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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Prevalensen av demenssjukdom har ökat i Sverige under de senaste åren. 

Varje år insjuknar ca 25 000 till 30 000 personer. Demenssjukdom kan orsaka 

sekundära symtom som ångest, vilket leder till maktlöshet och agitation. Äldre med 

demenssjukdom har även minskat självförtroende och bristande sociala förmågor, vilket 

orsakar isolering och fysisk inaktivitet. Sjukdomen kan inte botas men kan lindras med 

hjälp av läkemedel och terapier. Syfte: Syftet med studien var att utifrån äldre med 

demens och vårdpersonalens perspektiv belysa de hälsoeffekter som hundar har på äldre 

med demensdiagnos. Metod: En litteraturöversikt gjordes och elva artiklar studerades, 

två kvalitativa och nio kvantitativa. Metoden är baserad på Polit & Becks (2016) 

niostegsmodell.  Resultat: Hundassisterade terapier har i studier visat sig medföra stora 

hälsoeffekter för äldre med demenssjukdom. Fyra teman identifierades. Dessa är 

psykiska, fysiska och sociala effekter samt livskvalitet. Slutsats: Materialet från 

artiklarna visar att hundar i vården har stor betydelse för äldre med demenssjukdom och 

att detta borde beaktas i större utsträckning eftersom kvaliteten på omvårdnaden 

förbättras. Klinisk betydelse: Hundassisterade terapier kan erbjudas som alternativ 

behandling till äldre med demenssjukdom då de inte är skadliga för hälsan utan kan 

skapa välbefinnande och ökad livskvalitet.  
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ABSTRACT  

Background: The prevalence of dementia has increased in Sweden throughout the 

years. Every year about 25 000 to 30 000 people become ill with dementia. Dementia 

can cause secondary symptoms such as anxiety, leading to powerlessness and 

agitation. Elderly suffering from dementia also have reduced self-esteem and lack of 

social skills, causing isolation and physical inactivity. The disease cannot be cured but 

can be alleviated and slowed down using medicines and therapies. Purpose: The 

purpose of this study was to, through the perspective of elderly with dementia and 

health care professionals, highlight the health effects that therapy dogs have on people 

with dementia diagnosis. Method: A literature review was used, and eleven articles 

were studied, two qualitative and nine quantitative. The study is based on Polit & 

Beck’s (2016) nine steps model. Result: Studies show significant health effects with 

dog-assisted therapies in people with dementia. Four themes were identified. These are 

psychological effects, physical effects, social effects and quality of life. Conclusion: 

The literature shows that dogs in-care are of great importance to people with dementia 

and that it should be taken more seriously since the quality of the care is improved. 

Clinical implications: Dog assisted therapy can offer an alternative treatment to 

patients with dementia that does not affect their health in a negative way but instead 

creates wellbeing and increases quality of life for the patients.  
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INTRODUKTION   

Omvårdnad är ett viktigt forskningsfält för att hitta möjliga sätt att minska lidandet för 

utsatta människor. Att utforska möjliga alternativ som kan ge människor en bättre 

möjlighet att må bättre är därför relevant. Det är känt att hundar kan göra nytta i 

omvårdnaden och påverka människors hälsa i en positiv riktning. Många vård- och 

omsorgsverksamheter använder sig av hundar för att vårda patienter idag, framför allt 

inom äldreomsorgen. Eftersom hundar kan bidra till människors hälsa, känns det viktig 

att dokumentera och analysera de effekter som terapihundar har på patienter med 

demensdiagnos. 

 

Hälsa och vårdbehov  

Mål inom Hälsa 21 är att sträva mot en jämlik hälsovård, möjligheten att få åldras med 

hälsa och bättre psykvård (WHO, 1998). Socialstyrelsen (2013) pekar på att psykisk 

ohälsa kan ha olika orsaker beroende på sammanhang. Det kan handla om allt från 

besvär med nedstämdhet eller oro till psykiska sjukdomar som schizofreni och 

depression. En uppskattning är att ungefär 20–40% av den svenska befolkningen lider 

av psykisk ohälsa samt hälften av dessa lider av en så allvarlig psykisk ohälsa att de 

behöver behandling inom psykiatrin. Ökningen är markant och leder till växande 

problem i samhället. Orsaken är enligt Socialstyrelsen samhälls- och miljöförändringar 

(ibid).  

 

Gruppen i åldrarna 75–84 år ökar i Sverige och färre än hälften upplever en god hälsa. 

Därför är det betydelsefullt att de hälsofrämjande insatserna förbättras. På så sätt 

kommer befolkningen att ha en bättre hälsa och kunna leva självständigt med en så bra 

livskvalitet som möjligt (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 

Demenssjukdom 

Socialstyrelsen (2007) beskriver att demens är en folksjukdom som vanligen 

uppkommer efter 65 års ålder. Det insjuknar cirka 25 000 till 30 000 personer varje år. 

Sjukdomen påverkar även ungefär 8000 personer om året som är under 65 år. Enligt 

Socialstyrelsen (2016) fanns det 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige år 

2010. Dessa personer vårdas i demensboende eller annan typ av särskilt boende när det 
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inte längre fungerar att bo kvar i det egna hemmet. De som studeras i denna uppsats är 

äldre personer som vårdas i demensboende och därmed under hälso- och 

sjukvårdslagen. Socialstyrelsen (2007) beskriver minnesstörning, 

personlighetsförändringar och beteendeförändringar såsom sämre fysisk 

funktionsförmåga och för tidig död som konsekvenser av demens.   

 

De vanliga demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, 

Lewykroppsdemens samt Frontotemporal demenssjukdom. Vid demenssjukdom kan 

sekundära symtom förekomma. Dessa karakteriseras av svårigheter att bearbeta 

information och förmedla sig vilket kan leda till aggressivitet, vanföreställningar samt 

hallucinationer. Ett annat sekundärt symtom är konfusion eller förvirring vilket kan leda 

till uttalad rädsla hos den drabbade (Socialstyrelsen, 2016; Demensförbundet, u.å.).  

 

Demenssjukdomar ökar till följd av att människor lever längre samt att behandling för 

att lindra sjukdomen finns. Däremot kan sjukdomen inte botas (Socialstyrelsen, 2007). 

Åtgärderna mot sjukdomen syftar till att underlätta vardagen samt medverka till en så 

bra livskvalitet som möjligt. Vård och omsorg ges utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt vilket innebär att äldre med demenssjukdom sätts i fokus, inte 

diagnosen. Man eftersträvar en personlig omvårdnad och vårdmiljö (Socialstyrelsen, 

2016).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har det skett en ökning av läkemedel som används vid 

demenssjukdom. Användandet av flera läkemedel samtidigt, så kallad polyfarmaci, kan 

få allvarliga följdverkningar, i synnerhet när det handlar om äldre människor. 

Läkemedelsbiverkningar orsakade dubbelt så många inläggningar, år 2009, som under 

1970-talet (ibid). 

 

Hundar inom vården 

Socialstyrelsen påstår att hundar medför goda effekter på hälsan. Detta 

uppmärksammades inom vården redan på 1800-talet. Då det är sjuksköterskans ansvar 

att förebygga hälsorisker och ta hand om patientens omvårdnad är det därför viktigt att 

ha en uppfattning om vilka hälsoeffekter hundar kan ha på patienter. Flera personer 

upplevde det positivt att ha djur på äldreboendet då det bidrar till harmoni samt 

snabbare tillfrisknande. De hundar som används är ofta för terapi, träning och social 
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samvaro. Enligt Socialstyrelsen (2016) används djur idag i allt större utsträckning inom 

äldreomsorg med personer med måttlig till svår demenssjukdom, något som också har 

stöd av socialtjänstlagen. 

 

Endast en hund som har genomgått en adekvat utbildning kan tillsammans med en 

legitimerad arbetsterapeut arbeta på äldreboende menar svenska terapihundskolan, 

(u.å.). Denna person benämns då till hundhanterare. Efter utbildningen kan hunden bli 

en vård- eller en terapihund. Skillnaden mellan en terapihund och en vårdhund är att 

terapihunden jobbar inom skola, vård och omsorg medan en vårdhund jobbar inom 

rehabilitering, demensvård och äldreomsorg (Svenska terapihundskolan, u.å.). 

Terapihundar har valts att belysas under denna studie. Hundarna som används inom 

vården ska behandlas som alla andra djur det vill säga med respekt och kärlek och 

djurskyddsbestämmelserna ska följas (Jordbruksinformation, 2011).  

 

Socialstyrelsen (2014) beskriver att terapihundar inom äldreomsorgen gör stor nytta. De 

hjälper med minnesträning, socialt engagemang samt balans och muskelstyrka. 

Patienternas motorik, greppförmåga och egen förflyttning förbättras vilket resulterar i 

ökat välbefinnande och självkänsla.  
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BAKGRUND  

Demens i samhället  

En neurodegenerativ form av demens leder till att individen har en degenerering av 

hjärnvävnad som i sin tur leder till förlust av kognitiva och fysiska funktioner 

(McKhann et al., 1984). Prevalensen för demenssjukdom är hög. Över hela världen 

lever cirka 35,6 miljoner människor med demens och antalet förväntas fördubblas till 

2030. I nuläget kostar det 604 miljarder dollar per år att ta hand alla personer med 

demenssjukdom. Förbättrande åtgärder vid och mot demenssjukdomar är därför en 

prioritet för folkhälsan. (WHO, 2012). Eftersom antalet personer med demenssjukdom 

ökar och inget botemedel finns ökar behovet av att förbättra kvaliteten av 

demenssjukvården samt behovet av att hitta nya och innovativa metoder för att 

komplettera hälsovården (Geldmacher et al., 2006).  

 

Vid demens förekommer ofta beteendemässiga och psykiska symtom, så som verbal 

och fysisk aggression (Liperoti, Pedone & Corsonello, 2008). Cipriani, Vedovello, Nuti 

& Fiorino (2011) konstaterar att cirka 80% av personerna med demenssjukdom uppvisar 

ett aggressiv beteende eller agitation under demenssjukdomen. Även vandrande 

beteende och disinhibition återfanns hos 86% av demenspatienterna. Aalten, Vugt, 

Jaspers, Jolles & Verhey, (2005) fann att 95% av patienterna som deltog i studien 

uppvisade ett eller flera symtom. Dessa symtom behandlas ofta med antidepressiva, 

antipsykotiska och humörstabiliserande medel (Enmarker, Olsen & Hellzen, 2011). 

Dessa läkemedel har begränsade effekter på aggression och agitation, ger skadliga 

biverkningar och ökar även dödligheten (Ballard et al., 2009). Enligt Tripathi & Vibha, 

(2010) ger de vanligaste läkemedlen som används vid demens både psykiska och 

psykiska biverkningar. Biverkningar som har observerats är onormal leverfunktion, 

hjärtfel, ataxi, apati, sömnlöshet, gastrointestinala problem och rastlöshet (ibid). Men 

det är fortfarande mycket som är okänt om antidepressiva läkemedel när dessa används 

för att behandla symtom på agitation och psykos (Seitz et al., 2011).  

 

Dessa risker ökar intresset för att utveckla icke farmakologiska ingrepp för människor 

med demens. Douglas, James & Ballard, (2004) beskriver att icke-farmakologiska 

ingrepp därför bör genomföras i större skala i vårdhem. En rad hjälpmedel har 

föreslagits för att stödja demensvård, exempelvis robotar, men det uppskattas av endast 
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1 av 10 personer med demenssjukdom kommer att kunna dra nytta av tekniken samt att 

den kan begränsa rörelsefriheten och inkräkta på privatlivet (Bennett et al., 2017).  

 

Vinster med djur inom vården  

Flera icke-farmakologiska alternativ och kompletterande behandlingar har utvecklats 

inom vården. ”The International Association of Human Animal Interaction 

Organization (IAHAIO, 2014) definierar animal assisted intervention (AAI) som ett 

målorienterat och strukturerat intervention som inkorporerar djur inom hälso- och 

sjukvården för terapeutiska vinster hos människor. Animal assisted therapy (AAT) är en 

form av AAI som syftar till att upprätthålla eller förbättra patienternas fysiska, psykiska 

eller funktionella hälsa (Kruger & Serpell, 2006). Animal Assisted Activities (AAA) är 

en annan form av AAI som syftar på att träffa patienter tillsammans med hanteraren för 

att vara med på olika aktiviteter. Djuren måste alltid hanteras av en kvalificerad person 

vid AAI och detta uppnås genom att personen genomför en utbildning med hunden 

(Filan & Llewellyn, 2006).  

 

Relationen till ett djur kan vara den viktigaste och till och med den enda nära relation 

som de äldre har i äldreboendet. När äldre umgås med djur känner de att det bildas en 

trevlig atmosfär som förbättrar välmående (Gratgård & Larsson, 2008).   

 

Manimalisrapporten (2009) framhäver en holländsk vetenskaplig studie som beskriver 

effekten som terapihundar har på äldre i ett vårdhem. Studien visar att äldre som får 

hundbesök upplever bättre hälsa än de som inte exponerades av djur. Travers, Perkins, 

Rand, Bartlett & Morton (2013) beskriver skillnaden mellan hundterapi jämfört med 

mänsklig terapi, och resultatet visar att depression minskar och att livskvalitet förbättras 

mer med hundterapi än med mänsklig terapi. 

 

Hundar är det djur som används mest inom vården idag, då det anses att hundarna har 

de bästa förutsättningarna för att utföra denna typ av arbete (Williams & Jenkins, 2008; 

Morrison, 2007). Enligt Baldacchino & Bonello (2013) ger hundar en känsla av 

normalitet till patienterna vilket enligt Strang (2007) medför välbefinnande och 

livskvalitet för dessa människor.  
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McNicholas et al. (2005) har kommit fram till att hundar har en välgörande och direkt 

inverkan på patienter genom att fungera som en social ”katalysator” vilket innebär att de 

som vistas nära en hund har lättare att skapa kontakt med andra människor via hunden. 

Detta gör att hundar är ett utmärkt komplement till att socialisera eftersom hundar 

skapar intensiva känslomässiga förhållanden (Norling, 2002). Dessa förhållanden är en 

faktor som ökar hälsan och livslängden (Strang, 2007).  

 

Det är inte bara äldre med demens som kan få hjälp av djur. Enligt Moreira et al. (2016) 

får cancersjuka barn även positiva effekter av hundar i sin behandling. I en studie av 

Bouchard, Landry, Belles & Gagnon (2004) beskrivs vikten av att ge trygghet och hjälp 

till bättre anpassning för barn med cancerdiagnos. Relation mellan barn och djur 

fungerar utmärkt för att främja processen för anpassning till sjukhus och sjukdom.  I en 

studie av Muldoon, Kuhns, Supple, Jocobson & Garofalo (2017) beskrivs även att HIV-

patienter som äger hund har tre gånger mindre risk för depression i jämförelse med de 

som inte äger hund.  

 

Hallyburton & Hinton, (2017) framhåller positiva effekter såsom minskning av ångest, 

minskning av svåra beteenden, ökad trygghet, förtroende samt socialt engagemang för 

människor som lider av autism och får hundterapi. Även Manimalisrapporten, (2009) 

beskriver vinster med användandet av hundar för personer med autism. I studien fick 14 

barn med autism vara en timme med en människa, en hund respektive ett föremål. 

Resultatet visade att dessa barn hade en signifikant större intresse för hundar än för de 

övriga möjligheterna till kontakt. Stor potential för hundterapi visas även vid 

behandling av psykiska störningar. Vid hundrelaterade aktiviteter kunde positiva 

effekter på hälsa, välbefinnande, depression och livskvalitet för patienter med allvarliga 

kognitiva störningar observeras. Resultaten visar även positiva effekter på stress och 

humör (Lundqvist, Carlsson, Sjödahl, Theodorsson & Lars-Åke Levin, 2017). 

 

Effekterna av olika typer av djurexponering ger även hälsovinster för patienter som 

väntar på operation. Patienterna som väntar på hjärttransplantationer uppvisar lägre 

stressnivåer och en ökning av tillfredsställelse och lycka under perioden då ett akvarium 

placerades i sitt sjukhusrum jämfört med innan akvariet placerades där (Cole & 

Gawlinski, 1995).  
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Hälsovinster för äldre med demens 

I Williams & Jenkins, (2008) studie beskrivs att djur som katter, hundar, och kaniner 

underlättar för äldre med demenssjukdom att koppla av. I olika studier konstateras att 

minskning av oro kan ses vid en kort tids exponering av ett djur på en demensavdelning 

(Richeson, 2003; Perkins, Bartlett, Travers & Rand, 2008). 

 

Djurassisterade terapier minskar även aggressiva beteenden hos de äldre med 

demenssjukdom. Djurnärvaro i vårdhem har visat sig leda till färre episoder av 

aggression, agitation samt ångest (Filan & Llewellyn, 2006; Williams & Jenkins (2008); 

Perkins et al., 2008).  

 

Hälsan förbättras bland äldre som äger hund, detta bland annat på grund av de äldre i 

genomsnitt promenerar cirka 22 minuter extra samt tar cirka 2760 steg mer än de äldre 

som inte äger hund. Stillasittandet är även mindre i den grupp som äger hund (Dall et 

al., 2017). 

 

Enligt McCabe, Baun, Speich & Agrawal, (2002) är beteendestörningar vanliga bland 

äldre med demenssjukdom. Därför studerades och dokumenterades beteenden bland 

patienter med demens före och efter att en hund vistas permanent på avdelningen. Efter 

de fyra veckor som hunden var på avdelningen märktes stora förbättringar på 

patienternas problembeteende. Även kortvariga besök (Perkins et al., 2008; Richeson, 

2003) skapar en lugnande inverkan som minskar problembeteende bland äldre med 

demens.  

 

Hundassisterade terapier uppfyller individens förväntan samt behandlar individens ej 

tillfredsställda tillstånd som ligger till grund för beteendemässiga och psykologiska 

symtom. I Crowley, Robinson, Fenwick & Blackshaw, (1996) beskrivs till exempel att 

patienternas förvirring minskar signifikant efter djurbesök. Detta på grund av att 

aktiviteter införs som ger meningsfullhet, stimulering, social interaktion och komfort 

genom fysisk kontakt. Besök med hund är särskilt effektiva för att öka samspelet mellan 

boende som inte kan delta i andra aktiviteter på grund av sitt hälsotillstånd (Richeson, 

2003).  
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Närvaron av terapihundar förbättrade den icke verbala kommunikationen, ökade glädje 

och rörlighet, vilket ledde till en förbättrat socialt beteende (Betson et al., 1998).  

Perkins et al. (2008) skriver att social interaktion och kommunikation ökar bland äldre 

med demensdiagnos som får hundbesök. Djurassisterade terapier i vårdhem har visats 

förbättra de sociala interaktionerna, genom att de boende blir mer vana vid att 

interagera, prata och röra vid en annan levande varelse. (Bernstein, Friedmann & 

Malaspina, 2000).  

 

En studie konstaterar att hundar kan bryta apatin som de flesta äldre med 

demenssjukdom upplever (Motomora, Yagi & Ohyama, 2004). Lutwack-Bloom, 

Wijewickrama och Smith (2005) konstaterar att närvaron av en terapihund är 

förknippad med en signifikant positiv förändring i humöret, efter att ha iakttagit 

effekten av äldre med demenssjukdom demenssjuka människor som träffar en volontär 

med en hund jämfört med de som får besök utan hund.  

 

Även kroppsliga funktioner förbättras vid djurens närvaro. Blodtrycket sänks och 

hormonet oxytocin ökar, matspjälkningen stimuleras och kroppens läkningsprocess 

förbättras, vilket innebär en bättre hälsa för patienterna (Williams & Jenkins, 2008). 

Crowley, Robinson, Fenwick & Blackshaw, (1996) fann att hundnärvaro resulterade i 

en ökning av fysisk kraft och en minskning av trötthet.  

 

Alla dessa hälsovinster som, minskad oro, apati, meningsfullhet, ökad social 

interaktion, komfort och förbättrat beteendeende kan leda till positiva effekter som äldre  

med demenssjukdom kan dra fördel av. Dessa terapier används inte i den utsträckning 

som de skulle kunna. Vissa vårdhem tillåter inte djurassisterade terapier i sina 

anläggningar på grund av oro för infektioner, skador och hygien (Beck & Fine, 2000).  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM OCH BÄRANDE BEGREPP  

KASAM - Känslan av sammanhang 

Antonovski, (2005) beskriver att KASAM - känslan av sammanhang är en del i den 

salutogena teorin, vilket innebär att en individ kan vara vid god hälsa trots sjukdom.  

KASAM är uppbyggd på tre centrala begrepp som är beroende av varandra och 

tillsammans skapar en helhet. Dessa är hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 
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Hanterbarhet innebär att individen upplever att de resurser som individen behöver finns 

tillgängliga för att möta de krav som personen möter. Begriplighet är känslan att det 

som händer är begripligt och förutsebart för individen och meningsfullhet innebär att de 

krav och utmaningar som individen möter är enligt individen värda att engagera sig i. 

Antonovski (2005) betonar att människor inte kan vara helt friska eller helt sjuka utan 

att alla människor alltid befinner sig mellan hög och låg livskvalitet. Ju närmare hög 

kvalitet individen har desto större KASAM upplever de. KASAM är avgörande för hur 

en människa hanterar situationer. En individ upplever hälsa i den grad som denne 

förhåller sig till livet och som förmågan individen har på att hantera de situationer som 

uppkommer (Antonovski, 2005). Strangs (2007) studier betonar att hundassisterade 

terapier förbättrar individens hälsa trots demenssjukdom. Detta på grund av 

hundnärvaro skapar en känsla av sammanhang och meningsfullhet som har visat sig 

höja individernas KASAM.  

 

Livskvalitet 

Livskvalitet definieras av World Health Organisation (WHO) som individens 

uppfattning om dess ställning i livet i förhållandet till uppsatta mål, förväntningar, 

bekymmer och normer. Kulturen och samhällssystemet där individen bor har en stor 

betydelse. Begreppet påverkas av människans psykologiska och fysiska tillstånd samt 

av individens sociala förhållanden och personliga övertygelser (WHO, 1997). Enligt 

Bökberg, Ahlström & Karlsson (2017) är livskvaliteten hos äldre med demenssjukdom i 

stor utsträckning beroende av den vårdkvalitet de möter. Om vårdgivarna erbjuder en 

god omvårdnad för patienterna kommer dessa få mindre vårdskador och högre 

vårdkvalitet.  

 

 

PROBLEMFORMULERING  

Demens skapar oro och ångest vilket kan leda till maktlöshet och agitation. De äldre 

med demens lider av en högre risk för försämrat sjukdomstillstånd som i sin tur kan 

leda till försämrat psykiskt och fysiskt välmående, depression, motivationsbrist, sämre 

livskvalitet, minskat självförtroende, bristande sociala förmågor och ett negativt 

tänkande. Det är även vanligt att äldre med demenssjukdom blir isolerade på grund av 

bland annat rädsla eller när en närstående som tagit hand om dem går bort. För 

vårdpersonalen är en stor utmaning att ge en god och säker omvårdnad till dessa 
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patienter. Många gånger behandlas beteendemässiga och psykiska symtom hos personer 

med demenssjukdom farmakologiskt. Personer med demenssjukdom är extra känsliga 

för läkemedelsbiverkningar, vilket kan leda till minskad hälsa. Det är därför av stor vikt 

att utveckla omvårdnadsinsatser som kan minska dessa symtom. Detta väckte 

författarnas intresse för att undersöka hur terapihundar kan bidra till att öka 

välbefinnande hos personer med demenssjukdom.  

 

 

SYFTE  

Syftet med studien var att utifrån boendes och vårdpersonalens perspektiv belysa de 

hälsoeffekter som hundar har på äldre med demenssjukdom.  

 

 

METOD  

Under metod kommer metodvalen, datainsamlingen och dataanalysen att motiveras. 

Under datainsamling kommer att beskrivas hur data har samlats in, vilka sökord och 

databaser som har använts, studiens avgränsningar och kvalitetsgranskningen. Under 

dataanalysen beskrivs analystypen som har använts och hur data har granskats, jämförds 

och kontrasterats. En teoretisk referensram kommer att beskrivas (Polit & Beck, 2016). 

 

Design  

Detta examenarbete är en allmän litteraturstudie vilket innebär att befintliga artiklar 

inom det valda området har studerats. Litteraturstudien har baserats på både kvalitativ 

samt kvantitativ ansats vilket gav ett bredare utbud av data. Utifrån det valda 

problemområdet och syftet söktes vetenskapliga artiklar. Endast originalartiklar har 

valts ut, detta för att studera primärkällan och på så sätt uppfylla en högre kvalité på 

litteraturstudien (Polit & Beck, 2016). För att följa en god forskningsprocess har “Nine-

steps model” använts (Polit & Beck, 2016).  

 

Urval och datainsamling 

Som beskrivs i steg ett i “nine-steps model” formulerades ett syfte utifrån 

problemformulering. Enligt Polit och Becks (2016) ska urvalet göras utifrån 

undersökningen av artiklarnas syfte och kriterier. Urvalet begränsades därför till 
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patienter med demenssjukdom i relation med hundar. Andra djur såsom katter, hästar, 

kaniner, blev uteslutna från studien. Det har valts variationsrika artiklar, framför allt 

gällande variation i kön samt situationer. Enlig Polit & Beck (2016) är ett 

ändamålsenligt urval viktig för att ha en stor datainsamling och få olika perspektiv.  

 

I steg två gjordes en plan för sökningen i vilket databaser, bärande begrepp och sökord 

för uppsatsen bestämdes. Databaserna som användes för att hitta relevanta artiklar var 

CINAHL, Medline, Psycinfo, Diva samt SöderScholar. CINAHL, Medline och Psycinfo 

valdes eftersom dessa omfattar forskning inom medicin och omvårdnad. I dessa 

databaser hittades få artiklar som handlade om vårt ämne och därför använde vi oss 

även av Diva och SöderScholar. Sökord som valdes var ord som är relevanta för syftet. 

Dessa ord var: Dogs, therapy, dementia, nursing, care och stimuli. Även fritext, “dogs 

assisted therapy” och “animal assisted therapy” användes. Artiklarna är 

kvalitetssäkrade, eftersom dessa har hittats i erkända databaser som är 

omvårdnadsinriktade och innehåller vetenskapliga artiklar som har blivit granskade av 

andra forskare.  Inklusionskriterier var att artiklarna var peer review, det vill säga 

granskade. Artiklarna skulle även ha referenser och abstrakt samt vara skrivna på 

engelska. För att få aktuell forskning valdes endast artiklar som publicerades mellan 

2007 och 2017 och som hade full text.  

 

I steg tre i “nine-steps model” söktes artiklar vilket gjordes genom att skriva de sökord 

som valdes i databasernas sökruta. Sammanlagd gav det 374 träffar. Alla artiklar som 

valdes innehåller både sökorden “dogs” och “dementia” vilka kombinerades med andra 

sökord. Termen AND användes för att avgränsa och göra sökningen mer specifik, för att 

kunna använda flera ord efter varandra samt för att få träffar som innehåll alla dessa ord 

(Polit & Beck, 2016). Efter det begränsades sökningen med hjälp av filterfunktionen 

som hjälpte till med att filtrera artikeltyp, år samt språk och på så sätt få fram de artiklar 

som var mer relevanta för examenarbetets syfte.  

 

I steg fyra gjordes ett första urval genom granskning av titel och abstrakt. Efter 

filtreringen återstod sammanlagd 237 artiklar. Alla titlar blev lästa och vid relevans 

lästes även abstrakten vilka totalt var 114. De relevanta artiklar gick vidare till urval 2 

där steg fem i “nine-steps model” kunde äga rum. De relevanta artiklarna från urval 1 

lästes fullständigt av båda författarna. I detta steg sorterades betydelselösa källor bort, 
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vilka var 49 artiklar som inte motsvarade studiens syfte. Den vanligaste anledningen till 

att varför artiklarna sorterades bort var att artiklarna inte endast handlade om patienter 

med demenssjukdom utan även andra psykiska sjukdomar vilket försvårade resultatens 

läsning. I detta steg identifierades även en ny artikel. Enligt Polit & Beck (2016) 

dokumenterades sökningarna som genomfördes. I bilagan I föreställs sökmatrisen där 

sökord, databas, antal träffas innan och efter begränsningar, antal titlar och abstract som 

lästes samt valda artiklar beskrivs.  

 

Dataanalys  

I steg 6 i ”nine-steps model” blev artiklarnas innehåll sammanfattat utifrån den 

hälsopåverkan som hundar har på patienter som lider av demenssjukdom. De 11 

artiklarna som valdes efter granskningen blev lästa i sin helhet upprepade gånger för att 

sedan analysera och kategorisera resultatet. Varje artikel lästes av båda författarna och 

sammanställdes utifrån artiklarnas syfte, metod och resultat. Artiklarna sammanfattades 

och innehållet som var relevant till uppsatsens syfte skrevs sedan upp i en minneskarta. 

En artikelmatris (bilaga II) utfördes med stöd av minneskartan för att lättare kunna 

analysera data som de olika artiklarna nämnde. Med artikelmatris kunde författarna se 

artiklarnas innehåll på sin helhet på en och samma plats vilken hjälpte att göra 

dataanalysen. Dataanalysen resulterade i kategorier och subkategorier. Artiklarnas 

skillnader och likheter jämfördes. En linjär jämförelse mellan artiklarna gick inte att 

göra eftersom dessa var av olika art men en relation mellan dessa kunde ses.  

 

I steg sju kvalitetsgranskades de valda artiklarna. Av de 65 artiklar som gick vidare till 

urval 2 sållades bort 53 på grund av att de inte hade tillräcklig vetenskaplig kvalitet. 

Alla artiklar som valdes och gick vidare till urval 3 höll måttet för 

kvalitetsgranskningen. De kvalitativa artiklarna granskades enligt Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering (SBU) formulär för kvalitativa studier, granskningsformulär 

användes. Granskningen genomfördes genom att kryssa ”Ja”, ”Nej”, ”Oklart” eller ”Ej 

tillämpligt” efter varje fråga. Positiva svar gav ett poäng och negativa, oklara samt ej 

tillämpliga gav noll poäng. När alla frågor var besvarade räknades alla svar i procent, 

≤80 % räknades som hög kvalitet, ≤70–79 % räknades som medel kvalitet och ≤ 60–69 

räknades som låg kvalitet. De kvantitativa studierna granskades med Forsberg & 

Wengström, (2013) granskningsmall genom att besvara på 19 frågor. Frågorna kunde 

besvaras med ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”. Positiva frågor räknades som ett poäng och de 
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negativa och vet ej frågor som noll poäng. Sedan räknades alla poäng, från 0 till 6 

poäng har studien låg kvalitet, från 7 till 13 medelkvalitet och från 14 till 17 hög 

kvalitet. I detta steg återstod elva relevanta vetenskapliga artiklar som svarade mot vår 

forskningsfråga.  

 

I steg åtta analyserades och sammanställdes informationen som svarade mot uppsatsens 

syfte. De kvantitativa artiklarna blev analyserade genom att tolka siffror och tabeller 

medan i de kvalitativa artiklarna analyserades individernas berättelser mer på djupet. En 

översikt av de olika kategorierna tydliggjordes i en översiktstabell som presenteras i 

bilaga III. Kategorier och subkategorier var så pass lika i alla artiklarna att dessa gick att 

sortera i fyra gemensamma kategorier. Likheter och skillnader mellan de olika 

artiklarna i översiktstabellen kunde ses. I tabellen markerades de kategorier som de 

enskilda artiklarna inkluderar, vilket enligt steg nio i ”nine-steps model” hjälpte oss att 

se likheter och skillnader mellan de olika artiklarna för att sedan kritiskt sammanställa 

och summera samlad information till en löpande text i resultatet. Artiklarna som är 

markerade med en kryss var de artiklar som beskrev positiva effekter som hundar har på 

äldre med demenssjukdom och de som är markerade med en ”#” handlar om de 

negativa effekterna. 

 

Etiska aspekter  

För att öka det vetenskapliga värdet har det endast inkluderats artiklar som innehåller 

etiska överväganden eller tillstånd från den etiska kommittén (Polit & Beck, 2016). De 

etiska aspekterna blev övervägda så att de som berörs inte blir utsatta för kränkningar 

utan visas respekt, och att deras värde, integritet samt självbestämmelse skyddas 

(Wallengren & Henricson, 2013). 

 

Eftersom alla artiklar var på engelska och författarna inte har engelska som modersmål 

har författarna varit aktsamma under hela arbetets gång med att uppfatta både litteratur 

och artiklar på rätt sätt. Artiklarna lästes i upprepade gånger av båda författarna innan 

resultatet skrevs ner. Vid svårigheter vid läsning användes ett online lexikon för att 

översätta ord som författarna inte förstod fullständigt.  Detta hjälpte författarna att 

uppfatta texten rätt och inte misstolka artiklarnas innehåll.  
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För att minimera feltolkningar vid läsning av artiklarna samt skrivandet av uppsatsen 

har artiklarna först lästs individuellt och därefter av författarna tillsammans. Även 

handledare och kurskamrater har ombetts att läsa igenom och granska uppsatsen. 

Författarna var objektiva vid studiens analys och resultat (Polit & Beck, 2016). Med 

objektiva menas att allt som skrevs ner är baserat på fakta och logik samt att känslor 

eller egna tankar uteslöts från uppsatsen. Resultatet utgår ifrån den behandlade 

personens egna uppfattningar och tankar kring hur hundar har påverkat dem. Om 

studien utgick ifrån artikelförfattarens observationer och åsikter, skulle det finnas risk 

att effektiviteten skulle bli felrepresenterad. Då skulle inte studien längre reflektera 

personens riktiga hälsa (Pitson, 2003).  

 

 

RESULTATREDOVISNING  

Fyra teman, som var relevanta för syftet identifierades, beskrevs och förklarades (Polit 

& Beck, 2016). Hundbesök hos äldre med demenssjukdom påvisar effekter i patientens 

psykiska, fysiska och sociala liv och även på deras livskvalitet. De inkluderade 

artiklarnas innehåll uppvisas på artikelmatris i bilaga II.  

 

Psykiska effekter 

Psykiska effekter delades in i fem subkategorier: Neuropsykiatriska- och psykologiska 

effekter, lugnande inverkan, beteende, vitalitet och kognition.  

 

Neuropsykiatriska- och psykologiska effekter 

Flera studier indikerar att hundar har en positiv inverkan på patienter med demens när 

det gäller deras psykiska hälsa (Tournier, Vives & Postal, 2017; Mossello et al., 2011; 

Swall, Ebbeskog, Lundh & Fagerberg, 2016; Olsen et al., 2016; Majić, Gutzmann, 

Heinz, Lang & Rapps 2013; Nordgren, Engström, 2014a; Swall, Ebbeskog, Lundh & 

Fagerberg, 2015; Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2007). Hundterapi har en positiv 

effekt hos de flesta neuropsykiatriska symptom (Tournier et al., 2017; Mossello et al., 

2011). Symtom som eufori, desinhibition och illusion förbättrades efter terapierna 

(Tournier et al., 2017). Nordgren & Engström, (2014a) konstaterar att de psykologiska 

symtomen hos äldre med demenssjukdom minskade från 18,6 till 18,1 (p=0,325) i den 
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”Multi-Dimensional Dementia Assessment Scale (MDDAS) direkt efter 

hundinterventionen, vilket är icke-signifikant.  

 

Lugnande inverkan 

Den psykiska hälsan hos äldre med demenssjukdom kan förbättras med den lugnande 

inverkan som hundarna har på patienterna. Hundar hjälper patienterna att övervinna 

rädsla och obehag under de sista veckorna i livet. Hundbesök stabiliserar individen 

genom att lugna personen (Swall et al., 2016). 

 

I en studie av Majić et al. (2013) konstateras en oförändrad svårighetsgrad av symtom 

på aggression och agitation på patienter som behandlas av hundassisterade terapier 

medan dessa symtom i kontrollgruppen har ökat betydligt under 10 veckors 

interventionslängd. I en annan studie har forskarna utvärderat ett antal patienter med 

olika graders demens. Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI)-värdet för icke-

aggressivt beteende minskade från 18,5 vid baslinjen till 15,3 vid uppföljning, vilket 

indikerar färre symptom på aggressivitet (Nordgren & Engström, 2014a).  

 

Beteende    

En minskning av beteendemässiga och psykologiska symptom vid demens (BPSD) kan 

ses på patienterna efter hundbesök vilket minskar behovet av farmakologisk behandling 

i flera veckor och ger ett annat alternativ till omvårdnad (Swall, et al., 2016). Det har 

uppmärksammats att de beteendemässiga symtomen är mer positiva i de sista 

hundsessionerna jämfört med de första (Tournier et al., 2017). Forskarna konstaterar att 

den MDDAS- poäng för beteendemässiga symptom minskade från baslinjen 15,3 till 

13,1 (p=0,671) direkt efter hundbesök, vilket är icke-signifikant (Nordgren & Engström, 

2014a). En annan studie visar även att patientens stämning och beteende förbättras vid 

hundbesöket men att symtomen på sjukdomen återkommer några veckor efter att 

besöken har avslutats (Swall et al., 2016).  

 

Mossello et al., (2011) har studerat beteenden hos äldre med demens på ett äldreboende. 

Forskarna använder Observer Emotion Rating Scale (OERS) vilken visar att ångest 

minskade från 3,1 till 1,5 (p=0,04), att sorg minskade från 1,1 till 0,8 (p=0,002), att nöje 

ökade från 1,5 till 2,2 (p= 0,016) och att uppmärksamhet ökade med 1,7 till 2,3 

(p=0,003) efter djurbesök jämfört med de vanliga terapierna. Dessa resultat visar 
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statistisk signifikans. Detta betyder att individernas kognition och beteendesymtom 

förbättras ytterligare vid hundnärvaro (ibid).  

 

Vitalitet 

Depression, eufori, disinhibition och illusion är olika sekundära symtom på demens som 

förbättras med hundterapi (Tournier et al., 2017). Bland deltagarna med svår demens 

kunde forskarna se en signifikant minskning av symtom på depression när 

interventionen närmade sig avslutning, vilket resulterade att deltagarnas Cornell Scale 

for Depression in Dementia (CSDD) skalan förbättrades med 2 nivåer (Olsen et al., 

2016).  

 

Kognition 

Intellektuella funktioner ökade efter 6 månaders period med djurassisterad terapi 

(Kawamura et al., 2007). I en studie genomfördes 10 videoinspelningar per patient vid 

hundbesök till äldre med Alzheimers sjukdom. Resultatet visar att människor som lider 

av sjukdomen uppvisar ökad förmåga att berätta om minnen och känslor vid hundens 

vistelse. Dessutom möjliggörs att personen uppnår en högre kognitiv nivå vilket 

underlättar omvårdnadsarbetet. (Swall et al., 2015). I en annan studie kan man se 

långsiktiga effekter på förbättrat minne och kognitiva funktioner efter djurassisterade 

terapier (Kawamura et al., 2007). Hundarna hjälper boende att vara medvetna om deras 

förflutna samt nutid och att reflektera över och att återuppleva glömda känslor (Swall et 

al., 2016). 

 

Fysiska effekter  

Fysiska effekter delades in i tre subkategorier: Fysisk aggressivitet, motorisk aktivitet 

samt sömn.  

 

Fysisk aggressivitet  

Hundterapi har visats ha god fysisk effekt hos äldre med demenssjukdom vilket 

påverkar positivt patienternas emotionella och fysiska välbefinnande (Kawamura et al., 

2007; Nordgren & Engström, 2014a). Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI) 

visade att det fysiska aggressiva beteende minskade från 12,8 till 11,2 (p=0,109) efter 

en sexmånadersperiod, vilket är icke-signifikant. Intervention har inte en direkt verkan 
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utan påvisar en gradvis förbättring just beroende på vilken grad av demenspatienterna 

har (Nordgren & Engström, 2014a).   

 

Motorisk aktivitet 

Den avvikande motoriska aktivitet som de flesta patienterna har förbättras efter 

hundterapierna enligt studien av Tournier et al. (2017). En dramatisk förändring av den 

motoriska aktiviteten visades i studien av Mossello et al. (2011) efter att patienterna 

deltagit i en djurassisterad aktivitet. Även forskarna från studien av Kawamuras et al. 

(2007) har sett att den spontana aktiviteten hos äldre med demenssjukdom ökar 

dramatisk efter 6-månadersperiod.   

 

I Kawamura et al. (2016) studien kan man se att vakenhet, koncentration och motivation 

förbättras. Vid hundbesök kan man se situationer och agerande som man inte kan se 

annars. En boende som behövde hjälp från två vårdgivare för att kunna gå, kunde hålla 

hunden i koppel och gå med hunden utan vårdgivarnas hjälp (Swall et al., 2016).  I en 

annan studie kunde forskarna se en man som visade symtom på apati och depression 

och enligt omvårdnadspersonalen inte kunde röra på en arm, att efter djurassisterad 

terapi kunde han kasta leksaker till hunden utan problem med den armen (Kawamura et 

al., 2007).   

 

Sömn 

Thodberg et al. (2016) har studerat sömnen hos äldre med demens. Studien visar att 

hundterapi påverkar sömnens duration. De äldre kunde sova längre, men sömnens 

kvalitet var ungefär samma som innan. När sömnens duration är längre så har boende 

mer energi och är mer fysiskt aktiva vilket ger många hälsovinster (Thodberg, et al., 

2016). En dam som hade vänt på dag och natt och inte kunde sova i sin säng på nätterna 

kunde göra det efter djurassisterade terapier. En man som bor på ett äldreboende 

somnade inte längre på dagen och kunde koncentrera sig i cirka en timme, vilket han 

inte kunde göra innan interventionen med terapihundar (Kawamura et al., 2009).  

 

Sociala effekter 

Sociala effekter delades in i fem subkategorier: Social interaktion, kontaktbarhet, 

bekvämlighet vid hundnärvaro, medvetenhet kring egen existens och minnen och 

interaktion med olika storlekar på hund samt hundrelaterade stimuli.  
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Social interaktion 

Mossello et al., 2011; Olsen et al., 2016; Swall et al., 2016; Swall et al., 2015 visar att 

den sociala interaktionen ökar under och efter terapisessionerna med hund. I Nordgren 

& Engströms (2014a) studie visas att medelvärdet för verbalt engagemang ökar 

signifikant efter 6 månaders uppföljning. Det verbala engagemanget ökar i CMAI- 

skalan från 17,2 till 20,6 hos patienter med demens efter djurbesök.  

 

Det finns även studier som visar ingen eller en obetydlig social effekt av att använda 

hundar på personer som har en demenssjukdom (Marx et al., 2010; Nordgren & 

Engström 2014; Majic et al., 2012; Olsen et al., 2016; Mossello et al., 2011). Marx et al. 

(2010) beskriver att hälften av invånarna vägrade ha kontakt med hundar under 

interventionen.  

 

Kontaktbarhet  

Boende som lider av demens och får besök av terapihundar upplever att symtomen 

minskar och att de ökar sin förmåga att kommunicera med andra (Swall et al., 2016). 

Patienterna är då mer kontaktbara och har förmågan att berätta historier, känslor och 

minnen om sig själva och deras liv (Swall et al., 2015). Hunden är som en katalysator 

som ger patienten möjligheten att berätta om sina känslor och tankar (Swall et al., 

2016). Positiva emotionella funktioner ökade efter 6 månaders djurassisterade terapier 

(Kawamura et al., 2007) vilket innebär att hundbesök även har en god effekt på lång 

sikt.  

 

Bekvämlighet vid hund närvaro 

Hunden kan bilda en miljö där patienten känner sig bekväm och tar initiativ att uttrycka 

sina tankar och önskningar (Swall et al., 2015). Boende känner även att de kan prata om 

allt möjligt eftersom de vet att hunden inte kommer att dela med sig av informationen. 

De betraktar hunden som sin vän, en vän som ger dem möjligheten att prata om 

erfarenheter och tankar från den hårda vardagen på en avdelning (Swall et al., 2016). 

Hunden är som en katalysator som ger patienten möjligheten att berätta om sina känslor 

och tankar.  
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Medvetenhet kring egen existens och minnen  

Möte med en hund framkallar minnen i livet av gamla vänner, viktiga platser och gamla 

låtar blir tydligare, vilket ger patienten möjlighet att berätta. Där har 

omvårdnadspersonalen den betydelsefulla rollen att lyssna till det som är viktigt för 

patienterna (Swall et al., 2016).  Patienterna blir också medvetna om sin egen existens 

vilket väcker fina minnen och känslor till liv, men också tråkiga. Detta ger både positiva 

som negativa upplevelser under hundbesöket som visas genom patienternas kroppsspråk 

och ord (Swall et al., 2015).  

 

Interaktion med olika storlekar på hund samt hundrelaterade stimuli  

Marx et al. (2010) observerade interaktionen mellan människor med olika grader av 

demens och hundar på två olika demensboenden. Boendes kontakt och tiden av 

engagemang med hunden är beroende av hundarnas storlek samt av andra 

hundrelaterade stimuli beskriver Marx et al. (2010). Genomsnittlig engagemangslängd 

för en liten hund var 75,2 sekunder, med det för medelhunden var 133,6 sekunder och 

för en stor hund 154,9 sekunder. Forskarna använde även andra hundrelaterade stimuli 

som valpvideo, en robothund, en plyschhund och en hundfärgningsaktivitet. Boendenas 

intresse mot riktiga hundar var störst efter valpvideo som hade en genomsnittlig 

engagemangs längd på 160,5 sekunder bland de deltagarna med demens (ibid).  

 

Positiva effekter på livskvalitet  

I olika studier (Swall et al. 2016; Wood, Fields, Rose & McLure 2017; Swall et al., 

2015; Nordgren & Engström 2014b) beskrivs att äldre med demenssjukdom upplever en 

positiv effekt i sin livskvalitet när de är i kontakt med hundar. Patienterna upplever 

förmåga att genomföra aktiviteter som de inte kunnat innan hundbesöket vilket gör 

tillvaron mer meningsfull. De känner också en ökad trygghet och säkerhet. Vidare ger 

Wood et al. (2017) bevis på att hundassisterade terapier är möjliga för denna grupp av 

patienter och att dessa kan framkalla positiva erfarenheter och livskvalité för patienter 

som bor på äldreboende. För patienterna med svår demens visades en stor ökning på 

Quality Of Life (QOL) ju mer tid med hundarna som spenderades (Swall et al., 2016). 

 

På ett svenskt vårdhem för äldre med demens studerades effekterna av hundterapi.  
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Deras livskvalitet analyserades genom att observera olika beteenden som leende, sorg, 

gråt, ansiktsuttryck, aptit, beröring, lugn, och bekvämlighet. Patienternas beteende visar 

en markant skillnad mellan baslinjen och efter interventionen. QOL poäng visar en 

minskning från 23 till 18 vilket visar på en förbättring i patienternas livskvalitet 

(Nordgren & Engström, 2014b). Däremot kan man se i Olsens et al. (2016) studien en 

minskning i livskvalitet för patienterna med demens där baslinjen var 15,89 och efter 

interventionen hade höjts till 16, 65, vilken talar om en oförändrad effekt hos dessa 

patienter.   

 

Mildrande av demenssjukdomens symptom 

Hundbesök kan ge äldre med demenssjukdom tillfällig flykt från sjukdomen, vilket 

hjälper patienterna att få en stund av meningsfull och personlig verklighet. Patienterna 

njuter av hundarnas närvaro genom att leka, krama och prata med hunden. De är i 

harmoni med hunden eftersom denna ger känslor av frihet, glädje och kärlek. Genom en 

lugn stund med hunden skapas en situation som framkallar välbefinnande i kropp och 

skäl för personen med demens vilket är en viktig grundpelare i omvårdnad. En hund kan 

ha en känslomässig effekt på äldre med demens vilket lindrar tillfälligt symtom på 

sjukdom. När boende är tillsammans med hunden och deras negativa minnen och 

känslor uppkommer känner de sig mindre rädda och osäkra (Swall et al., 2016).   

 

Effekter på personcentrerat hundbesök 

Varje hundassisterat besök är personcentrerat. Hundhanteraren som assisterar 

hundbesöket främjar individanpassade situationer som minskar sjukdomssymtom och 

stimulerar hälsosammare beteende. De ger tröst och meningsfullhet till patienten 

tillsammans med hundhanterarens hundar. De hjälper att lindra lidande vilket i sin tur 

skapar ett speciellt förhållande mellan hundhanterare och patient. Att skapa 

meningsfullhet och vara uppmärksam ger en stund av vila från sjukdom hos personer 

med demenssjukdom (Swall et al., 2016).  

 

När patienter upplever att någonting inte känns bra med hunden, kan de ha haft en dålig 

upplevelse med en hund tidigare i livet. Eftersom de inte minns varför, blir de upprörda 

och oroliga (Swall et al., 2015; Swall et al., 2016).  Då kan ångest, osäkerhet och rädsla 

uppstå (Swall et al., 2016). Där måste hundhanterare använda sin kompetens för att 

bestämma sessionens längd och intensitet eller till och med avsluta hundbesöken 
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beroende på patientens respons (Swall et al., 2016). För andra patienter är det motsatta, 

när det är dags för hunden att lämna avdelningen kan man uppmärksamma en sorgligt 

uttryckt från boende genom att se en förändrad röst, kroppsspråk och ansiktsuttryck 

(Swall et al., 2016).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Uppsatsen är en allmän litteraturstudie med en induktiv ansats som baseras på Nine-

steps model vilket enligt författarna tydliggjorde och underlättade forskningsprocessens 

olika steg. Uppsatsen är en översikt med klara inklusions- och exklusionskriterier vilket 

är en fördel enligt Polit och Beck (2016) eftersom vi då kunde identifiera, välja ut och 

syntetisera all högkvalitativ forskning som var relevant för vår forskningsfråga. 

Författarna har tolkat trovärdighets begreppet i relation till litteraturstudien som 

kvaliteten samt grad av pålitlighet som examensarbetet utstrålar.  

 

Urvalet begränsades genom att använda uppsatsens syfte som utgångspunkt. En styrka i 

arbetet är att urvalsprocessen endast inkluderade originalartiklar, detta för att inte 

riskera att använda artiklar som kan vara feltolkade av andra författare och därmed bli 

en sekundär källa. Artiklarna som inkluderades i uppsatsen lästes noga och av båda 

författare upprepade gånger samt granskades separat. Därefter jämfördes båda 

granskningar, vilket ökade trovärdigheten ytterligare (Polit & Beck 2016). Vid 

jämförelse av artiklarnas kvalitetsgranskning, upptäcktes skillnad på värdering på två 

granskningar vilket löstes genom att utvärderingen gjordes tillsammans. En av 

författarna värderade artikeln som en högkvalitets artikel medan den andra författaren 

värderade den som en medelkvalitets artikel.    

 

I uppsatsen studerades 11 artiklar, 9 kvantitativa och 2 kvalitativa artiklar. Att inkludera 

både kvantitativa och kvalitativa artiklar upplevdes som positivt av författarna, detta på 

grund av att detta ökade datavolym och även möjligheten att upptäcka relevant 

forskning. Detta ger enligt Polit och Beck (2016) högre trovärdighet till studien. Både 

statistik från kvantitativa studier och känslor och upplevelser från kvalitativa studier 

togs hänsyn till, då dessa kompletterar varandra och ger olika synvinklar. Antalet 
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artiklar inom valt område var begränsat, därför upplevdes som positivt av författarna att 

använda både kvantitativa och kvalitativa artiklar eftersom man då kunde se 

studieområdet från en helhetssyn och ha även tillgång till ett större mängd 

data. Examensarbetets urval var till slut tillräckligt stort för att kunna ha en god 

generaliserbarhet i studien. Utifrån urvalet kunde författarna dra slutsatser om det 

sammanhang urvalet ingick i.   

 

Artiklarna kvalitetsgranskades, kvantitativa artiklarna granskades genom SBU 

formuläret och kvalitativa artiklar med kvalitetsgranskningsmall från Forsberg & 

Wengström (2013). Endast artiklar med hög- och medelkvalité inkluderades i 

litteraturöversikten, detta för att uppfylla trovärdigheten och validiteten som ville 

uppnås av författarna. Att använda granskningsmallar för att undersöka trovärdigheten 

av artiklarna som kommer att studeras ger ett strukturerat tillvägagångssätt att granska 

och även en ökad trygghet till författarna. Arbetet blev kritiskt läst och kommenterat 

från handledare och kollegor vilken stärker uppsatsens trovärdighet (Polit och Beck, 

2016).  

 

Databaserna som användes inledningsvis för att söka vetenskapliga artiklar var 

CINAHL, MEDLINE och PSYCINFO, detta på grund att dessa databaser innehåller 

medicinska och omvårdnadsinriktade data. Polit & Beck (2016) menar att 

examensarbetets kvalitet höjs genom att söka artiklarna på databaser som innehåller 

data inom examensarbetets ämnesområde, det vill säga inom omvårdnad. Relevanta 

artiklar i dessa databaserna var inte tillräckliga och därför bestämde författarna att söka 

artiklar på databaserna Diva och SöderScholar vilka inte är omvårdnadsinriktade. En 

styrka i denna studie var att sökningen var systematiskt. Bra sökord och samma 

begränsningar på alla databaser gav som resultat att finna studier med liknande fokus. 

 

Sökmetoden som användes var ”Nyckelordsökning” som medförde att söka data med 

hjälp av nyckelord. De sökord som användes bestämdes genom Medical Subject 

Headling (MeSH)-termer vilket förenklade sökningen. Vid sökningen användes 

trunkering för att få variationer på sökord samt för att kunna få en bredare sökning 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sökord som användes vid datasökning upplevs av 

författarna som betydelsefulla och omfattande för uppsatsens syfte vilket är positivt 

eftersom ökar litteraturstudien trovärdigheten. Hundar och demens är ord som är 
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centrala i ämnesområdet eftersom uppsatsens syfte var att “…belysa de hälsoeffekter 

som hundar har på personer med demenssjukdom”. Omvårdnad, terapi och vård 

omfattar det kliniska och patientnära arbetet som har stor relevans i uppsatsen.  

 

Artiklarna som användes i denna litteraturöversikt kommer från olika länder, fyra 

artiklar är från Sverige, två är från USA, en från Norge, två från Japan, en från Italien 

och en från Tyskland. Tillräcklig forskning saknas i Sverige inom det studerade området 

och därför studerades artiklar från olika geografiska områden. Gemensamt för alla 

artiklar är att det tar upp de psykologiska effekterna av att använda hundar som terapi 

för demenssjuka patienter. Alla artiklar från Sverige och Norge tar upp psykologiska 

effekterna samt effekter på livskvalitet. Artiklar från Japan beskriver endast om de 

psykologiska effekterna. Artiklarna från EU, Italien och Tyskland tar upp de 

psykologiska och fysiska effekterna i användandet av hundar som terapi för 

demenssjuka människor. Detta anses som en styrka i litteraturöversikten eftersom 

nästan all tillgänglig vetenskapligt data kunde studeras. Men kan också ses som en 

svaghet eftersom det ej finns tillräckligt med data för att kunna välja den som är mest 

relevant för studiens syfte.  

 

Samtliga artiklar som är inkluderade i litteraturstudien är etiskt granskade, peer review 

och är publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilket medför att endast trovärdig kunskap 

studeras. Endast engelska artiklar inkluderades i uppsatsen. Eftersom författarna inte har 

engelska som modersmål blev artiklarna lästa i upprepande gånger av båda författare för 

att inte missuppfatta artiklarnas innehållet. Detta anses vara en svaghet eftersom alltför 

mycket tid användes för att läsa artiklarna, tid som kunde användas för att arbeta med 

andra angelägenheter i uppsatsen. En annan svaghet är att artiklarna kunde bli 

missförstådda av läsarna.   

 

För att inte få fram gammal data begränsades sökningen till publikationer som är högst 

tio år gamla, artiklar som publicerades mellan 2007 och 2017. Detta medförde till 

studien högre kvalitet eftersom informationen som studerades är aktuell och därför mer 

relevant (Polit & Beck (2016).  

 

Efter att författarna hade genomfört litteraturöversikten genomfördes en 

kvalitetsgranskning enligt AMSTAR, vilken gav en positiv beskrivning av hur 
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litteraturöversikten genomfördes och om den uppfyller dem grundläggande 

kvalitetskrav (SBU, 2017).  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med uppsatsen var att belysa de effekter som hundar har på patienter med 

demenssjukdomen. Fokus ligger på interaktionen mellan djur och människor samt hur 

den påverkar individernas livskvalitet och välbefinnandet. Resultatet har framkommit 

genom analys av statistik och observationer från tidigare forskning där det framgår att 

hundar har god effekt på personer med demens. Hundnärvaro har i de flesta fall visat sig 

förbättra det fysiska- och psykiska tillståndet, det sociala livet samt livskvalitet, vilket är 

grundläggande för att kunna leva ett meningsfullt liv.  

 

Arbetet utgår från KASAM - känslan av sammanhang som är en del i den salutogena 

teorin vilket syftar på att en individ kan vara i god hälsa trots sjukdom (Antonovski 

(2005). Demenssjuka patienter har en obotlig sjukdom och behöver därför lära sig att 

leva med den på bästa sätt. Det har konstaterats att antidepressiva, antipsykotiska och 

humörstabiliserade läkemedel kan behandla sekundära symtom vid demens (Enmarker 

et al., 2011) men dessa har skadliga biverkningar som konsekvens. Därför är det 

nödvändigt att hitta och testa andra alternativ som kan vara positiva för demenssjuka 

patienter och även för att underlätta omvårdnadsaktiviteter. Även för samhället är dessa 

alternativ ett positiv förändring eftersom dessa innebär lägre kostnader. Färre mediciner 

och omvårdnad kommer att krävas och resurserna kommer då att kunna utnyttjas till 

andra förmåner. 

 

En alternativ behandling för demenssjuka patienter är hundassisterad terapi som ger en 

känsla av normalitet som skapar välbefinnande och livskvalitet (Strang, 2007). 

Aktiviteter och fysisk kontakt med hundar medför meningsfullhet, stimuli och komfort 

för individerna (Richeson, 2003) vilket i sin tur medför bättre hälsa och ökad livslängd 

(Strang, 2007). Även de biverkningar som ger de olika läkemedel vid demens kan bli 

bättre vid hundnärvaro (Morrison, 2007). 

 

Resultatet bekräftar den tidigare forskning som gjorts på området. Denna 

litteraturstudien visar att hundassisterade interventioner kan minska eller eliminera flera 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Efter ett 
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hundbesök minskar enligt Swall et al. (2016) patienternas problematiska beteende vilket 

ger som konsekvens att kunna ge omvårdnad patienten på rätt sätt. Äldre med 

demenssjukdom har ofta komplicerade beteende som att inte låta omvårdnadspersonalen 

borsta tänder eller att inte vilja äta. Alla beteenden har en orsak som kanske inte kan 

tillgodoses av människor men av hundar. Hundar ger en känsla av normalitet till 

patienterna (Strang, 2007) och kanske därför förbättras patienternas BPSD.  

 

Resultatet visar att då äldre med demenssjukdom behandlas med hundassisterade 

terapier har det setts en bromsande effekt av utvecklingen av aggression och agitation i 

jämförelse med kontrollgruppen där det forsätter att öka (Majic et al., 2013). När en 

patient uppvisar aggression mot omvårdspersonalen kan de omedvetet skapa ett 

motstånd mot att vårda patienten, vilket riskerar att försämra patienternas hälsa i 

längden.  

 

Ett fynd som överraskade författarna var att de kognitiva och intellektuella funktionerna 

hos äldre med demenssjukdom förbättrades efter en 6-månadersperiod av djurassisterad 

terapi. Ökad förmåga att berätta om minnen och känslor (Kawamura et al., 2007) samt 

förbättrade kommunikation identifierades. Patienterna kan även bli mer delaktiga i 

beslut om vad de vill och inte vill göra, så inte vårdpersonalen fattar alla beslut över 

huvudet på patienten för att denne är äldre och sjuk (Blomqvist & Edberg, 2004). 

Studien visade även att äldre med demenssjukdom bröt isoleringen och var sociala med 

de andra patienter och personal (Prosser, Townsend & Staiger, 2008). Hur hundar 

påverkar äldre med demens på äldreboenden har man sett via observationer, analys och 

samtal. Gällande den kvalitativa bedömningen framkom innehållsanalysen genom 

jämförelse av meningsbärande enheter. (Manimalisrapporten, 2009). Patienterna är mer 

kontaktbara och har ett ökat verbalt engagemang vid hundbesök (Nordgren & 

Engström, 2014a) vilket möjliggör för omvårdnadspersonalen att få en bredare 

uppfattning och kunskap om patienterna, något som hjälper att ge en mer 

individanpassad omvårdnad. Att bilda en relation och lära känna patienterna är av stor 

betydelse för patienternas omvårdnad eftersom varje patient har sina egna behov och sin 

egen identitet.  

 

Mossello et al. (2011) belyser en ökning på den motoriska aktivitet som demenssjuka 

patienter uppvisar efter hundbesök. Vid inaktivitet minskar muskelmassan vilket leder 
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till ökad instabilitet och fall samt mera stillasittande på grund av svaghet. Tack vare 

motivationen vid hundbesök (Kawamura et al. 2016) kan situationer och agerande som 

inte är vanliga utan hundnärvaro bli möjliga. Ökad aktivitet medför en påverkad 

duration på individernas sömn (Thodberg et al., 2016) vilket resulterar i att patienterna 

har mer energi och är mer fysisk aktiva. Detta är en hälsosam cykel som kan bli möjlig 

tack vare hundar och som kan minska vårdskador.  

 

Patienten ser hunden som en vän och stöd i livets svåraste stunder, ett stöd som boende 

inte kan hitta hos omvårdnadspersonalen (Swall et al. 2016). Hundassisterade terapier 

framkallar positiva erfarenheter och livskvalitet som ökar ju mer tid som spenderas med 

hundarna. Den goda effekten på beteendet som leende, ansiktsuttryck, ätandet, beröring, 

lugn och bekvämlighet påvisar patienternas förbättring av livskvalitet (Nordgren & 

Engström, 2014b). Livskvaliteten som hundbesök förbättrar individernas hanterbarhet, 

meningsfullhet och begriplighet vilket enligt Antonovski (2005) teoretiska referensram 

gör att individen upplever större KASAM.  

 

Enligt Swall et al. (2016) ger hundar även frihet, glädje och kärlek och har en stark 

känslomässig effekt på demenssjuka patienter vilket skapar välbefinnande som lindrar 

demenssymtom. Hundbesök kan även ge till patienter med demens en stund av flykt 

från sjukdomen. En stund fri från sjukdom känns som att kunna uppleva sitt eget liv 

igen vilket är som en present som uppskattas mycket av demenssjuka patienter. Boende 

känner sig även mindre rädda och osäkra vid negativa minne (Swall et al. 2016) 

eftersom hundar hjälper att lindra deras lidande. 

 

De äldre med demens och personal som intervjuades tyckte att terapihundar har stor 

betydelse när det gäller kamratstöd, sällskap och även för olika aktivitet som 

promenader. När det gäller hundens storlek har det stor betydelse då 

engagemangslängden för stora hundar var mer än dubbelt så långt än för små hundar. 

Detta tycker författarna kan bero på att stora hundar brukar ha bättre förutsättningar för 

inlärning och vet bättre än små hundar hur de ska bete sig vid besök av demenssjuka 

patienter. Små hundar kan även uppfattas av patienterna som leksaker och därför tappar 

de intresset snabbare.   
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Att ha terapihundar ger en positiv effekt för människor med demens då de oftast är 

äldre, har dålig hälsa och är ensamma utav olika skäl även om de bor på boende (Beck 

& Fine, 2000). Att leva ensam har visat ha negativa effekter på hälsan på flera sätt. De 

människor med demens som fick sällskap utav terapihundar fick lägre blodtryck, ökat 

värde på hormonet oxytocin, förbättrade matspjälkningen och förbättring på kroppen 

läkningsprocess, vilket ger en bättre hälsa till patienterna (Williams & Jenkins, 2008). 

Äldre med demens tycker att hundbesök påverkar dem positivt eftersom de upplever att 

deras ensamhet minskar, att de får ökad matlust, att aggressivitet minskar och även att 

sömnen förbättras (Brodie & Biley 1999). Terapihundar ökar personens livsglädje och 

minskar stressen vilket påverkar hälsan i positiv riktning (Stanley-Hermanns & Miller, 

2002).  

 

Det som händer vid kognitiv svikt är att hjärnan sviktar och det medför depression, 

isolering och aggressivitet (Hjaltadóttir & Gustafsdóttir, 2007). Därför är det viktigt att 

sätta in åtgärder. Där kommer hundar in och kan komplettera andra typer av åtgärder 

som medicinering. När man drabbas av kognitiva svårigheter är det inte bara jobbigt för 

patienten, utan även för de anhöriga och omvårdnadspersonalen. Här kan hunden ha 

positiv och lugnande inverkan, även om man måste komma ihåg att inte alla är förtjusta 

i hundar. (McColgan & Schofield 2007). Det ökar också möjligheten till kontakt med 

patienten. I studien visas att respekt, lugn och medkänsla för människor med 

demenssjukdomen är väsentligt för en bra omvårdnad. Att ge en god och 

personcentrerad äldreomsorg för människor med demenssjukdomen är en viktig 

värdegrund för vårdgivarna vilken skapar trygghet, säkerhet, närhet, och 

kommunikation mellan vårdgivaren och vårdtagaren (Blomqvist & Edberg, 2004). 

Studien visar att erfarenhet kan hjälpa vårdgivaren i olika situationer att agera på rätt 

sätt. Ändå kan de bli etiskt fel utav av visa inte gillar hundar och kan bli förolämpade på 

grund av kulturer eller uppväxter. Att få en värdig vård har varje människa rätt till.  

 

 

IMPLIKATIONER  

Implikationer för utbildningen 

Efter att ha läst om vinster som hundar kan medföra inom demenssjukvården tycker 

författarna att dessa ska nämnas under sjuksköterskeutbildningen. Psykologiska, fysiska 
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och sociala effekter samt upplevd livskvalitet är det som hundar kan förbättra och som 

kan tas upp vid utbildning. Hundarnas värde behöver uppmärksammas ytterligare för att 

kunna inspirera omvårdnadspersonal att införa alternativa omvårdnadsåtgärder. 

Alternativa behandlingar som terapihundar borde ges större utrymme i utbildningen, 

detta för att kunna erbjuda sjuksköterskestudenterna ett bredare perspektiv och bidra till 

ökad hälsa och en optimal omvårdnad. Att nämna nyttan som terapihundar kan erbjuda 

inom demenssjukvården kan ge ett positivt och glömt alternativ för blivande 

sjuksköterskestudenter samt väcka intresse för fortsatt forskning. Personer med 

demensdiagnos kommer även att dra nytta av detta eftersom de framtida 

sjuksköterskorna kommer att kunna erbjuda en bättre vård och livskvalitet för dessa 

patienter. Även etiska aspekter har stor betydelse. Eftersom de läkemedel som finns för 

att lindra sekundära demenssymtom många gånger är skadliga har sjuksköterskor 

skyldigheter att hitta och tillämpa det bästa alternativet för patienternas hälsa och 

livskvalitet.  

 

Implikationer för den kliniska praktiken 

Denna uppsats kan användas för att förbättra omvårdnadsarbetet på demenssjukvården i 

samhället. Mindre farmaka som ger biverkningar är positivt både för samhället och 

individen. Vårdens kostnad kommer att minska vilket leder till att vårdens resurser 

används smartare och mer effektivt.  

 

Terapihundar kan ha positiv effekt om de används inom omvårdnad. Omvårdnad bygger 

bland annat på att lindra lidande och bidra till hälsa. Hundhanterare använder sina 

kunskaper för att främja en situation som minskar symtom på demenssjukdomen och 

uppmuntrar individerna att ha ett hälsosammare beteende. Det kan naturligtvis även 

finnas nackdelar med att ha hund nära patienterna, etiska samt kulturella skillnader 

måste alltid beaktas.  

 

Terapihundar kan användas på recept som en alternativ metod för att minimera 

beteendemässiga och psykologiska symtom på demens. Denna uppsats kan vara av 

intresse för forskare, vårdgivare och hundhanterare. 
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Förslag på fortsatt forskning 

Ett hinder för implementering av hundar inom vården är den bristande kunskap vad 

gäller hundarnas hälsofrämjande effekter. Författarna i denna uppsats upplever att mera 

forskning om hur terapihundar kan användas inom demenssjukvården behövs. Större 

samt mer långsiktiga empiriska studier är nödvändiga för att bedöma de hälsoeffekter 

som hundar framkallar på patienterna på lång sikt. Även forskning på olika typer av 

patienter behövs för att kartlägga i vilket utsträckning effekterna på demenspatienterna 

beror på hundsamverkan och på själva individernas tankesätt. Denna uppsats kan 

användas för att få en översikt om de positiva och negativa effekterna som terapihundar 

kan ge på personer med demenssjukdom.  

 

 

SLUTSATS  

Litteraturstudien visar att användandet av hundar som terapi inom demenssjukvården 

har en positiv effekt på människor med demens oavsett kön och demensgrad. Den ökade 

livskvaliteten som hundar ger förbättrar individerns möjlighet till hanterbarhet, 

meningsfullhet och begriplighet vilket enligt Antonovskis (2005) teoretiska referensram 

gör att individen upplever större KASAM. Resultatet visar att hundassisterade 

interventioner kan erbjuda ett alternativ eller vara ett komplement till de traditionell 

omvårdnad och minska psykiska, fysiska och sociala symtom samt även förbättra 

livskvaliteten för personer med demensdiagnos. Flera symtom på sjukdomen mildrades 

och patienten upplevde ett lugnande inverkan, ökad vitalitet, förbättrad sömn, ökad 

kontaktbarhet. Hundassisterade interventioner främjar demenssjuka patienternas hälsa 

och välbefinnande. Men innan denna form av omvårdnad kan implementeras i större 

omfattning inom demenssjukvården behövs vidare forskning. 
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Bilaga I: Sökmatris  

Datum Databas Sökord &  

Inklussionskr

iterier 

Antal 

träffar 

Antal 

träffar 

efter 

inklussion

skriterier

na 

Lästa Titlar/ 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

efter 

kvalitetsgra

nskning.  

(Refnr) 

2017-11-17 CINAHL 

och 

Medline 

Dogs* And 

Therapy 

AND 

Dementia* 

 

2007–2017  

Peer Review 

Full Text 

80 16 

 

Lästa titlar: 16 

Lästa abstract: 7 

5 1 (1) 

2017-11-22 Diva Dog Assisted   

Therapy 

AND Care  

 

Peer Review 

Full Text 

6 6 Lästa titlar: 6 

Lästa abstract: 6 

4 1 (2) 

2017-11-17 Fick vi 

från våran 

handledare 

    1 1 (3) 

2017-11-17 Cinahl 

And 

Medline 

Dogs* AND 

Dementia* 

AND 

Therapy 

AND 

Nursing*  

 

Peer Review  

Full Text 

2007-2017 

21 8 Lästa titlar: 8  

Lästa abstract: 8 

6 1 (4) 
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Full Text 
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27 19 Lästa titlar: 19 

Lästa abstract: 15 

  

10 5 (5,6, 7, 8) 
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AND Dogs, 
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assisted 

therapy”  

33 23 Lästa titlar: 23 
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7 1 (9) 
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Assisted 

Therapy” 

AND nursing 
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dementia 
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Bilaga II. Artikelmatris, vetenskaplig kvalitetsgranskning  

Artiklarnas referens Syftet Metod Resultat Validitet/kvalitet 

Nordgren, & Engström. 

(2014a). Effects of dog-

assisted intervention on 

behavioural and 

psychological symptoms 

of dementia. 

 

Sverige 

Bedöma 
effekterna av 

hundassisterade 

interventioner på 

beteendemässiga 

och psykologiska 

symptom hos 

boende med 

demensdiagnos. 

Beskrivande statistik 
användes för att analysera 

data. För att jämföra 

grupperna vid baslinjen 

användes Mann-Whitney 

U test och för att jämföra 

grupperna över tid 

användes Wilcoxon Rank 

Sum.  

 

Studien genomfördes på 

åtta vårdhem i Sverige 

under en sexmånadsperiod. 

33 äldre deltog av vilka 20 

hade demenssjukdom. 

CMAI och MDDAS 

användes för att bedöma 

effekterna av hundterapi.  

 

Kvantitativ metod  

Resultatet visade att 
CMAI-medelvärde för 

fysiskt icke- aggressivitet 

minskade från 18,5 till 

15,3 samt att MDDAS- 

poäng för 

beteendemässiga symtom 

minskade från 15,3 till 

12,0. Lägre poäng 

indikerar färre symtom. 

CMAI-medelvärde för 

verbal kommunikation 

ökade från 17,2 till 20,6 

efter 6 månader, vilket är 

mycket positivt.  

Medel 

Swall, Ebbeskog, Lundh 

Hagelin, Fagerberg. 

(2015). Can therapy dogs 

evoke awareness of one's 

past and present life in 

persons with 

Alzheimer's disease? 

 

Sverige 

Belysa den levda 

upplevelsen hos 

patienter med 

Alzheimers 

sjukdom, vid 

mötet med 

terapihundar  

Observationerna har en 

livsvärld metod. 

Observationer 

transkriberades. Data 

analyserades med en 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

 

Det genomfördes 10 

videoinspelningar per 

Alzheimersjuk person.  

 

Kvalitativ metod  

Resultatet visar att 

patienterna kan gå in i 

deras egna minnen och 

känslor och berätta samt 

reflektera om dessa med 

hunden, vilket möjliggör 

för att nå personen på 

kognitiv nivå. 

Livskvaliteten och 

välbefinnandet hos dessa 

patienter ökade vid 

kontakt med hundar.  

Hög 

Swall, Ebbeskog, Lundh, 

C & Fagerberg. (2016) 

Bringing respite in the 

Belysa 

hundhanterarnas 

erfarenheter av att 

 

Öppna intervjuer med nio 

hundhanterare 

Teman resulterade i “Frid 

från sjukdomsbördan för 

personer med demens”. 

Hög 

https://doi.org/10.1016/j.jagp.2013.03.004
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burden of illness: dog 

handlers` experience of 

visiting older persons 

with dementia together 

with a therapy dog. 

 

Sverige  

besöka patienter 

med 

demenssjukdom.  

genomfördes och 

analyserades med 

fenomenologiska 

hermeneutiska metod. 

 

En kvalitativ livsvärld 

metod användes.  

Patienterna uppfattar 

hundbesöket som ett 

uppehåll från deras 

sjukdom vilket skapar ett 

positivt förhållande där 

kommunikation kan få 

plats. Beteendemässiga 

och psykologiska 

symptom på demens 

minskade hos dessa 

patienter.  

Thodberg, Sørensen, 

Christensen, Poulsen, 

Houbak, Damgaard & 

Videbech. (2016). 

Therapeutic effects of 

dog visits in nursing 

homes for the elderly. 

 

Japan 

Studera effekterna 

på sömnmönster 

på de äldre med 

demens vid 

veckovisa 

hundbesök.   

En randomiserad komplett 

blockdesign användes, 

varje vårdhem var ett 

block. 100 invånare från 4 

vårdhem blev tilldelade 

slumpmässigt mellan att få 

besök antingen från en 

hund, en robot eller en 

mjuk leksak 2 gånger per 

vecka i 6 veckor. 

Sömnmönster mättes med 

hjälp av aktigrafi-teknik 

varje vecka. GDS, GBSS 

och MMSE genomfördes 

innan och efter 

interventionen.  

 

Kvantitativ metod 

Sömnvaraktigheten (min) 

ökade mer hos patienterna 

som fick besök av hundar 

i jämförelse med de som 

fick två andra 

hundstimuli.  

Deltagarna i 

hundbesöksgruppen sov 

längre i vecka tre (F2,37 = 

4.99; P = 0.01) men 

effekten försvann på 

vecka sex och efter att 

besöket hade slutat.  

Man hittade en minskning 

av GDS-poäng under 

försöksperioden (S=-420; 

p<0.05) vilket betyder att 

depression minskade.  

 

Ingen effekt vikt, på 

kroppsmassindex, GDS, 

GBST och MMSE.  

Hög 

Tournier, Vives & 

Postal. (2017). Animal-

assisted intervention in 

dementia: Effects on 

neuropsychiatric 

symptoms and on 

caregivers’ distress 

perceptions.  

 

EU  

Utvärdera 

effekterna som 

AAT har när det 

gäller 

neuropsykiatriska 

symptom hos 

äldre med medel 

till svår 

demenssjukdom.  

Studien genomfördes av en 

AAT- certifierad psykolog 

tillsammans med hennes 

hund i en demensvård 

enhet under en 5 månaders 

period. Studien omfattade 

11 äldre med demens i 

åldrarna 71–93. MMSE 

var 7,8/30. AAT 

undersöktes före och efter 

ingreppet.  

 

 

 

Kvalitativ metod.  

AAT hade en positiv 

effekt vid de flesta 

neuropsykiatriska 

symptom. 

Vanföreställningar, 

hallucinationer, 

depression, ångest, eufori, 

apati, avflackning, 

irritabilitet, avvikande 

motorisk beteende  

 

 

Depression, eufori, 

avvikande motoraktivitet, 

disinhibition, illusion 

förbättrades. 

Beteendemässiga symtom 

var mer positiva i de sista 

AAT sessionerna jämfört 

med de första.   

 

 

Medel 
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Nordgren & Engström. 

(2014b). Animal -

Assisted intervention in 

dementia: Effects on 

quality of life.  

 

Sverige 

Syftet med 

pilotprojektet var 

att utvärdera 

effekter av AAI 

på livskvalitet 

(QOL) hos 

patienter med 

demens.  

Studien genomfördes på 

fyra äldreboende i Sverige. 

Från mars 2011 till augusti 

2012. Tjugo personer 

inkluderades i studien. 

Interventionen omfattade 

10 träningssessioner med 

en certifierad terapihund.  

En pre test/ post test 

forskningsdesign användes 

för att utvärdera resultatet.   

 
Kvantitativ metod 

Omedelbara effekter 

kunde ses, bättre QOL 

(p=0,35) hos patienterna 

som lever med demens 

efter hundbesök. 

Hög 

Olsen, Pedersen, 

Bergland, Slegers, Patil 

& Ihlebaek. (2016). 

Effect of animal-assisted 

interventions on 

depression, agitation and 

quality of life in nursing 

home resident suffering 

from cognitive 

impairment of dementia: 

a cluster randomized 

trial.  

 

Norge 

Syftet var att 

studera de 

effekterna som 

djurassisterad 

terapi har bland 

äldre med 

demens. 

En retrospektiv och 

randomiserad design 

användes. Undersökningen 

pågick under 12 veckors i 

ett vårdhem. 58 personer 

som var 65 år deltog i 

studien. 28 var 

interventionsgruppen och 

30 var kontrollgruppen. 

Interventionen bestod av 

30 minuters session med 

djurassisterad aktiviteter 2 

gånger i veckan i tolv 

veckor. Uppföljning tog 

plats 3 månader efter 

avslutat intervention. CSD, 

BARS och QLLD skalorna 

användes.  

 

Kvantitativ metod 

En omedelbart positiv 

effekt på depression och 

livskvalitet hittades på 

deltagare med svårt 

demens efter 

djurassisterade aktiviteter. 

Inga effekter på agitation 

hittades.   

Hög 

Mossello, Ridolfi, Mello, 

Lorenzini, Mugnai, 

Piccini, Barone, Peruzzi, 

Masotti & Marchionni. 

(2011). Animal-assisted 

activity and emotional 

status of patients with 

Alzheimer´s disease in 

day care.  

 

Italien 

Studiens syfte var 

att bedöma 

effekterna av 

djurassisterade 

aktiviteter hos 

patienter med svår 

Alzheimers 

Sjukdom. 

Känslomässig 

status, kognition, 

BPSD samt 

motorisk aktivitet 

studerades. 

Kontrollerad, icke-

randomiserad och 

upprepande mätdesign 

med tre perioder användes.  

  

Studien genomfördes i en 

dagverksamhet där tio 

patienter var delaktiga i 

studien, 4 kvinnor och 6 

män. Två veckor pre-

intervention, tre veckor 

med styrda aktiviteter och 

aktiviteter tillsammans 

med terapihund.  

 

CSDD, BPSD, CMAI, 

ABMI skalorna användes 

för bedömning.  

 

Patienterna undersöktes 

innan, under och efter 

Kognition var då 

oförändrat. På CSDD och 

CMAI efter 

hundinterventionen fanns 

inga signifikanta 

förändringar. 

 

Ångest och sorg minskade 

och positiva känslor och 

motorisk aktivitet ökade 

mer i jämförelse med pre-

interventioner som var 

utan hundbesök.  

Medel  
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interventionen. 

Undersökningar som 

kognitiv funktion, humör, 

BPSD, depression, och 

agitation bedömdes. 

CSDD, CMAI, ABMI 

samt OERS skalorna 

användes  

 

Kvantitativ metod. 

Kawamura, Niiyama & 

Niiyama. (2006). Long-

term evaluation of 

animal-assisted therapy 

for institutionalized 

elderly people: a 

preliminary result. 

 

Japan 

Att utvärdera 

beteenmäsiga och 

psykologiska 

effekterna av 

djurassisterad 

terapi på ett 

äldreboende på 

lång sikt. 

Studien utfördes på ett 

äldreboende där 10 

dementa deltog. 

Hundbesök tog plats två 

gånger i månaden. Tre till 

fyra hundar var med under 

varje tillfälle. De äldre 

kunde fritt skapa en 

relation med hundarna. 

 

GBSS, MENFIS skalorna 

användes. Uppgifterna 

samlades 4 gånger mellan 

2003–2005. Poängerna 

analyserades med 

användning av SPSS11.5J.  

 

Kvantitativ metod 

Enligt GBSS ökade den 

intellektuella funktionen 

spontanitet, känslomässig 

funktion och andra 

mentala funktionen efter 

de första 6 månaderna av 

studien.  

 

MENFIS ökade också 

efter de första 6 

månaderna av studien.  

 

 

Hög 

Marx, M., Cohen, 

Mansfield, J., Regier, G., 

Dakheel, M., Srihari, A., 

& Thein, K. (2010). The 

impact of Different of 

dogs related stimuli on 

engagement of persons 

with dementia. 

 

EU 

Utvärdera djur 

assisterade 

terapiers 

effektivitet i 

vårdhem på 

patienter med 

demens. Studera 

hur olika 

aktiviteter med 

hundar stimulerar 

människor med 

demenssjukdom.  

Systematisk 

mätobservation av 

engagemang (OME) i 

djurintresse av olika 

djurformer studerades 

under en dag. 56 deltagare 

med demenssjukdom från 

två olika vårdhem deltog i 

studien. 44 kvinnor och 12 

män. De boende 

engagemang i djurintresse 

och dagliga aktiviteter 

bedömdes. Kognitiva 

funktioner utvärderades 

med MMSE. 

Kvantitativ artikel 

Resultatet visar att 

engagemangs längden på 

boende var signifikant 

lägre för små hundar. Det 

analyserades även stimuli 

som robotshund och 

plyschhund som mättes av 

ANOVA. Resultatet 

visade att patienternas 

inställning var betydligt 

mer positivt för den 

verkliga hunden i 

förhållande till andra 

hundrelaterade stimuli. 

Engagemang för en liten 

hund var 75,2 sekunder, 

med den medelstora 

hunden 133,6 sekunder, 

(p= 0.041) med stora 

hundar 154,9 sekunder, 

(p=0.009)  

Hög 

Majic, T., Gutzmann, H., 

Heinz, A., & Rapp, M., 

(2013). Animal assisted 

therapy and agitation 

and depression i nursing 

home residents with 

dementia: A Mathd case 

Syftet var att 

undersöka vilka 

effekter AAT har 

på agitation, 

aggression och 

depression hos 

boende med 

Prospektiv randomiserad 

studie. 

Deltagarna var 65 boende 

från fyra olika vårdhem 

Patienterna var 81,8 år i 

genomsnitt. 35 individer 

var i kontrollgruppen och 

MMSE visar att 

patientgruppen har en hög 

andel patienter med svår 

eller mycket svår demens. 

 

En oförändrad effekt på 

agitation, aggression (F 

Hög 
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control trial.  

 

Tyskland 

demens.  30 i interventionsgruppen. 

AAT i kombination med 

vanliga terapier i 10 

veckovisa sessioner 

utfördes. Kognitionen 

undersöktes med MMSE, 

agitation och aggression 

bedömdes med CMAI och 

depression med DMAS.  

Kvantitativ artikel   

1,48 = 6,43; p, <0,05) 
 och depression (F 1,48 = 

26,54, p <0,001) hos 

interventions gruppen och 

försämrade symtom på 

interventionsgruppen 

visades.  Förbättrade 

symtom skedde inte i 

någon av grupperna.  

(Willman & Stoltz, 2013) 

 
MMSE=Mini Mental State Examination.  

GDS= Geriatric Depression Scale. 

GBSS= Gottfries Bråne Steen Scale 

AAT= Animal Assisted therapy 

AAI= Animal Assisted Intervention 

QOL=Quality of life 

CSDD= Cornell Scale for Depression in Dementia 

BARS= Brief Agitation Rating Scale 

QLLD= Quality of Life in Late-stage Dementia 

BPSD= Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 

CMAI= Cohen Mansfield Agitation Inventory 

ABMI= Agitated Behaviour Mapping Instrument 

MENFIS= Mental Function Impairment Scale 

MDS=Minimum data set 

DMAS=Dementia Mood Assessment Scale 

ANOVA= Analysis of variance 

 

Bilaga III: Översiktstabell 

 Psykologiska 

effekter  

Fysiska 

effekter 

Sociala effekter Positiva effekter 

på livskvalitet 

Nordgren, & 

Engström. (2014a). 

Effects of dog-assisted 

intervention on 

behavioural and 

psychological 

symptoms of dementia. 

x x  x # x 

Swall, Ebbeskog, 

Lundh Hagelin, 

Fagerberg. (2015). Can 

therapy dogs evoke 

awareness of one's past 

and present life in 

persons with 

Alzheimer's disease? 

x    x 

Swall, Ebbeskog, 

Lundh, C & 

Fagerberg. Bringing 

respite in the burden 

of illness: dog 

handlers` experience of 

x  x x 
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visiting older persons 

with dementia together 

with a therapy dog. 

(2016) 

Thodberg, Sørensen, 

Christensen, Poulsen, 

Houbak, Damgaard & 

Videbech. (2016). 

Therapeutic effects of 

dog visits in nursing 

homes for the elderly. 

x x  x 

Tournier, Vives & 

Postal. (2017). Animal-

assisted intervention in 

dementia: Effects on 

neuropsychiatric 

symptoms and on 

caregivers’ distress 

perceptions.   

x x   

Nordgren & 

Engström. (2014b). 

Animal -Assisted 

intervention in 

dementia: Effects on 

quality of life.  

   x 

Olsen, Pedersen, 

Bergland, Slegers, 

Patil & Ihlebaek. 

(2016). Effect of 

animal-assisted 

interventions on 

depression, agitation 

and quality of life in 

nursing home resident 

suffering from 

cognitive impairment 

of dementia: a cluster 

randomized trial.  

 

x   x # 

Mossello, Ridolfi, 

Mello, Lorenzini, 

Mugnai, Piccini, 

Barone, Peruzzi, 

Masotti & Marchionni. 

(2011). Animal-assisted 

activity and emotional 

status of patients with 

Alzheimer´s disease in 

day care.  

x x   

Kawamura, Niiyama 

& Niiyama. (2006). 

Long-term evaluation 

of animal-assisted 

x #   x  



 47 

therapy for 

institutionalized 

elderly people: a 

preliminary result. 

Marx, M., Cohen, 

Mansfield, J., Regier, 

G., Dakheel, M., 

Srihari, A., & Thein, 

K. (2010). The impact 

of Different of dogs 

related stimuli on 

engagement of persons 

with dementia,  

x x  x 

Majic, T., Gutzmann, 

H., Heinz, A., & Rapp, 

M., (2013). Animal 

assisted therapy and 

agitation and 

depression i nursing 

home residents with 

dementia: A Mathd 

case control trial.  

x # x   

 

x  Positiva effekter       #  Negativa effekter 

 


	SAMMANFATTNING
	ABSTRACT
	INTRODUKTION
	Hälsa och vårdbehov
	Demenssjukdom
	Hundar inom vården

	BAKGRUND
	Demens i samhället
	Vinster med djur inom vården
	Hälsovinster för äldre med demens
	TEORETISK REFERENSRAM OCH BÄRANDE BEGREPP
	KASAM - Känslan av sammanhang
	Livskvalitet


	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Design
	Urval och datainsamling
	Dataanalys
	Etiska aspekter

	RESULTATREDOVISNING
	Psykiska effekter
	Neuropsykiatriska- och psykologiska effekter
	Lugnande inverkan
	Beteende
	Vitalitet
	Kognition

	Fysiska effekter
	Fysisk aggressivitet
	Motorisk aktivitet
	Sömn

	Sociala effekter
	Social interaktion
	Kontaktbarhet
	Bekvämlighet vid hund närvaro
	Medvetenhet kring egen existens och minnen
	Interaktion med olika storlekar på hund samt hundrelaterade stimuli

	Positiva effekter på livskvalitet
	Mildrande av demenssjukdomens symptom
	Effekter på personcentrerat hundbesök


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	IMPLIKATIONER
	Implikationer för utbildningen
	Implikationer för den kliniska praktiken
	Förslag på fortsatt forskning

	SLUTSATS
	REFERENSER
	BILAGOR
	Bilaga I: Sökmatris
	Bilaga II. Artikelmatris, vetenskaplig kvalitetsgranskning
	Bilaga III: Översiktstabell


