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Sammanfattning 

  

Bakgrund: Medellivslängden i Sverige har aldrig varit så hög som de senaste åren vilket 
kommer ställa höga krav på äldreomsorgen. Situationen är komplex och påverkar 
framförallt patienterna i den kliniska vården. Tidigare studier visar att patienter inom 
äldreomsorgen löper större risk för ensamhet, depression och understimulans av olika 
anledningar. För att kunna möta dessa behov som sjuksköterskor i den kliniska vården, 
vill vi undersöka om alternativa metoder kan fungera som ett komplement till den vård 
som bedrivs inom äldreomsorgen. Alternativa metoder har blivit ett alternativ de senaste 
åren där bland annat djur kan användas i ett terapeutiskt syfte. Vi vill därför belysa 
faktorer för välbefinnandet hos dessa patienter som får djurassisterad intervention som 
ett komplement i vården.  

  

Syfte: Syftet var att belysa faktorer för välbefinnandet hos patienter inom äldreomsorgen 
som får djurassisterad intervention som ett komplement i vården.  

  

Metod: I denna studie tillämpas en litteraturöversikt där elva vetenskapliga artiklar från 
2008 till 2018 ligger till grund för resultatet. De vetenskapliga artiklarna som inkluderades 
var nationella eller internationella. Datainsamlingen har gjorts i tre olika databaser; 
CINAHL Complete, PsycINFO och PubMed.  

  

Resultat: Efter analys av resultatet framkom fyra faktorer för välbefinnandet; fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella. Resultatet visade att djurassisterade interventioner 
kan ha positiva, negativa och/eller inga effekter överhuvudtaget på äldre personers 
välbefinnande. Denna typ av intervention kan fungera som ett komplement i vården 
främst vid behandling för främjande av psykiska symtom och social påverkan/interaktion. 

  

Diskussion: Patienter inom äldreomsorgen är en riskgrupp för nedsatt välbefinnande 
och där farmakologiska behandlingar är vanligt förekommande. Djurassisterad 
intervention kan ses som en icke farmakologisk behandlingsform, där välbefinnandet kan 
främjas ur ett holistiskt perspektiv för den äldre patienten i vården. Mer forskning krävs 
för hur djurassisterad intervention kan ersätta viss farmakologisk behandling. Callista 
Roys adaptionsmodell stödjer sjuksköterskans arbete för förståelse av patienters 
strategier för att anpassa sig efter miljön och påverka miljön på ett självhävdande sätt.  

  

Nyckelord: Djurassisterad intervention, djurassisterad terapi, djurassisterad aktivitet, 

äldre, välbefinnande, äldreomsorg 

  

 
  



 
 

Abstract 

Background: Life expectancy in Sweden has never been as high as in recent years, 
which will have a big influence on the care of the elderly. The situation is complex and 
affects primarily the patients in the clinical care. Previous studies show that the elderly 
patients are at greater risk of loneliness, depression and lack of stimulation for various 
reasons. In order to meet these needs as nurses in clinical care, we want to investigate 
whether alternative methods can serve as a complement to the care provided. 
Alternative methods have become more common in recent years, an example is using 
animals for therapeutic purposes. We therefore want to illuminate the factors of well-
being in patients affected by animal-assisted intervention as a complement to health 
care.  

  

Aim: The aim was to illuminate the factors of well-being in patients of the geriatric 
nursing who receive animal-assisted intervention as a complement to standard care.    

  

Method: A literature review has been done, where eleven scientific articles from 2008 
to 2018 form the results. The articles that were included were national or international. 
The data collection has been made in three different databases; CINAHL Complete, 
PsycINFO and PubMed. 

  

Results: After analysis of the result, four factors emerged for the well-being; physical, 
mental, social and existential. The result showed that animal-assisted interventions 
may have positive, negative and / or no effects at all for the well-being of older patients. 
This type of intervention can serve as a supplement in the care of primary care in the 
treatment of mental and social interaction. 

  

Discussion: Patients in elderly care are a risk group for impaired well-being and where 
pharmacological treatments are commonplace. Animal-assisted intervention can be 
seen as a non-pharmacological treatment, where well-being can be promoted from a 
holistic perspective to the elderly patient in standard care. More research is needed on 
how animal-assisted intervention can replace certain pharmacological treatment. 
Callista Roys adaptation model supports the nurse's work for understanding patients' 
ability to adapt to the environment and influence the environment in a self-assertive 
manner. 

  

Keywords: Animal assisted intervention. Animal assisted therapy, animal assisted 

activity, aged, well-being, elderly care 
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Inledning 

Vi har under tidigare verksamhetsförlagda utbildningar uppmärksammat att många patienter 

inom äldreomsorgen idag känner sig ensamma, deprimerade och understimulerade. Det finns 

olika faktorer som kan ligga till grund för detta och där svaret inte alltid är elementärt. Det 

kan bero på exempelvis patientens hälsotillstånd, transitioner eller hur bemötande hos 

vårdpersonalen ter sig. Vi har observerat att djur integrerats i vården för olika verksamheter 

och finner det intressant att acklimatisera en djupare förståelse kring ämnet. Alternativa 

metoder har blivit vanligare de senaste åren där bland annat djur används i ett terapeutiskt 

syfte. De djur som används i stort inom vården idag är sällskapsdjur som bland annat hundar, 

men det finns ytterligare utformningar där boskap som bland annat hästar nyttjas. Vi ville 

därför utforska om alternativa metoder som ett komplement i vården kan påverka faktorer för 

välbefinnandet hos dessa patienter. I detta arbete har vi valt att fokusera på sällskapsdjur för 

att undersöka faktorer för välbefinnandet hos patienter inom äldreomsorgen vilka får 

djurassisterad intervention som ett komplement i vården. 

 

Bakgrund  

Djurassisterade interventioner 

Att tillämpa djur inom vården benämns som djurassisterad intervention (DAI) (Lerner & 

Silfverberg, 2014). Djurassisterad intervention kan användas inom vården för olika typer av 

ändamål och inom djurassisterade interventioner kan flertalet olika djur tillämpas (O´Haire, 

2013). I en studie gjord av Berry et al. (2012) presenterades att djurassisterad intervention kan 

användas i hälso- och sjukvården inom olika områden. För dessa interventioner används i 

stort sällskapsdjur som bland annat hundar, men även former där hästar nyttjas genom 

exempelvis ridterapi (Lerner & Silfverberg, 2014; Möller & Wikström, 2014). Djurassisterad 

intervention föreligger som huvudbegrepp till subgrupperna djurassisterad terapi (DAT) och 

djurassisterad aktivitet (DAA) (Chubak & Hawkes, 2016; Möller & Wikström, 2014; 

Nordgren & Engström, 2014a; Schmitz, Beermann, MacKenzie, Fetz  & Schulz-Quach, 

2017). Djurassisterade interventioner eftersträvar att främja hälsan hos patienten inom ett 

holistiskt perspektiv vilket inkluderar fysiska, psykiska, sociala och existentiella funktioner 

hos patienten, samt att den kan appliceras i olika typer av miljöer (Möller & Wikström, 2014). 

För djurassisterad terapi finns det ett bestämt terapeutiskt mål och syfte med interventionen 

där djuret behöver uppfylla bestämda kriterier, då genom utbildning för att kunna inkluderas i 

vårdteamet och vårdprocessen. Denna processen dokumenteras av ansvarig personal och 
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sammanfattas därefter inom sin vårdform för att sedan utvärderas för sitt ändamål. 

Djurassisterade aktiviteter grundas däremot inte i att syftet riktas mot terapeutiska motiv, utan 

där målet är att uppmuntra och stimulera till sysselsättning och egenvård som exempelvis 

fysisk aktivitet eller inbjudande samtal (Möller & Wikström, 2014). Till skillnad från den 

terapeutiska metoden behöver inte djuret uppfylla några specifika kriterier, utan kan tillhöra 

någon ur vårdpersonalen. 

Tidigare forskning av vårdens användande av djur  

Nightingale (1861, refererad i Möller & Wikström, 2014) uppmärksammade redan under sin 

verksamma tid på 1800-talet om djurens betydelse inom vården. Hon beskrev vikten av och 

hur uppmuntran till egenvård och djurs påverkan på människans hälsa bör tas i akt. Det finns 

idag olika målgrupper och inriktningar av terapiformer som involverar djur som metod under 

behandling för att främja hälsa, välbefinnande och livskvalité (Berry et al., 2012; O´Haire, 

2013). Tillika finns olika typer av djur som används inom vården, men det är främst 

sällskapsdjur i form av bland annat hundar som haft en central del av detta (Lerner & 

Silfverberg, 2014). I vården kan djurassisterade interventioner användas inom ett brett fält för 

olika patientgrupper (Lundqvist, Carlsson, Sjödal, Theodorsson & Levin 2017), allt ifrån barn 

med autism, patienter med varierande funktionsnedsättningar, patienter diagnostiserade med 

diabetes till patienter inom äldreomsorgen (O´Haire, 2013; Prosser, Townsend & Staiger, 

2008; Silcox, Castillo & Reed, 2014; Winkle, Wilder & Jackson, 2014). 

Den äldre generationen 

Den äldre människan  

Åldrandet är en kontinuerlig biologisk process som inte går att markera med en bestämd 

tidpunkt, men som beroende av olika faktorer påverkar till försämring av organsystemens 

kapacitet (Larsson & Rundgren, 2010). Att bli äldre innebär att kropp och sinne förändras och 

är självfallet inte det samma för den äldre människan jämfört med en ung människa. 

Framförallt förändras människans biologiska funktioner vid stigande ålder, där den äldre 

människans organ bland annat får en sämre fungerande omsättning, produktion och funktion 

än den yngre människan. Den äldre patienten behandlas ofta med flera olika läkemedel på 

grund av att i vissa fall vara multisjuk. Att vara multisjuk innebär att patienten diagnostiserats 

med flertalet olika sjukdomar. Det är svårt att definiera vilka åldrar som ska inkluderas bland 

den äldre generationen, men i Sverige börjar ålderspensioneringen vid omkring 65 års ålder 
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och kan därför av praktiska skäl anses som en naturlig avgränsning mellan “yngre” och 

“äldre” människor. Dock kan människor förtidspensionera sig eller börja ta ut sin pension 

senare än vid 65 års ålder, och det är därför svårt att sätta en skarp avgränsning gällande ålder 

för att ingå i den så kallade äldre generationen.  

Hur den äldre människan bemöts och vårdas har tett sig annorlunda genom tidigare och 

nuvarande generationer (Stier, 2009). Bemötandet präglas inte enbart gällande generations 

attityder, utan även på kulturella skillnader runt om i världen. Differenta kulturer kan ses 

världen över och även i enskilda länder kan flera olika kulturer ta grund. Sverige är ett 

mångkulturellt land som inte endast kännetecknas av den svenska kulturen, utan influeras 

ständigt av olika kulturmöten. Stier (2009) beskriver skillnader kring hur den äldre 

generationen visualiseras utifrån en svensk kultur kontra andra kulturer. Han beskriver hur 

äldre människor generellt sett i världen bemöts som en belevad generation med erfarenhet där 

kunskapen som de besitter är eftertraktad och betydelsefull. Stier (2009) exemplifierar att i 

bland annat Japan anses det orimligt och ohövligt att inte ta vara på en äldre människas 

erfarenhet, medan i Sverige kan äldre människors status ses som låg inom förmåga och 

produktivitet. Omsorg för våra äldre skildras även av Stier (2009) som beskriver att i andra 

kulturer jämfört med Sverige anses omvårdnad som något självklart att sköta inom familjen. I 

svensk kultur kan dock normer och traditioner ibland anse att omsorg av de äldre som en 

belastning för familjen. Ansvaret för de äldres omsorg och omvårdnad i Sverige har idag 

successivt tagits över av kommunerna, från att tidigare ha varit den närmaste familjens 

angelägenhet (Öhlander, 2007). 

 

Äldreomsorg 

Begreppet äldreomsorg innebär att det finns olika resurser och nivåer av omsorg för äldre 

patienter (Socialstyrelsen, 2016). Det kan vara att den äldre patienten exempelvis behöver 

hjälp av hemtjänst och/eller Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH) i sin egna bostad, likväl 

som äldre patienter boende på ett ålderdomshem, gruppboende eller serviceboende kan 

behöva liknande resurser för omsorg i sin befintliga boendesituation. Socialstyrelsen (2016) 

definierar de patienter som inkluderas i äldreomsorgen, till de som är 65 år eller äldre samt 

som har någon typ av kontakt med hemtjänst eller sjukvård. 

Den svenska äldreomsorgen är ett ämne som diskuterats och tagit stor plats i media under 

en längre tid och tillhörande statistik visar att medellivslängden i Sverige aldrig har varit så 

hög som de senaste åren (http://www.folkhalsomyndigheten.se). Folkhälsomyndigheten 

presenterade 2018 en sammanfattning av folkhälsan i Sverige där medellivslängden för den 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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svenska befolkningen 2016 var 82,3 år Tidigare baserades den ökande befolkningen på att 

antalet nyfödda ökade, men senaste forskningen visar att det är mortaliteten bland äldre som 

reducerats på grund av bland annat medicinska forskningens framsteg. I och med att den 

svenska medellivslängden ökar, kan det ses som att antalet inskrivna patienter inom 

äldreomsorgen ökar i takt med detta. Ett återkommande problem inom vården är den ständiga 

resursbristen gällande utbildad personal, vilket ställer större krav på den personal som redan 

finns på arbetsplatsen (https://www.dagensmedicin.se). Brister beträffande hög 

arbetsbelastning som leder till att tiden inte räcker till för mer än det basala, samt att bristande 

ekonomiska resurser inom olika verksamheter gör att många väljer att avsluta sin tjänst inom 

vården. Detta leder återigen till att resursbristerna är ett varaktigt problem. 

Arbetsförhållandena inom svensk äldreomsorg kan komma att påverkas av det faktum att 

äldreomsorgens kostnader år 2050 förväntas stiga med cirka 80 procent (Socialdepartementet, 

2010). Att svenska arbetsförhållanden inom vården bör ses över, styrker en rapport som 

publicerades 2017 med syftet att jämföra arbetsförhållanden i Norden för personal inom 

äldreomsorgen mellan åren 2005–2015 (Szebehely, Stranz & Strandell, 2017). Detta resultat 

visade att Sverige har mycket att lära från sina nordiska grannländer, där 49 procent av 3801 

respondenter som arbetar inom svensk äldreomsorg anser att de inte är nöjda med sina 

arbetsförhållanden. Situationen är komplex och påverkar framförallt patienterna i den kliniska 

vården, samtidigt som frågan om hur dessa förhållanden ska kunna förbättras ständigt 

återkommer i den politiska debatten (Larsson & Rundgren, 2010).  

 

Patienters välbefinnande inom äldreomsorgen 

Möller och Wikström (2014) tar upp att omvårdnad idag ska bedrivas personcentrerat med en 

holistisk syn för att främja patienters hälsa, välbefinnande och livskvalité. Välbefinnande 

grundas inte enbart på god fysisk hälsa som frånvarande av sjukdom, utan inkluderar både 

fysisk, psykisk, sociala och existentiella faktorer i samverkan. Dahlberg och Segesten (2011) 

definierar välbefinnande som en förmåga att kunna leva det liv som går utefter de 

förutsättningar som föreligger samt ha möjligheten att utföra sådant som ger en känsla av ett 

gott liv enligt individen själv.   

I en rikstäckande undersökning som publicerades av Socialstyrelsen 2018, konstaterades 

att depression är ett av de psykiska hälsoproblemen som är vanligast bland äldre människor år 

2017. Av 130 125 människor i undersökningen upplevde cirka 55 procent att de besvärades 

av ensamhet, där 49 procent upplevde känslor som ängslan, oro eller ångest. Detta kan ses 

som en ökande faktor då en tidigare rapport från Socialstyrelsen (2016) med 135 085 äldre 
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människor som svarat på frågor gällande deras uppfattning om äldreomsorgen, visade att 15 

procent av de äldre känner sig ensamma. Samtidigt som rapporten presenterade att var tionde 

äldre människa upplevde besvär som oro, ångest och rädsla samt upplevde ett missnöje med 

hur äldreomsorgen skötts. Detta styrks i en studie av Zuidema, Derksen, Verhey och 

Koopmans (2007) där de presenterades att depression och apatiska symtom var vanligt 

förekommande hos patienter på omsorgsboende. I ett pressmeddelande från Socialstyrelsen år 

2016 förklaras målet för äldreomsorgen är att äldre ska känna trygghet och ges god 

omvårdnad, och det är därför viktigt att resurser läggs på dessa patienter 

(www.socialstyrelsen.se). Vidare tar Socialstyrelsen (2016) upp orsakerna till att äldre känner 

ett minskat välbefinnande, detta kan bero på många olika faktorer där sjukdomar, 

psykosociala faktorer och minskad fysisk aktivitet är några exempel. I en studie gjord av 

Hicks (2000) presenterades det att äldres välbefinnande påverkades när de flyttade från sina 

hem. Stress, ensamhet och depression till följd av att lämna sitt tidigare hem var vanligt. Med 

hjälp av fysisk aktivitet kan depressiva symtom minska i denna patientgrupp (Heinzel, 

Lawrence, Kallies, Rapp & Heissel, 2015).  

Att hitta det meningsfulla i vardagen kan i olika situationer upplevas som mödosamt hos 

patienter inom äldreomsorgen där ensamhet är vanligt förekommande efter bland annat förlust 

av livspartner eller saknad av gemenskap (Hellström & Lundh, 2007). Ensamhet är ett 

begrepp som Dahlberg och Segesten (2011) tar upp och ställer i relation till känslan av 

sammanhang och för att hjälpa dessa människor är det viktigt att hitta lösningar för att få dem 

mer delaktiga i vardagen. 

 

Problemformulering 

I och med att den svenska medellivslängden ständigt ökar kan det ses som att antalet 

inskrivna patienter inom äldreomsorgen ökar, samtidigt som personalbristen är ett ständigt 

återkommande problem. Ett dilemma är att denna patientgrupp i större utsträckning känner 

sig ensamma, deprimerade och understimulerade av olika anledningar, vilket leder till att de 

löper större risk för nedsatt välbefinnande. För att kunna möta de olika behov som krävs för 

vård av den äldre människan bör fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer för 

välbefinnandet hos den äldre patienten tas i akt. För detta kan alternativa metoder fungera 

som ett komplement till den vård som idag bedrivs inom äldreomsorgen, där djurassisterade 

interventioner har blivit ett alternativ. 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Syfte 

Syftet var att belysa faktorer för välbefinnandet hos patienter inom äldreomsorgen som får 

djurassisterad intervention som ett komplement i vården. 

Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt Callista Roys adaptionsmodell som handlar om 

människans möjlighet att anpassa sig efter miljön och själva kunna påverka miljön på ett 

självhävdande sätt, detta kallar hon för adaptation (Roy, 2009). Denna teori bygger på att med 

hjälp av olika strategier försöka påverka livets olika förhållanden och finna både en inre och 

yttre balans i det. Den inre balansen avser människan i sig som ett mindre system, vilket 

menas som människans egna kropp och hälsa. Den yttre balansen kan ses som det större 

systemet, vilket avser de yttre omständigheterna och miljön som människan befinner sig i. 

Dessa två system kan förstås utifrån det enskilda systemet i sig eller som en påverkan på 

varandra, samt i samverkan. En enklare definition kan vara att människan bör förstås utifrån 

de förutsättningar som miljön utgör, samtidigt som människan påverkar miljön. Till skillnad 

från andra teoretiker fokuserar adaptionsmodellen på hur människan samspelar med miljön 

och de stimuli miljön frambringar (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Då stimuli påverkar 

människan både inifrån och utifrån är miljön både människans inre verklighet samt den yttre 

situationen. Allt som människan påverkas av kallas för stimuli och inom omvårdnad finns det 

tre olika typer. En av dessa tre typer som kan förankras i arbetets syfte kallas för kontextuella 

stimuli, vilket kan vara hur miljön och stämningen på ett omsorgsboende ter sig och påverkar 

sin omgivning. Närvaron av ett sällskapsdjur på ett omsorgsboende skulle kunna ses som ett 

kontextuellt stimuli som i sin tur kan komma att påverka patienterna. När människan påverkas 

av ett stimuli strävar hen efter att bibehålla sin inre och yttre balans samverkat med hens 

integritet. Beroende på patientens tidigare erfarenheter samt hur hen är som person kommer 

en respons på stimuli att uppstå. Tidigare erfarenheter av till exempel sällskapsdjur kan alltså 

komma att påverka hur reaktionen på detta stimuli uttrycks. Djurassisterad intervention skulle 

kunna ses som en strategi i avseende för hur de äldre hanterar olika livsomständigheter (Berry 

et al. 2012). Strategier som adaptionsmodellen förespråkar förknippas alltså inte bara med 

strategier för överlevnad, utan också för utveckling och förändring av en människa samt den 

miljö hen befinner sig i (Roy, 2009). Detta kan beskrivas som att finna en hanterbarhet för 

människans livsomständigheter, där hen gör medvetna val för att bevara och skapa 

integration. De medvetna valen leder dock inte alltid till anpassning och att integritet bevaras, 
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utan kan istället påverka människans hälsa negativt. I dessa fall kan olika typer av stöd 

behövas från sjuksköterskan för att återfå balans i livet.  

Callista Roys (2009) adaptionsmodell valdes som teoretisk utgångspunkt för att 

exemplifiera hur människan kan förstås utifrån miljön, samt med den påverkan de har på 

varandra. Interaktion med sällskapsdjur och där sällskapsdjurens närvaro kan förklaras som en 

del av miljön. Människan kan förstås i den kliniska praktiken ur adaptionsmodellen, genom 

att betrakta hur människan ger respons på olika stimuli som ges från inre och yttre 

omständigheter. Hur människan väljer sina strategier för att hantera dessa stimuli grundar sig i 

människans tidigare erfarenheter. Sällskapsdjuret kan beskrivas som en yttre omständighet 

och människans inre omständigheter kan beskrivas som individens tidigare erfarenheter eller 

hens personlighet. Människans yttre balans kan ses som förhållandena runt individen, 

exempelvis privatliv eller arbetsliv. Människans inre balans kan förstås som individens 

välbefinnande och sinnesstämning. Dessa komponenter är i ständig påverkan av varandra och 

kommer styra människans respons på olika stimuli. Ett exempel kan vara hur sällskapsdjuret 

kan komma att påverka människor olika, beroende på hens tidigare erfarenheter av 

sällskapsdjur, hur privatlivet fungerar och hur människans sinnesstämning är. Ytterligare 

exempel kan vara när äldre människor förflyttas från sitt tidigare hem till ett nytt boende och 

kan få den äldre att känna sig deprimerad av de yttre omständigheterna, som i sin tur ger en 

yttre obalans (Hicks, 2000). Ett sällskapsdjur kan då komma att påverka den äldres inre balans 

beroende på hens inre omständigheter, det vill säga hens tidigare erfarenheter 

Adaptionsmodellen är ett verktyg som kan bistå sjuksköterskans förmåga att hjälpa och stödja 

patienten i sin tillvaro. Detta för att möjliggöra att en holistisk och personcentrad omvårdnad 

kan ges som främjar den äldre patientens välbefinnande. 

Metod 

I detta arbete tillämpades en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) som metod för att få en 

grundläggande överblick över det aktuella kunskapsläget för forskning gällande 

välbefinnandet hos patienter inom äldreomsorgen som får djurassisterad intervention som ett 

komplement i vården. Litteraturöversikt innebär att undersöka, analysera och sammanställa 

befintlig forskning för att kunna redovisa ett resultat. 

Datainsamling och urval  

Ett selektivt urval av kvalitativa och kvantitativa artiklar genom ämnesordsökningar 

kombinerat med fritextsökningar har gjorts i databaserna CINAHL Complete, psycINFO och 
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PubMed enligt Friberg (2017). Med relevanta sökord har sökmatrisen systematiskt fyllts på 

utefter pågående sökningar där faktorer för välbefinnandet hos patienter inom äldreomsorgen 

som fått djurassisterad intervention som ett komplement i vården har belysts. Med hjälp av 

svensk MeSH översattes svenska sökord till engelska termer (Karlsson, 2012). Genom 

CINAHL Headings, MeSH och Thesaurus har aktuella sökord med booleska sökoperatorers 

sökteknik kombinerats med AND och/eller OR i de aktuella sökningarna. De sökord som har 

använts och kombinerats är Animal Assisted Therapy, Aged, Aged 80 and over, Elderly, 

Nursing homes, Pet Therapy, och Well-being beroende på databas för att selektivt välja ut 

väsentliga artiklar som ligger till grund för resultatet i studien. De begränsningar som har 

tillämpats i urvalet var att samtliga deltagare i studierna är 60 år eller äldre, val av ålder 

grundas på att få med samtliga äldre människor i pensionsålder. För att artiklarna skall anses 

som tillförlitliga var dessa peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna var granskade av 

forskare samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2017). Ytterligare 

begränsningar var endast engelskspråkiga artiklar och artiklar som var publicerade mellan 

åren 2008–2018 för att inneha den senaste forskningen. Inklusion av artiklar från samtliga 

länder i världen har gjorts då studier gällande syftet för arbetet ej var tillräckligt utforskat 

inom enbart Norden. Författarna har haft i åtanke att äldreomsorgen ser olika ut världen över. 

I processen för val av artiklar har författarna till en början granskat titlarna i sökresultatet. 

Fortsatt urval har skett genom att de titlar som haft relevans i förhållande till syftet 

undersöktes vidare genom att selektiv och kritisk granskning av artikelns sammanfattning 

samt kontroll att artiklarna är etiskt granskade. Vidare lästes hela innehållet ur artiklarna, där 

en sammanfattning av dess innehåll gjordes genom färgkodning. Efter denna granskning av 

utvalda artiklar har möjligheten för applikation av enskilda artiklars innehåll i Matris 2 gjorts. 

Om artiklarnas innehåll tydliggjorde att information om författare, titel, år, land, tidskrift, 

syfte, metod och resultat kunde ses, var den applicerbar i Matris 2. Varje utvald artikel i 

arbetet har uppfyllt kriterierna gällande innehåll för applikation för Matris 2, samt att 

författarna gemensamt beslutat slutgiltigt val av artiklar. Exkluderade artiklar var de som inte 

uppfyllde kriterier för att kunna inkluderas i detta arbete, vilket innebar de begränsningar som 

valts samt om resultatet i artiklarna inte svarade på arbetets syfte. Flertalet av artiklarna som 

inte valdes grundar sig på att det ej var tillgängliga kostnadsfritt samt att en del dubbletter 

uppkom vid sökning. Valet av artiklar har gjorts för att kunna kartlägga kunskapsområdet 

gällande arbetets syfte med statistiska fakta samt en kompletterande ingående förståelse kring 

ämnet. 
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Dataanalys 

En strukturerad och kritisk analys av utvalda kvantitativa och kvalitativa artiklar har gjorts av 

båda författarna. Tematiseringar har skapats utifrån artiklarnas resultat och sedan 

kompletterats med applikation av den teoretiska utgångspunkten (Friberg, 2017). Samtliga 

utvalda artiklar har analyserats genom färgkodning för att tydligt se vilka delar av artiklarna 

som hade ett samband. Färgkodningen gjordes genom att liknande begrepp fick samma färg. 

Exempelvis att depressiva symtom fick en färg, medan blodtryck och hjärtfrekvens fick en 

annan färg. Därefter kategoriserades de olika delarna i förhållande till sin färg, och kunde 

tematiseras genom att identifiera likheter och skillnader från artiklarnas resultat kopplat till 

arbetets syfte. Teman som tydliggjordes var Fysiska faktorer för välbefinnandet, Psykiska 

faktorer för välbefinnandet, Sociala faktorer för välbefinnandet och Existentiella faktorer för 

välbefinnandet. 

Forskningsetiska överväganden  

För att säkerhetsställa att arbetet uppfyllt de krav och riktlinjer som krävs för att göra en 

litteraturöversikt var artiklarna som användes etiskt godkända samt att etiska motiv ligger till 

grund och tillämpades för urvalet av artiklar enligt Källström (2012). Ett antal artiklar har 

även ett forskningsetiskt godkännande gällande sällskapsdjurens medverkan i studierna, men 

detta var inte ett krav i vårt arbete och därför ligger detta inte till grund för samtliga valda 

artiklar. Det fanns motivering till exkluderade artiklar där artiklarna inte uppfyllt författarnas 

riktlinjer för att kunna inkluderas i arbetet samt om resultatet i artiklarna inte svarade på 

syftet. Författarna har haft en kritisk kvalitetsgranskning av materialet för att resultatet inte 

skulle påverkas av författarnas förförståelse. Hänsyn har tagits vid att källmaterialet ej har 

plagierats, förvrängts eller förfalskats och detta för att upprätthålla ett etiskt korrekt 

förhållningsätt. För att minimera risken för feltolkning vid översättning från engelska till 

svenska, har även båda författarna granskat samt diskuterat samtliga artiklar.  

 

Resultat 

Djurassisterad intervention kan påverka olika faktorer gällande välbefinnandet hos patienter 

inom äldreomsorgen både positivt, negativt eller inte överhuvudtaget. Begreppet 

välbefinnande har efter analys av elva artiklar för resultatet tematiserats in i fyra kategorier; 

Fysiska faktorer för välbefinnandet, Psykiska faktorer för välbefinnandet, Sociala faktorer för 

välbefinnandet och Existentiella faktorer för välbefinnandet. 
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Fysiska faktorer för välbefinnandet 

När det kommer till hur djurassisterade interventioner påverkar äldre patienters fysiska 

välbefinnande har det visat sig ha en positiv effekt gällande blodtryck, hjärtfrekvens, 

orkeslöshet och fysisk aggression (Krause-Parello & Kolasso 2016; Nordgren & Engström, 

2014b; Thodberg et al. 2016b; Yang, Lee & Tsao, 2017). Detta styrks i en studie av Krause-

Parello och Kolasso (2016) där syftet var att undersöka äldre patienters kardiovaskulära 

status, det vill säga hjärtats funktion, före och efter interventionen. Deltagarnas blodtryck och 

hjärtfrekvens sjönk under tiden interventionerna pågick. För de deltagare som fick traditionell 

omvårdnad av personal visades ingen skillnad i dessa parametrar. En annan faktor som 

påverkade äldre patienters fysiska välbefinnande var orkeslöshet, sömnmönster och BMI. För 

BMI och sömnmönster kunde inte något signifikant samband ses i att djurassisterade 

interventioner hade någon positiv effekt, däremot kunde närvaron av exempelvis en hund få 

orkeslöshet att minska (Thodberg et al. 2016b; Yang, Lee och Tsao, 2017). Hos äldre 

patienter med demenssjukdom kunde fysisk aggression minska i direkt anslutning till 

interventionen. Detta presenterades i en studie av Nordgren och Engstöm (2014b) med syftet 

att undersöka hur djurassisterade interventioner påverkade beteendemönster och psykiska 

symtom hos patienter med demens. 

Psykiska faktorer för välbefinnandet 

Djurassisterade interventioner påverkade den psykiska delen av välbefinnandet hos patienter 

inom äldreomsorgen, vilket påverkade välbefinnandet som helhet (Falk & Wijk, 2008; 

Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009; Le Roux & Kemp, 2009; Moretti et al., 2011; 

Nordgren & Engströms, 2014b; Olsen et al., 2016; Phelps, Miltenberger, Jens & Wadeson, 

2008; Thodberg et al., 2016b; Yang, Lee & Tsao, 2017). 

Livskvalité var en komponent i den psykiska delen av välbefinnandet som ansågs få en 

ökad positiv effekt genom djurassisterad intervention, där äldre patienter fått interagera med 

hundar (Moretti et al., 2011 & Olsen et al., 2016). Äldre patienter som diagnostiserats med 

svår grad av demenssjukdom fick signifikant förbättrade symtom gällande sin demens genom 

denna terapiform (Olsen et al., 2016). Detta stärks i en studie av Nordgren och Engström 

(2014b), där det redovisades att tidigare beteendemönster för demenssymtom minskade för de 

äldre patienterna i direkt anslutning till interventionen. 
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Att använda sällskapsdjur som ett komplement inom vården för äldreomsorgen kunde 

påverka äldre patienters välbefinnande genom att depressiva symtom minskade (Le Roux & 

Kemp, 2009; Moretti et al., 2011; Nordgren & Engströms, 2014b; Olsen et al., 2016; 

Thodberg et al., 2016b). Detta styrks i en studie av Olsen et al. (2016), där äldre patienter med 

demenssjukdom som besöktes av hundar fick minskade depressiva symtom. Symtom för 

depression ökade i kontrollgruppen som inte ingick i den djurassisterade interventionen. 

Emotioner för depression som verbal agitation, ångest, oro och ensamhet kunde ersättas av 

positiva emotionella känslor som glädje, relaxation och trygghet i närvaro av sällskapsdjur 

som framförallt hundar, men även fåglar i bur (Falk & Wijk, 2008; Kawamura, Niiyama & 

Niiyama, 2009; Le Roux & Kemp, 2009; Moretti et al, 2011; Nordgren & Engström, 2014b; 

Phelps, Miltenberger, Jens & Wadeson, 2008; Yang, Lee & Tsao, 2017). Förutom att inge en 

känsla av trygghet kunde fåglar upplevas som underhållande av de äldre patienterna som 

medverkade i interventionen. Människor som ansvarade för interventionen hade observerat att 

äldre patienter även uttryckte ickeverbala känslor i form av leenden och skratt (Falk & Wijk, 

2008). Detta styrks i ytterligare en studie där handhavare till hundar som deltog i 

interventioner beskrev att de äldre patienterna som interagerade med en hund fick förbättrad 

sinnesstämning samt agerade komfortabelt och avslappnat i situationen (Phelps, Miltenberger, 

Jens & Wadeson, 2008). 

Det är inte självfallet att djurassisterade interventioner alltid ger positiva effekter, utan 

kunde i vissa fall ej frambringa någon typ av signifikant effekt gällande oro, ångest, 

demensgrad och depressiva symtom (Olsen et al., 2016 & Thodberg et al., 2016b). En 

försämring av de äldres välbefinnande gällande kognitiv nedsättning kunde ses vid 

djurassisterad intervention (Thodberg et al., 2016b), samtidigt som kognitiva förmågor hos de 

äldre patienterna upplevdes få en förbättrad grad av funktion med understöd av sällskapsdjurs 

närvaro (Moretti et al., 2016). Kopplat till intellektuella funktioner kunde ett gediget 

engagemang och intresse för sällskapsdjur som fåglar göra att en högre intensitet av 

uppmärksamhet förmåddes att uppnås, samt bevarades under en längre duration för de äldre 

patienterna (Falk & Wijk, 2008). 

Patienter inom äldreomsorgen upplevde att interaktion med sällskapsdjur kunde återkalla 

minnen från förr, dessa minnen kunde handla om positiva erfarenheter som stimulerade glädje 

och tröst från ett tidigare sällskapsdjur i patientens liv (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 

2009; Le Roux & Kemp, 2009; Moretti et al., 2011). Det kunde även handla om negativa 

erfarenheter som en misströstan att inte längre förmå sig att exempelvis kunna ta hand om sin 

hund på grund av sin sjukdomssituation (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009) eller 
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förlusten av ett sällskapsdjur (Yang, Lee & Tsao, 2017). Djurassisterad intervention 

upplevdes generellt sett som intressant och uppskattat där majoriteten av de äldre patienterna 

ville fortsätta med denna typ av terapiform, samt uttryckte en längtan till nästa session 

(Moretti et al., 2011; Phelps, Miltenberger, Jens & Wadeson, 2008). Bland de äldre 

patienterna som hade en bakgrund med någon form av psykisk diagnos uppskattade alla 

interventionen samt att 80 procent önskade återuppta denna typ av intervention (Moretti et al., 

2011). Sällskapsdjurs närvaro kunde upplevas som givande genom att minska känslan av 

ensamhet och inge lugn och trygghet. En del äldre patienter beskrev hur de föredrog 

animalisk kontakt framför mänsklig kontakt, då sällskapsdjuret uppmärksamt lyssnade samt 

gav en känsla av att alltid finnas vid patientens sida som stöd (Yang, Lee & Tsao, 2017). 

Liknande beskrevs det i Kawamura, Niiyama och Niiyama (2009) studie, där djurintervention 

med hundar utmärkande framställdes som det mest fördelaktiga under tiden som patient på ett 

omsorgsboende. Patienter som hade god förmåga att klara vardagens bestyr självgående fick 

en känsla av exklusion från vårdpersonalen, då de inte upplevdes bli prioriterade på grund av 

sin förmåga till autonomi. Även emotioner som irritation och ensamhet uppstod genom att 

närboende inte samtalade med varandra under vistelser i gemensam logi av boendet. De 

djurassisterade interventionerna beskrevs i detta sammanhang som ett positivt avbrott i 

vardagen. 

 

Sociala faktorer för välbefinnandet 

Djurassisterade interventioner hade en positiv effekt för att skapa olika sociala sammanhang 

för äldre patienter. Interventionen fick inte bara de äldre patienterna att integrera med 

sällskapsdjuret i sig utan bjöd även in till att skapa sociala relationer och samtal med andra 

patienter (Falk & Wijk, 2008; Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009; Krause-Parello & 

Kolassa, 2016; Le Roux & Kemp, 2009; Phelps, Miltenberger, Jens & Wadeson, 2008; 

Thodberg et al., 2016a; Yang, Lee & Tsao, 2017). Detta kunde påverka patienternas 

initiativförmåga till sysselsättning, där de planerade och tog sig tid för att socialisera sig med 

de sällskapsdjur som användes för interventionen. Patienterna visade även engagemang, 

omtanke och ansvar för djurens omvårdnad genom att påminna och hjälpa personal att utfodra 

sällskapsdjuren korrekt (Falk & Wijk, 2008). Mötet med olika sällskapsdjur kunde väcka 

minnen hos vissa patienter, vilket öppnade upp för känslor och samtal. Patienter upplevde sig 

få en ökad verbal kommunikationsförmåga under interventionen (Phelps, Miltenberger, Jens 

& Wadeson 2008). Vidare beskrev Kawamura, Niiyama och Niiyama (2009) att deltagarna 

som fått djurassisterade interventioner gärna delade med sig av upplevelsen till de på 
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avdelningen eller boendet som inte fick denna möjlighet. Studien nämnde dock ej hur detta 

mottogs. 

Existentiella faktorer för välbefinnandet 

Djurassisterade interventioner kunde påverka det existentiella behovet som komponent för 

välbefinnandet hos patienter inom äldreomsorgen (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009; 

Yang, Lee & Tsao, 2017). Att spendera tid och umgänge med sällskapsdjur kunde innebära 

att starka relationer byggdes upp (Yang, Lee & Tsao, 2009). Relationen mellan sällskapsdjur 

och människa kunde ses där äldre patienter beskrev relationen som en liknelse till en 

familjemedlem, då de ägnade mer tid med sällskapsdjuret än med sina närstående. Att förlora 

sitt sällskapsdjur ansågs göra lika ont som vid bortgång av en närstående i mänsklig form. 

Andra effekter av interventioner med sällskapsdjur kunde vara att äldre patienter försågs med 

positiv livsenergi från sällskapsdjuret i sig samt från de människor som var delaktiga under 

interventionen. Detta styrks i en studie där mötet med unga volontärer som besökte de äldre 

med hundar, beskrevs som energiberikande och fick de äldre att identifiera sig med energin de 

upplevde sig haft i sina barndomsminnen (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2009). Energin 

fick även de äldre patienterna att uppleva mötet som uppfriskande mot det begränsade liv de 

ansågs sig leva på omsorgsboendet. 

Ett påvisat engagemang för sällskapsdjur kunde ses hos äldre patienter som fått 

djurassisterad intervention, vilket såg som inbjudande till ett ökat intresse för sällskapsdjuret 

där de äldre patienterna upplevde sig som behövda (Yang, Lee & Tsao, 2017). Detta 

exemplifierades när hundarna blev exalterade vid mötet med en människa de kände igen. 

Äldre patienter som skapade en relation med sällskapsdjur, upplevde det som förtroendefullt 

och ansvarsfullt att kunna förmedla att och hur de förstod hundarnas känslor. Att ansvara och 

försörja ett sällskapsdjur ansågs som ett sätt att ge tillbaka för det som sällskapsdjuret tillförde 

individen som tog hand om sällskapsdjuret, att det inte enbart gav självhävdelse utan även 

ansågs ge tursamhet samt att sällskapsdjuret följde med till nästa liv (Kawamura, Niiyama & 

Niiyama, 2009). Sällskapsdjur kunde även få de äldre patienterna att känna av sin egen hälsa 

bättre (Yang, Lee & Tsao, 2009). Detta beskrevs genom att om förmågan ej fanns till att 

kunna ta hand om sin egen hälsa, fanns det inte heller resurser hos patienten att ta hand om ett 

sällskapsdjur. 
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Diskussion 

I diskussionen har författarna presenterat den analys och reflektion som gjorts under arbetets 

gång. I metoddiskussionen har styrkor och svagheter med tillvägagångssättet samt insamling 

och analys av data diskuterats. I resultatdiskussionen presenterades och diskuterade 

författarna de resultatartiklar som används samt hur de relaterades till Callista Roys (2009) 

adaptionsmodell. Diskussionen avslutades med kliniska implikationer och förslag till fortsatt 

forskning kring ämnesområdet. 

 

Metoddiskussion  

Detta arbete har tagits fram av författarna baserat på en litteraturöversikt enligt Friberg 

(2017), där totalt elva vetenskapliga artiklar relaterat till syftet har legat till grund för det 

resultat som presenterades. Författarna har gemensamt granskat, diskuterat samt beslutat val 

av artiklar. Både kvantitativa och kvalitativa studier har använts och detta ansågs vara både en 

svaghet och styrka. De svagheter som diskuterades angående valet av både kvantitativa och 

kvalitativa studier baserades på att de kvalitativa studiers resultat ej är applicerbart på den 

generella populationen, då det är få deltagare som medverkat (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Samtidigt som kvantitativa studiers resultat inte heller ger en djupare förståelse för ämnet. 

Styrkan med att använda både kvantitativa och kvalitativa artiklar ansågs vara för att kunna 

kartlägga kunskapsområdet med statistiska fakta samt en kompletterande ingående förståelse 

för ämnet (Friberg, 2017). Tre olika databaser har använts för att hitta relevanta artiklar, detta 

ansågs som en styrka då flertalet databaser har undersökts för att täcka så mycket som möjligt 

gällande ämnesområdet. Artiklarna var baserade på både nationella och internationella 

studier. Författarna har tagit i beaktande att resultatet kan ha påverkats av kulturella skillnader 

jämfört med svensk kultur, men att Sverige är ett mångkulturellt land med influenser från hela 

världen (Stier, 2009). Baserat på detta kan därför resultatet av denna studie vara applicerbart 

inom den svenska äldreomsorgen. Orsaker till att det inte var fler artiklar publicerade från 

Norden, beror på att området var begränsat studerat. Vidare spekulerades det att detta kunde 

bero på att djurassisterade interventioner fortfarande var en relativt oetablerad 

behandlingsmetod. Artiklarna har hittats med hjälp av sökord som tagits fram i förhållande till 

arbetets syfte och där svensk MeSH användes för att översatta svenska sökord till engelska 

termer (Karlsson, 2012). Animal assisted therapy och Pet therapy har använts för att finna 

artiklar som syftar mot djurassisterade interventioner. Sökorden i sig kan tolkas som att enbart 

rikta in sig på terapuetiska syften, men sökresultatet inkluderade både terapi- och 

aktivitetsutformning. Elderly, Aged och Aged 80 and over har använts då syftet riktar in sig på 
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denna målgrupp. Well-being användes för att författarna specifikt ville undersöka om detta 

påverkades utav djurassisterade interventioner. Nursing homes inkluderades senare i arbetet 

när det uppkom svårigheter i att finna relevanta artiklar med full åtkomst. Inget ytterligare 

sökord valdes till, då för att områdesexpandering skulle undvikas samt att ej begränsa 

sökningen ytterligare. Sökordet experience exkluderades från sökningarna då detta 

begränsade sökningen, samt kunde antydas uppkomma i artiklarna ändå. De begränsningar 

författarna har använt vid sökning av artiklar har varit, Peer-reviewed, 2008–2018, och 

English language. Peer-reviewed har använts för att få artiklar med trovärdigt innehåll, 

begränsningen 2008–2018 har gjorts för att samla in den senaste forskningen samt English 

language för att författarna talar och förstår svenska och engelska. Ytterligare en sortering 

gjordes gällande att alla deltagare i studierna inte fick vara under 60 år, detta baserades på att 

begränsa urvalet till människor i pensionsåldern. Då den generella åldern för pension är cirka 

65 år har det diskuterats kring valet av begränsning. Begränsningen 60 år var ändå relevant 

med motiveringen att dels få med den grupp som går i pension innan 65 år, men även för att 

få fler relevanta träffar.  

Vid slutgiltigt val av artiklar har kontroll av applicerbarhet med artiklarnas innehåll i 

Matris 2. Författarna understryker att detta tillvägagångssätt inte var en formell 

granskningsmall för kvalitet enligt Friberg (2017), men användes som ett stöd för det 

slutgiltiga valet av artiklar. Två utav artiklarna byttes ut efter ytterligare kvalitetsgranskning 

av dess tidskrift då de inte ansågs vara trovärdiga (www.scimagojr.com). Resultat av två 

artiklar har använts av Thodberg et al. (2016), där urvalet baserades på samma deltagare. För 

att utesluta att studierna inte baserades på samma data, har kontroll av att studierna 

undersökte olika ändamål samt hade olika syften. Granskning av de elva valda artiklarna 

gjordes, där sedan analys genomfördes för att tematisera resultatet med hjälp av färgkodning. 

De resultat som hade ett samband fick en egen färg, därefter formades rubriker med 

tillhörande informativ text. En styrka med den dataanalys som gjorts var att författarna 

gemensamt granskat och tolkat resultatet av artiklarna som sedan blev arbetets resultat. För att 

bevara ett akademiskt språk, en lättläst text samt en röd tråd genom arbetet, har utomstående 

människor granskat arbetet på författarnas förfrågan. Reflektion över hur författarnas 

förförståelse har påverkat resultatet har gjorts, där de ansåg att de granskat resultatet med en 

viss vårdvetenskaplig bakgrund. Förförståelsen gällande välbefinnande har grundat sig i 

utformningen av sjuksköterskeutbildningens kursplan, där välbefinnandet är ett centralt 

begrepp för att bedriva personcentrerad omvårdnad med ett holistiskt perspektiv. Författarna 

ansåg att deras tidigare kunskap om välbefinnandet var en fördel för arbetets kvalitativa 

http://www.scimagojr.com/
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utformning. Detta grundade sig i att samtliga faktorer för välbefinnandet samverkar, men att 

det tydligt även går att urskilja exempelvis sociala faktorer som relationer från fysiska 

faktorer som blodtryckets frekvens. Tematiseringen av resultatet ansågs inte ha gjorts 

annorlunda, då relevansen för begreppet välbefinnande var tydlig. På författarnas förfrågan 

har utomstående granskare med differenta utbildningar granskat färgkodningen som gjorts. 

Dessa personer kom fram till samma typ av tematisering, vilket kan styrka författarnas val av 

metod, analys och tematisering.  

Resultatdiskussion  

Syftet med detta arbete var att belysa faktorer för välbefinnandet hos patienter inom 

äldreomsorgen som fått djurassisterad intervention som ett komplement i vården. Efter analys 

och sammanställning av de vetenskapliga artiklar som valdes, visade resultatet att 

djurassisterad intervention kunde påverka olika faktorer gällande välbefinnandet hos patienter 

inom äldreomsorgen både positivt, negativt eller inte överhuvudtaget. Författarna har 

diskuterat och reflekterat över hur och om djurassisterade interventioner kan vara ett 

komplement i vården för den äldre patienten. Djurassisterad intervention var en terapiform 

som generellt sett var mycket uppskattad av deltagarna i studien, vilket uppfattades som att 

äldre patienter hade ett öppet sinne och var villiga att använda sig av denna terapiform. Detta 

förtydligas ytterligare genom att även ansvarig personal och omgivande människor bekräftade 

liknande effekter genom observationer, att de äldre patienterna upplevdes ha bättre 

sinnesstämning under och efter djurassisterade interventioner. Liknande resultat kunde ses i 

en studie gällande djurassisterad terapi med hundar inom pediatriken (Lima Moreira et al., 

2016). Denna studie visade att vårdpersonal och närstående till patienter observerade positiva 

effekter av interaktion med hundar.  

Resultatet visade att faktorer som påverkades i större utsträckning var psykiska faktorer 

gällande välbefinnandet och sociala faktorer gällande välbefinnandet. Vårt resultat styrks av 

att tidigare forskning visat liknande resultat (Rossetti & King, 2010). Gällande de psykiska 

faktorerna för välbefinnandet, var det intressant att patienters kognitiva funktioner påverkades 

både positivt och negativt i olika studier. Reflektion kring om detta kan grunda sig i 

patienternas olika sjukdomstillstånd och tidigare erfarenheter tog vid. De olika förutsättningar 

som patienten hade, fick en betydande roll för hur reaktionen tog sig i uttryck. Detta var ett 

exempel på hur adaptionsmodellen kan ses för människans olika respons på stimuli baserat på 

tidigare erfarenheter. Den stora skillnaden mellan dessa studier vars resultat visade på 
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varandras motsatser, var att den ena var kvalitativ och den andra kvantitativ. Den som visade 

på en positiv effekt för kognitiva funktioner baserades på tio deltagare, medans den andra 

baserades på 100 deltagare. Författarna ansåg därför för att bevara en personcentrerad 

omvårdnad är det därför av vikt att sjuksköterskan har en medvetenhet om patienters olika 

förutsättningar. 

Djurassisterade interventioner är en terapiform där farmakologiska preparat inte har en 

central del av själva behandlingen, vilket även leder till att patienten då ej får farmakologiska 

biverkningar. Detta var ur perspektivet för hälsa och välbefinnande en aspekt som ansågs 

borde diskuteras vidare för patienter inom äldreomsorgen. Medellivslängden i Sverige har 

aldrig varit så hög som de senaste åren, vilket dels beror på att dödligheten bland äldre 

människor har minskat (www.folkhalsomyndigheten.se). Att vara en människa i hög ålder 

innebär en del fysiologiska försämringar av kroppen, där även sinnet och människans 

kognitiva och intellektuella förmågor försämras med tiden (Larsson & Rundgren, 2010). Den 

äldre patienten behandlas ofta med flera olika farmakologiska behandlingar på grund av att i 

vissa fall vara multisjuk. Att vara multisjuk innebär att patienten diagnostiserats med flertalet 

olika sjukdomar. Farmakologisk behandling kan dock ge biverkningar vilket innebär att 

effekten inte enbart blir främjande, utan kan ge en skadlig eller oönskad effekt. Biverkningar 

från läkemedel är i regel vanligare hos äldre patienter än yngre, och detta på grund av den 

lägre förmågan för omsättning av läkemedel hos den äldre patienten. Författarna 

uppmärksammade och fann det intressant att i och med att djurassisterad intervention är en 

icke farmakologisk behandling, skulle det kunna vara en metod för att minska de 

farmakologiska biverkningarna. Inom den svenska äldreomsorgen är olika demenssjukdomar 

vanligt förekommande och var femte människa över 80 år är drabbade 

(www.demenscentrum.se). Äldre patienter diagnostiserade med olika typer av 

demenssjukdomar får ofta farmakologisk behandling för att bromsa sin sjukdom, samt för att 

lindra symtom som patienten fått av sin ohälsa. Patienter med demenssjukdom kunde få en 

påvisad god effekt genom minskade demenssymtom med djurassisterade interventioner, vilket 

visar på liknande resultat som för denna litteraturöversikt (Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-

Slegers & Ihlebæk, 2016).  

Resultatet av detta arbete visade på flertalet positiva effekter för de äldres välbefinnande. 

De faktorer som påverkades positivt i högst grad var psykiska faktorerna gällande 

välbefinnande och sociala faktorerna gällande välbefinnande. Emotioner var det som fick 

generellt störst positiv påvisad effekt, där dessa från början negativa känslor kunde modifieras 

om till positiva emotioner vid djurassisterad intervention. Inom äldreomsorgen var depressiva 
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symtom av olika anledningar vanligt förekommande, ibland på grund av transitioner vid 

förändrat hälsotillstånd eller när förflyttning av hemmiljö sker (www.socialstyrelsen.se; 

Hicks, 2000). Enligt Roy (2009) är miljön av betydelse för människans anpassning till olika 

livssituationer. För att kunna upprätthålla välbefinnandet och hantera de transitioner som 

ständigt sker genom livet, behöver människan utveckla sin förmåga för anpassning. 

Sällskapsdjur kan ses som ett tillägg i miljön som i sin tur kan påverka äldre patienters 

välbefinnande. En intressant aspekt var att de emotionerna som påverkades främst var 

depressiva känslor som ensamhet, oro och ångest som då minskade under och efter 

djurassisterad intervention. Detta diskuterade och uppfattades som att närvaron av ett 

sällskapsdjur fick patienterna att känna sig mindre ensamma i och med att sällskapsdjuret 

fyllde den tomma ensamhet som patienterna tidigare upplevt. Minskad ensamhet ansågs 

vidare som en av anledningarna till att depressiva symtom som oro och ångest avtog samt fick 

patienter att förnimma en trygghet. Strategier som människan väljer för att processa olika 

livsomständigheter kan ses genom adaptionsmodellen, där människan gör medvetna val för att 

finna en hanterbarhet beroende på tidigare erfarenheter (Roy, 2009). Sällskapsdjur kunde 

påverka människan i hens val av strategier, där djur kan ses som ett stöd och resurs för 

hanterbarhet mellan ensamhet och depressiv sinnesstämning (Krause-Parello, 2012). 

Samtidigt i en kontrollgrupp som ej medverkade i den djurassisterade interventionen kunde en 

tydlig ökning av depressiva symtom ses. Detta kunde inte tas och ses ur sitt enskilda 

sammanhang, vilket ledde till frågan om symtomen hade ökat för kontrollgruppen utan 

jämförelsen med gruppen som fick djurassisterad intervention. Vidare reflektion tog vid att 

djurassisterad terapi kunde få äldre patienter att interagera och socialisera sig med andra 

människor i större grad, vilket i sin tur även det minskade känslan av ensamhet. Med andra 

ord kunde effekten av djurassisterad intervention tolkas som en progressiv påföljd genom att 

interaktionen fick fler än endast en enskild effekt. Det vill säga att sällskapsdjuret i sig 

lindrade upplevd ensamhet genom interaktion och sin närvaro, samtidigt som sällskapsdjuret 

kunde påverka och bjuda in patienten till socialisation med andra människor, vilket i sin tur 

också minskade patientens ensamhet. Detta stärks i en studie av Brimelow och Wollin (2016) 

där det presenterades att djurassisterad terapi var en effektiv intervention för att minska 

känslan av ensamhet hos äldre människor. Liknande resultat presenterades även av Schmitz, 

Beermann, MacKenzie, Fetz och Schulz-Quach (2017).  

De sociala faktorerna som påverkades i större utsträckningar var att djurassisterade 

interventioner påminde de äldre patienterna om gamla minnen, dessa kunde leda till glädje 

och viljan att dela med sig av deras tidigare erfarenheter med andra, vilket också ledde till 

http://www.socialstyrelsen.se/
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social kontakt. Precis som djurassisterade interventioner väckte positiva minnen väckte det 

också negativa minnen till liv som i sin tur påverkade deltagarnas välbefinnande negativt. En 

aspekt var att alla deltagare hade olika utgångspunkter beroende på sjukdomstillstånd och 

tidigare erfarenheter. Det bör även tas i beaktande hur de äldre patienterna inställer sig till 

sällskapsdjur inom vården, vilket kan komma att påverkas av hur deras tidigare erfarenheter 

av sällskapsdjur har varit. Tidigare erfarenheter av sällskapsdjur ansågs kunna påverka de 

äldre patienternas respons, då positiva eller negativa kopplingar till sällskapsdjur styr 

patientens inställning. En annan aspekt att ha i beaktande vid tolkning av resultatet är vilket 

syfte som förelåg för djurassisterade interventionen, samt vad som kan tänkas påverka hur 

responsen på denna typ av intervention ter sig. Roy (2009) tar bland annat upp hur en 

människas tidigare erfarenheter kan komma att påverka hur responsen på inre och yttre 

stimuli uttrycks. Beroende på vad hen har för tidigare erfarenheter av sällskapsdjur så 

kommer hen få olika typer av respons på detta stimuli. Många studier använde sig av 

exklusionskriterier där patienter som var allergiska eller rädda för sällskapsdjur, ej fick delta 

(Swall, Ebbeskog, Lundh-Hagelin & Fagerberg, 2017). Detta var också en aspekt som ansågs 

kunna påverka resultatet i studien, då samtliga deltagare förmodades uppskatta interaktion 

med sällskapsdjur. Medvetenhet kring kritisk granskning av det positiva resultatet i vår studie 

bör beaktas då patienter med negativa erfarenheter av sällskapsdjur exkluderats. Hade dessa 

patienter deltagit i studierna hade möjligtvis resultatet sett annorlunda ut. 

En intressant aspekt i arbetets resultat var att äldre patienter föredrog kontakt med 

sällskapsdjur socialt sett, jämfört med den mänskliga kontakten samt att djurassisterad 

intervention kunde ses som en terapiform som inte ger farmakologiska biverkningar. 

Författarna ansåg dock att den mänskliga kontakten inte bör ersättas med enbart kontakt med 

djur i ett socialt avseende, men att djur lyckas nå fram till den äldre människan är av vikt och 

bör reflekteras vidare. Reflektion kring om detta kunde bero på att sällskapsdjur uppfattades 

som mer närvarande än vårdpersonal tog vid. En intressant iakttagelse är att 

arbetsförhållanden gällande resurs- och tidsbrist inom vården förväntas försämras i framtiden, 

vilket kan leda till ökad stress för vårdpersonal som i sin tur kommer påverkar patienterna 

(https://www.scb.se). I en studie av Rossetti, DeFabiis och Belpedio (2008) styrks vårt 

resultat av att djur kan vara ett komplement inom vården, där vårdpersonal upplevde mindre 

stress i sitt arbete vid djurassisterade interventioner. Vårdare upplevde sig även mer positiva, 

motiverade och att de kunde agera mer uppmuntrande för patienterna, vilket författarna såg 

som ett stödjande verktyg och förutsättning för att kunna ge god omvårdnad.  
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Kliniska implikationer  

Djurassisterade interventioner kan användas som ett komplement för olika syften inom 

äldreomsorgen, främst vid behandling av psykiska och sociala faktorer för välbefinnandet. 

Resultatet visar att sällskapsdjur kan användas både för ett terapeutiskt syfte samt för att 

uppmuntra och stimulera till sysselsättning och egenvård. Djurassisterad intervention bidrar 

till en påföljande progressiv verkan för äldre patienter, vilket därmed leder till flertalet 

positiva effekter i samverkan. Djurassisterade interventioner kan implementeras i 

äldreomsorgen för att stödja sjuksköterskan i sitt yrke och för att främja patienters 

välbefinnande. Sällskapsdjur bidrar till en trivsam miljö både för patienten och 

sjuksköterskan, vilket ger förutsättningar för god omvårdnad. Genom de påvisade goda 

effekterna av djurassisterad intervention för depressiva symtom, anser författarna att 

interventionen kan leda till minskad konsumtion av farmakologiska preparat. Minskad 

konsumtion av farmakologiska preparat kan i sin tur leda till att farmakologiska biverkningar 

minskar. Idag eftersträvar sjuksköterskans att ge personcentrerad omvårdnad till patienter 

inom äldreomsorgen, och genom olika alternativa metoder kan arbetet underlättas för att 

anpassa och tillgodose patienternas behov. 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna anser att det finns flertalet olika områden inom djurassisterad intervention som bör 

utforskas vidare, detta för att få en ökad evidens gällande ämnesområdet. En intressant 

frågeställning att spekulera kring är vad det är som sällskapsdjuren behärskar i terapeutiskt 

hänseende som inte människan förmår. Ett förslag till fortsatt forskning är hur sällskapsdjur 

kan komma att påverka äldre patienters välbefinnande under en längre tid. Författarna har 

observerat att hunden är det sällskapsdjur som använts i större utsträckning inom denna typ av 

intervention, förslag till vidare forskning är därför hur andra typer av sällskapsdjur påverkar 

den äldre patienten. Vidare undersökningar på fysiska faktorer bör även göras för att få en 

bredare förståelse för välbefinnandet. Ett annat förslag är fler kvantitativa undersökningar för 

att stärka validiteten och effekten av djurassisterad intervention på en större population. 

Ytterligare forskningsområden är hur denna intervention i framtiden kan komma att ersätta 

delar av farmakologisk behandling som till exempel ges för depressiva symtom.  
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Slutsats   

Resultatet visade att djurassisterade interventioner hade både positiva, negativa och inga 

effekter överhuvudtaget på olika faktorer för välbefinnandet för patienter inom 

äldreomsorgen. Efter analys av resultatet framkom fyra olika teman; fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella faktorer för välbefinnandet. Djurassisterade interventioner hade störst 

påverkan på psykiska faktorer för välbefinnandet och sociala faktorer för välbefinnandet. 

Positiva effekter för psykiska faktorer var främst påverkan på ensamhet och depression. 

Gällande positiva effekter för sociala faktorer påvisades ett ökat intresse för interaktion med 

både sällskapsdjur och andra människor. Resultatet visade även negativa effekter för 

välbefinnandet, då för kognitiva funktioner och att tidigare negativa minnen påverkade 

patienten. Icke farmakologiska behandlingar som djurassisterad intervention kan ses som ett 

komplement i vården, och kan även användas som ett stöd i sjuksköterskans arbete för att 

uppnå personcentrerad omvårdnad. Resultatet visade på att äldre patienter uppskattar denna 

typ av intervention, där det även framkom att patienter föredrog kontakt med djur framför 

mänsklig kontakt.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Begränsningar Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

CINAHL 
Complete 

(Elderly) AND (MH “Pet 
Therapy”) 

15 Scholarly (Peer Reviewed) 
Journals, published date: 
20080101-20181231, 
language english 

7 4 

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

Le Roux, M. C. & Kemp, R.  

Phelps, A. K., Miltenberg, R. G., Jens, T. 
& Wadeson, H.  
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CINAHL 
Complete 

(MH "Pet Therapy") AND 
((MH "Aged") OR (MH "Aged, 
80 and Over")) 
 

91 
 

Scholarly (Peer Reviewed) 
Journals, published date: 
20080101-20181231, 
language english 
 

31 
 

17 
 

Chia-Ling, Y., Chung-Ming, L. & Lee-Ing, 
T. 

 

Falk, H. & Wijk, H. 

 

Moretti, F., De Ronchi, D., Bernabei, V., 
Marchetti, L., Ferrari, B., Forlani, C., 
Negreti, F., Sachetti, C. & Atti, A. R.  

 

Thodberg, K., Uhrskov Sørensen, L., 
Winther Christensen, J., Haun Poulsen, 
P., Houbak, B., Damgaard, V., Keseler, 
I.,  Edwards, D. &. Videbech B., P. 

CINAHL 
Complete 

((MH "Nursing Homes")) AND 
((MH “Pet Therapy”)) 

31 Scholarly (Peer Reviewed) 
Journals, published date: 
20080101-20181231, 
language english 

5 10 
 Nordgren, L & Engström, G. 

PsycINFO (DE "Well Being")  AND  (DE 
"Animal Assisted Therapy") 

15 Scholarly (Peer Reviewed) 
Journals, Publication Year: 
2008-2017, language english 

4 2 

Thodberg, K., Uhrskov Sørensen, L., 
Videbech, P. B., Poulsen, P. H., Houbak, 
B., Damgaard, V., Keseler, I., Edwards, 
D. & Christensen, J. W. 
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PsycINFO (DE “Animal Assisted Therapy”) 
AND (DE “Nursing homes”)  

9 Scholarly (Peer Reviewed) 
Journals, Publication Year: 
2008-2017, language english 

5 2 

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

PubMed ("Animal Assisted 
Therapy"[Mesh]) AND 
(("Aged"[Mesh]) OR "Aged, 80 
and over"[Mesh]) 

67 Senaste 10 åren.  12  2 

Krause-Parello, C. A. & Kolassa, J. 

  

  

  
Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 
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Chia-Ling, Y., 
Chung-Ming, L. 
& Lee-Ing, T. 

Life Experiences of 
Caring for Pets 
Among Taiwanese 
Community-
Dwelling Older 
Adults - Pets as an 
Integral part of the 
Family and Beyond 

2017, Taiwain, 
Journal of 
Gerontological 
Nursing 

Syftet med denna studie var 
att färdigställa en deskriptiv 
teori om subjektiva 
erfarenheter hos äldre 
taiwanesiska personer 
boende hemma i sin egen 
bostad med husdjur för att få 
en djupare förståelse för 
deras upplevelse. 

Design: Grounded Theory. 
  
Urval: Tolv deltagare varav 
sex kvinnor respektive sex 
män i en åldern mellan 65-73 
år. 
  
Datainsamling: Genom 
observationer av deltagarnas 
kroppsspråk samt inspelade 
intervjuer. 
  
Analys: Med hjälp av 
transkriberade intervjuer och 
tre kodnings processer för att 
bryta ned och tematisera 
intervjuer. 

Resultatet i denna studie 
visade att deltagarna 
upplevde att omsorg av ett 
husdjur kan leda till 
självhävdelse, tursamhet och 
att djuren följer med till nästa 
liv. 



31 
 

Falk, H. & Wijk, 
H. 

Natural activity: an 
explorative study of 
the interplay 
between cage-birds 
and older people in 
a Swedish hospital 
setting 

2008, Sverige, 
International 
Journal of Older 
People Nursing. 

Syftet med studien var att 
beskriva interaktionen mellan 
fåglar i bur och äldre 
patienter som var inskrivna 
på sjukhus.   

Design: Grounded Theory. 
  
Urval: 
35 personer deltog i studien, 
varav 14 män och 21 kvinnor 
över 65 år med en 
medelåldern på 78 år. 
  
Datainsamling: 
Data samlades in med hjälp 
av observation som sedan 
transkriberades till text. 
  
Analys: 
Observationerna 
analyserades med hjälp av 
en metod influerad av 
Grounded Theory. 

Resultatet av studien visade 
att djurassisterad terapi har en 
positiv effekt på ökad 
uppmärksamhet och känslan 
av ett socialt sammanhang. 
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Kawamura, N., 
Niiyama, M. & 
Niiyama, H. 

Animal-Assisted 
Activity, 
Experiences of 
institutionalized 
japanese older 
adults 

2009, Japan, 
Journal of 
Psychosocial 
nursing 

Syftet med denna studie var 
att undersöka hur äldre 
japanska kvinnliga patienter 
uppfattar djurassisterad 
terapi, samt hur deras 
uppfattning kan vara relevant 
för klinisk omvårdnad inom 
området.  

Urval: 
8 deltagare, varav alla var 
kvinnor mellan 67-94 år. 
  
Datainsamling: 
Data samlades in med hjälp 
av semi-strukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades. 
  
Analys: 
Fem steg användes för att 
analysera datan. 1) 
Genomgång av 
transkriberingen. 2) 
Identifiera återkommande 
teman från transkriberingen. 
3) Förstå och formulera 
meningen av varje tema. 
4) Organisera och skapa 
kluster av liknande teman. 
5) Skriv en tydlig definition på 
varje kluster.    

Resultatet av studien visade 
att 41 stycken påståenden var 
återkommande i intervjuerna. 
Sex teman gällande 
interaktionen mellan 
deltagarna och hund togs fram 
från intervjuerna. 
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Krause-Parello, 
C. A. & 
Kolassa, J. 

Pet Therapy: 
Enhancing Social 
and Cardiovascular 
Wellness in 
Community 
Dwelling Older 
Adults 

2016, USA, 
Journal of 
community health 
nursing 

Syftet med denna studie var 
att undersöka specifika 
förändringar i 
kardiovaskulära 
hälsomätningar hos äldre 
patienter före och efter djur 
interventioner. 

Design: Crossover design. 
  
Urval: 
28 deltagare, varav 12 män 
och 16 kvinnor mellan 60-102 
år. 
  
Datainsamling: En 
demografisk enkät har 
formulerats specifikt för 
denna studie. Stress mättes 
med Perceived stress scale 
(PSS). SF-36 har använts för 
att mäta deltagarnas hälsa. 
  
Analys: 
Spearmen, t-test och analys 
av varians har gjorts. 

Resultatet av denna studie 
visar att djurassisterad terapi 
har en signifikant positiv 
påverkan på patienternas 
blodtryck och hjärtfrekvens. 
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Le Roux, M. C. 
& Kemp, R.  

Effect of a 
companion dog on 
depression and 
anxiety levels of 
elderly residents in 
a long-term care 
facility 

2009, Sydafrika, 
Japanese 
Psychogeriatrics 
Society 

Syftet med denna studie var 
att utforska effekten av hund 
som sällskap för nivåerna av 
depression och ångest hos 
deltagare som bor på ett 
långtids omsorgsboende. 

Urval: 16 deltagare varav 
åtta män och åtta kvinnor, 
varav åtta i respektive grupp 
för djurassisterad intervention 
och i kontrollgrupp. 
  
Datainsamling: Symtom på 
ångest samlades in genom 
The Beck Anxiety 
Interventory (BAI), symtom 
på depression samlades in 
genom The Beck Depression 
Inventory (BDI). 
  
Analys: Cronbach’s alpha, 
Statistical package for Social 
Sciences (SPSS, Chicago, 
IL, USA) version 15 och 
Wilcoxon Signed Rank Test. 

Resultatet av denna studie 
visade att det inte fanns 
någon signifikant skillnad 
mellan båda grupperna 
gällande depression och 
ångest innan och efter 
djurassisterad 
intervention.  Däremot kunde 
signifikant skillnad upptäckas 
inom gruppen som fick 
djurassisterad aktivitet. 
Resultatet av studien visade 
att djurassisterade aktiviteter 
kan göra skillnad i symtom för 
depression hos personer som 
bor på långtids 
omsorgsboenden. 
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Moretti, F., De 
Ronchi, D., 
Bernabei, V., 
Marchetti, L., 
Ferrari, B., 
Forlani, C., 
Negreti, F., 
Sachetti, C. & 
Atti, A. R.  

Pet therapy in 
elderly patients with 
mental illness 

2011, Italien, The 
official Journal of 
the Japanese 
Psychogeriatric 
Society 

Syftet med denna studie var 
att utvärdera effekterna av 
djurassisterade interventioner 
med äldre patienter drabbade 
av olika psykiatriska 
diagnoser, boende på ett 
äldreboende i den övre 
socioekonomiska delen av 
Italien. Resultatet fokuserade 
huvudsakligen på kognitiva 
funktioner, humör och 
subjektiv upplevelse av 
livskvalitet. 

Design: Kvalitativ studie. 
  
Urval: 21 deltagare varav 20 
kvinnor och en man med 
medelåldern 84,7 +/- 9.9 år. 
  
Datainsamling: Patienterna 
fyllde in Mini-mental State 
Examination (MMSE) och 15-
items Geriatric Depression 
Scale (GDS, samt ett enkelt 
formulerat frågeformulär om 
livskvalitet under två veckors 
tid. 
  
Analys: Jämförelse av 
MMSE, GDS och 
frågeformuläret gällande 
livskvalitet mellan innan 
första djurassisterade 
interventioner och efter första 
djurassisterade interventioner 
där ett frågeformulär om 
förhållandet till 
djurintervetionen lades till. I 
enskilda och sammanslagna 
testuppgifter jämfördes 
frekvenser och värde mellan 
grupper respektive 
individuellt. 

Resultatet i denna studie 
visade att deltagarna ansåg 
att djurassisterad terapi ökade 
deras upplevelse av 
livskvalitet samt en förbättring 
med 50 procent gällande 
depressiva symtom. 
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Nordgren, L & 
Engström, G.  

Effects of dog-
assisted 
intervention 
on behavioural and 
psychological 
symptoms of 
dementia 

2014, Sverige, 
Nursing older 
people.  

Syftet med denna studie var 
att undersöka effekten av hur 
hundassisterad intervention 
påverkar beteendemässiga 
och psykologiska symtom 
hos patienter med demens 
under en sex månaders 
period.  

Design: 
Två grupper, mätte över tid 
före och efter 
undersökningen. 
 
Urval: 
33 deltagare, vara 11 män 
och 22 kvinnor mellan 63-94 
år.  
 
Datainsamling:  
MMSE användes för att mäta 
deltagarnas kognitiva 
funktion. BPSD har använts 
för att mäta 
beteendemässiga och 
psykiska symtom: CMAI och 
MDDAS har använts för att 
bedöma BPSD.  
 
Analys:  
Medelvärde och ett p-värde 
har tagits fram.  

Resultatet av studien visade 
att hundassisterande 
interventioner kan fungera 
som ett komplement till 
farmakologisk behandling när 
de kommer till olika 
beteendemönster.  
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Olsen, C., 
Pedersen, I., 
Bergland, A., 
Enders-Slegers, 
M-J., Patil, M. & 
Ihlebaek, C. 

Effect of animal-
assisted 
interventions on 
depression, 
agitation and 
quality of life in 
nursing home 
residents sufering 
from cognitive 
impairment or 
dementia: a cluster 
randomized 
controlled trial 

2015, Norge, 
International 
Journal of 
Geriatric 
Pschychiatry 

Syftet med denna studie var 
att undersöka möjliga effekter 
på depression, oro och 
livskvalité hos äldre personer 
med demens eller kognitiva 
begränsningar som bor på 
äldreomsorgsboende, med 
hjälp av djurassisterade 
aktiviteter och en uppföljande 
studie. 

Urval: 10 av 90 förfrågade 
äldre omsorgsboenden 
deltog i studien, varav 58 
stycken deltagare totalt. 28 
stycken deltog i en 
interventionsgrupp och 30 
stycken deltog i en 
kontrollgrupp. 
 
Datainsamling: Depression 
mättes genom Cornell Scale 
for Depression in Dementia 
(CSDD), Oro och rastlöshet 
mättes i Brief Agitation Rating 
Scale (BARS), Livskvalitet 
mättes genom den norska 
versionen av Quality of Life in 
Late-stage Dementia 
(QUALID). Kognitiva 
funktioner mättes i The 
Clinical Dementia Rating 
Scale (CDR) 
 
Analys: Cronbach’s alpha, 
One-way ANOVA för 
kontinuerlig data, chi-square 
för kategorisk data samt en 
modifierad metod utvecklad 
av Teri et al. för att jämföra 
kliniskt signifikanta skillnader 
inom depression. 

Resultatet i denna studie 
visade att det fanns en 
signifikant effekt gällande 
depression och livskvalitét hos 
deltagare med svår 
demenssjukdom i uppföljnings 
studien. För livskvalitet fanns 
det en signifikant effekt för 
djurassisterad aktivitet direkt 
efter interventionen. Det 
uppgavs inte ha funnits någon 
effekt gällande oro. 
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Phelps, A. K., 
Miltenberg, R. 
G., Jens, T. & 
Wadeson, H.  

An investigation of 
the effects of dog 
visits on 
depression, mood, 
and social 
interaction in 
elderly individuals 
living in a nursing 
home 

2008, USA, 
Behavioral 
Interventions 

Syftet med denna studie var 
att utvärdera äldre personers 
upplevelse av effekterna för 
hundbesök utförda varje 
vecka på omsorgsboende 
gällande depression, humör 
och sociala interaktioner. 

Urval: Fem deltagare varav 
tre kvinnor respektive två 
män i åldrarna mellan 79-90 
år. 
  
Datainsamling: Genom 
observationer och 
frågeformulär som deltagarna 
genomförde, samlades data 
in gällande sociala 
uppföranden som 
definierades enligt Ficks 
(1992) modell, sociala 
interaktioner genom 
inspelning, depression 
genom Geriatric Depression 
Scale (GDS), humör genom 
Philadelphia Geriatric Center 
Positive and Negative Affect 
Scale (PANAS) och en 
sammanfattning av besöken 
och interaktionen som 
rangordnades av 
hundägaren.  

 
Analys: För att se effekten 
av hundbesöken 
analyserades data ifrån innan 
interventionen började, under 
interventionen och när 
undersökningen var klar. Man 
jämförde sedan den data 
som framkommit. 

  

 

Resultatet i denna studie 
visade att hundbesök inte 
alltid har terapeutiska effekter 
och författarna till studien 
föreslår att mer forskning inom 
området behövs innan fördelar 
med hundbesök kan 
bekräftas. 
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Thodberg, K., 
Uhrskov 
Sørensen, L., 
Videbech, P. B., 
Poulsen, P. H., 
Houbak, B., 
Damgaard, V., 
Keseler, I., 
Edwards, D. & 
Christensen, J. 
W. 

Behavioral 
Responses of 
Nursing Home 
Residents to Visits 
From a Person with 
a Dog, a Robot 
Seal or a Toy Cat 

2016, Danmark, 
Anthrozoos 

Syftet med denna studie var 
att undersöka om äldre 
patienter på 
omsorgsboenden skiljer sig i 
interaktion med en hund 
jämfört med ett leksaksdjur 
som besöker patienterna 
varannan vecka. Syftet var 
att rikta in sig på att mäta 
kvalitativa variabler av 
beteendemönster. 

Design: Randomiserad 
kontrollerad blockdesign. 
  
Urval: 
100 deltagare var med i 
studien, varav 69 kvinnor och 
31 män med en medelålder 
på 85,5 år. 
  
Datainsamling: 
Data har samlats in med 
hjälp av observationer och 
videoinspelningar. Mini-
Mental State Examination 
(MMSE) har använts för att 
mäta deltagarnas kognitiva 
status. The Gottfries-Bråne-
Steen scale (GBS) har 
använts för att mäta 
deltagarnas 
funktionsnedsättning, språk, 
psykiska symtom, vardagliga 
funktion samt 
beteendemönster. The 
Geriatric Depression Scale 
(GDS) har använts för att 
mäta depressiva symtom. 
  
Analys: Beteende variabler 
analyserades med en 
generaliserande linjär, mixad 
modell för att presenteras 
som binomiala fördelningar. 
Analyser gjordes med 
Student’s t-test, Kruskal-
Wallis Test och Wilcoxon 
Rank Sum Test. 

Resultatet i denna studie 
visade att hund och robot-säl 
hade störst inverkan på 
deltagarnas interaktion när de 
gällde fysisk kontakt, 
ögonkontakt och verbal 
kommunikation. 
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Syftet med denna studie var 
att undersöka effekten av hur 
ett hundbesök varannan 
vecka påverkar äldre 
människors sömnmönster 
och välbefinnande. 

Design: Randomiserad 
complete block design. 
  
Urval: 
100 deltagare varav 
medelåldern var 85,5 år. 
  
Datainsamling: 
Observation och intervjuer. 
Mini-Mental State 
Examination (MMSE) 
användes för att mäta 
deltagarnas kognitiva status. 
Gottfries-Bråne-Steen (GBS) 
användes för att mäta 
deltagarnas 
funktionsnedsättning, språk, 
psykiska tillstånd, vardagliga 
funktion och beteenden. 
Geriatric Depression scale 
(GDS) användes för att mäta 
depressiva symtom. 
Confusion Assessment 
Method (CAM) användes för 
att mäta hur patienten 
uppfattar tid, rum och person. 
  
Analys: 
Student’s t-test användes för 
att undersöka eventuella 
förändringar i GBS, vikt och 
BMI. Skillnaden mellan 
MMSE och GDS testades 
med hjälp av Wilcoxon 
signed-rank. Skillnader på 
förhållanden mellan de olika 
omsorgsboenden mättes 

Resultatet av studien visade 
ingen effekt på deltagarnas 
mentala hälsa. Sambandet 
mellan sömnmönster och 
hundbesök kräver mer 
forskning.   
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med hjälp av Kruskal-Wallis 
test. 

 


