oväntat resultat var att hitta så lite resultat om hundarnas effekt på den fysiska 

funktionen hos personer med demenssjukdom. Endast en studie kunde redovisa att hundar 

ökar fysisk aktivitet och ADL. Vid stigande ålder minskas och/eller begränsas personens 

rörlighetsförmåga (Lindqvist, 2015). Den låga aktivitetsnivån är en riskfaktor för att utveckla 

ohälsa. Alla studier som granskades i denna litteraturöversikt fokuserade framför allt på den 

psykiska och sociala effekten av hunden hos personer med demenssjukdom. Enligt WHO är 

både den fysisk, psykiska och sociala aspekterna lika viktig (World Health Organization, 

2018). Enligt Barker och Buchanan-Barkers (2005) principer ska sjuksköterskan använda sig 

av enkla knep istället för komplexa interventioner för att återkomma till en lösning. Hundar 

som en del av miljön kan vara en sådan enkel lösning att stödja personer med 

demenssjukdom till ökad fysisk aktivitet. Hunden behöver någon som ta hand om den och 

människan “tvingas” därför till regelbunden fysisk aktivitet. Curl och Johnson (2017) 

bekräftar att hundar har en positiv påverkan på en människas fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 

kan öka individens förmåga för ADL samtidigt som den bidrar till ökad delaktighet i sin 

vardag. Hundar anses därför av författarna i detta arbete vara ett redskap för att motivera 

personer med demenssjukdom till fysisk aktivitet.  

En del av studierna som granskades kunde även påvisa hundens långtidseffekt hos 

personer med en demenssjukdom. Vid uppföljning av interventioner visades att personen med 

demenssjukdom hade en minskad depression, ökat välmående och minskad verbal 

aggression. Detta resultat visar att hunden som resurs kan även har en långtidseffekt hos 

personer med demenssjukdom. Demenssjukdom i sig, är en av de största folksjukdomar som 

påverkar tusentals människor och deras hälsa (www.who.int). Enligt Socialstyrelsens (2017) 

prognos förväntas antal personer som insjuknar i demenssjukdom ökar. Det allra vanligaste 

sekundära tillstånd som personer med demenssjukdom upplever är depression. Depression är 

ett hot för individen att uppleva god hälsa och är samtidigt mycket kostsamt för samhället 

(Lam, 2012). Användning av enkla men effektiva och eleganta resurser, som hundar, främjar 

inte bara hälsa hos personer med demenssjukdom men är även lönsamt för samhället. 

 

9 Kliniska implikationer  

Demenssjukdom är en av de största sjukdomar i världen och kan medföra depression, 

aggression och försämrad välmående som påverkar upplevelse av god hälsa. Symtomen som 

http://www.who.int/
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demenssjukdomen medför ställer högt krav för sjuksköterskans kompetens samt skicklighet 

för att hitta, planera och samordna olika evidensbaserade insatser och åtgärder för att gynna 

individens hälsa. Sjuksköterskan ska fungera som ett verktyg för att hitta vägen över vattnet 

till andra sidan. I samband med olika interventioner är hund en lämplig metod som kan 

kombineras med farmakologisk terapiform. Användningen av hund anses vara en av de enkla 

och eleganta lösningar såsom Barker förespråkar, för att stödja personer med demenssjukdom 

som upplever psykisk ohälsa. Hunden kan skapa rutiner och uppmuntrar individer till ökad 

fysisk aktivitet.  

Förutom hundarnas positiva effekt på psykisk ohälsa hos personer med demenssjukdom 

kan dessa djur även användas som stöd eller redskap för att underlätta omvårdnadsarbetet och 

göra arbetet mer personcentrerat. Hunden kan med sin tillvaro ge personen med 

demenssjukdom välmående, trygghet, sammanhang, kärlek, kompanjonskap och en 

meningsfull uppgift som eventuellt inte ges på samma sätt från sjuksköterskan. Hunden kan 

fungera som en brygga för att öppna kommunikationsvägen mellan sjuksköterskan och 

personen med demenssjukdom för att få fram perspektiv och kunskap. När patienten upplever 

ökat välmående, kan detta samtidigt förbättra vårdmiljön och arbetsklimat. Förutom patienten 

kan även vårdpersonalen glädjas av hundens närvaro på arbetsplats. Det bör dock beaktas att 

hundar inte passar till varje patient eller vårdpersonal. Hundinterventioner är även ekonomisk 

lönsamt för samhället.   

 

10 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna i detta arbete uppmärksammade att mer forskning behövs för att påvisa hundens 

långtidseffekt på om den kan fungera som en metod som kan minska farmakologiska 

behandlingsformer. Äldre personer är en utsatt grupp som får mycket läkemedel och har så 

med ökad risk för uppkomst av biverkningar.  

Den största andel av studier som kan hittas i detta område är pilotstudier, därför anser vi 

även att mer forskning behövs för att kunna dra bättre slutsatser utifrån en större population. 

Ytterligare forskning behövs även om hundens påverkan på den fysiska förmågan hos 

personer med en demenssjukdom eftersom den största andel av studier som publiceras hos 

denna patientgrupp fokusera enbart på de psykiska aspekterna.  
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11 Slutsats 

Syftet med detta arbete var att belysa hundens betydelse som resurs för att främja hälsa hos 

personer med en demenssjukdom. Avsikten var att granska nationella och internationella 

studier som påvisade positiva och negativa resultat av hundens effekt på hälsan hos personer 

med demenssjukdom. Efter sökning av befintlig kunskap i databaserna granskades och 

analyserades 10 vetenskapliga artiklar som var relaterad till ämnesområde.  

Resultatet i denna litteraturöversikt har belyst hur hundar kan vara en effektiv resurs för 

vårdpersonalen i hälsofrämjande syfte hos personer med en demenssjukdom. Studierna har 

visat att interventioner med hund kan dämpa depression och aggressivt beteende och ökar så 

med möjligheten till personcentrerat arbete. Den sociala förmågan förbättrades även hos 

personer med en demenssjukdom i samband med att aggressivt beteende minskades. Detta i 

sin tur skapar en trygg relation mellan personen med demenssjukdom och sjuksköterskan. 

Interaktionen med hunden har även förmågan att förbättra de kognitiva funktionerna och kan 

väcka gamla minnen till liv.   
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AAA - Animal Assisted Activity 

AAT - Animal Assisted Therapy  

ADL - Förmåga till egenvård  

DAA - Djurassisterad Aktivitet  

DAI - Djur understöd intervention  

DAT - Djurassisterad Terapi  

CSDD - Cornell Scale for Depression in Dementia 

MMSE - Mini Mental State Examination 

GDS - Geriatric Depression Scale  

RCT - Randomized Controlled Trial  
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Study. 
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Design 
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rics 

Syftet med studien 

var att utvärdera 
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Mini-Mental State Examination, Geriatric Depression 

Scale. 

  

Analys 

Analytisk statistik (standard avvikelse, t-test, Bonferroni-

Dunn test, post hoc comparison, ANOVA test). 
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statistisk signifikant skillnad på 
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kontrollgrupp uppvisade även en 
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Mini-Mental State Examination, Geriatric 
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Analys 

Analytisk statistik (student’s t-test, 

medelvärde), Deskriptiv statistik 
(standardavvikelse). 

Depression och kognitiv status förbättrades 

efter 6 veckor. Mini Mental State 

Examination värdet ökade med två värden 

men hade inget statistisk signifikant 

skillnad. 9 av 10 personer rapporterade att 

djur hade lugnande effekt och kunde 

återkalla minnen. 80% ville fortsätta med 

terapin och rekommenderade den för andra.  
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Nordgren & 

Engström 

Animal-Assisted 

Intervention in 

Dementia: Effects 

on Quality of Life 

2014a, 

Sverige, 

Clinical 

Nursing 

Research 

Syftet med denna 

pilotstudie var att 

utvärdera effekten 

av DAI på 

livskvalitet hos 

personer med 

demenssjukdom 

som bor i ett 

vårdhem i Sverige.  

 

Design 

pretest/posttest research design.  

 

Urval 

Deltagare bor på äldreboendet längre än 4 veckor, 

uppfyller de krav för att få DAI, inte pälsallergisk, inte 

rädd på hundar 

 

n= 20 pretest, n= 9 posttest 

 

Datainsamling 

Mini-mental state Examination, frågeformulär av 

observation av beteende och emotionellt tillstånd enligt 

QUALID  

 

Analys 

Deskriptiv statistik, p<.05. Icke-parametrisk test, median 

användes. Wilcoxons rangsummetest. Cronbach's alfa  

Livskvalitet förbättrades, p<.035. 

Patienten upplevdes glada och 

hade ökat välmående under och 

efter träffen.  
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Nordgren & 

Engström  

 

Effects of dog-

assisted intervention 

on behavioural and 

physiological 

symptoms of 

dementia  

2014b, 

Sverige, 

Nursing 

Older People 

 

Att undersöka 

effekten av DAI på 

beteende och 

psykiska symtom 

hos personer med 

demenssjukdom 

under 6 månader, på 

äldreboende. 

Design  

kvasiexperiment, pre-test/post-test forskningsdesign 

 

Urval 

Demensdiagnos, bor på äldreboendet för minst 4 veckor, 

inte allergisk, inte rädd eller aggressiv mot hundar.  

 

Dessutom behövde deltagarna för DAI gruppen uppvisa 

minst ett av följande kriterier: ökad ångest, inte delaktig i 

aktiviteter, svårigheter att kommunicerar som resulterar i 

nedsatt engagemang i sociala sammanhang, minskad 

fysisk förmåga eller ovillighet för att träna, nedsatt 

humör, beteende eller/och psykiska symtom.  

 

(n=33), n=19 

 

Datainsamling 

Journalanteckning, Mini-Mental State Examination, 

Cohen-Mansfield Agitation Inventory, Multi-

Dimensional Dementia Assessment Scale.  

 

Analys 

Analytisk statistik (Mann-Whitney U test, Wilcoxon 

rangsum test), Deskriptiv statistik. 

Minskad Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory subscale 

score på verbal agitation inom 3 

månader, men därefter ökade 

värdet 6 månader efter 

interventionen vid uppföljning. 

Fysiska störande beteenden 

minskades direkt efter 

interventionen, men uppvisade 

inte tillräckligt statistiskt 

signifikant skillnad. Multi-

Dimensional Dementia 

Assessment Scale som uppvisade 

det högsta medelvärdet på 

beteende sjönk också omedelbart 

efter interventionen. Multi-

Dimensional Dementia 

Assessment Scale psykiska 

symtom minskades bara lite. 

Aggressiva beteenden minskades 

från och med i början av 

interventionen till 6 månader efter 

att den avslutades. Detta 

påvisades genom att Cohen-

Mansfield Agitation Inventory 
subscale score minskades efter 

utvärderingar som gjordes tre till 

sex månader efter interventionen. 
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Olsen, 

Pedersen, 

Bergland, 

Enders-

Slegers, Patil  

& Ihlebæk 

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 

2016, Norge, 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry 

Syftet med studien 

var att undersöka 

DAAs effekt på 

depression, 

agitation och 

livskvalitet på 

boenden som har 

demenssjukdom 

eller någon kognitiv 

svikt. 

 

 

Design 

Prospektiv, Randomiserad studie. 12 veckor trail, efter 3 

månader uppföljning. 

 

Urval 

>65år, har demens eller kognitiv svikt (25 eller mindre i 

mini-mental state examination), Uteslutade deltagare 

som var hundrädda eller allergi.   

 

n=58 

 

Datainsamling 

Cornell Scale for Depression, Brief Agitation Rating 

Scale, Quality of Life in Late-stage Dementia, Clinical 

Dementia Rating Scale. 

 

Analys 

Analytisk statistik (Cronbach’s alpha. chi-square test, 

one way ANOVA, standard avvikelse). Mean substitute 

method.  

Alla deltagare i kontrollgruppen 

hade en demensdiagnos, men 5 

personer i DAT gruppen saknade 

diagnos. Ingen statistisk 

signifikant skillnad hittades 

mellan grupperna för agitation. 

En statistiskt signifikant skillnad 

fanns för depression efter 3 

månader hos personer med DAT, 

samt ökad känsla av livskvalitet. 

Depression mättes med Cornell 

Scale for Depression in 

Dementia, och detta värde 

förbättrades efter 3 månaderna 

hos 17% av med två värden men 

ingen förändring skedde i 

kontrollgruppen. Det kunde inte 

påvisas en skillnad på kognitiv 

status.  
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Pope, Hunt & 

Ellison 

Animal assisted 

therapy for elderly 

residents of a 

skilled nursing 

facility 

2016, USA, 

Journal of 

Nursing 

Education & 

Practice 

Syfte med studien 

var att jämföra 

effekten av 

djurassisterad terapi 

kontra mänsklig 

interaktion (endast 

på socialt beteende 

och engagemang) 

bland personer med 

demenssjukdom på 

ett långtidsboende.   

Design  

RCT cross-over studie  

 

Urval 

Demensdiagnos, mellan 35-98 år gamla, bor på ett hälso- 

och rehabiliteringscenter i en sydostlig stat.  

 

n=44 

 

Datainsamling  

Menorah Park Engagement Scale, Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory, Demografisk och “Pet History” 

frågeformulär som fylldes i antingen av deltagaren eller 

familjemedlem. Deltagarnas beteende observerades och 

spelades in vid varje möte.  

 

Analys 

Analytisk statistik (Chi-squared & T-test), deskriptiv 

statistik (Anova fixed effect model) användes för att 

jämföra DAT och mänsklig interaktion, Kruskal-Wallis 

test användes för att jämföra “the social behaviour 

score”. 

Alla interaktioner visar p<0.001, 

som tyder på att DAT ökar 

positivt personen med 

demenssjukdoms sociala förmåga 

som resulterar i minskad 

omvårdnadsbehov. Ingen 

statistisk signifikant skillnad 

hittades för total Cohen-

Mansfield Agitation Inventory. 

Skrik och verbal agitation visade 

dock p<0.002, vilket innebär 

minskat symtom. DAT har 

påvisats bättre effekt jämfört med 

mänsklig interaktion genom att 

deltagarna uppvisade mindre 

“olämplig respons” som att vända 

bort sig eller vägra att integrera.   
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Sellers The evaluation of 

an animal assisted 

therapy intervention 

for elders with 

dementia in long-

term care. 

2005, USA, 

Activities, 

Adaptation 

& Aging 

Att undersöka 

effekten av DAT på 

beteende och 

sociala aspekter på 

äldre personer med 

demenssjukdom 

som bor på ett 

långtidsboende.  

 

 

Design 

Single-case withdrawal design 

 

Urval 

har haft demenssjukdom under en längre period, uppvisar 

aggressivt beteende, har inte haft djurterapi tidigare. 

 

n=4 

 

Datainsamling 

Deltagarna spelades in på video för observationer. 

Agitation Behavior Mapping Instrument, Mini-Mental 

State Examination, Social Behavior Observation 

Checklist. 

 

Analys 

Analytisk statistik (Weighted kappa, ANOVA), 

Deskriptiv statistik (medelvärde).   

Förbättrad socialt beteende och 

minskad agitation under 

behandlingen, p<0,001. En 

manlig deltagare med svår 

demenssjukdom uppvisade 

motsats effekt efter första 

behandlingen genom att uppvisa 

ökad aggression, men utan att 

detta visade ett statistisk 

signifikant skillnad, sedan följde 

han den positiva trenden.   
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Thodberg, 

Uhrskov 

Sørensen, 

Winther 

Christense, 

Haun Poulsen, 

Houbak, 

Damgaard,Ke

seler, Edwards 

& Videbech 

Therapeutic effects 

of dog visits in 

nursing homes for 

the elderly  

2016, 

Danmark, 

Psychogeriat

rics 

 

 

Syftet med studien 

var att mäta 

effekten av 

veckovis besök av 

en hund och dess 

förare hos de äldre 

som bor på särskilt 

äldreboende. 

 

Design 

Randomized complete block design 

 

Urval 

Slumpmässig (de flesta hade demenssjukdom) 

 

(n=124), n=100 

 

Datainsamling 

Mini-Mental State Examination, Gottfries-Bråne-Steen 

scale, Geriatric Depression Scale, Confusion Assessment 

Method. Sömn mättes genom accelerometer baserad är 

på aktigraph-teknik. Vikten och längden mättes innan 

och efter studien.  

 

Analys 

Analytisk statistik (Student’s t-test, Wilcoxon signed-

rank test, Kruskal–Wallis test, Linear mixed model). 

Deskriptiv analys (medelvärde, median, 

standardavvikelse, range). 

Deltagarnas sömn förbättrades 

under tredje veckan av 

hundbesök, men inte efter 6 

veckor. Det upptäcktes att 

deltagarnas depression hade 

minskat genom att Geriatric 

Depression Scale värdet ökade, 

dock Mini-Mental State 

Examination värdet minskades 

vilket betyder att kognitionen 

försämrades. Det mättes ingen 

skillnad av vikt eller längd 

(BMI). 
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