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Abstrakt  

Introduktion/bakgrund: 160 000 personer i Sverige lever med någon typ av 

demenssjukdom. Huvudsyftet med behandling av demenssjukdom är att lindra symtom 

och inte att bota sjukdomen, även att tillgodose de behov som kan uppstå hos personer 

med demenssjukdom under sjukdomens gång. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt 

var att beskriva vårdhundars effekter på personer med demenssjukdom inom 

äldreomsorg. Metod: Tolv vetenskapliga original artiklar har granskats, analyserats och 

sammanställts i en litteraturöversikt. Resultat: Vårdhundar hade både positiva och 

negativa effekter på personer med demenssjukdom. Genomgående var majoriteten av 

effekterna positiva, där personernas emotionella status blev förbättrad och förbättringar 

på beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och även förbättringar på kognitiv och 

fysisk funktion har lyfts fram i resultatet. Diskussion/slutsats: Vårdhundar kan uppfylla 

många av människans basbehov, bland annat trygghet och gemenskap. Detta kan vara en 

förutsättning för att uppnå god hälsa. Genom att lindra symtom som uppstår som följd av 

en demenssjukdom underlättas omvårdnadsarbetet och där genom kan personer med 

demenssjukdom få en ökad livskvalité och en tryggare vardag. Som följd av att använda 

vårdhundar inom äldreomsorg kan behovet av läkemedel minskas vilket är önskvärt hos 

denna patientgrupp. Dock saknas det evidens för att vårdhundar skulle kunna användas 

som komplement till läkemedelsbehandling och mer forskning inom hundterapi är 

önskvärt.  

 

Nyckelord: Demenssjukdom, djurterapi, omvårdnad, BPSD, vårdhund. 
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INTRODUKTION 

Demenssjukdom är en vanlig sjukdom hos äldre personer (65 år och uppåt). Det klassiska 

symtomen sjukdomen uppvisar behandlas bland annat med läkemedel, något som denna 

patientgrupp är extra känsliga för. Författaren till denna litteraturöversikt vill beskriva hur 

vårdhundar kan påverka personer med demenssjukdom.  

BAKGRUND  

Demenssjukdom 

Demenssjukdom är vanligt bland sjukdomar hos äldre personer och betraktas som en 

folksjukdom (Jansson & Almberg, 2002. s. 154). Enligt socialstyrelsen (2014) är det cirka 160 

000 personer i Sverige som har någon typ av demenssjukdom. Eftersom den största 

riskfaktorn för att drabbas av demenssjukdom är hög ålder (Jansson & Almberg, 2002. s. 154) 

kan en ökning av sjukdomen ses då befolkningen blir äldre och lever längre (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2007). 

Sverige ligger i framkant när det kommer till medicinsk forskning i ämnet. Det forskas på att 

hitta orsaker till varför personer drabbas av demenssjukdom, behandlingsmöjligheter och 

hur personer med demenssjukdom ska bemötas. Den forskning som hittills finns inom 

omvårdnad av personer med demenssjukdom har forskare undersökt samma sak men med 

olika metoder och i olika miljöer. Detta resulterar i att slutsatser ofta blir svår att dra av den 

sammanlagda forskningen i en viss fråga (SBU, 2007).   

 

Symtom varierar beroende på vilken del av hjärnan som skadas. Därför delas 

demenssjukdom in i olika undergrupper där Alzheimers sjukdom, Frontotemporal-, Lewy 

body- och vaskulär demens ingår. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen där 60-70 

% av fallen drabbas. Sjukdomen gör att hjärnvävnad gradvis förstörs då nervceller börjar 

förtvina och dö i onormal omfattning. Det är framförallt tinning- och hjässloberna som 

drabbas (Eriksdotter Jönhagen, 2011.s. 349).  

 

Hjärnans högre funktioner kan delas in i emotionella och kognitiva. De emotionella 

funktionerna reflekterar individens förmåga till känsloliv samtidigt som de kognitiva 
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funktionerna avser bl. a. minne, uppfattningsförmåga och språk (Sjöbeck & Nilsson, 2009). 

Vanliga symtom vid demenssjukdom kan vara försämrad kognitiv funktion så som minne 

och det logiska tänkandet, sviktande emotionell kontroll och sviktande funktionsförmåga 

vilket medför en förändring på personligheten (Kawamura et al. 2007; Larsson och 

Rundgren, 2010. s. 295; Spigset, 2009. s. 270). 

  

Demenssjukdom kan delas in i olika skalor så som mild, måttlig och svår demenssjukdom.  

Vid mild demenssjukdom börjar personen få svårigheter med minne, svårt att hitta ord och 

att kunna följa med i samtal, koncentrationssvårigheter, samt svårigheter att orientera sig i 

välkända miljöer. När demenssjukdomen är måttlig försämras språkförmågan och minnet 

ytterligare, och vardagliga sysslor som att sköta personlig hygien kan påverkas. Vid svår 

demenssjukdom förloras flera förmågor och personen blir alltmer beroende av vård (Edberg, 

2009. s. 752-753; Eriksdotter Jönhagen, 2011.s. 351). Depression och apati är även vanliga 

symtom för personer med demenssjukdom (Cerejeira et al. (2012); Eriksdotter Jönhagen, 

2011.s. 351). Beteendemässiga och psykiska symtom som demenssjukdomen för med sig 

sammanförs under begreppet (BPSD), dessa symtom innebär bland annat aggressivitet, 

ångest, oro, synhallucinationer, vanföreställningar, agitation eller att få en störd dygnsrytm 

där sömnen blir försämrad (Eriksdotter Jönhagen, 2011.s. 351; Skovdal & Kihlgren, 2011. s. 

291; Socialstyrelsen, 2016). Agitation är ett samlingsnamn för oroliga och ängsliga beteenden, 

det kan yttra sig i att personen skriker okontrollerat, irritabel, tvångsmässigt vandrar fram 

och tillbaka, plockar med saker och upprepar ord (Ragneskog, 2013.s. 108).  

 

För att komma fram till vilken skala av demenssjukdom personer har kan mätinstrumentet 

Mini Mental State Examination (MMSE) användas. MMSE, är ett test som ger en grov 

uppskattning av olika kognitiva funktioner, t ex orientering, minne, språk och logisk 

förmåga. Testpersonen får bland annat besvara ett antal frågor, benämna föremål och rita av 

en figur. Sedan poängsätts detta och graden av demenssjukdom kan då fastställas till mild, 

måttlig eller svår demens (Folstein, Folstein & Mchugh, 1975; Ragneskog, 2013. s. 28-29).  

 

För att mäta skalan på BPSD används Neuropsychiatric Inventory (NPI) det finns två olika 

mätinstrument, NPI-10 och NPI-12. NPI-10 omfattar 10 olika symtom så som 



 3 

vanföreställningar, hallucinationer, agitation, depression, ångest, eufori, apati, avflackning, 

irritabilitet och avvikande motoriskt beteende. I NPI-12 ingår även nattlig sömnstörning och 

aptit- och ätstörning (Gauthier et al. 2010). 

 

Benämningen BPSD växte fram för att markera att patientens beteende bör tolkas som ett sätt 

att försöka kommunicera istället för att se det som en ”störning” hos patienten (Edberg, 2009. 

s. 755; SBU, 2007, 11; Socialstyrelsen, 2010). Cerejeira et al. (2012) beskriver att ungefär 90 % 

av personer med demenssjukdom har symtom som BPSD. Symtomen anses numera främst 

bero på en oförmåga hos personer att korrekt bearbeta information vilket leder till 

feltolkningar som utvecklas till exempelvis symtom som hallucinationer, vanföreställningar 

och aggressivitet (Socialstyrelsen, 2016). Skovdal & Kihlgren (2011. s. 291) beskriver att 

symtom som oro, aggressivitet och ångest kan vara reaktioner på att tillvaron inte upplevs 

som meningsfull eller att sysselsättning och fysisk aktivitet saknas.  

 

Det är oftast på grund av BPSD som personer med demenssjukdom får kontakt med 

äldreomsorgen eftersom de får svårigheter att bo hemma och behöver då överväga en flytt 

till särskilt boende (Jansson och Almberg, 2002. s. 160; Larsson och Rundgren, 2010. s. 304). 

Med särskilt boende menar Socialstyrelsen (2010, 04) ett boende som är individuellt 

behovsanpassad där omfattande vård och omsorg kan ges dygnet runt. Förutom särskilt 

boende ingår även hemsjukvård, hemtjänst, seniorboenden och dagvårdsverksamheter 

under begreppet äldreomsorg (www.1177.se; Blomqvist & Petersson (2014.s. 170).  

 

Behandling av demenssjukdom 

Huvudsyftet med behandling av demenssjukdom är att lindra symtom och inte att bota 

sjukdomen, även att tillgodose de behov som kan uppstå hos personer med demenssjukdom 

under sjukdomens gång (Jansson & Almberg, 2002. s. 163; Socialstyrelsen, 2016).  

En komplex interaktion av biologiska, psykiska och olika miljöfaktorer bidrar till utveckling 

av BPSD (Gauthier et al. 2010). BPSD bör behandlas genom att försöka tolka symtomen för 

att finna lämpliga omvårdnadsstrategier, som till exempel kan vara att anpassa den fysiska 

miljön och bemötande av personer med demenssjukdom (Azermai et al. 2012; 

Socialstyrelsen, 2016). Även Larsson & Rundgren (2010. s. 302) beskriver vikten av god 
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professionell omvårdnad som är baserad på specifika omvårdnadskunskaper kring 

bemötande av de beteendestörningar demenssjukdomen ger upphov till.  

 

Ett personcentrerat tillvägagångssätt inom vården av personer med demenssjukdom är 

fördelaktigt (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008; Socialstyrelsen, 2016). Med 

personcentrerad vård menas att respektera och värdesätta personer som vårdas och att de 

ska få rätt till självbestämmande och förståelse. Även att kunna se personens önskemål, 

förmågor, behov och vilja (Hörnsten & Jutterström, 2017.s. 88).  

 

De som har en skada på hjärnan kan vara extra stress känslig och kan lätt bli orolig och 

förvirrade vid stressiga situationer. Därför är det viktigt i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom att det ska vara i en miljö som kan inbringa lugn och ro (Jansson & 

Almgren, 2002, s. 172-174). För att personer med demenssjukdom som uttrycker BPSD, ska få 

uppleva mening och sammanhang är det viktigt att erbjuda dem trygghet, gemenskap, 

lagom anpassade krav och stimuli (Skovdal & Kihlgren, 2011. s. 296). Eftersom människor 

med demenssjukdom lever i nuet är det viktigt att skapa många trevliga ”nu stunder” under 

en dag (Jansson & Almgren, 2002, s. 172-174). 

 

Om symtom av BPSD inte förbättras med omvårdnadsstrategier eller att metoden inte är 

tillräcklig för att lindras så rekommenderas läkemedelsbehandling. Behandlingen bör 

innebära så få läkemedel och så låga doser som möjligt eftersom dessa personer är känsliga 

för läkemedel och dess biverkningar (Azermai et al. 2012; Gauthier et al. 2010; 

Socialstyrelsen, 2016). Vid läkemedelsbehandlingar är det viktigt att utvärdera effekterna 

regelbundet då olämplig läkemedelsbehandling kan vara en orsak till BPSD (Gauthier et al. 

2010; Svenskt demenscentrum, 2016).  

 

Några läkemedel som kan komma att användas för symtomlindring är psykofarmaka, 

ångestdämpande- och antidepressiva medel (Larsson & Rundgren, 2010. s. 301-304; SBU, 

2007). Azermai et al. (2012) beskriver att ångestdämpande preparat Bensodiazepiner är 

användbart på kort sikt vid akut agitation eller agitation i samband med ångest. Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2006a) anser att Bensodiazepiner är direkt 
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olämpliga för personer med demenssjukdom då de psykiska funktionerna kan störas. Då 

dessa läkemedel stannar kvar länge i kroppen ökar kraftigt risken för att förvirring hos 

personer med demenssjukdom uppstår (Ragneskog, 2013.s. 41). Stora forskningsresurser 

satsas på läkemedel som kan minska symtomen som demenssjukdomen ger upphov till och 

med det minska omvårdnadsbehovet och göra det möjligt att låta personen med 

demenssjukdom bo kvar hemma en längre tid (Larsson & Rundgren, 2010. s. 304).  

 

Alternativa behandlingsformer  

Det finns många bra behandlingsformer med alternativa metoder att använda sig av på 

personer med demenssjukdom. För att nämna några, musik- eller musikterapi, handmassage 

eller mild beröring, fysisk aktivitet eller motion och djurassisterad terapi (Cerejeira, Lagarto 

& Mukaetova-Ladinska, 2012; Hulme, 2010).  

 

Konstgjorda djur (det vill säga robotdjur) bygger på en ny form av försök till sällskapsdjur 

och det är många forskare och psykologer som uppmärksammar detta. Dessa kan komma att 

användas som ett alternativ till djurterapi (Bernabei et al, 2013). 

 

Djurterapi är en alternativbehandlingsform som utförs på remiss från legitimerad 

vårdpersonal så som läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, lekterapeut eller arbetsterapeut 

(Lundström & Blusi, 2012). Internationellt används begreppen Animal-Assisted Therapy 

(AAT), samt AnimalAssisted Activity (AAA) (Lerner & Silfverberg, 2014. s. 32). I Sverige 

benämns utbildade hundar med syfte att arbete inom hälso- och sjukvård för vårdhundar. 

Vårdhundar kan användas inom vården på två olika sätt antingen genom hundassisterad 

intervention (HAI) eller hundassisterad aktivitet (HAA). HAI är en målinriktad träning som 

utförs på remiss. Denna träning är individanpassad och syftet är att försöka undvika, minska 

eller vara ett komplement till läkemedelsbehandling. HAA är en metod som går ut på att öka 

patienters välmående, livskvalité samt öka socialiseringen mellan patienter. Hunden 

kommer då till äldreboendet för att hälsa på med sin djurskötare eller att hunden bor på 

boendet. Aktiviteten har inte samma krav på individuell planering och uppsatta mål eller 

dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal som HAI har (Lundström & Blusi, 2012). 



 6 

 

En av föregångarna inom djurterapi, psykoterapeuten Levinson, har utifrån sin långa 

erfarenhet och en mängd studier hävdat att kontakt med djur är ett basbehov hos människor. 

Djur har en unik kompetens att påverka människor i svåra situationer och med starka 

funktionshinder där vårdpersonal och traditionella metoder har begränsad eller ingen effekt 

(Norling, 2002). 

 

Redan på 1980-talet utfördes forskning på personers relation till husdjur och sambandet 

mellan husdjur och personers hälsa. Det visade på att djur ökade hälsan genom fysiska 

effekter som sänkt blodtryck och ökade den sociala aspekten som bidrog till ett bättre 

välmående (McNicholas et al. 2005). När djur klappas frisätts hormonet oxytocin som är 

kroppens lugn och ro hormon, vilket i sin tur gör att stresshormoner i kroppen minskar och 

positiva känslor framhävs. Flera olika tama däggdjur och fåglar har använts i olika 

vårdsituationer, men hundar tycks ha fått en mer framträdande roll inom detta område 

(Lundström & Blusi, 2012; Norling, 2002).  

 

I Sverige har det funnits ett motstånd inom äldreomsorgen om att använda vårdhundar som 

behandlingsform trots att det visats inom internationell forskning att det kan ge goda 

effekter på personer. Nu har dock utvecklingen gått framåt och fler äldreboenden har tagit 

del av behandlingen (Lundström & Blusi, 2012). Det kommer allt fler rapporter om att 

hundar förekommer inom omvårdnaden av personer med demenssjukdom i vård och 

omsorg, men utbredningen är okänd eftersom verksamheten inte har någon anmälningsplikt 

(SBU, 2014; Socialstyrelsen, 2014).  

 

Det är viktigt att undersöka om intresse för djur finns och även att ta reda på om eventuella 

allergier eller rädsla finns innan djur tillsätts till ett särskilt boende (Jansson och Almberg, 

2002. s. 203-204). Eftersom hälso- och sjukvården styrs av lagar som ställer krav på 

exempelvis att förebygga ohälsa och ge god kvalitet och trygghet (Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] SFS 1982:763, 2§). 
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Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har Maslows behovsteori valts. Maslow var skapare till den 

humanistiske psykologin som växte fram under 1950- och 1960-talet. I denna teori ses 

människan som en helt egen och unik person. Maslow fokuserar på den friska människan då 

han beskriver att vi inte kan lära känna människan genom att undersöka dennes sjukdomar 

och andra krämpor. I Sverige är Maslow mest förknippad med hans behovstrappa (Tamm, 

1991. s. 97-118). Med denna trappa menar Maslow, för att människan ska kunna fungera på 

ett själsligt tillfredsställande sätt krävs det att de lägre basbehoven är tillfredsställda innan 

de högre behoven kan uppnås. De första och mest grundläggande behoven innebär 

fysiologiska behov så som mat, dryck, andning, sömn, vakenhet, temperatur och 

sinnesstimulering. Andra steget i trappan är även den grundläggande för alla människor och 

innebär trygghet, säkerhet och behov av medmänsklig kontakt. Steg tre innebär behov av 

kärlek och gemenskap, människan behöver känna att hon ingår i en meningsfull gemenskap 

tillsammans med andra. De två sista stegen är behov av självuppskattning och behov av 

självförverkligande (Maslow & Langfeld, 1943; Tamm, 1991. s. 97-118).  

Problemformulering 

Behandling av demenssjukdom syftar till att lindra symtom för den drabbade. I dagens 

sjukvård så sker denna behandling med god omvårdnad men även med läkemedel. En 

alternativ behandlingsmetod kan därför vara aktuellt med tanke på att personer med 

demenssjukdoms har en hög känslighet mot läkemedel. En av dessa metoder är hundterapi, 

som möjligen kan ge denna utsatta patientgrupp symtom lindring. Målet med 

litteraturöversikten var att öka kunskapen för vårdpersonal inom äldreomsorg vad gäller 

vårdhundars effekter på personer med demenssjukdom. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vårdhundars effekter på personer med 

demenssjukdom inom äldreomsorg.  
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METOD 

Design 

Tolv vetenskapliga original artiklar både kvalitativa och kvantitativa, har granskats, 

analyserats och sammanställts till en litteraturöversikt. Segesten (2017. s. 108) menar att en 

litteraturöversikt är en sammanställning av artiklar som kartlägger kunskapsläget inom ett 

visst område och kunskapsläget kan efter noggrann analys fastställas. Kvalitativa och 

kvantitativa ansatser kan användas i en litteraturöversikt. 

Inklusions- och Exklusionskriterier 

För att inkluderas i arbetet skulle deltagarna i studierna ha en demenssjukdom och 

artiklarna skulle beskriva vilka effekter eller vilken betydelse vårdhundar hade för personer 

med demenssjukdom. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och vara 

publicerade mellan år 2007 och 2017. Exklusionskriterier för litteraturöversikten var artiklar 

som undersökte effekter av robot djur. 

Litteratursökning 

Databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo användes för att söka fram vetenskapliga 

originalartiklar. Sökorden dementia, symptoms, pet therapy och animal assisted therapy 

som användes söktes fram med hjälp av Mesch-termer för PubMed där även en fritext 

sökning utfördes, Cinahl headings användes för Cinahl och Thesaurus för PsycInfo. Översikt 

av litteratursökningar finns redovisade i tabell 1.  

 

Tabell 1 

 

Översikt av litteratursökningar 

 

 
Databas 

och 

datum 

Sökord Avgränsningar 

 

Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 1 

 

Urval 2 

 

Urval 3 

 

Urval 4 

 

Pubmed 

170904 

Animal assisted therapy AND 

dementia 

 

Svenska och 

engelska, 

År 2007-2017 

49 7 6 2 1  

Pubmed 

170904 

 

”Animal Assisted 

Therapy"[Mesh]) AND 

"Dementia"[Mesh] 

Svenska och 

engelska, 

År 2007-2017 

 

19 12 10 9 5 
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I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 för 

relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Sökningarna resulterade i sammanlagt 104 träffar. Urvalet genomfördes i fyra steg, i första 

steget lästes titeln från 51 artiklar. Det andra steget innebar att läsa de kvarstående 37 

artiklars abstrakt för att sedan gå vidare till att läsa hela artiklar vilket resulterade i 26 

stycken. Det fjärde steget var relevansbedömning och kvalitetsgranskning av de 12 artiklar 

som kvarstod. Detta steg utfördes med granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003) för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, se bilaga 1 och 2. Mallen bestod av frågor bland annat 

om artiklarnas syfte, metod, resultat och slutsats där författaren fick poängsätta varje del 

efter hur tydligt och välgjord dessa var. Den maximala poängen för kvantitativa artiklar var 

47 poäng och för kvalitativa artiklar var maximal poäng 48. Endast artiklar granskade till 

grad 1 (de som hade > 80% av den totala poängen) eller en grad 2 (de som hade > 70% av den 

totala poängen) blev inkluderade. Vidare kontrollerades artiklarnas vetenskapliga grund 

genom att bekräfta att artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta utfördes 

med databasen Ulrichsweb, vilket resulterade i att 12 original artiklar blev utvalda då dessa 

svarade till litteraturöversiktens syfte och inklusionskriterier.  

 

Analys 

Analysen utfördes enligt Fribergs analysprocess som beskrivs i fyra steg (Friberg, 2017. s. 

148). Första steget lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för att skapa en uppfattning om 

helheten i dess innehåll. Artiklarna översattes till svenska och innehållet sammanfattades till 

Cinahl 

170905 

(MH "Pet Therapy+") AND 

(MH "Dementia+") 

Svenska och 

engelska, 

År 2007-2017 

 

52 13 7 3 3 

 

PsycInfo 

170905 

SU.EXACT("Animal Assisted 

Therapy") AND 

SU.EXACT("Dementia") 

Svenska och 

engelska, 

År 2007-2017 

 

16 15 10 8 2 

PsycInfo 

170905 

SU.EXACT("Dementia") AND 

SU.EXACT("Animal Assisted 

Therapy") AND 

SU.EXACT("Symptoms") 

Svenska och 

engelska, 

År 2007-2017 

 

4 4 4 4 2 
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ett enskilt papper som sedan fästes samman med den utskrivna original artikeln och dess 

kvalitetsgranskningsblad för att få en bra översikt över materialet.  

Det andra steget innebar att sammanställa alla artiklars relevanta innehåll till en 

översiktstabell, se bilaga 3. 

Det tredje steget innebar att jämföra fynden mellan varje artikel för att se skillnader och 

likheter. Jämförelser över vilka metoder som blivit använd och hur interventioner utfördes 

men huvudvikten lades på att hitta skillnader och likheter i resultatet. 

I det fjärde steget sammanställdes likheterna och olikheterna som sedan färg kodades och 

därefter sorterades artiklarnas huvudfynd under gemensamma teman. Analysen utmynnade 

i fyra teman ”Vårdhundars effekter på BPSD”, ”Vårdhundars effekter på kognitiv funktion”, 

”Vårdhundars effekter på fysisk funktion” & ”Vårdhundars effekter på emotionellstatus”. 

Sedan lästes artiklarna med kvantitativ design ännu en gång med fokus på tabeller och 

siffror. Siffrorna räknades sedan om till procent för att lättare få en bättre översikt över 

effekterna som framkommit. Sedan fylldes procent uträkningarna på till redovisningen 

under de olika temana i resultatet.  

Etiska överväganden 

Författaren granskade att de inkluderade artiklarna till litteraturöversikten var godkända av 

en etisk kommitté eller att de har fört ett etiskt resonemang. Detta anser författaren vara 

viktigt då artiklarna baserades på personer med demenssjukdom som kan ha svårigheter att 

förmedla sig själv. Detta hade författaren i åtanke under hela studietiden. Artiklarna 

granskades och översattes så text nära som möjligt för att inte förvanska resultatet. I 

urvalsprocessen och redovisningen av artiklarna eftersträvades att använda ett objektiv och 

ett icke värderande förhållningssätt. Citat från artiklarna redovisades på original språket för 

att inte förvanska innehållet.  

RESULTAT 

Resultatet baseras på 12 vetenskapliga originalartiklar varav 9 med kvantitativ design och 3 

med kvalitativ design. Majoriteten av artiklarna var interventionsstudier där undersökningar 

utfördes för att beskriva vilka effekter vårdhundar hade på personer med demenssjukdom. 

Artiklarna var utförda i Australien, Frankrike, Italien, Norge, Sverige och USA. Resultatet 
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visar ett samband mellan vårdhundar och symtomlindring inom äldreomsorgen. Dessa 

resultat redovisas genom fyra teman, se tabell 2.  

 

Tabell 2 

 

Teman redovisade i resultatet 

 

Tema 1: Vårdhundars effekter på BPSD 

Tema 2: Vårdhundars effekter på kognitiv funktion. 

Tema 3: Vårdhundars effekter på fysisk funktion 

Tema 4: Vårdhundars effekter på emotionellstatus 

 

1. Vårdhundars effekter på BPSD 

Vårdhundar hade goda effekter på agitation hos personer med demenssjukdom. Ofrivilliga 

rörelser förbättrades med en tredjedel av (n= 15) enligt Tournier, Vives och Postal (2017). 

Liknande resultat fann Mossello et al. (2011) där en förbättring på 15 % av (n=10) uppmättes 

för agitation. Samtidigt fanns det studier som talade för att vårdhundar inte hade effekt på 

symtom som agitation (Friedmann et al. 2015; Olsen et al. 2016a).  

Friedmann et al. (2015) fann förbättring över tid på symtom som apati, dock ingen 

signifikant förbättring då symtomen endast förbättrades med 3 % av för 

interventionsgruppen (n= 32). Samtidigt visades en negativ trend av symtomen för 

kontrollgruppen (n= 28) då en försämring med 8 % redovisades över tid. Även Tournier et al. 

(2017) fann försämring av symtom som apati där hela 50 % av (n= 15) blev försämrade under 

interventionsperioden som varade i 3 månader. 

 

Resultatet efter hundterapi visade på att deltagarna i interventionsgruppen blev mindre 

förvirrade, med en fjärdedel av (n= 15). Deltagarna fick en stor minskning av euforiska 

känslor på hela 75 % av (n= 15). De blev även mindre aggressiva och irriterade, dock fanns 

det ingen signifikant förändring då minskningen enbart var på 3,5 % av (n= 15) (Tournier et 

al. 2017). Däremot fann Mossello et al (2011) signifikant goda effekter av djurterapi på 

symtom som aggressivitet och ångest då aggressiva beteenden minskade med ca 70 % av (n= 
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10) och ångest minskade med hälften från vad de hade vid studiens start. Samtidigt förklarar 

Tournier et al. (2017) att de funnit oväntade negativa resultat på symtom som hallucinationer 

och ångest. Det visade sig att deltagarna (n= 15) började hallucinera dubbelt så mycket och 

att ångesten ökade för dem med en femtedel under interventionen.  

 

Vårdhundar hade goda effekter på sömnen hos personer med demenssjukdom då enligt 

Tournier et al. (2017) förbättrades sömnen med 7 % hos deltagarna (n= 15), det var dock inget 

signifikant resultat.  

 

En studie av Swall, Ebbeskog, Lundh- Hagelin och Fagerberg (2017) belystes vårdhundars 

effekter för symtomlindring hos personer med demenssjukdom. Då personer med 

demenssjukdom spenderade tid med vårdhundar visades symtomen från sjukdomen var 

mindre uppenbar och deltagarna kunde visa sitt inre jag, den person de en gång var innan 

de drabbades av sjukdom. Det är möjligt att avlägsna sig från sjukdomens symtom under 

tiden som spenderas med vårdhundar. 

 

2. Vårdhundars effekter på kognitiv funktion 

Den kognitiva förmågan såsom uppmärksamhet, språkkunskaper och rumsligorientering 

förbättrades statistiskt signifikant med 6 % för interventionsgruppen (n= 20) (Menna, 

Santaniello, Gerardi, Di Maggio, & Milan, 2016). Även andra studier (Moretti et al. 2011; 

Mossello et al. 2011; Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin & Fagerberg, 2015) kunde förbättringar 

ses på kognitiv funktion då tid spenderats med vårdhunden. (Mossello et al. 2011) 

Interventionsgruppen (n=10) blev 70 % mer alerta efter mötet med vårdhunden och 

uppmärksamhet för omgivningen ökade positivt med nästan 40 %. Även såg Mossello 

förbättringar på vakenhet då personerna blev med en fjärdedel markant piggare efter 

aktivering med vårdhunden.  

 

Språkkunskaper blev bättre då deltagarna kunde tala tydligt och förståeligt till hunden och 

hundföraren (Swall et al. 2015). Även Mossello et al. (2011) fann en ökning på förmåga att 

tala med 45 % för interventionsgruppen (n= 10). 
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Vårdhundar hade förmåga att framkalla minnen från förr hos personer med demenssjukdom 

(Moretti et al. 2011; Swall, Ebbeskog, Lundh- Hagelin och Fagerberg, 2015, 2017). Personerna 

delade med sig av sina återkomna minnen för hunden och hundföraren. Detta innebar 

utmaningar för personer som skulle försöka balansera mellan vad som var verkligt och vad 

som inte var det (Swall et al. 2015, 2017). 

 

Yeah ... barkPoppy...”smiles ...“Yes then,then he barked, why are you barking Poppy ... I had climbed 

up on ... ehh ... eh, I would pick the fruit from ... so the ladder fell down ... why does Poppy bark? ,.. the 

ladder has fallen and I can’t get down, I said to my mother. (Swall et a. 2015, s. 89). 

 

Minnen från relationer, känslor och situationer med hundar tidigare i livet kan komma att bli 

klarare när hunden är nära (Swall et al. 2015).  

We sometimes visited a woman that told me about her dog that unfortunately was stolen when she was 

young. Sometimes she wept along with the therapy dog by her side. Then after a while my dog had to go 

through surgery. He got a boil on his tail, and during that time the woman had been really worried 

about him (the therapy dog). . . and then when he came back and she saw him. . ..she was so happy that 

she cried and told him how much she loved him, -What a pleasure to have you home again, she said. I 

think the feeling was... partly about the therapy dog, and that he was back, but maybe it had something 

to do with her own stolen dog too? But the memory of her own dog, that she was so worried about... it 

decreased and she talked less and less about that experience. So it helped her quite clearly. . . to be with 

the therapy dog. . . (Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin & Fagerberg, 2016. s. 2227)  

 

Även speciella platser kunde bli återberättade av deltagaren vid mötet med hunden. Minnen 

från sånger och texter blev även klarare för deltagaren. 

Mrs. David : “Yes, yes. . . Sally, I had a dog named that. . .. Yeah. . . it’s a long time ago now”. Still 

looks down towards the floor, looks up and sees the windows, and does not smile, bends her head down 

again and looks down at the floor.  

Mrs. David : “We lived in Värmland”, “Värmland you are beautiful you are a lovely county, the crown 

among Svea kingdom counties (say the words in a song)”. Smiles slightly and looks at DH” (Swall et 

al. 2015, s. 89).  

Att växla mellan glada och sorgliga minnen kunde skapa en osäkerhet och rädsla hos 

deltagarna (Swall et al. 2015). Samtidigt framkom det att personerna i interventionsgruppen 

(n=10) kände sig 30 % mindre rädd och orolig efter spenderad tid med vårdhunden 

(Mossello et al. 2011).  
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Vårdhundar inger trygghet och kan användas som ett verktyg för att närstående och 

personal inom hälso- och sjukvård kan få möjlighet till djupare kontakt med personen 

eftersom vårdhundar kan få personer med demenssjukdom att bli mer öppna och lättare att 

få kontakt med sitt inre (Swall et al. 2016). 

I had a woman who was very, very worried and it was extremely difficult to . . . often it was about 

hygiene, to come in close to bod- ily proximity, and in this case we tried ... taking in the dog ... then I 

knocked on the door, and she opened the door at once and says, “Come in, come in” ... and she sits down 

and she had been waiting for us to come ... and I just ask if it’s OK to get the dog to sit next to her . . . 

the dog pushed a little on her, get her to start caressing, ... and finally he sat on her lap. And then she 

said to me, “My dad was not kind . . . he did things to me that you should not do . . .” then she moved 

focus from me, and looked at the dog .... Then she became really sad, crying ... and ... I let her cry in 

closeness with the dog . . .. (Swall et al. 2016. s. 2227) 

 

Ofta upplevdes tillfällig sinnesnärvaro hos personer med demenssjukdom då de spenderade 

tid med vårdhundar. Detta visades genom ord beskrivningar hur hunden kändes när 

personerna klappade den. Hunden blev beskriven som varm, tung, mjuk och lugn. Då 

personer kunde beskriva hur hunden kändes visade det att deltagarna var fullt närvarande i 

stunden som spenderades med hunden (Swall et al. 2015). 

3. Vårdhundars effekter på fysisk funktion 

Vårdhundar har goda effekter på samarbetsvilja och kan öka motivationen att utföra dagliga 

sysslor (ADL) hos personer med demenssjukdom (Friedmann et al 2015; Menna, Santaniello, 

Gerardi, Di Maggio & Milans, 2016). Vårdhunden fick interventionsgruppen (n= 32) att bli 

aktivare och rörligare under dagarna då en förbättring med 18 % på ADL sågs och 

energiförbrukningen ökade med nästan en tredjedel efter kontakt med vårdhunden 

(Friedmann et al 2015). Även Mossello et al. (2011) såg en positiv trend på fysisk förmåga då 

rörelseförmågan för både övre och nedre extremitet ökade positivt med tiden för personer i 

interventionsgruppen dock uppnåddes ingen signifikans i jämförelse med kontrollgruppen.  

Även balansen förbättrades med 39 % av (n= 41)  efter kontakt med vårdhundar där 

förbättringen konstaterades stå konstant även efter 3 månader (Olsen, Pedersen, Bergland, 

Enders- Slegers och Ihlebaek, 2016b). 

4. Vårdhundars effekter på emotionellstatus 

Interaktionen mellan personer med demenssjukdom och vårdhund visade på signifikant 

goda effekter på positiva känslor då en ökning av det dubbla kunde noteras i 

interventionsgruppen (n= 9) (Moretti et al. 2011).  
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Swall et al. (2015, 2017) beskrev hur mötet med terapihunden kunde framkalla känslor som 

glädje, skratt och njutning. Mötet med hunden skapade även stunder med harmoni, kärlek, 

lugn och ro.  

 

Moretti et al. (2011) beskriver att 9 av 10 personer från interventionsgruppen upplevde att 

vårdhunden hade lugnande effekter. Swall et al. (2016) har ett exempel på att vårdhundar 

hade en lugnande effekt på personer med demenssjukdom: 

I put him (the dog) on the person’s bed so he was close to the man. He was sleeping with his arm 

around the dog close, and he did not see him and did not know he was there, but just felt the dog. And 

it was like pressing a button, the breathing slows down completely with calm breathing, completely 

quiet breathing. The doctor came in and cried, she bought a dog after this . . . the man’s wife came in 

and she cried even more. They were so moved. Then he lay still for half an hour, then he died with the 

dog next to him and was calm with no hyperventilation. . . (Swall et al. 2016. s. 2227). 

 

En flykt från vardagen till en meningsfull plats med sin vän upplevdes i mötet med hunden: 
Mrs. Andersson strokes the dog and closes her eyes... continues to stroke. . . strokes for about 4 minutes 

and closes her eyes. . . holds her hand on the dog’s coat quietly with eyes closed. . .. looks up, continue to 

stroke the dog. . . closes her eyes. (Swall et al. 2015. s. 87-88). 

Hundens närvaro framkallade lugna stunder av harmoni och kärlek. Genom att klappa och 

gosa med hunden, upplevdes känslor som att vara viktig, behövd och meningsfull (Swall et 

al. 2015). En känsla av uppskattning i vardagen (Swall et al.2017). 

 

Vårdhundar hade positiva effekter på depression för personer med demenssjukdom där 

symtomen minskade med hälften (Moretti et al. 2011; Tournier et al. 2017). Samtidigt fann 

Friedmann et al. (2015) inte några effekter på depression till en början av studien, men kunde 

vid senare uppföljning konstatera en klar förbättring med 40 % av (n= 32) på depressiva 

symtom. I tre studier konstaterades en signifikant minskning med ca en femtedel på 

depressiva symtom hos deltagarna (Menna et al. 2016; Mossello et al. 2011; Travers, Perkins, 

Rand, Bartlett & Morton, 2013). Även fann Olsen et al. (2016a) att vårdhunden hade 

betydande statistisk och klinisk förbättring på depressiva symtom hos personerna i 

interventionsgruppen (n=28). Minskningen med 11 % skedde kontinuerligt över 

studieperioden, samtidigt som personerna i kontrollgruppen (n= 38) i stället visade på en 

kontinuerlig försämring med nästan 40 % under studie perioden. Vidare förklarar Olsen att 

personerna med svår demenssjukdom svarade bättre på interventionen med vårdhunden än 

vad personerna med mild till måttlig demenssjukdom gjorde. Även en klar förbättring 
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kunde ses på symtom som nedstämdhet då personerna i interventionsgruppen (n= 10) blev 

70 % mindre nedstämda (Mossello et al. 2011). 

 

Vårdhunden fick även personer med demenssjukdom att skatta sin livskvalité högre då 

aktivitet med vårdhunden ledde till att 5 personer av 9 möjliga fick förbättrad livskvalitet 

(Moretti et al. 2011). Vårdhundar hade omedelbar god effekt på livskvalitén hos personer 

med demenssjukdom dock kunde inga effekter ses över längre perioder (Nordgren och 

Engström, 2014). Även Olsen et al. (2016a) fann signifikant goda effekter på livskvalitén dock 

var det endast de personer som hade svår demenssjukdom som svarade positivt på 

interventionen då personer med mild till måttlig demenssjukdom inte visade några 

signifikanta effekter. Travers et al. (2013) kunde också redovisa positiva effekter på 

livskvalitén dock något lägre då personerna (n= 34) svarade till en ökning med 10 % efter att 

ha spenderat tid vårdhundar. Olsen et al. (2016b) kunde inte hitta några signifikanta effekter 

på personernas livskvalitet, dock kunde en trend av förbättring ses hos de personer som fick 

förbättrad balans under interventionsperioden (39% av n= 41).  

 

Swall et al. (2015) beskriver att i slutet av dagen då vårdhunden skulle gå uppstod känslor av 

sorg och ångest och en önskan över att få träffa vårdhund igen var stor.  

Majoriteten av personer med demenssjukdom rapporterade att de tyckte det var trevligt och 

intressant att få vara med vårdhundar (Moretti et al. 2011; Olsen et al. 2016a, 2016b & Swall 

et al. 2015). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var till en början att belysa djurens effekter på personer med 

demenssjukdom. Då majoriteten av artiklarna som fanns handlade om hundar så ändrades 

syftet till att belysa vårdhundens effekt på personer med demenssjukdom. Efter ändringen 

utfördes smalare sökning med tillägg av sökordet ”dog” för att specificera sökningen till 

syftet. Dock gav detta få träffar och de relevanta träffar som fanns var redan med i tidigare 

sökningar. Författaren valde att ha en årsbegränsning på valda artiklar till 10 år för att ta del 

av den senaste forskningen inom ämnet. Eftersom demenssjukdom ter sig lika oavsett vart i 
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världen personer befinner sig och djurassisterad terapi som behandlingsform inte heller är 

knutet till ett visst geografiskt område så användes inte någon geografisk begränsning i detta 

arbete, vilket resulterade i artiklar från hela världen. Eftersom forskning inom området är 

begränsad ökar den geografiska bredden möjlighet till generaliserbarhet och detta kan då ses 

som en styrka i arbetet. Författaren till litteraturöversikten valde att exkludera artiklar som 

genomförde interventioner med robotar. Detta för att resultatet kunden bli svårt att 

sammanställa och resultatet skulle upplevas spretigt. De artiklar som slutligen användes i 

litteraturöversikten bedömdes samtliga vara av medel till hög kvalitet enligt 

granskningsmallen. Då majoriteten av artiklarna uppnådde en hög kvalitet ses det som en 

styrka i denna litteraturöversikt. Fyra artiklar av de utvalda till resultatet var pilotstudier. 

Detta kan ses som en svaghet i arbetet då pilotstudier är en förstudie till ett större projekt och 

innehåller en mindre skala av deltagare. Dessa blev trots allt inkluderade i 

litteraturöversikten då de beskrev relevant information utifrån litteraturöversiktens syfte. 

Artiklarna som ingår i resultatet har en kvantitativ och en kvalitativ ansats detta kan ses som 

både en svaghet och en styrka i arbetet. Med svaghet anser författaren att det kan vara lättare 

att sammanställa artiklarna om de har använt sig av samma metoder och design. Samtidigt 

kan det ses som en styrka då en bredare och djupare insikt i problemet uppnås. Författaren 

skrev denna litteraturöversikt på egenhand vilket kan ha medfört att risken för feltolkningar 

och missförstånd ökat. Även diskussionerna kunde ha blivit mer uttömmande då fler 

synvinklar kunnat bli berörda om det funnits fler författare till litteraturöversikten. 

 

Resultatdiskussion 

I samtliga studier blev det tydligt att vårdhundar påverkar personer med demenssjukdom 

på mestadels positivt sätt. Vårdhundar påverkar personer med demenssjukdom till positiva 

känslor och minskad symtom som demenssjukdom ger upphov till. Även positiv påverkan 

på kognitiv funktion belystes.  

 

Även om majoriteteten av upplevelserna var positiva med vårdhundar så fanns det även 

negativa resultat. Det visade sig i en av studierna från resultatet att personerna började 

hallucinera mer då de umgicks med vårdhunden i grupp. Eftersom personer med 

demenssjukdom enligt resultatet kunde växla mellan återkommande minnen och tillfällig 
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sinnesnärvaro i mötet med vårdhundar uppstod en osäkerhet för vad som var verkligt och 

vad som inte var det. 

Ett begrepp kallad konfabulering, innebär att personer med demenssjukdom fyller ut 

minnesluckor med påhittade händelser. Detta kan ha en bidragande effekt till förvirring hos 

personerna och även för personer i deras omgivning (Ragneskog, 2013. s. 173). 

Kortvariga minnesförluster kan leda till hallucinationer hos personer med demenssjukdom 

enligt Schindler, Graf, Fischer, Tölk & Kasper (2002). När mätningar av hallucinationer utförs 

syns det oftast skillnad från morgon till kväll hos personer med demenssjukdom då de 

hallucinerar mer på eftermiddagar och kvällar. Detta fenomen kallas för 

solnedgångssyndromet och det innebär ett ökat förvirringstillstånd som förekommer eller 

ökar i intensitet sent på eftermiddagen eller kvällen (Gauthier et al. 2010). Detta fick 

författaren till litteraturöversikten att undra om symtom som hallucination kunde vara svår 

att tolka och möjligen misstolkas med andra symtom exempelvis förvirring eller 

återkommande minnen som upplevs på nytt. Även funderar författaren om personerna som 

hallucinerade blev påverkade av att terapin utfördes i grupp då sinnesintrycken möjligen 

blivit överstimulerad. Enligt behovsteorin är sinnesstimulering ett av basbehoven i det första 

steget i behovstrappan (Maslow & Langfeld, 1943). Vid ökad fysisk och psykisk belastning 

som exempel vid ny behandling eller miljöombyten kan förvirring uppstå hos personer med 

demenssjukdom då sinnena blivit överstimulerad (Ragneskog, 2013. s. 194-195; Svenskt 

Demenscentrum, 2016) 

 

Det framkom i resultatet att vårdhundar kan användas som redskap till att få personerna att 

öppna upp sig och få kontakt med sitt inre. Språkkunskaper så som ökad talförmåga blev 

även förbättrade med hjälp av vårdhunden.  

Detta bekräftas av (Kramer, Friedmann & Bernstein, 2009; Marx et al. 2010) då talet blev 

förbättrat fick personerna lättare att socialisera sig med andra personer och tankarna blev 

lättare att förmedla vid mötet med vårdhunden.  

Då personerna socialiserar sig mer skapar de även mer gemenskap vilket kan kopplas 

samman med Maslows behovsteori där detta var ett av de basbehov han nämner i sin 

behovstrappa (Maslow & Langfeld, 1943). 
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Författaren anser att detta kan användas som fördel inom hälso- och sjukvård då en djupare 

kontakt med personer med demenssjukdom skapar en ökad förståelse för personens behov 

och intressen. En individanpassad vård blir då lättare att utföra. 

Enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (svensk sjuksköterskeförening, 2017) ska 

vården bedrivas genom ett personcentrerat förhållningssätt. Personcentrerad vård innebär 

att se hela människan och att de ska bli sedd och förstådd som unika personer med 

individuella behov, resurser och värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; Edberg, 

2011.s. 154-156). Genom ett personcentrerat perspektiv så tolkas symtom som ett sätt för 

personen att kommunicera och att symtom har uppkommit på grund av att grundläggande 

behov inte har blivit tillgodosedda (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). Detta kan även 

bli kopplad till Maslows teori som också beskriver vikten av att grundläggande behov 

behöver bli uppfyllda för att personerna ska kunna fungera på ett själsligt tillfredsställande 

sätt (Maslow & Langfeld, 1943). 

 

Enligt resultatet bidrog vårdhundar till positiv påverkan på emotionellstatus hos personerna 

med demenssjukdom. Personerna blev tryggare, lugnare och mindre oroliga med hjälp av 

vårdhunden. Men då vårdhunden försvann upplevdes sorgsenhet och personerna fick ökad 

ångest. Enligt Ring (2013. s. 70) är det viktigt att avsluta svåra situationer med något positivt, 

för att ha en kvarvarande positiv känsla hos personer med demenssjukdom. Då personerna 

fick negativa känslor när vårdhunden försvann, avslutas inte dagen med någon positiv 

känsla. Eftersom symtom som oro och ångest hos personer med demenssjukdom oftast 

innebär ett ökat omvårdnadsbehov anser författaren att det är viktigt att det finns nog med 

resurser för att bemöta personerna med god omvårdnad. Tyvärr finns det inte alltid nog 

med resurser att tillgå och innebär då nästa alternativ, läkemedels behandling (Azermai et al. 

2012). Men författaren har som förhoppning om att personal inom hälso- och sjukvård ska 

kunna använda andra behandlingar för att minska dessa symtom. Genom HAA finns 

möjligheter till att ha en vårdhund inneboende på äldreboendet vilket även har visat på 

positiv påverkan på personernas känsla av lugn och trygghet (Lundström & Blusi, 2012; 

Nord, 2011). Enligt Lundström & Blusi, (2012) har vårdhundar speciella krav på sig att inge 

trygghet i möten med människor som exempelvis uppvisar ovanligt beteende eller 

impulsivitet som vid demenssjukdom. Det finns även lagar som fastställer att patienter har 
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rätt till trygghet, Patientlagen (SFS 2014:821) ”Patientens behov av trygghet, kontinuitet och 

säkerhet ska tillgodoses” (kap. 6, 1 §) och enligt HSL (SFS 1982:763) ”hälso- och sjukvården 

ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen” (2a§). Trygghet utgör en fundamental grund för hälsa 

och är ett av människans basbehov enligt Maslow & Langfeld (1943). Enligt teorin kan 

tryggheten hotas när balansen rubbas exempelvis vid sjukdom. 

SLUTSATS 

Syftet med litteraturöversikten var att se vilka effekter vårdhundar hade på personer med 

demenssjukdom. Resultatet visade att vårdhundar i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom har mestadels positiva effekter på symtomlindring av vanligt 

förekommande symtom vid demenssjukdom. Vårdhundar kunde genom sina egenskaper 

uppfylla basbehov hos personer med demenssjukdom och med det möta en del av de dolda 

behov som låg bakom vissa av de symtom som var förknippade med sjukdomen. Detta kan 

vara gynnsamt inom äldreomsorgen då omvårdnadsbehovet kan komma att minskas och ett 

reducerande intag av läkemedel skulle kunna uppnås. Dock finns det få empiriska studier 

vad gäller betydelsen av vårdhundar för att visa på evidens så fler väl gjorda studier med 

större antal deltagare vore önskvärt. Även fler studier med kvalitativ design önskas för att få 

en inblick i upplevelser av hundar i vården.
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Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar till resultatet. 
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Studiens syfte Typ av studie Deltagare/
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(%) 
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Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

från 

gransknin

g 

Friedman

n et al. 

(2015) 

USA  

Utvärdera 

användningen 

av strukturerad 

verksamhet 

med en 

vårdhund, för 

att förhindra 

försämring av 

fysisk funktion, 

känslomässig 

och beteende 

funktion i AL-

invånare med 

mild till måttlig 

kognitiv 

försämring 

Kvantitativ 

Pilotstudie 

 

Randomiserad 

klinisk studie 

(RCT) med 

upprepade 

mätningar 

40/3  

(8 %) 

Interventions studie med 

deltagare från 7 olika 

äldreboenden (AL) där varje 

bestod av 7-14 individer. 4 

AL blev interventionsgrupp 

(PAL) och resten blev 

kontrollgrupp. PAL 

interventionerna bestod av 

60-90 min sessioner för 

personerna som 

medverkade på boendet 2 

ggr/v i 12 veckor. 

Mätinstrument som 

användes var Barthel Index, 

för att mäta den fysiska 

funktionen, CSDD & AES 

användes för att mäta den 

emotionella funktionen och 

CMAI användes för att mäta 

den beteendemässiga 

funktionen samt MMSE för 

att mäta beteende. 

Fysiska funktionen ökade över 

tid i PAL men minskade i 

kontrollgruppen. Ökning av 

energiförbrukning även ökning 

på dagliga aktiviteter. Till en 

början kunde 

ingen förändring ses i 

depressionspoäng men över tid 

kan 

en markant skillnad avläsas i 

PAL.  

Apati kunde en liten förändring 

mot det bättre avläsas över tid 

hos PAL medan 

kontrollgruppen visade 

försämring.  

Agitation förändrades 

inte mycket i någon av 

grupperna, 

liten minskning kunde avläsas i 

PAL 

över tid. 

Grad 1  

40 poäng  

85 % 

Menna et 

al.  

(2016) 
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Utvärdera 

effekten av 

djurassisterad 

terapi (AAT) 

hos äldre 

patienter som 

drabbats av 

Alzheimers 

sjukdom 

baserat på 

ROT-

protokollet 

(formal reality 

orientation 

therapy). 

Kvantitativ 

 

Pilotstudie 

 

 

50/ ej 

angivet 

Interventionstudie där 

deltagarna delades in i tre 

grupper. 

En grupp deltog i AAT 

baserat på 

ROT, en grupp deltog i 

andra 

aktiviteter baserade på ROT 

och en grupp fick ingen 

stimulans alls. 

Mätinstrument som 

användes var GDS för att 

bedöma depressivt beteende 

och MMSE användes för att 

bedöma den kognitiv 

förmågan. 

I gruppen för AAT och gruppen 

för andra aktiviteter visade en 

aning förbättrat resultat utifrån 

GDS och MMSE. 

Kontrollgruppen utan stimulans 

hade oförändrade resultat 

utifrån GDS och MMSE. 

 

Grad 1 
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Kvantitativ 
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frågeformulär med enklare 

självskattningsskalor om 

livskvalitet fylldes i före och 

efter interventionen av 

deltagarna.  

Mätinstrument som 

användes var, MMSE för 

mätning av kognitiv 

funktion och 

GDS för mätning av 

depression. 

Djurterapi förbättrade humör, 

depressiva symptom, kognition 

hos deltagarna. 

Hunden hade en lugnande 

effekt på deltagarna. 

De återfick även minnen från 

förr med hjälp av hunden. 

 

Grad 1,  

41 poäng 

87 % 

Mossello 

et al. 

(2011) 
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Att bedöma 

effekten av 

AAA med 

hundar på 

kognition, 

Kvantitativ 

 

Kontrollerad, 

icke-

randomiserad, 

10/ ej 

angivet 

Interventionstudie utförd 

med observationer.  

Studien utfördes på 10 

patienter som vistades på ett 

dagcenter för personer med 

Efter mötet mellan hund och 

människa sågs signifikant 

förbättring på emotionell status, 

vissa kognitiva funktioner och 

förbättring av BPSD. 

Grad 2 

38 poäng 

79 % 



 

BPSD, 

känslomässig 

status och 

motorisk 

aktivitet vid 

allvarlig 

Alzheimers 

sjukdom 

upprepad 

måttdesign 

Alzheimers. Deltagarna fick 

först utföra aktiviteter med 

ett gosedjur (hund) och 

sedan AAA. BPSD, kognitiv 

funktion, humör och 

agitation utvärderades i 

studiens början och slut. De 

mättes med mätinstrument 

som CSDD för mätning av 

depression, 

SIB för att mäta kognition, 

NPI för att mäta 

neuropsykologisk symtom, 

CMAI för mätning av 

agitation, OERS mätning av 

emotionella nivåer och 

MoBOF för att mäta 

motoraktivitet. 

 

Nordgren 

& 

Engström 

(2014) 

Sverige 

Utvärdera 

effekterna av 

AAI (animal- 

assisted 

intervention) 

på livskvalitet 

(QoL) hos 

personer med 

demens på fyra 

svenska 

vårdhem. 

Kvantitativ 

 

Pilotstudie 

 

Pretest/posttes

t design 

20/ 11  

(55 %) 

Interventionstudie där 

mätning av livskvalitet med 

QUALID utfördes 1 vecka 

innan interventionerna 

började och sedan efter 

avslutad intervention. 

Intervetionen gick ut på att 

deltagarna fick umgås med 

hunden vid 10 tillfällen, 45-

60 min/gång och 1-

2ggr/vecka. 

Livskvalitén förbättrades för 

deltagarna 1 vecka efter 

avslutad intervention.  

 

Grad 1 

41 poäng 

87 % 

Olsen et 

al. 

(2016a) 

Norge 

Undersöka de 

möjliga 

effekterna på 

depression, 

agitation och 

QoL på 

personer på ett 

vårdhem med  

demens eller 

kognitiv 

försämring. 

Kvantitativ 

 

Prospective, 

cluster 

randomized 

multicentre 

trial with a 3-

month follow-

up. 

58/ 7  

(12 %) 

Grupp intervention där 

deltagarna blev indelade i 

antingen en kontrollgrupp 

eller en djurgrupp. 

Djurgruppen blev sedan 

indelade i mindre grupper 

på 3-6 deltagare. De fick 

träffa hunden 30 min 2 

gånger i veckan i totalt 12 

veckor.  

Mätinstrument som 

användes var CSDD för att 

mäta depression, BARS för 

att mäta agitation och 

QUALID för att mäta 

livskvalitet. 

En signifikant statistisk och 

klinisk förbättring på symtom 

för depression för personer med 

svårdemens men inga effekter 

för de med mild till måttlig 

demens. Deltagarna med svår 

demens svarade även med en 

signifikant förbättring på QoL 

men även här ingen effekt på de 

med mild till måttlig demens. 

Inga signifikanta effekter 

hittades för agitation. 

Grad 1 

43 poäng 

92 % 

Olsen et 

al. 

(2016b) 

Norge 

Undersöka 

huruvida AAA 

med en hund 

hos hemma 

boende 

personer med 

demenssjukdo

m som går på 

dagvård skulle 

kunna ha effekt 

på faktorer som 

relaterar till 

risken för 

fallolyckor, 

med balans och 

livskvalité som 

huvudresultat.   

Kvantitativ 

 

Prospective, 

cluster- 

randomized 

multicenter 

trial with a 

follow- up 

80/ 1  

(1,5 %) 

Data hämtades in av 

deltagarna före, efter och 3 

månader efter sessionerna. 

Deltagare från 16 dagcenter 

deltog, de blev 

randomiserade in i antingen 

en kontrollgrupp eller en 

AAA grupp med hund. 

Varje dagcenter fick 

rekrytera 5-8 deltagare. 

Sessionerna med hund & 

hundförare pågick i 30 min 2 

ggr/vecka i 12 veckor med 3-

7 deltagare i varje grupp. 

 

Mätinstrument som 

användes var QUALID för 

att mäta deltagarnas 

livskvalitet & BBS brukades 

Studien visar att AAA skulle 

kunna ha användbara 

implikationer genom förbättrad 

balans vilket förhindrar risken 

till fall. Dock kunde inte studien 

visa någon skillnad i livskvalitet 

med hjälp av AAA. Dock kunde 

en positiv effekt på livskvalitet 

ses hos de som hade fått 

förbättrad balans (39 % av 

deltagarna) 

 

Signifikanta positiva effekter på 

balansen hos 39 % av 

deltagarna. 

Grad 1 

40 poäng 

85 % 



 

för att mäta deltagarnas 

fallrisk 

Swall et 

al.  

(2015) 

Sverige 

Belysa 

betydelsen av 

den levda 

erfarenheten av 

möten med en 

terapihund för 

personer med 

Alzheimers 

sjukdom. 

Kvalitativ 

 

Life-world 

approach 

 

phenomenolo

gical 

hermeneutic 

approach 

5/1  

(20 %) 

Individuell intervention där 

deltagarna blev 

videoövervakad (VIO) vid 

mötet med  

hunden. De fick träffa 

hunden enskilt 10 gånger. 

Filmen sågs efter varje möte 

med hunden och noteringar 

skrevs ner i text från verbal 

och ickeverbal 

kommunikation emellan 

deltagaren och hunden.  

 

Resultatet visar ett huvudtema 

"Att vara medveten om sin 

förflutna och nuvarande 

existens", vilket innebär att man 

ansluter sig till sina sinnen och 

minnen och att reflektera över 

dessa med hunden. Tiden med 

hunden visar personen som 

berättar minnen och känslor och 

möjliggör en möjlighet att nå 

personen på kognitiv nivå.  

Grad 1 

43 poäng 

90 % 

Swall et 

al.  

(2016) 

Sverige 

För att belysa 

betydelsen av 

hundens 

handledares 

erfarenheter 

"när man 

besöker äldre 

personer med 

demens med 

sin terapihund. 

Kvalitativ 

Lifeworld 

approach. 

 

9/ Ej 

angivet 

Open-ended intervjuer med 

nio hundförare. För 

analysen användes the 

phenomenological 

hermeneutical metod 

 

Att besöka en person med 

demenssjukdom kan ses som en 

omsorgsfull åtgärd, som kan ge 

tillfälligt uppehåll från symtom 

på demenssjukdom och skapar 

ett särskilt förhållande mellan 

handlaren och patienten. Ett 

besök av hunden och 

hundföraren kan representera 

gemenskap mellan hundföraren 

och personen med demens. 

Grad 1 

38 poäng 

85 % 

Swall et 

al.  

(2017) 

Sverige 

Belysa 

betydelsen av 

vård för 

personer med 

AD i sina 

möten med en 

terapihund 

Kvalitativ 

 

phenomenolo

gical 

hermeneutic 

approach 

5/ Ej 

angivet 

VIO (Video övervakning) 

 

Intervju 

 

Naïve läsning 

 

Strukturell analys 

 

Studerade ett fenomen 

Hunden hade positiva effekter 

på den demens sjuka så som: 

empati, ömhet, glädje, 

tillgivenhet. Symtom från 

sjukdomen blev mindre 

uppenbar vid mötet med 

hunden. Deltagarna fick känsla 

av att vara viktig, behövd och 

meningsfull. 

Grad 1 

40 poäng 

85 % 

Tournier 

et al. 

(2017) 

Frankrike 

Utvärderade 

effekten av ett 

AAT-program 

som 

genomförts på 

ett vårdhem för 

att minska 

neuropsykiatris

ka symtom hos 

äldre vuxna 

med medel till 

svår demens 

och att studera 

utvecklingen 

av 

förändringar 

under AAT. 

Kvantitativ 

 

Pilotstudie 

15/4  

(26 %) 

Interventionstudie där 

deltagarna fick träffa 

hunden en timme, en gång i 

veckan för totalt 19 möten. 

Systematisk bedömning av 

olika beteenden före och 

efter mötet med hunden. 

Även mätning på 

deltagarnas 

neuropsykiatriska symtom 

med mätinstrument NPI. 

AAT: hade positiva effekter på 

neuropsykiatriska symtom (dvs 

illusion, depression, 

disinhibition, eufori och 

avvikande motoraktivitet) som 

uppfattas av vårdgivarna. 

Negativa effekter på symtom 

som hallucinationer och ångest.  

Grad 1 

40 poäng 

85 % 

Travers et 

al.  

(2013) 

Australie

n 

Syftet med 

studien var att 

genomföra en 

RCT med 

hundassisterad 

terapi för 

personer med 

demens som 

lever i 

åldersvårdsano

rdningar med 

hjälp av 

Kvantitativ 

 

Randomized 

multicenter 

trial 

67/12 

(18 %) 

Interventionsstudie där 

personer med mild- måttlig 

demens deltog från 3 olika 

äldreboenden. 

Interventionen skedde 

kontinuerligt under 18 

månaders period med 11 

veckor vid varje boende. 

Anläggning A fick sessioner 

med 3 ggr/ vecka men B & C 

2ggr/ vecka där varje session 

varade i 40- 50 min antingen 

Deltagare som fick 

hundassisterad terapi visade på 

positiva förbättringar på 

depression och ökad livskvalité i 

en anläggning och blev 

oförändrad i de andra två 

anläggningarna. 

Grad 1 

41 poäng 

87 % 



 

validerade 

instrument av 

humör, 

livskvalitet och 

psykosocial 

funktion samt 

kontroll av 

potentiellt 

störande 

variabler. 

i hundterapi eller i 

kontrollgruppen med 

mänsklig terapeut.  

Mätinstrument som 

användes var QOL-AD för 

att mäta livskvalitet hos 

personer med alzheimers, 

MMSE skala på 

demensutveckling,MSE för 

att mäta den kognitiva 

förmågan, GDS mäta vilken 

grad av depression 

deltagarna hade vid studie 

start och MOSES som mått 

för depression, 

desorienterad & irritation. 

SF36 mätte generell 

hälsouppfattning och 

kroppslig smärta. 

 

 

 


