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Sammanfattning 

Bakgrund: 

Demenssjukdom är en obotlig progressiv sjukdom som medför olika beteendemässiga 

förändringar. Sjukdomens ständiga förändringar kräver ökad kunskap och kompetens 

från hälso- och sjukvård där vårdpersonal står för bemötande och omvårdnad som kan 

skapa skillnad och betydelse. Hundar i vården med syfte att skapa positiva effekter är 

en icke farmakologisk behandlingsmetod där aktuell forskning är begränsad. Med 

detta ansågs det värdefullt att genomföra en litteraturöversikt som undersöker 

betydelsen av vårdhundar för personer med demenssjukdom.  

 

Syfte: 

Att beskriva betydelsen av hundar i vården för personer med demenssjukdom. 

 

 

Metod: 

En litteraturöversikt med 13 originalartiklar från databaserna Cinahl Complete, 

MEDLINE och PubMed enligt Fribergs analysmetod.  

 

Resultat: 

Resultatet visade på positiva effekter vid depression samt välbefinnande för 

personer med demens. Även fysisk aktivitet och balans förbättrades. Signifikanta 

känslomässiga skillnader såsom ökad glädje och välbehag samt minskad ångest, oro 

och sorg uppmärksammades. Effekten av hundar i vården kunde även liknas med 

taktil massage. 

 

Diskussion: 

Huvudfynden diskuteras med utgångspunkt från Virginia Hendersons teori om 

vårdens grundprinciper av att tillfredsställa behov. 

 

Nyckelord:  

 Djurassisterade interventioner, Demenssjukdom, Hundar i demensvård, Välbefinnande.



  
 
 

 

Abstract 

Background: 

Dementia is an incurable progressive disease that causes various behavioral changes. 

The constantly changing nature of dementia requires an increased knowledge and 

competence level in the care system where care staff supplies treatment and care that 

can create meaning and make a difference. Dogs in healthcare with the aim of 

creating positive patient effects are a non-pharmacological treatment method where 

current research is limited. Therefore it was considered valuable to carry out a 

literature review examining the importance of care dogs for people with dementia.  

 

Aim: 

To describe the importance of dogs in the care of patients with dementia. 

 

Method: 

A literature review with 13 original articles from the databases Cinahl Complete, 

MEDLINE and PubMed were used and analyzed using Friberg´s method. 

 

Results: 

The results showed positive effects on depression, well-being, physical activity and 

balance. Significant emotional differences such as increased joy and overall well-

being, reduction in apathetic states as well as reduced anxiety and sadness has been 

noticed. The effect of dogs in care could be likened to tactile massage. 

 

Discussion: 

The authors discussed and reflected jointly on the main findings of the result based 

on Virginia Henderson's theory of the basic principles of care to satisfy human 

needs. 
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Inledning 

Vi har valt vårt ämne, hundar i demensvård, därför att demenssjukdom är en utbredd 

folkhälsosjukdom där antalet insjuknande personer ökar för varje år. Allmänsjuksköterskan 

behöver ha kunskap om demenssjukdom och om olika former och symtom vid demens. 

Allmänsjuksköterskan behöver ha kompetens och förståelse för individen som lever med 

demenssjukdom samt även förståelse och kontakt med närstående då relationen skapar 

möjligheter att sätta sig in i situationen från patientens utgångspunkt på bästa möjliga sätt. Vi 

ville undersöka vilken betydelse hundens närvaro har för personer med demenssjukdom. Vår 

egen kunskap i ämnet var liten och vi ville få ökad kunskap om alternativa 

behandlingsmetoder med hundar i vården inom området. Det har under senare år 

uppmärksammats att hundar, och även i viss mån andra djur, kan ha positiva effekter för 

välbefinnandet. Det finns ett intresse i att undersöka det närmare. 

 

Bakgrund 

Demens 

Demens är ett begrepp och en diagnos för olika symtom orsakade av hjärnskador vilka kan 

variera och ge uttryck som skiljer sig åt beroende på vilken del av hjärnan som berörs 

(Larsson & Rundgren, 2010). I nuläget finns närmare 130 000–150 000 människor i Sverige 

som lever med en diagnostiserad demenssjukdom och antalet ökar för varje år 

(Socialstyrelsen, 2017). Den vanligast förekommande typen av demens är Alzheimers 

sjukdom. 

 

Patofysiologi  

Demenssjukdom innebär en kognitiv nedsättning som sätter de intellektuella funktionerna i 

hjärnan ur spel vilket skapar obalans i de vardagliga funktioner en frisk människa har. 

Sjukdomen är kronisk med en progressiv och negativ prognos där symtom ständigt förändras 

ju längre sjukdomen fortskrider (Socialstyrelsen, 2017). Inom begreppet demenssjukdom 

finns tre undergrupper. Dessa undergrupper är; primärdegenerativa demenssjukdomar, 

vaskulära demenssjukdomar och sekundära demenssjukdomar. I vissa fall förekommer en 

blandning av olika former. Orsakerna till de olika demenssjukdomarna skiljer sig åt (Larsson 

& Rundgren, 2010). 
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Primärdegenerativ demenssjukdom orsakas av sjukdomsprocesser i hjärnvävnaden. Delar 

av hjärnans nervceller dör och senila plack bildas vilket leder till att hjärnan inte längre kan 

överföra nervimpulser som är viktiga för de kognitiva funktionerna. Hela hjärnan drabbas 

men främst hjärnans temporallober och parietallob vilket leder till minnesproblematik. 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demens (Larsson & Rundgren, 2010). 

Vid vaskulära demenssjukdomar är den vanligaste sjukdomen MID (Multi Infarkt 

Demens) som orsakas av åderförkalkning i hjärnan. Dessa åderförkalkningar bildar 

kärlskador. Hjärnan får otillräcklig blodförsörjning vilket orsakar ett flertal skador i 

hjärnvävnaden, exempelvis hjärninfarkt eller hjärnblödning (Larsson & Rundgren, 2010). 

Vid sekundära demenssjukdomar finns en bakomliggande somatisk orsak som leder till att 

hjärnvävnaden skadas och ett demenstillstånd uppstår. Exempel på detta är alkoholrelaterade 

skador, hjärntumörer eller Parkinsons sjukdom. Det kan även uppstå vid vitamin B12-brist 

(Larsson & Rundgren, 2010). 

 

Symtom vid demenssjukdom 

Sjukdomen ger symtom som svårigheter att planera och genomföra vardagliga aktiviteter. 

Typiska symtom vid demenssjukdom är koncentrationssvårigheter och problematik att minnas 

händelser i nutid. Svårigheter uppstår i att känna igen personer och att lokalisera sig där 

geografiska närområden som tidigare varit bekanta blir svåra att orientera sig i. Andra 

kognitiva förmågor som kan påverkas negativt är talet där afasi kan bli en konsekvens vilket 

problematiserar personens möjligheter att kommunicera och föra sin talan. Tidsuppfattning, 

minnet och tänkandet påverkas vilket leder till progressiva personlighetsförändringar där 

emotionella störningar på sikt blir en följd. Det kan upplevas som obehagligt för personen 

vilket gör att nedstämdhet, oro och beteendeförändringar ofta uppstår i samband med 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Miljö  

Personer med demenssjukdom kan vara sårbara då deras förmågor är nedsatta i olika former. 

Omgivningen kan upplevas som en stressande miljö och svår att orientera sig i om plötsliga 

omständigheter uppstår som exempelvis vid flytt från eget boende till ett stödboende. Dessa 

situationer sätter hög press på de drabbade där anhöriga och vårdpersonal måste samarbeta för 

att uppnå en bra vårdsituation. Vårdpersonal ställs inför viktiga åtaganden där miljö liksom 

omvårdnad är av lika stor betydelse. Enligt en studie visades det att personer med 
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demenssjukdom och som har en synnedsättning kan hamna i en stressad situation när plötsliga 

och oförberedda händelser eller ljud uppstår vilket kan upplevas obehagligt där oro eller 

agitation kan bli en konsekvens (While, 2017). Socialstyrelsen betonar vikten av en 

personcentrerad vård där vårdmiljön har en viktig betydelse för att underlätta vardagen och 

bidra till en så god livskvalitet som möjligt för personer som vårdas med demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2017). Vårdmiljön har betydelse för att kunna sätta personer med 

demenssjukdom i fokus och ge vårdpersonal möjligheter till att anpassa en nivå där förståelse 

för olika problem och svårigheter som uppstår i samband med sjukdomen föregår. 

 

 
Behandling 

Farmakologisk behandling 

Sjukdomen orsakar olika beteendestörningar samt psykologiska och verbala förändringar. 

Fysisk agitation och aggressivitet är kännbara beteendeförändringar för sjukdomen. Dessa 

symtom behandlas delvis med antidepressiva läkemedel, stämningsstabiliserande läkemedel 

och antipsykosläkemedel (Finkel, Costa e Silva, Cohen, Miller & Sartorius, 1996). 

   Agitation kan ge uttryck i olika former och kräver farmakologisk behandling. Aggressivt 

beteende, fysiskt utan aggressivt beteende, verbal aggressivitet eller att personen går undan är 

exempel på agiterande beteenden. Det har visat sig att vårdpersonal som vårdar personer med 

demenssjukdom emellanåt ställs i ett krävande arbete, ibland även utmanande. Både 

vårdpersonal, anhöriga och andra människor som umgås med personer som har en 

demenssjukdom ställs inför svåra utmaningar och hårt arbete (Van vracem, Spruytte, 

Declercq & Van Audenhove, 2016).  I en studie av Yakimicki, Edwards, Richards och Beck 

(2018) redogör dem för att aggressiva beteenden räknas som alla beteenden som hotar eller 

förolämpar en annan människa eller omgivningen. När en demenssjuk person uppvisar ett 

aggressivt beteende innebär detta ofta en stressande situation både för vårdpersonal och även 

för patienten som inte kan kontrollera sina känslor och beteendet i stunden. 

 

Icke farmakologisk behandling 

 

Det finns få genomförda studier som inkluderar olika typer av stimuli angående icke-

farmakologiska behandlingsmetoder för personer med demenssjukdom (Connors et al., 2018). 

Icke farmakologiska behandlingsmetoder har genomförts för att skapa belägg i möjligheten 

att reducera och minska beteendeförändringar vid vård av personer med demenssjukdom 
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(Scales, Zimmerman & Miller, 2018). Alla former av icke farmakologiska 

behandlingsmetoder kan bidra till att hjälpa patienterna att hantera omgivningen bättre. 

Djurassisterade aktiviteter är en icke farmakologisk behandlingsmetod som syftar till att 

skapa positiva effekter, minimera rädsla och oro samt att söka minska symtom vid olika 

sjukdomsstadier (While, 2017). Djurassisterade aktiviteter i olika former kan även bidra till 

ökad fysisk aktivitet. Fysiska funktioner är viktiga för äldre personer för att behålla styrka i 

kroppen och ge stadga till skelettet, öva balansen och göra kroppen uthållig för ett åldrande. 

Fysiska funktioner ger människor möjlighet att åldras på ett självständigt sätt. Djurassisterade 

aktiviteter kan implementeras i vården efter den äldres egna förmågor och möjligheter. Fysisk 

aktivitet kan exempelvis övas med hjälp av en vårdhund på olika sätt. Oro med depression 

som följd är vanligt hos personer med demenssjukdom vilket är ett stort hälsoproblem där 

olika lösningar för att minska onödigt lidande behövs (Brown Wilson, Nguyen, Arendt & 

Scott, 2019). Effektiviteten av icke farmakologiska behandlingsmetoder för att minimera oro 

och andra symtom har studerats. Det behövs dock fler studier som bekräftar ändamålet samt 

vilka behandlingsmetoder som ger effekt vid olika symtom. 

 

Djur i vården 

Införandet av djur i vården tog fart under sent 60-tal och användes då inom pediatriken 

(Hooker, Holbrook Freeman & Stewart, 2002). Några år senare, år 1975, expanderades 

användandet av djur i vården till äldreboenden där metoden visade positiva resultat på de 

äldres fysiska, psykologiska och sociala status. Detta ledde till att fler forskare ville undersöka 

betydelsen och nyttan av djur i vården. 

I Socialstyrelsens riktlinjer för demensvård finns sällskapsdjur i vården med som en 

tänkbar och sannolik åtgärd att tillgå för att minska stress och oro samt att bidra till en social 

samvaro för personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2014).  

Socialstyrelsen har gjort en sammanfattning av djur i vårdens påverkan och undersökt 

vetenskapligt stöd för insatser med en vårdhund. Det konstaterades att det inte finns 

tillräckliga vetenskapliga belägg för att en vårdhund kan ge betydande hälsoeffekter i 

gruppaktiviteter, men att för en enskild individ ses det som en möjlighet att ge betydelse och 

kan göra skillnad i tillvaron. De positiva effekter man kan se med en vårdhund är att de äldre 

uppvisar känslor som glädje, minskad oro och stress, minskad psykisk ohälsa samt att det 

bidrar till mindre ensamhet och uppmuntrar till social samvaro. Om hundar i 

vårdverksamheter används ska det utgå från ett systematiskt kvalitetsarbete vilket ska 
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innehålla att riskanalys utförs samt att förebyggande åtgärder vidhålls med uppföljning. Det 

ska finnas rutiner för att använda hundar i vården och syftet med aktiviteten ska vara 

sammanställd både på gruppnivå och individnivå (Socialstyrelsen, 2014).  

Djurassisterade aktiviteter beskrivs som ett tillvägagångssätt för att främja sociala 

interaktioner hos boende på vårdhem med demenssjukdom. Tanken med metoden är att 

främja hälsa och skapa en positiv upplevelse men även att bidra till avslappning, reducera 

symtom och ge rehabilitering (Marx et al., 2010). Fördelar med djur i vården är att söka skapa 

positiva effekter som är värdefulla både för boende och personal efter individens egen 

förmåga (Stull, Hoffman & Landers, 2018). 

Att involvera djur i vården kan även medföra risker som vårdpersonal bör vara medvetna 

om innan införandet av vård djuret sker (Stull, Hoffman & Landers, 2018). En risk kan vara 

att djuret kan bära med sig någon form av smitta som kan spridas till de boende eller 

personalen. En annan risk är att djuren kan skada de boende eller personal genom att 

exempelvis bita eller riva dem. Författarna i en studie menar att de positiva fördelarna djuren i 

vården kan ha väger upp för eventuella risker (Hooker, Holbrook Freeman & Stewart, 2002). 

För att hunden ska få involveras i vården med terapeutiskt eller vårdande syfte måste hunden 

ha genomgått en utbildning samt genomfört ett lämplighetstest 

(http://www.vardhundskolan.se/). Hunden ska även ha ett giltigt friskhetsintyg. Detta görs för 

att minska risken för skador hos hunden samt personer i dess närhet. 

 

Begrepp 

Djur i vården kan användas med olika behandlingsmetoder. Ett samlingsnamn för 

djurassisterad terapi och djurassisterade aktiviteter är djurassisterade interventioner (DAI), 

som på engelska kallas Animal assisted Intervention (AAI) (Lerner & Silfverberg, 2014).  

   Inom kategorin AAI finns olika metoder som används i vården. Exempelvis Animal assisted 

therapy (AAT), djurassisterad terapi, som är en metod då djuret är utbildat och används i en 

målinriktad process. Patienten träffar det utbildade djuret under en bestämd tid och får då 

utföra personligt utformade aktiviteter tillsammans med personal som är utbildad för 

aktiviteten. Syftet är att skapa positiva effekter för patienter inom vård och omsorg.  

Dog assisted therapy (DAT) är en variant av AAT där specifikt terapihundar används vid 

sessionerna. Ytterligare finns Dog assisted activity (DAA) vilket innebär aktiviteter med en 

besökshund som inte är utbildad. Animal assisted activity (AAA), djurassisterade aktiviteter 

http://www.vardhundskolan.se/
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syftar till olika former av aktivitet med ett djur närvarande inom vård och omsorg för att 

skapa positiva effekter för patienterna (Nordgren & Engström, 2014a). 

 

Välbefinnande och livskvalitet 

Personer med demenssjukdom har ofta ett lågt mått av välbefinnande varpå metoder för att 

förbättra deras livssituation måste identifieras och implementeras. En studie beskriver olika 

icke farmakologiska behandlingsmetoder där en tänkbar metod är djurassisterade 

interventioner då hundar medverkar (Nordgren & Engström, 2014a). 

Livskvalitet beskrivs som ett mått på en persons subjektiva upplevelse av välmående. Inom 

hälso- och sjukvård är det ett begrepp som bör uppmärksammas hos patienter i alla 

vårdsituationer och behandlingsformer. Vård innebär inte enbart den kroppsliga omvårdnaden 

utan även själslig omvårdnad ska ingå. Lycka och välmående är bidragande faktorer för att 

uppleva hälsa och det är viktigt att vårdpersonal bekräftar och ser individen. Personer med 

demenssjukdom är i behov av vårdpersonal som stärker och stöttar när minnet och det logiska 

tänkandet sviktar (Nordenfelt, 2010). 

Möjligheter finns att förbättra välbefinnande för personer med demenssjukdom med hjälp 

av icke farmakologiska behandlingsmetoder. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 

inom vården för personer med demenssjukdom skapar förutsättningar att påverka 

välbefinnande. Syftet med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder med hjälp av icke 

farmakologiska behandlingsmetoder är att skapa känslor av välbehag hos patienten vilket 

leder till yrkesmöjligheter för vårdgivaren. När vårdpersonal bryr sig om personen i 

sjukdomen och ser möjligheter till förbättring utöver den farmakologiska behandlingen ges ett 

helhetsperspektiv av vård och omsorg vilket skapar förutsättningar för att uppnå ökat 

välbefinnande och livskvalitet för patienten. En bra arbetsmiljö där vårdare och patient ser 

möjligheter till förbättring ger förutsättningar för en god vårdmiljö (Wood, Fields, Rose & 

McLure, 2017). 

Att kunna tillgodose en persons behov är en viktig utgångspunkt för att uppnå hälsa. 

Patienters behov är individuella och den subjektiva upplevelsen skiljer sig åt även om de 

grundläggande behoven för människor är likställda (Henderson, 1970). Henderson framhäver 

sjuksköterskans roll i att hjälpa patienter att tillgodose dagliga behov, levnadsvanor och att 

hjälpa till med aktiviteter personen vanligtvis skulle kunna utföra själv. Vardagliga behov 
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som att klä på sig, kunna äta själv och klara av daglig omvårdnad och toalettbestyr behöver 

sjuksköterskan motivera till och ibland hjälpa personen med (Socialstyrelsen, 2016). 

Sjuksköterskans arbete, roll och betydelse 

Sjuksköterskan har till uppgift att interagera med patienten för att kunna uppnå en 

vårdrelation av betydelse enligt Henderson (1966). Vårdrelationen bygger på samtal med 

kommunikation som involverar patienten. Observationer från sjuksköterskan i att se och 

lyssna på patienten är grundläggande förutsättningar för att kunna ge bra omvårdnad. Vid 

samtal och observationer får sjuksköterskan en bild av patientens problem och behov. 

Sjuksköterskan genomför omvårdnadshandlingar som är behövliga för patientens hälsa där 

målet är att uppnå självständighet och oberoende. Sjuksköterskan handlar istället för patienten 

i situationer då patienten själv inte kan utföra vardagliga handlingar och tillfredsställa 

individuella behov. Sjuksköterskan bör skapa ett samspel med patienten där vårdande, omsorg 

och planering utgår från ett intresse av att vilja se behov och möjligheter. Sjuksköterskan bör 

lyssna och dela med sig av sina egna tankar och känslor. Sjuksköterskan har ett ansvar att 

möjliggöra betydelsen av vårdmötet för båda parter. Ju högre nivå av delaktighet desto mer 

oberoende kommer patienten att uppleva jämfört med om sjuksköterskan själv tar kontrollen 

(Henderson, 1966).  

Henderson ansåg att många teorier om sjuksköterskans arbetsuppgifter fram till 1930-talet, 

inte innehöll någon tydlig sjuksköterskereform med generella riktlinjer. Tidigare hade många 

sjuksköterskor självlärt stora delar av professionens arbetsuppgifter där sjuksköterskan oftast 

enbart ansågs gå under övervakning av läkare. Henderson menade att de misslyckades med 

aspekten av att identifiera den oberoende och självständiga sjuksköterskans roll och 

möjligheter vilket har gjort att hennes arbete lett fram till en betydande utvecklig (Henderson, 

1966). 

En demenssjukdom går inte att bota och symtomen varierar och ökar med tiden vilket gör 

sjuksköterskans roll och åtgärder viktiga för att stödja och göra vardagen lättare för individen 

(Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskan ska göra sitt yttersta för att personen ska uppnå så god 

livskvalitet som möjligt i sjukdomens olika stadier. 

Generella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom är att den ska ges utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. Ändamålet är att sätta personen med demenssjukdom i fokus 

och bygga upp en mer personlig relation samt omvårdnad. Vårdmiljön samt vårdpersonalens 
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förståelse för de olika problem och svårigheter som kan uppstå för en person med 

demenssjukdom är av stor betydelse (Socialstyrelsen, 2017). 

I ett tidigt skede av sjukdomen ligger fokus på medicinsk utredning och diagnos. När 

personens behov av vård och omsorg ökar blir andra professioners kunskap och åtgärder allt 

viktigare. Ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt med olika professioner inom hälso- 

och sjukvård skapar tillsammans den vård och omsorg som behövs (Socialstyrelsen, 2017). 

Låg kunskap inom området kan leda till att personer med demenssjukdom får försenad 

diagnostisering då bedömningen blir svårare att genomföra (Cleary & Doody, 2016). Med 

ökad kunskap samt en personcentrerad vård kan denna process genomföras mer effektivt 

vilket leder till bättre vårdmöjligheter. Sjuksköterskor beskrev att det var lättare att ge vård till 

personer med demenssjukdom om de var kända hos vårdpersonalen. Personalen kunde då 

uppmärksamma ovanliga beteenden hos patienterna och försämringar i deras beteendemönster 

vid ett tidigare skede. En studie visade att relationen mellan sjuksköterskan och en person 

med demenssjukdom har stor betydelse (Boumans, Van Boekel, Baan & Luijkx, 2019). 

Sjuksköterskan behövde lära känna och få kunskap om en person med demenssjukdom vilket 

bidrog till att bevara personens autonomi vilket skapade en vårdande relation. En social, 

flexibel och välkomnande attityd hos sjuksköterskan skapade möjligheter till ett informativt 

och betydelsefullt vårdande. Att vårda med känsla och vilja bidrog till en kontakt med 

förståelse för personen. Individen kände sig sedd och stärkt i sin person.  

Sjuksköterskan behöver ha kunskap om begreppet hälsa och vad det innebär. Hälsa 

definieras inte enbart som frånvaro av sjukdom utan som ett tillstånd av fysisk men även 

själslig hälsa samt socialt välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Kroppslig och 

själslig vård kan lindra lidande om helheten av dessa tillstånd finns. Sjuksköterskans arbete 

ska utgå från ett personcentrerat perspektiv och innebär att vårda hela människan utifrån 

personens behov och förutsättningar. Hälsofrämjande omvårdnad innebär processer som 

inleds där sjuksköterskan stödjer personens förutsättningar. Processen hjälper personen att 

identifiera subjektiva upplevelser av hälsa vilket kan ge en känsla av hopp och motivation. Att 

undersöka olika behandlingsmetoder och alternativ, såväl farmakologiska som icke 

farmakologiska kan skapa bättre förutsättningar för en god omvårdnad. Att besöka eller vårda 

en person med demenssjukdom kan liknas vid en handling där personen tillfälligt distraheras 

och avleds från sin sjukdom och en betydelsefull relation kan uppstå (Swall, Ebbeskog, Lund 

Hagelin & Fagerberg, 2016). En person med demenssjukdom behöver trygga relationsband 
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till personer i sin närhet. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i sin yrkesroll att vårda och 

förstå patientens olika egenskaper, symtom, känslor och handlingar. 

 

Problemformulering 

Antalet äldre personer med demenssjukdom är stort och ökar i antalet insjuknande personer 

för varje år. Det är därför viktigt att identifiera olika tänkbara omvårdnadsinsatser för att 

kunna ge bästa tänkbara vård- och omsorg. Personer med demenssjukdom har ofta ett sänkt 

välbefinnande där preventiva behandlingsmetoder bör vara ett alternativ att tillgå i större 

utsträckning. Djur i vården är en icke- farmakologisk behandlingsmetod som kan främja 

välbefinnande. Det är viktigt att uppmärksamma livskvaliteten hos personer med 

demenssjukdom. Den medicinska behandlingen ger inte alltid önskad effekt mot symtom som 

agitation och aggressivitet och behandlingen kan innebära olika funktionsnedsättningar som 

dålig balans, synstörningar samt kognitiv nedsättning. Det är därför angeläget att utforska 

möjligheter till alternativa behandlingsmetoder. I sjuksköterskans arbete ingår att främja 

hälsa, såväl kroppslig som själslig. Behandlingsmetoder med hundar i vården skulle kunna 

vara ett hjälpmedel exempelvis vid djurassisterade terapier eller olika djurassisterade 

aktiviteter med syfte att skapa positiva effekter för personer med demenssjukdom. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva betydelsen av vårdhundar inom 

demensvård. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Sjuksköterskan har ett ansvar av att vårda och se till patientens enskilda behov där omvårdnad 

innebär mer än att enbart ställa medicinska diagnoser som är läkarnas ansvar (Henderson, 

1966). Virginia Hendersons teori beskriver sjuksköterskans ansvar för sin yrkesroll oberoende 

av läkarnas anamneser och diagnoser. Det vardagliga omsorgsarbetet bör inte enbart styras 

och påverkas av läkarnas beslut utan ska utgå från sjuksköterskans eget initiativ baserade på 

patientens enskilda behov. Patientens behov ser man genom samtal och närvaro. God 

omvårdnad bygger på att uppfylla behov där grunden ligger i uppmärksamhet och intresse 

från vårdgivarens sida. Samverkan mellan patient och sjuksköterska skapar god omvårdnad 

där fokus inte enbart är demenssjukdom. Goda förutsättningar skapas när man bjuder in 

patient och närstående i att delta i omvårdnadsplanering och kring möjliga vårdinsatser. 
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Hälsofrämjande åtgärder i omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och den icke 

farmakologiska behandlingen för sjukdomen är minst lika viktig som den farmakologiska. En 

vårdrelation ska bygga på ett förtroende för patienten hos sjuksköterskan vilken skapas och 

formas dagligen i vårdsituationer som uppstår (Henderson, 1966). 

Henderson beskriver sjuksköterskans grundläggande principer där tillfälligt stöd av 

patientens vardagliga behov, även de behov som inte uppfattas primära, ska hjälpas för att 

uppnå målet för patienten att bli oberoende och hel igen. Detta oavsett om den möjligheten 

helt, delvis eller inte alls finns ska utgångspunkten vara att sträva efter ett oberoende. 

Henderson anser att alla människor har en egen vilja att uppnå oberoende eller själva se och 

förstå helheten och sina behov för att kunna skapa eller behålla hälsa. Alla människor är unika 

men alla har samma grundläggande behov vilka kan variera och se olika ut från person till 

person. Det centrala i Hendersons teori är att sjuksköterskan har ett ansvar att vara 

uppmärksam, nyfiken och intresserad för var enskild individ för att kunna tillgodose olika 

behov och för att främja hälsa (Henderson, 1970).  

Författarna valde att använda Hendersons teori i diskussionsdelen då personer med 

demenssjukdom behöver vårdas utöver det primära vårdandet. Detta vårdande grundar sig i 

medicinering och att kartlägga sjukdomens olika stadier med ständiga uppdateringar vid   

omvårdnadsplanering. Då personer med demenssjukdom har ett sänkt välbefinnande behöver 

sekundära behov prioriteras likväl som de primära där handlingsåtgärder och möjligheter 

finns med i planering och det dagliga vårdandet. Varje individ har enskilda behov och 

önskningar som genom denna litteraturöversikt, knuten till Hendersons teori, betonar vikten 

av. De omvårdnadsåtgärder som ger icke farmakologiska behandlingsmetoder utrymme inom 

hälso- och sjukvård samt fokuserar på att se personen i sin helhet kommer ge bästa möjliga 

vårdalternativ och lösningar. 

 

Metod 

Författarna valde att genomföra en litteraturöversikt med vägledning av Fribergs (2017a) 

litteraturbaserade arbete. En litteraturöversikt genomförs för att ta reda på vad det finns för 

aktuell forskning, kunskap samt tidigare genomförda studier inom ett avgränsat område. Den 

används även för att beskriva vilka metoder samt teorier som finns inom det angivna 

kunskapsområdet. Metoden användes för att beskriva litteraturöversiktens syfte, betydelsen av 

att vårdas med hundar för personer med demenssjukdom. 
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Datainsamling 

Arbetet inleddes med informationssökning i källor på webben samt med nyhetsartiklar för att 

ringa in ett lagom stort område att utföra litteraturöversikten inom (Östlundh, 2017). 

Informationssökning av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna CANAL Complete, 

MEDLINE with Full text samt PubMed. De tre databaserna valdes då de innehöll ett stort 

antal relevanta artiklar samt då databaserna hade snarlika sätt att söka i. Svensk MeSH 

användes innan den inledande sökningen i databaserna för att författarna skulle skapa sig en 

uppfattning om synonymer till sökord. Inledande sökningar i CINAHL Complete var med 

ämnesorden; Pet therapy, Animal assisted therapy, Well-being samt Quality of life. Med hjälp 

av dessa kunde relevanta ämnesord identifieras. Ämnesorden som sedan valdes till sökblock 

ett var; Animal assisted therapy, Pet therapy och Animal physical therapy. Författarna 

använde sig även av sökningar med fritext; Dog therapy samt Canine assisted therapy. 

Ämnesord till sökblock två bestod av; Quality of life, Psychological well-being samt 

Dementia. Sökningen kompletterades med sökorden Well-being i fritext. Sökblock slogs 

därefter ihop till en ny sökning (se bilaga 1). 

Inledande sökningar som genomfördes i MEDLINE with Full text till sökblock ett bestod 

av ämnesorden; Animal assisted therapy, Physical conditioning animal, Physical therapist 

assistants, Dog therapy samt Animal assisted intervention. Sökningen kompletterades med 

fritext; Dog assisted therapy, Pet therapy samt Canine assisted therapy. Sökblock två bestod 

av ämnesorden; Quality of life samt Dementia. Dessa kompletterades med fritext-orden Well-

being och Psychological well-being. Därefter slogs sökblock ett och två ihop till en sökning 

(se bilaga 1). 

Sökningar i databasen PubMed till sökblock ett genomfördes med ämnesorden; Animal 

assisted therapy, Pet therapy samt Animal assisted group activities. Ämnesord till sökblock 

två bestod av Dementia. Sökningar i alla databaser genomfördes med Boolesk sökteknik 

vilket innebär att ämnesord och fritextord kombineras eller skiljs åt med hjälp av operatorerna 

AND eller OR (Östlundh, 2017). 

 

Urval 

Begränsning i litteraturöversikten var originalartiklar mellan år 2009–2019. Vidare gjordes en 

begränsning på språk till engelska i alla tre databaser. I CHINAL Complete gjordes ytterligare 

en begränsning till artiklar som endast var Peer-reveiwed (se bilaga 1). Författarna gjorde ett 

första urval med vägledning av Friberg (2017a) genom att läsa titeln på artiklarna för att se 
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om artikeln var relevant för litteraturöversiktens syfte. Med hjälp av syftet kunde författarna 

hitta relevanta artiklar med utgångspunkt inom tidigare nämnt område. Artikelns titel gav en 

första inblick i vad artikeln handlade om vilket var av stor nytta för ett senare urval. Detta 

följdes av att tillhörande abstrakt lästes samt att en kontroll genomfördes för att se om artikeln 

var tillgänglig. Inklusionskriterier var vetenskapliga originalartiklar om olika 

demenssjukdomar och olika djurassisterade behandlingsmetoder med inriktning på hundar. 

Även artiklar som enbart handlade om demenssjukdom inkluderades i urvalet för att få ett mer 

omfattande arbete. För att kunna granska artiklarna ställdes frågor som rörde artiklarnas 

trovärdighet, om de var aktuella för ämnet samt om de var inom den angivna tidsramen. 

Författarna valde att inkludera såväl kvalitativa samt kvantitativa artiklar. 

 

Dataanalys 

När urvalet av artiklar samt litteratur hade genomförts återstod analysering av det utvalda 

datamaterialet. Resultat artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att författarna skulle 

skapa sig en större uppfattning av innehåll samt för att förstå sammanhang (Friberg, 2017a). 

Artiklarnas syfte skulle spegla litteraturöversiktens syfte. Studierna dokumenterades för 

senare sammanställning. Studierna jämfördes sedan med varandra för att på så sätt se likheter 

respektive skillnader i teoretisk utgångspunkt, metod, analys, syfte och resultat (se bilaga 2). 

När dessa steg var genomförda sammanställdes studiernas resultat vilka bildade fyra olika 

teman. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är en viktig tankeprocess inför och under det vetenskapliga arbetet där 

författaren ansvarar för att etiskt tänkande ligger till grund för hela arbetets gång så att 

deltagare och individer som inkluderas respekteras och värnas om (Friberg, 2017b). 

Segesten (2017a) förklarar vikten av att författarna är sakliga i den bemärkelse att läsaren 

ska kunna förstå språket, sammanhanget och kontexten vilket i en litteraturöversikt 

underlättas med tydliga rubriker och underrubriker. Detta är något författarna måste vara 

uppmärksamma på och noggrant studera för att uppnå en välskriven uppsats. I 

litteraturöversikten har ett gott språkbruk och tydlighet som inte ger läsaren frågetecken eller 

oklarheter av betydelser använts. I forskningsetiskt övervägande behöver författarna hantera 

tankeprocessen i den bemärkelse att delar påbörjas och ändras om. En ny del kan också ta 

över arbetet från den senaste processen och flera områden kommer att bearbetas samtidigt. 
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Författarna kommer flera gånger få gå tillbaka men även tänka utifrån helheten av arbetets 

syfte i de olika områden och kategorier som ska ingå (Friberg, 2017b). 

 Litteraturöversikten innefattar kliniskt utförda kvantitativa och kvalitativa studier av 

omvårdnadshandlingar. Dessa ger forskningsprojektet konkreta resultat efter utförda moment 

att studera. Författarna behöver ur forskningsetisk synpunkt granska och analysera resultaten 

vaksamt för att kunna fastställa för- och nackdelar på ett korrekt sätt (Segesten, 2017b). I 

litteraturöversikten har författarna haft i åtanke att ständigt ställa sig frågan om hur personer 

med demenssjukdom benämns. Att inte låta nedlåtande var viktigt för författarna i tanke- och 

skrivprocessen. Benämningar som åldersförvirrade, dementa samt senila exkluderades i 

arbetet då det kan uppfattas som nedvärderande. Istället använde författarna ord som en 

person med demens och/eller patient med demenssjukdom. 

 

Resultat 

 

Välbefinnande och livskvalitet 

Betydelsen av vård med hundar för personer med demenssjukdom har påvisats i ett flertal 

studier. Vårt resultat visade att hund-assisterade interventioner kan ha positiv effekt för 

personer med demenssjukdom vid depression samt leda till ett högre mått av personens 

välbefinnande (Kårefjärd & Nordgren, 2018; Mosello et al., 2011; Sanchez-Valdeon et al., 

2019; Wesenberg, Mueller, Nestmann & Holthoff- Detto, 2019). Vidare visade resultatet att 

symtom som aggressivitet och agitation kan minskas hos personer med demenssjukdom med 

hjälp av behandlingsmetoder som involverar hundar. Genom att minska sådana symtom kan 

livskvaliteten och välbefinnandet öka med denna typ av behandling vid vård av personer med 

demenssjukdom (Kårefjärd & Nordgren, 2018; Sanchez-Valdeon et al., 2019). Bland annat 

sågs fler leenden och färre ansiktsuttryck som gav uttryck av obehag hos personerna med 

demens. Den positiva effekten kunde även ses hos vårdgivare samt hos närstående som ofta 

upplevde att vården innebar ett tungt arbete. 

En studie av Angeles Briones, Pardio- Garcia och Escribano- Sotos (2019) visade på 

förbättring av välbefinnande och livskvalitet hos ett flertal deltagare med demenssjukdom. 

Studien visade till en början inga större mätbara skillnader på deltagarnas välbefinnande och 

livskvalitet men sammanfattningsvis, och ju längre tiden gick, blev dessa skillnader tydligare 

och medförde positiva resultat. Över tid sågs även betydande skillnader i ett reducerat 

användande av psykofarmaka hos deltagarna.  



  14 (37) 
 

En studie av Nordgren och Engström (2014b) fick utomstående kritiker att ifrågasätta 

studiens trovärdighet då resultatet av de hund-assisterade terapisessionerna byggde på 

deltagarnas egna känslor och uppfattningar. Deltagarna ansågs inte adekvata på grund av 

deras nedsatta psykologiska medvetenhetsgrad. Djurassisterade interventioner visades i 

studien kunna förbättra välbefinnande för personer med demenssjukdom. 

Sammanfattningsvis, utifrån dessa studier, kan sägas att djur-assisterade interventioner 

verkade ha en betydelse för personer med demenssjukdom även om små betydelser vid olika 

tillfällen bara gick att utläsa (Nordgren & Engström, 2014b). En studie av Friedman et al. 

(2014) och Olsen, Pedersen, Bergland, Enders- Slegers och Ihlebaek (2016) visade ingen 

tydlig mätbar effekt på livskvalitet för personer med demenssjukdom utan endast mindre 

skillnader kunde påvisas. 

 

Fysisk aktivitet 

Tidigare forskning har visat att hund-assisterade interventioner kan ha positiv effekt på fysisk 

aktivitet och balans hos personer med demenssjukdom vilket kan leda till en minskning av 

depressiva symtom (Mosello et al., 2011; Olsen, Pedersen, Bergland, Enders- Slegers & 

Ihlebaek, 2016). Hundens närvaro resulterade i fler rörelsemoment i form av exempelvis att 

titta efter hunden, böja sig framåt för att plocka upp hundens leksak eller genom att klappa 

den vilket ledde till ökad motorik hos deltagarna. Resultatet av djur-assisterade terapier ökade 

aktivitet och rörelse hos personer med demens vilket genererade ökad glädje och välbehag 

(Friedman et al., 2014). Aktiviteter som att borsta hundens päls kunde överföras till att borsta 

sitt eget hår vilket kunde leda till bättre möjligheter för egenvård. Små betydelsefulla 

skillnader vid aktivitetstillfällena visade på goda resultat och effektfull betydelse av hundar 

vid vård av personer med demenssjukdom. En annan studie med djur-assisterade terapier med 

en vårdhund med syfte att leda till bättre socialisering och en utveckling av prosociala 

beteenden visade på en ökning av fysisk kontakt och aktivitet hos deltagare med 

demenssjukdom av olika grader (Perez-Saez, Perez-Redondo & Gonzalez-Ingelmo, 2019). En 

studie av Mosello et al. (2011) visade dock att interaktionen mellan samma personer och ett 

gosedjur hade likvärdig effekt vilket konstaterade att det inte säkerligen handlade om hundens 

närvaro för att uppnå dessa resultat. 
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Känslor 

Flera studier visade signifikanta känslomässiga skillnader hos deltagare vid interaktion mellan 

människor och hundar (Mosello et al., 2011; Olsen, Pedersen, Bergland, Enders- Slegers & 

Ihlebaek, 2016). Enligt dessa studier minskade känslor som ångest, oro och sorg i samband 

med hundaktiviteter där effekten över en längre tid återstod hos personer med 

demenssjukdom. Positiva känslor och vakenhet ökade hos deltagarna vilket medförde ett 

högre mått av välbefinnande.  

En annan studie med deltagare som hade demens och depression samt ett apatiskt tillstånd 

visade på framsteg i deltagarnas egen drivkraft i samband med hund-assisterade aktiviteter 

vilket deltagarna saknat tidigare i olika aktiviteter (Berry et al., 2012). Den aktivitet som 

visade störst effekt på lång sikt var att kasta en boll som hunden skulle hämta. Aktiviteten 

tycktes göra störst skillnad för deltagarnas apatiska tillstånd. Det märktes att de var glada trots 

att leenden sällan syntes. 

Huvudfyndet i flera studier var att deltagarna alltid var villiga att delta i dessa sessioner. 

Möjligheten att interagera med en hund är en form av social kontakt även om verbal 

kommunikation uteblir (Perez-Saez, Perez-Redondo & Gonzalez-Ingelmo, 2019; Wesenberg, 

Mueller, Nestmann & Holthoff- Detto, 2019). Litteraturöversikten visade att hundassisterade 

terapier hade en positiv inverkan på välbehag. Känslor och det psykosociala beteendet i 

samverkan med djurassisterade interventioner beskrevs som en positiv effekt hos deltagarna 

med demenssjukdom (Sanchez-Valdeon et al., 2019). En annan positiv effekt var att 

deltagarna upplevdes lugnare och mer bekväma med tillvaron under mötet med hunden. 

 

Psykologiska effekter 

Resultatet av en studie visade att effekten av den hundassisterade terapin kunde liknas med 

effekten som uppnås vid taktil massage (Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin & Fagerberg, 

2017). Vid beröring av hunden utsöndrades oxytocin som i sin tur ledde till lycka och 

välbehag, på samma sätt som vid taktil massage. Då fokuset låg på hundens välmående 

åsidosattes upplevelsen av sjukdomens symtom vilket ledde till glädje och stärkt självbild. 

Terapin kunde även medföra att deltagarna återfick minnen från tiden innan sjukdomens 

debut. Gällande skillnader på sociala stimuli gentemot icke-sociala stimuli syntes i vissa fall, i 

en annan studie, skillnader mellan levande gentemot icke-levande stimulans (Cohen-

Mansfield, Thein, Dakheel-Ali, Regier & Marx, 2010). Levande stimulans visades ha störst 

effekt på välmående. Dock kunde inga skillnader visas gällande mänsklig kontakt gentemot 
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kontakt med en riktig hund vilket resulterade i att betydelsen var omätbar. En annan studie 

visade att besökshundar som icke farmakologisk behandlingsmetod inte innebar några 

betydande hälsoeffekter för deltagarnas mentala tillstånd (Thodberg et al., 2015). Det 

framkom att sjukdomens progressivitet försvårade nyttan med besök av en vårdhund. Faktorer 

som nedsatt kognitiv förmåga, verbala kommunikationssvårigheter och depressiva symtom 

ökade, vilket förklarades med den försämrade sjukdomsbilden. 

 

Diskussion 

Diskussionen har delats in i en metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras arbetets styrkor och svagheter samt inklusions- och exklusionskriterier. I 

resultatdiskussionen diskuteras betydelsen av vård med hundar vid demenssjukdom. 

Hendersons teori kommer att ligga till grund för resultatdiskussionen om huruvida hundar har 

en betydande roll i vården av personer med demenssjukdom. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt genomfördes med vägledning av Fribergs metod (2017a). Syftet var 

att beskriva betydelsen av att vårdas med hundar för personer med demenssjukdom. 

Författarnas intresse samt nyfikenhet i att undersöka icke farmakologiska behandlingsmetoder 

ansågs vara en styrka vid val av ämne. Att undersöka möjliga behandlingsmetoder kan 

eventuellt leda till en minskning av användandet av psykofarmaka vid behandling av demens. 

Författarna ansåg att detta kunde vara bra med tanke på kostnader samt eventuella 

biverkningar för patienten. Då detta är ett relativt nytt forskningsområde var det en utmaning 

att hitta relevanta artiklar till arbetet av god kvalitet vilket resulterade i att lång tid gick åt till 

att hitta datamaterial för att kunna genomföra en litteraturöversikt. 

Datainsamlingen utfördes i de tre databaserna Cinahl Complete, MEDLINE with Full text 

och PubMed. Databaserna valdes då de hade ett stort utbud av vetenskapliga artiklar med 

inriktning på omvårdnad samt medicin. Författarna ansåg att det var en styrka att inkludera 

olika databaser då ett större antal artiklar fanns tillgängliga vilket möjliggjorde ett större 

sökområde. Sökningar genomfördes med hjälp av Boolesk sökteknik och med anledning av 

det begränsade antalet relevanta artiklar som fanns tillgängliga användes ett flertal sökord i 

olika sökningar. För att formulera synonymer till relevanta sökord användes svensk MeSH. 

Författarna använde sig av färgkodning under analysprocessen vilket resulterade i ett tydligt 

och strukturerat material som sedan användes till resultatet och diskussionen. 
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För att endast använda aktuella artiklar begränsades sökningarna till ett tioårsintervall. 

Detta möjliggjorde att författarna kunde identifiera ett tidsrelaterat resultat av 

litteraturöversikten. Ytterligare begränsades sökningar till artiklar skrivna på engelska då 

författarna är svensk- och engelsktalande. En sista begränsning gjordes i databasen CINAHL 

Complete till artiklar som endast var peer-reviewed. Delar av artiklarna översattes till svenska 

med hjälp av ett översättningsverktyg på internet. Med vägledning av Östlundh (2017) kunde 

författarna få en större förståelse för hur urvalet skulle gå till. Det innebar att författarna fick 

en större inblick i om artikeln kunde inkluderas i det sista urvalet och om den var relevant för 

syftet. Detta ansågs vara en svaghet då det var svårt att identifiera säkra resultat från ett litet 

datamaterial med få deltagare. Författarna valde därför att inkludera både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar vilket ansågs vara en styrka. Artiklar vars innehåll bestod av 

djurassisterade behandlingsmetoder med exempelvis hästar, katter, kaniner samt fåglar 

exkluderades då litteraturöversikten endast undersökte betydelsen av hundar i vården för 

personer med demenssjukdom. De valda resultatartiklarna skiljer sig åt i storlek och metodval 

vilket gör en generell sammanfattning svår. 

Det finns få studier med vetenskaplig klinisk bevisning och av de studier som hittills 

genomförts är den vetenskapliga grunden fortfarande svag. Demens är en progressiv sjukdom 

som inte går att bota vilket innebär att det är en utmaning att genomföra studier under en 

längre tid. Det innebar att resultaten av studierna ibland kunde vara missvisande då det i vissa 

fall var många deltagare som uteblev från studier eller som av olika anledningar inte kunde 

slutföra studier under en längre tid. 

Svagheten i studiers relevans och trovärdighet ifrågasätts när studier bygger på deltagarnas 

egna känslor (Angeles Briones, Pardo-Garcia. & Escribano-Sotos, 2019). Då sjukdomen är 

under ständig förändring med olika symtom som yttrar sig, blir generella studier baserade på 

deltagarnas egna upplevelser svåra att redogöra för. 

Författarna hade inte tidigare genomfört ett sådant stort arbete vilket resulterade i att det 

var svårt att få inblick i hur stora respektive delar i arbetet skulle vara. Detta kan ha påverkat 

datainsamlingen, granskningen samt analysen vilket kan visa på en svaghet i 

litteraturöversikten (Henricson, 2012). Författarna tyckte det var en utmaning att behärska 

arbetets upplägg men att det underlättades under skrivprocessen. Under utförandet av arbetet 

upptäckte författarna svårigheter i att tolka studier utförda med personer med 

demenssjukdom. Demens är en progressiv sjukdom som gör att patienterna har en nedsatt 

förmåga att ge tydliga samt pålitliga svar på frågor vilket resulterade i en komplexitet vid 

sammanställning av resultatet. Litteraturöversikten inkluderade artiklar från olika länder. 
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Författarna ansåg att detta var en styrka då demenssjukdom drabbar en stor del av världens 

befolkning. 

 

Resultatdiskussion 

 

Betydelsen för välbefinnande och livskvalitet 

Personer med demenssjukdom har ett lägre mått av välbefinnande där symtom som agitation, 

verbal frustration, oro, nedstämdhet och depression i olika grader är vanliga (Pères-Sàez, 

Pèrez-Redondo. & Gonzàlez-Ingelmo, 2019). Dessa symtom kan behandlas av icke 

farmakologiska metoder med vidare resultat av en ökad socialisering och 

kommunikationsmöjligheter vilket påverkar livskvaliteten positivt. Henderson definierar hälsa 

som ett oberoende vilket stärker påståendet att ökad socialisering samt 

kommunikationsmöjligheter kan leda till ökat välbefinnande och ökad livskvalitet 

(Henderson, 1969). Resultatet i vår litteraturstudie visade överlag på betydande hälsoeffekter 

och en förbättrad livskvalitet samt välbefinnande hos personer med demenssjukdom som 

deltog i aktiviteterna. Djuraktiviteter inom vården, som främst använder sig av hundar, bör se 

till betydelsen av det sociala engagemanget och mötet med djuret oavsett om verbala 

konversationer uteblir. Även om resultatet i en studie visade små betydelsefulla förändringar 

för personer med demenssjukdom i beteende och välbefinnande, uteslöt detta inte att 

aktiviteter med hundar i vården var av betydelse (Nordgren & Engström, 2014b). 

Vårt resultat visade att närhet av hunden, att se hunden röra sig och följa dess rörelser, att 

klappa hunden, böja sig ner, vända sig om efter hunden och att upprepa händelser och förlopp 

har betydelse för en person med demens. Även att minnas hundens namn och att öva balans är 

viktiga och betydelsefulla moment. Detta kan leda till ett förbättrat välbefinnande och 

förbättrad livskvalitet för personer med demens. Djur i vården visar på att alla personer kan 

delta oavsett möjligheter, styrkor och svagheter. Vidare visade resultatet i litteraturöversikten 

att djurunderstödda aktiviteter kan liknas med taktil massage vilket medfört välbehag och en 

känsla av lycka. En studie har visat att personer med demens reagerar positivt på taktil 

massage genom att slappna av och ibland somna (Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin & 

Fagerberg, 2017). Fördelen med djurunderstödda aktiviteter är att fokus läggs på hunden 

istället för på personens symtom. Det innebär att personen tillfälligt distraheras och avleds 

från sin sjukdom. Istället fokuserar personen på och interagerar med djuret istället vilket leder 

till ökade känslor av välbehag och ökat självförtroende. 
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Litteraturöversikten visade även att positiva effekter som hund-assisterad terapi kan ses 

hos närstående samt vårdgivare. Att vårda en person med demens kan vara ett tungt arbete 

både för närstående och personal (Sanchez-Valdeon et al., 2019). Det kan vara psykiskt 

påfrestande att som vårdgivare se att behandlingen inte medfört önskad effekt. Vårt resultat 

visade att känslor av oro, ångest och sorg minskade i samband med hund-assisterade 

interventioner. Det är osäkert om just levande hundar ger den positiva effekten eller om ett 

gosedjur skulle kunna ge samma effekt. Frågan bör även ställas om gruppaktiviteter med eller 

utan djur uppnår samma resultat och vad djuret i sig då har för betydelse. 

Resultatet av litteraturöversikten visade effekt i förbättrad livskvalitet på sikt vilket sattes 

emot studier som utförts under kortare perioder med opåverkade resultat i förändrade 

beteendemönster. Det är viktigt att komma ihåg svårigheten för de studerande att bedöma 

känslor och upplevelser hos deltagare med demenssjukdom. Djur i demensvården har 

vetenskapligt små belägg, men resultatet av litteraturöversikten visade att de positiva 

effekterna kan väga upp nyttan för ändamålet. 

 

Förbättrad kognitiv förmåga och fysisk aktivitet 

Resultatet visade på förbättrade kognitiva beteendemönster hos deltagarna. En person med 

nedsatt kognitiv förmåga och psykologiska beteendeavvikelser i sin sjukdom kan ges 

betydande hälsoeffekter av ett djur assisterat möte då mötet med djuret inte kräver 

verbalisering och personen själv kan styra över aktivitetens nivå. Fysisk aktivitet är en annan 

betydelsefull faktor som alla behöver ha tillgång till oavsett ålder eller sjukdom. Resultatet 

visade att personer med demens som var fysiskt inaktiva hade större tendens att drabbas av 

depression och hade även ett lägre mått av välbefinnande. Henderson (1969) menar att 

individen, sjuk som frisk, ska bli stöttad till att i största mån återfå tidigare funktioner. Hon 

menar även att alla människor har samma grundläggande behov men att varje individ 

tillfredsställer dessa behov på individuella sätt. Författarna anser därför att en förbättrad 

kognitiv förmåga samt ökad fysisk aktivitet kan leda till ökat välbefinnande samt ökad 

livskvalitet. 

 

Icke farmakologiska behandlingsmetoder 

Livskvaliteten för personer med demenssjukdom har lett till en växande kunskap om icke 

farmakologiska behandlingsmetoder som kan användas som ett komplement till den 
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farmakologiska behandlingen vid demens. Omvårdnadsplanering kan således innehålla hund-

assisterade interventioner som förslag vid aktivitetsplanering med syfte att reducera 

läkemedelsanvändning och sjukdomsbördan samt förbättra livskvaliteten för personer med 

demenssjukdom. Författarna anser att det är en intressant frågeställning hur vården idag ser på 

icke farmakologiska behandlingsmetoder som ett alternativ till den farmakologiska 

behandlingen samt möjligheten att implementera det i så hög grad som möjligt. En studie 

visade att icke farmakologiska behandlingsalternativ kan reducera läkemedelsanvändandet 

och att ett ökat fokus behöver läggas på detta område inom hälso- och sjukvården (Nordgren 

& Engström, 2014b). 

Många patienter med demenssjukdom har olika fysiska samt psykologiska funktionshinder 

som inte går att behandla med läkemedel (Peluso et al., 2018). Icke farmakologiska 

behandlingsmetoder har visat goda resultat på dessa och har en viktig betydelse i 

implementeringen. Det finns ett flertal studerade icke farmakologiska terapier och 

behandlingsformer för äldre, som exempelvis minnesterapier och kognitiva 

rehabiliteringsmetoder vilka visat goda effekter (Moretti et al., 2011). Samma tidigare utförd 

studie visade att djurterapier förbättrade depressiva symtom med 50 procent över tid för 

boende på vårdhem med demenssjukdom och att olika psykologiska funktionsnedsättningar 

påverkades positivt. 

Av egna erfarenheter känns demensvården fokuserad på det primära i sjukdomen där tid 

och utrymme inte läggs i tillräcklig bemärkelse på personens sekundära behov. Enligt 

Henderson (1970) är det lika viktigt att vårda de sekundära behoven för att kunna bevara 

människans möjligheter oavsett sjukdom. De sekundära behoven är kanske just det som 

möjliggör en människas möjlighet att uppnå hälsa i den bemärkelse det går. Därmed är 

välbefinnande och livskvalitet efter egen förmåga med hjälp av vårdpersonal, verktyg och 

implementering av ett större utbud av icke farmakologiska behandlingsmetoder som alternativ 

och komplement till den farmakologiska behandlingen. 

Behandling med läkemedel är idag den främsta behandlingsmetoden vid demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2017). Detta gäller framför allt beteendemässiga och psykiska symtom. 

Läkemedelsbehandling ska dock inte inledas innan en utredning av bakomliggande orsaker 

utförts och innan man har prövat icke farmakologiska behandlingsmetoder. 

 

Sjuksköterskans roll 

Demenssjukdom är en utbredd folkhälsosjukdom som drabbar fler och fler för varje år 

(Socialstyrelsen, 2017). Därför borde hälso- och sjukvård implementera vård teorier, som till 
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exempel Hendersons teori (1970) för att se till individens bästa utifrån dess egna önskningar 

och möjligheter där inte enbart sjukdomen vårdas. Sjuksköterskans roll och även möjligheter 

att kunna påverka omhändertagandet utifrån patientens helhet ger både personen som lever i 

sin sjukdom, men även personen som vårdas, integritet och strävan att behålla sin autonoma 

rättighet. Att uppmärksamma individuella framsteg hos personer med demenssjukdom är 

avgörande för hälsoförbättring och är således vårdgivarens ansvar att ta till vara på. Resultatet 

i litteraturöversikten visar betydelsen av att vårda personer med demenssjukdom utifrån deras 

livssyn och uppfattning av sin omgivning och då ska integriteten bevaras och respekteras i 

omvårdnadsprocessen. Detta görs på bästa sätt utifrån personcentrerad vård där varje person 

är unik och varje individ behöver sina egna omvårdnadsåtgärder efter egna förutsättningar. 

Även om välbefinnandet blir bättre innebär det inte att livskvaliteten blir bättre. Det är 

därför viktigt att fortsätta utföra studier så att behandlingar även inkluderar ett ökat mått av 

livskvalitet. 

Kliniska implikationer  

Demenssjukdom är ett globalt folkhälsoproblem som drabbar stora delar av världens 

befolkning varje år. Författarna har i den här litteraturöversikten beskrivit vilken betydelse 

icke farmakologiska behandlingsmetoder, i form av hund-assisterade möten, kan ha för 

personer som lever med en demenssjukdom. Antalet personer som drabbas ökar ständigt och 

nuvarande behandlingsmetoder är inte alltid optimala för alla individer. För att kunna utföra 

en så bra personcentrerad vård som möjligt är det viktigt att utforska alternativa 

behandlingsmöjligheter som kan leda till ett minskat användande av läkemedel. Att som 

sjuksköterska ha en fördjupad kunskap inom detta område är viktigt i alla vårdmiljöer då 

sjukdomen inte enbart finns inom äldreomsorgen. 

Resultatet pekar på att hundar i vården visat sig ha god effekt där personer med demens 

visat positiva känslor och förbättrat välbefinnande i samband med aktiviteter och möten med 

hundar. Resultatet visar även att antalet deltagande i olika aktiviteter med hundar ökar oavsett 

personens förmåga till fysisk aktivitet. Små men betydelsefulla förändringar kan göra stor 

skillnad i en persons liv och livskvalitet. Genom att involvera hundar i vården kan fokus 

ändras från sjukdomen och dess symtom till positiva känslor och välbefinnande. Att främja 

hälsa är en av sjuksköterskans kärnkompetenser vilket innebär att denna litteraturöversikt är 

aktuell för alla vårdmiljöer. 

Demensvård som läroämne bör ingå i den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. 

Utbildningsinsatser bör prioriteras för att höja sjuksköterskans kunskaper om vård för 
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personer med demenssjukdom. Detta kan göras genom organisatoriskt såväl som pedagogiskt 

stöd samt bör olika verktyg och alternativa behandlingsmetoder lyftas inom hälso- och 

sjukvård i större utsträckning. Om kunskapen i demensvård höjs kommer även omvårdnaden 

för personer med demenssjukdom att bli bättre. Kunskap leder till möjligheter och icke 

farmakologiska behandlingsmetoder behöver studeras vidare för att vården ska kunna bredda 

användandet och se nyttan av hundar i vården. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Hälso- och sjukvården behöver mer forskning för att vårdpersonal och personer med 

ledningspositioner ska kunna värdera och välja valbara icke farmakologiska 

behandlingsmetoder vid vård av personer med demenssjukdom. Fortsatta studier behöver 

genomföras för att få säkrare resultat angående levande ställt mot icke-levande stimuli. 

 

Slutsats  

Sammanfattningsvis visar litteraturöversikten att forskning med djur inom demensvård inte är 

tillräckligt studerat som en icke farmakologisk behandlingsmetod. Dagens studier tyder på att 

evidensen inte är tillräckligt stark för att några generella slutsatser ska kunna dras. Vår 

uppfattning är att djurassisterade interventioner har betydelse för personer med 

demenssjukdom och kan förbättra såväl personens psykiska och fysiska funktioner som 

mående. Det kan även skapa en bättre vardag och ge förutsättningar till bättre omständigheter 

samt agera som ett komplement till farmakologisk behandling då läkemedel inte alltid kan 

minska patientens symtom. Litteraturöversikten visar att de sekundära behoven ska värderas 

utöver de primära behov en person med demenssjukdom har. Personen är mer än en sjukdom 

där livskvaliteten behöver främjas på bästa möjliga sätt.  
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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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M, A., Pardo-

Garcia, I., & 

Escribano- Sotos, 

F. 

Effectiveness of a 

Dog- Assisted 

Therapy Program 

to Enhance 

Quality of life in 

Institutionalized 

Dementia Patients 

2019 

Spanien 

Clinical Nursing 

Research 
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assisterad terapi påverkar 

patienter med demens 

välbefinnande samt kan 

reducera 

läkemedelsanvändningen i 

framtiden. 

Metod: Kvantitativ 

Urval: Alla deltagare var äldre 

patienter med en 

demenssjukdom av varierande 

grad från 34 olika 

vårdboenden. 

Datainsamling: Observationer 

Analys: Kvantitativ 

innehållsanalys 

Ingen modifiering upptäcktes i medicin-

justering i samband med hund-
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vilket gjort att utomstående kritiker ifrågasatt 
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Välbefinnandet förbättrades för deltagarna 
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Berry, A., Borgi, 

M., Terranova, L., 

Chiarotti, F., 

Alleva, E. & 

Cirulli, F. 
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assisted 

intervention 

programs 

involving visiting 

dogs for 

institutionalized 

geriatric patients: 

a pilot study 

2012 

Italien 

Psychogeriatrics: the 

official journal of 

japanese psychogeriatric 

society 

Att testa värdet av 

hundassisterade 

interventioner som ett 

innovativt verktyg för att öka 

livskvaliteten i den 

geriatriska befolkningen. 

Metod: Kvantitativ 

Urval: Sex män, 13 kvinnor 

boende på äldreboende. 

Datainsamling: Observationer 

Analys: Kvantitativ 

innehållsanalys 

Resultatet visade att aktiviteter som att kasta 

en boll till hunden hade bäst effekt på de 

deltagande. Mätningar visade även att det var 

en spontan ökning av viljan att delta. Antal 

ansiktsuttryck blev fler i samband med 

interventionerna till skillnad från tidigare då 

antalet var begränsat. 

Cohen-Mansfield, The value of 2010 Att undersöka effekterna av Metod: Kvalitativ Resultatet visade att vissa deltagare visade 
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J., Thein, K., 

Dakheel-Ali, M., 

Regier, N G. & 

Marx, M S. 

social attributes of 

stimuli for 

promoting 

engagement in 

persons with 

dementia. 

USA 

The Journal Of Nervous 

And Mental Disease 

olika attribut för sociala 

stimuli. 

Urval: 193 boende med 

demens på vårdboenden 

Datainsamling: Observationer 

samt anteckningar i 

dataprogram 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

positiva effekter på levande kontra icke 

levande stimulans medan andra inte visade 

någon större skillnad. 

Friedman, E., 

Galik, E., Thomas, 

S A., Hall, S., 

Chung, S Y. & 

McCune, S. 

Evaluation of a 

Pet-Assisted 

Living 

Intervention for 

Improving 

Functional 

Status in Assisted 

Living Residents 

With 

Mild to Moderate 

Cognitive 

Impairment: 

A Pilot Study 

2014 

USA 

American Journal of 

Alzheimer’s 

Disease & Other 

Dementias 

Att utvärdera effekten av 

djurassisterat boende för att 

stödja fysisk, beteendemässig 

och emotionell funktion. 

Metod: Kvantitativ 

Urval: 40 personer med 

kognitiv nedsättning eller 

demensboende på stödboende i 

USA. 

Datainsamling: Observationer 

Analys: Kvantitativ 

innehållsanalys 

I studien framgick det att många som bodde 

på stödboendena hade begränsade möjligheter 

till fysisk aktivitet vilket ledde till depression. 

Vissa aktiviteter hade viss positiv effekt på 

välbefinnande men effekten var dock inte 

tillräckligt stor för att vara mätbar. 

Kårefjärd, A., & 

Nordgren, L. 

Effects of dog- 

assisted 

intervention on 

quality of life in 

nursing home 

residents with 

2018 

Sverige 

Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy 

Att undersöka effekten på 

livskvaliteten för personer 

med demens boende på 

vårdhem vid djurassisterade 

interventioner (DAI). 

Metod: Kvantitativ 

Urval: Personer med en 

demenssjukdom boende på tre 

olika vårdhem i Sverige. 

Datainsamling: Observationer 

för/ efter test 

Studien indikerar på att hundassisterade 

interventioner (DAI) kan ha effekt på 

livskvaliteten för personer med demens 

boende på vårdhem. 
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dementia Analys: Kvantitativ 

innehållsanalys 

Mossello, E., 

Ridolfi, A., Mello, 

AM., Lorenzini, 

G., Mugnai, F., 

Piccini, C., 

Barone, D., 

Peruzzi, A., 

Masotti, G. & 

Marchionni, N. 

Animal-assisted 

activity and 

emotional status 

of patients with 

Alzheimer's 

disease in day 

care. 

2011 

Italien 

International 

Psychogeriatrics 

Att utvärdera effekten av 

AAA med hundar på 

kognition, BPSD, emotionell 

status och motorisk aktivitet 

vid allvarlig Alzheimers 

sjukdom. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Tio patienter med 

Alzheimers sjukdom boende i 

Italien. 

Datainsamling: Observationer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Studien resulterade i att hypotesen om att 

människor som interagerar med hundar kan 

ge goda effekter på välbefinnande stämde. 

Hos personer med demens ledde 

interaktionerna till minskad ångest och sorg 

samt ökade positiva känslor samt vakenhet. 

Nordgren, L., & 

Engström, G. 

Animal- Assisted 

Intervention in 

Dementia: Effects 

on quality of life 

2014 

Sverige 

Clinical Nursin 

Research 

Att utvärdera effekten av 

Animal-assisted interventions 

(AAI) betydelse för 

livskvaliteten hos äldre 

personer med demensboende 

på vårdhem. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 12 kvinnor och åtta 

män med en demenssjukdom 

boende på fyra olika vårdhem i 

Sverige. 

Datainsamling: För/ efter test 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Då studien utfördes på patienter i QUALID 

(quality of life in Late- State Dementia), är 

resultatet svårt att utvärdera rent funktionellt 

och som en generell slutsats för ändamålet. 

Även om utförda tester visade små resultat 

och indikerade att AAI inte hade betydelse för 

patienternas välbefinnande, betyder inte det 

att interventionen med hunden och mötet med 

djuret inte var värdefullt för patienter med 

demenssjukdom. 

Olsen, C., 

Pedersen, I., 

Bergland, A., 

Enders-Slegers., & 

Ihlebaek, C. 

Engagement in 

elderly persons 

with dementia 

attending animal-

assisted group 

2016 

Norge 

Dementia 

Att systematiskt registrera 

fysiska och psykologiska 

beteenden relaterade till 

gruppsessioner med AAA 

(djurassisterade aktiviteter) 

Metod: Kvantitativ 

Urval: 21 personer med en 

demenssjukdom boende på 

vårdhem och 28 personer med 

en demenssjukdom boende i 

AAA visade god effekt för personer med en 

demenssjukdom i sociala interventioner, 

aktivitet och välbefinnande. AAA har positiva 

effekter på depression och gruppaktivitet 

stimulerar även till ökad social kontakt mellan 
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activity hos NH (nursing home) 

patienter och DCC (dagvård) 

patienter. 

hemmet. 

Datainsamling: 

Videoinspelade observationer. 

Analys: Kvantitativ 

innehållsanalys 

deltagarna.   

Perez-Saez, E., 

Perez-Redondo, 

E., & Ingelmo-

Gonzalez, E. 

Effects of Dog- 

Assisted Therapy 

on Social 

Behaviors and 

Emotional 

Expressions: A 

Single- Case 

Experimental 

Design in 3 

People With 

Dementia. 

2019 

Spanien 

Journal of Geriatric 

Psychiatry and 

Neurology 

Att undersöka effekten av 

hundassisterad – terapi 

(DAT) för socialt beteende, 

känslomässigt engagemang 

och upplevelsen av själva 

terapin hos tre patienter med 

demens. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Tre personer med 

varierande demenssjukdom och 

egenskaper. 

Datainsamling: Enskilda 

observationer 

Analys: Statistisk analys 

Författarna hade viss problematik att 

sammanställa fullgoda siffror i resultatet då 

observationsområden såsom ”antal leenden”, 

”aktivt deltagande” och ”verbal 

kommunikation” påverkades av patienterna 

då egenskaper hos en patient med demens var 

att ständigt le, förutom när hen koncentrerade 

sig, en annan pratade konstant generellt. I 

övrigt visade studien att sessionerna ökade det 

pro-sociala beteendet (rörelser, ansiktsuttryck, 

ögonkontakt och verbalisering).   

Sanchez-Valdeon, 

L., Fernández-

Martínez, E., 

Loma-Ramos, S., 

López-Alonso, A 

I., Bayón 

Darkistade, E. & 

Ladera, V. 

Canine-Assisted 

Therapy and 

Quality 

of Life in People 

With Alzheimer-

Type 

Dementia: Pilot 

Study 

2019 

Spanien 

Frintiers in psychology 

Att undersöka om QoL 

förändrades om 

hundassisterad terapi 

användes som behandling hos 

personer med en allvarlig 

demenssjukdom. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Sex kvinnor och fyra 

män med en allvarlig 

demenssjukdom 

Datainsamling: Observationer 

samt med mätinstrument 

Analys: Kvantitativ 

innehållsanalys 

Hundassisterad terapi hade positiva effekter 

på personerna med demens och den positiva 

effekten kunde även ses hos vårdgivarna samt 

hos personens närstående. 

Swall, A., 

Ebbeskog, B., 

Stepping out of 

the shadows of 

2017 

Sverige 

Att få en större förståelse för 

hur hundassisterad terapi 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Fyra kvinnor och en 

Författarna kom fram till att positiva effekter 

kunde ses hos de deltagande. Det framgick 
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Lundh Hagelin, C. 

& Fagerberg, J. 

Alzheimer’s 

disease: a 

phenomenological 

hermeneutic study 

of older people 

with Alzheimer’s 

disease caring for 

a therapy dog 

International journal of 

qualitativ studies on 

health and well-being 

kunde hjälpa personer med 

Alzheimers sjukdom. 

man med olika grader av 

Alzheimers sjukdom 

Datainsamling: 

Videoinspelade observationer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

även att minnen från tidigare upplevelser med 

hundar kom tillbaka till personerna. 

Thodberg, K., 

Sörense,, L., 

Christensen, J., 

Poulsen, P., 

Houbak, B., 

Damgaard, V., 

Keseler, I., 

Edwards, D., & 

Videbech, P. 

Therapeutic 

effects of dog 

visits in nursing 

homes for the 

eldery 

2015 

Danmark 

The official Journal of 

the Japanese 

Psychogeriatric Society 

Att mäta effekten av 

varannan vecka-besök av en 

hund för äldre personer 

boende på vårdhem. 

Författarna ville undersöka 

om sömnmönster och 

psykologiskt välbefinnande 

påverkades av djurets besök 

och närvaro. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Etthundra boende från 

fyra olika vårdhem med en 

demenssjukdom. 

Datainsamling: Observationer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Stora skillnader upptäcktes mellan olika 

studier då det är svårt att jämföra studier som 

skiljer sig i storlek och metodval. Författarna 

fann oväntade effekter i vissa resultat där de 

äldre, oftast med demenssjukdom, minskade 

sina depressiva symptom. En liten studie 

visade goda resultat av minskade depressiva 

symtom. Samma författare gjorde även en 

större studie där resultaten gick i konflikt med 

varandra. Andra studier visade ingen mätbar 

skillnad. 

Wesenberg, S., 

Mueller, C., 

Nestmann, F., & 

Holthoff-Detto, V. 

Effects of animal-

assisted 

intervention on 

social behaviour, 

emotions, and 

behavioural and 

psychological 

2018 
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The official Journal of 
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Psychogeriatric Society 

Att undersöka huruvida 

närvaron av djuret i mötet 

med den dementa patienten 

vid psykosociala intentioner 

har betydelse vid 

hundassisterade 

interventioner (DAI) 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Nitton patienter med 

olika grad av demenssjukdom 

boende på vårdhem i Danmark. 

Datainsamling Observationer/ 

Kontrollgrupper 

Analys: Kvalitativ 

Närvaron av en hund i psykosociala 

interventioner (DAI) har välgörande effekt för 

personer med demens. Resultatet visade 

vidare att ökade kroppsrörelser och 

stimulering hos patienten uppstod i mötet med 

djuret. 
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