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Abstrakt
 
 
På 1960-talet i USA dokumenterades de första observationerna gällande hundterapi 
inom psykiatrin. Idag har hundterapi även spridit sig till omvårdnadsforskningen. 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hundens inverkan på dementa personers 
livssituation. Litteraturstudien baserades på åtta vetenskapliga artiklar med 
kvantitativ ansats. Materialet analyserades genom en innehållsanalys. Av resultatet 
framkom att hundterapi har en given plats inom demensvården. Till exempel hade 
närvaron av en terapihund positiv effekt på bland annat beteendestörningar hos 
dementa personer. Flertalet studier påvisade hundens betydelse gällande den sociala 
förmågan hos dementa personer, då frekvensen av flera sociala beteenden ökade vid 
närvaro av hund. Hunden hade till viss del betydelse gällande den kognitiva 
förmågan hos dementa personer. I diskussionen styrktes dessa resultat genom andra 
studier som också använt sig av terapihund/AAT. Dock visade sig andra former av 
alternativa terapier såsom musik, kognitiv terapi och fysisk aktivitet också ha positiv 
effekt gällande beteendestörningar och kognitiv förmåga. Denna uppsats visade att 
hundens roll som alternativ terapi inom demensvården är på frammarsch, men att det 
kommer att krävas mer evidensbaserad forskning för att hunden ska accepteras som 
en fullvärdig del av omvårdnaden.    
 
 
 
 
 
Nyckelord: Alzheimers; Bindning, människa-sällskapsdjur; Demens; 
Hundar. 
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INTRODUKTION 

Sällskapsdjur som terapi 
Husdjur har i alla tider bidragit till människans välmående, avslappning och 

motivation. Historiskt sett har husdjur länge använts som en alternativ terapi. Redan 

Florence Nightingale insåg husdjurens terapeutiska värde. Nightingale själv ägde en 

tam uggla vid namn Athena, som idag kan beskådas uppstoppad i hennes 

barndomshem. I sin bok Notes on Nursing skriver Nightingale ”en fågel som husdjur 

kan ibland vara det enda nöjet för en invalid, hänvisad till ett och samma rum i 

åratal” (Hooker, Freeman & Stewart, 2002, s.17).  

 

Termen pet therapy uppkom på 1960-talet i USA då barnpsykologen Boris Levinson 

började dokumentera sina observationer inom psykiatrin (Hooker et al, 2002). 

Levinson var den förste att visa positiva resultat i användandet av hund i behandling 

av patienter. Forskningen fortsatte, främst inom psykiatrin, men spreds så småningom 

till andra områden inom vården. Hooker et al förklarar vidare att pet therapy började 

användas på 1990-talet inom omvårdnadsforskningen och begreppet utvecklades till 

en accepterad och legitim alternativ terapi. Enligt Beck-Friis, Strang och Beck-Friis 

(2007, s.24) används idag termen pet therapy mer sällan. Istället talar man om animal 

assisted therapy (AAT) samt animal assisted actitivities (AAA). AAT innebär ett 

specifikt behandlingprogram där djuret är ett verktyg för att nå fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella dimensioner. AAA innebär att djurets blotta närvaro leder till 

allmän aktivering. 

 

Norling (2002) anser att kontakt med djur bör ingå i en vidgad behandling för att 

förbättra vårdmiljön för de äldre. Varje patient borde ha rätt till regelbunden kontakt 

med djur och natur. Behovet av att informera allmänhet, vårdpersonal, politiker och 

djurägare om djurs eventuella betydelser i vården är stort, eftersom de viktigaste 

studieresultaten inom detta område är relativt nya, framför allt från 1980 och framåt. 

Norling anser att praktisk utbildning av vårdpersonal, frivilliga djurägare och 

professionell AAT-personal och djur är stort, och att det dessutom behövs läroböcker 

och instruktionsfilmer inom området.  
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Hunden som terapi 
Beck-Friis et al. (2007, s.11) skriver att hunden kan ge både trygghet, tillgivenhet och 

gemenskap, och kan dagligen ge människor uppskattning och glädje. På så sätt kan 

hunden också tillgodose människans behov av självförverkligande och självrespekt, 

eftersom grunden till självrespekt stärks genom positiva kontakter där man blir sedd 

och bekräftad och uppskattad för den man är.  

 

En teori om varför just hundar och människor kommit varandra så nära är den 

ömsesidiga kärleken (Hallgren, 2005, s.12). Hundar har en förmåga att fylla 

människans känslomässiga behov av närhet, glädje, kamratskap, värme, sällskap och 

beröring. Enligt Hallgren har bandet mellan människa och hund i alla tider varit 

detsamma; kärlek och gemenskap.  

 

En viktig orsak till varför människan älskar hunden kan vara hundens förmåga att få 

oss att leva i nuet (Moussaieff Masson, 1998, s.52-56). Det ligger i människans natur 

att ständigt fundera över sitt eget liv, och att oroa sig för saker som kan inträffa i 

framtiden. Hunden däremot lever endast i nuet och ingen annanstans, vilket kan 

hjälpa människan att bryta sina tankar på sig själv. Moussaieff Masson skriver att 

människan mår bra i hundens sällskap eftersom hunden inte kan ljuga om sina 

känslor. Hunden har inte förmåga att som människan kunna förtränga outhärdliga 

känslor eller tankar, utan är istället sin känsla fullt ut.  

 

I en kvalitativ studie intervjuades hundägare om relationen till sina hundar 

(McColgan & Schofield, 2007). Det framgick att deltagarna ville ha hunden främst 

som sällskap. De ansåg att hundarna var fullvärdiga familjemedlemmar, och när de 

ombads jämföra sina hundar med andra människor skattade de sina hundar högt. 

Hunden gjorde ägarna mer aktiva och sociala. Hunden verkade som en bundsförvant 

och underlättade för känslomässiga uttryck. En nackdel med att ha hund var att 

ägarna saknade dem då de var ifrån varandra. 
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Baun, Bergstrom, Langston och Thoma (1983) visade i en kvantitativ studie att 

klappandet av en hund, med vilken man sedan tidigare har ett känslomässigt band till, 

har en signifikant effekt på blodtrycket. Då deltagarna i studien klappade en för dem 

okänd hund sjönk det systoliska blodtrycket med 1 mm/Hg, och det diastoliska med 

1,1 mm/Hg i genomsnitt. Då deltagarna istället klappade sina egna hundar sjönk 

blodtrycket med 7,8 mm/Hg respektive 4,3 mm/Hg i genomsnitt.  

 

Djur i vården och på institutioner är betydligt vanligare utomlands än i Sverige 

(Beck-Friis et al., 2007, s.19-24). I USA används hundar både inom akutsjukvård och 

på intensivvårdsavdelningar, medan det i Sverige saknas reguljär hundverksamhet 

inom sjukvården. Uppskattningsvis har ett 20-tal kommuner infört hund inom 

äldrevården, men det finns ingen statistik över hur många boendeformer som 

använder sig utav djur i sin omvårdnad. I Sverige fanns länge ett starkt motstånd 

inom geriatriken mot användandet av sällskapsdjur som terapi, trots att internationell 

forskning påvisat djurens betydelse. Idag har attityderna förändrats. En orsak till detta 

kan vara att man i kommunerna inte längre är ”patient”, utan istället boende, 

vårdtagare, kund eller dylikt, vilket ger den enskilde fler rättigheter. Detta har öppnat 

upp för att införa terapihundar på särskilda boenden.  Idag har flera riksdagspartier 

motionerat om användandet av djur i vården, och inom flera landsting och kommuner 

finns intresse för att starta regelrätta utbildningar om djur i vården. I USA, England 

och Österrike finns redan speciella universitetsutbildningar  för vårdhundförare 

(Beck-Friis et al., 2007, s.19-24). 

 

Demenssjukdom 
Demens innebär en sakta fortskridande nedsättning av minnesförmåga och andra 

intellektuella förmågor, som tex språk, orienterings- och tankeförmåga. Även 

personligheten och beteendemönstret förändras. Graden av demens klassas genom en 

bedömning av patientens förmåga att klara dagliga aktiviteter (ADL-förmåga). 

Graderingar baseras ofta på patientens sociala förmåga och kognitiva störningar. 

Cirka 50-70 procent av dementa patienter diagnostiseras med Alzheimers sjukdom, 

vilket gör den till den vanligast förekommande demenssjukdomen. (Marcusson, 
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Blennow, Skoog & Wallin, 2003, s.9-13). Vid Alzheimers sjukdom är psykiatriska 

symtom vanliga. Exempel på beteendestörningar kan vara agitation, irritation, 

skrikande, rastlöshet och vandrande. Ofta kan patienten vara rastlös under 

eftermiddag och kvällstid, vilket brukar benämnas för ”sundown syndrome” 

(Marcusson et al., 2003, s.35). 

 

Mot bakgrund av ovanstående och med tanke på framtiden föreligger ett behov att 

identifiera vetenskapliga artiklar inom området i syfte att se vad forskningen 

egentligen säger om nyttan med hundar i vården av dementa. Vår förhoppning är att 

denna uppsats ska kunna vara till nytta för vårdpersonal, politiker och i förlängningen 

de dementa.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt belysa hundens inverkan på 

dementa personers förmågor och beteenden. 

1. Kan hunden användas för att minska frekvensen av beteendestörningar hos 

dementa personer? 

2. Kan hunden användas för att öka den sociala förmågan hos dementa personer?  

3. Kan hunden användas för att förbättra den kognitiva förmågan hos dementa 

personer? 

 

METOD 

Litteraturöversikt  
Denna uppsats är en litteraturöversikt baserad på en sammanställning av åtta 

vetenskapliga artiklar, med kvantitativ ansats. Friberg (2007, s.116-117) beskriver 

litteraturöversikten som ett strukturerat arbetssätt för att belysa ett specifikt område, 

men menar att det finns olika sätt att göra litteraturöversikter på. En litteraturöversikt 

ska dock grunda sig på ett systematiskt val av olika texter inom ett specifikt område. 

De olika texterna ska kvalitetsvärderas och analyseras, och slutligen presenteras som 
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en beskrivande översikt. Forsberg och Wengström (2003, s.26) menar att allmänna 

litteraturöversikter ibland kan ha svagheter. Ett exempel på svaghet kan vara för liten 

mängd relevant forskning inom området.   

 

Litteratursökning 
Artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl, PsychInfo, SweMed+ samt Lippincott 

Williams & Wilkins Nursing and Health Professions Premier Collection. Valet av 

PsychInfo berodde på att det tidigare bedrivits mycket forskning gällande pet therapy 

inom just psykiatrin. Resterande databaser valdes då de innehåller 

omvårdnadslitteratur. Sökorden som användes var "dementia", "dogs", "Alzheimer" 

och "bonding, human-pet". Sökorden som användes var för sig och i olika 

kombinationer är vedertagna MeSH-termer. Avgränsningar som användes var "länkar 

till fulltext", "abstrakt", "engelska", "omvårdnadsjournaler" och ”omvårdnad”. 

Samtliga sökkombinationer gav träffar i PubMed, som har det största utbudet av 

artiklar. Databassökningen resulterade i sju artiklar och en artikel hittades genom 

relaterade artiklars referenslistor, vilket gav ett sammanlagt resultat på åtta artiklar. 

Manuell sökning gjordes i Mittuniversitetets bibliotek, i databaser samt i artiklars 

referenslistor. En sammanställning över sökhistoriken i databaserna visas i bilaga 1. 

 

Artiklarna skulle uppfylla följande kriterier för att inkluderas i studien: 

• Κvantitativ ansats. 

•          Hög, medelgod och låg kvalitet.  

•          Deltagare i åldern 50 år och äldre.  

•          Studier med deltagare diagnostiserade med någon form av demenssjukdom. 

•          Studier som använt sig av hund som intervention. 
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Urval 
Artiklarna skulle svara mot uppsatsens syfte och frågeställningar. Om titeln verkade 

intressant valdes artikeln ut för vidare granskning. Titlar som talade för koppling till 

annat område eller ovetenskaplighet förkastades direkt. Abstrakt lästes sedan igenom 

för att få en känsla om vad artikeln handlade om och på vilket sätt studien hade 

utförts. Studier som inte överensstämde med denna uppsats kriterier förkastades. Om 

både titel och abstrakt väckt intresse lästes artikeln i sin helhet. Därefter granskades 

den vetenskapliga kvaliteten. 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 
För att bedöma artiklarnas kvalitet användes kriterier enligt tabell 1. En översikt av 

resultatdelens  kvalitetsvärderade artiklar presenteras i bilaga 2.  

 

Tabell 1. Kriterier för kvalitetsvärdering, studier med kvantitativ ansats.  

Hög kvalitet=I Medelgod 

kvalitet=II 

Låg kvalitet=III 

Randomiserad kontrollerad studie 

Större, väl genomförd mulitcenterstudie med 
tydlig beskrivning av studieprotokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Patientmaterialet är 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen.  
 
Kvasi-experimentell studie 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt stort 
patientmaterial och adekvata statistiska 
metoder, reliabilitets- och validitetstestade 
instrument. 
 
Icke-experimentell studie 

Stort konsekutivt patientmaterial som är väl 
beskrivet. Lång uppföljning.  

 Randomiserad kontrollerad studie 

Randomiserad studie med för få patienter 
och/eller för många interventioner, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. Bristfällig 
materialbeskrivning, stort bortfall av patienter.  
 
 
 

Kvasi-experimentell studie 

Litet patientmaterial, ej reliabilitets- och 
validitetstestade instrument. Tveksamma 
statistiska metoder.  
 
 

Icke-experimentell studie 

Begränsat patientmaterial, otillräckligt beskrivet 
och analyserat med tveksamma statistiska 
metoder.  

(Forsberg & Wengström, 2003, s.124). 
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Analys 
För denna uppsats valdes en innehållsanalys av kvantitativt material. Enligt Olsson 

och Sörensen (2007, s.129) används innehållsanalysen för att vetenskapligt analysera 

dokument. Genom att innehållsanalysen knyts an till exempelvis en vårdteori 

illustreras dess vetenskapliga idé. Forsberg och Wengström (2008, s.150) skriver att 

målet med innehållsanalysen är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen.  

Tillvägagångssättet kännetecknas av klassificering av data på ett systematiskt sätt så 

att mönster och teman kan identifieras.  

Då artiklarna kvalitetsvärderats extraherades relevanta data från studierna. Data 

sorterades sedan till teman som svarade mot uppsatsens frågeställningar. 

 

Etiska överväganden  
Forsberg och Wengström (2008, s. 77) skriver att det är viktigt med etiska 

överväganden samt att välja studier som blivit godkända av etisk kommitté. Det är 

också av stor vikt att presentera artiklar som stöder respektive inte stöder hypotesen.  

 

Samtliga studier utom två som inkluderats i resultatet har godkänts av etisk kommitté. 

Eftersom deltagarna eller deras anhöriga gett sitt godkännande, samt att ingen kom 

till skada under studien bedömdes att artiklarna ändå kunde ingå i resultatet.   

Studier skrivna på engelska översattes av författarna efter bästa förmåga. Eftersom 

båda författarna själva är hundägare har det varit av stor vikt att lyfta fram analyserad 

data som både styrker och motbevisar hundens betydelse för dementa personers 

livssituation. 
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RESULTAT 

Beteendestörningar  
Flera studier har påvisat att en terapihund har god effekt på beteendestörningar hos 

dementa personer (Churchill, Safaoui, McCabe & Baun 1999; Kanamori et al., 2001; 

McCabe, Baun, Speich & Agrawal, 2002; Richeson, 2003; Walsh, Mertin, Verlander 

& Pollard, 1995). 

 

McCabe et al. (2002) mätte frekvensen av beteendestörningar på ett demensboende. I 

studien undersöktes om en permanent inflyttad hund kunde ha någon effekt på 

beteendestörningar, både under dagtid och kvällstid. Det första mättillfället 

genomfördes en vecka innan hunden flyttade in på demensboendet, sedan 

genomfördes veckovis fyra ytterligare mättillfällen. I jämförelse mellan det första och 

det andra mättillfället påvisades en statistiskt signifikant minskning gällande 

frekvensen av deltagarnas beteendestörningar under dagtid, men ingen statistiskt 

signifikant skillnad kunde påvisas i jämförelse med de övriga mättillfällena. Ingen 

signifikant skillnad gällande beteendestörningar kunde påvisas under kvällstid, se 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Frekvens av beteendestörningar, medelvärde. 

 Dagtid  Kvällstid  

 Utan hund Med hund Utan hund Med hund 

Aggressivt beteende 13,95 7,95 10,2 10,6 

Irrationellt beteende 11,86 8,23 9,21 8,4 

Sömnproblem 4,41 2,73 2,2 2,93 

Olämpligt beteende 3,65 2,54 2,36 1,87 

Störande beteende 3,41 1,36 1,13 1,33 

Farligt beteende 1,2 0,94 0,33 0,33 

(McCabe et al., 2002). 

 

 

 



 12 

Churchill et al (1999) använde en checklista, the Agitation Behavior Mapping 

Instrument, för att mäta graden av agitation. Checklistan används vid observation och 

dokumentation av beteenden som inträffar i den naturliga miljön, och består av 19 

punkter indelade i tre kategorier: fysiskt aggressivt beteende, verbalt aggressivt 

beteende och icke-aggressivt beteende. Interventionen i denna studie bestod av en 30-

minuters individuell session tillsammans med en terapihund, som jämfördes med en 

session utan hundens närvaro. Då hunden var närvarande påvisades en signifikant 

minskning gällande agitationen hos deltagarna. Däremot kunde ingen signifikant 

skillnad härledas till vare sig tiden hunden var närvarande, eller själva interagerandet 

med hunden.  

 

Richeson (2003) använde sig av en liknande checklista, the Cohen-Mansfield 

Agitation Iventry, som också används vid observationer för att dokumentera agitation 

hos äldre. Checklistan består av 29 punkter indelade i tre kategorier: aggressivt 

beteende, verbalt agiterat beteende och fysiskt icke-aggressivt beteende. 

Interventionen bestod av en timmes gruppsession med en terapihund, måndag till 

fredag i tre veckors tid. En signifikant minskning i agitation påvisades då man 

jämförde tiden innan interventionen med den sista veckan. Tre veckor efter 

interventionens slut gjordes en uppföljning som visade att agitationen återigen ökat 

med en signifikant skillnad.  

 

Walsh et al. (2005) undersökte i en RCT-studie om en terapihund kunde ha någon 

effekt på vissa specifika problembeteenden hos dementa patienter intagna på en 

psykiatrisk avdelning. Studien pågick i 12 veckor, och deltagarna i 

experimentgruppen fick träffa hunden under en tretimmars session, två gånger per 

vecka. Ingen signifikant skillnad kunde uppvisas mellan grupperna. Däremot 

minskade högljudda spontana uttryck och aggressiva verbala utbrott i 

experimentgruppen, vilket i sin tur ledde till en signifikant minskning i ljudnivå på 

denna grupps avdelning.  
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Kanamori et al. (2001) undersökte i en RCT-studie om AAT kunde ha någon effekt 

på problembeteenden som exempelvis paranoida illusioner, hallucinationer, 

aktivitetsstörningar, aggressivitet, affektiva störningar samt oro och fobier. 

Deltagarna fick under tre månader delta i sex sessioner som hölls varannan vecka. 

Efter 3 månaders AAT hade experimentgruppen minskat sitt genomsnittsvärde från 

11,14 till 7,29, medan kontrollgruppens värde hade ökat från 5,45 till 5,65. 

 

Motamura, Yagi och Ohyama (2004) undersökte om en terapihund kan ha effekt på 

bland annat irritabilitet hos dementa deltagare, men kunde inte påvisa någon 

signifikant skillnad gällande detta.  

 

Social förmåga 
Flera studier har visat att en terapihund kan ha positiv effekt på sociala beteenden hos 

dementa personer (Churchill et al., 1999; Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2007; 

Kongable, Buckwalter & Stolley, 1989; Motomura et al., 2004; Richeson, 2003).  

 

Richeson (2003) undersökte om umgänge tillsammans med en terapihund kunde ha 

effekt på deltagarnas sociala förmåga. Samtliga deltagare hade tidigare själva varit 

djurägare. Bland annat studerades följande faktorer: blickar mot hunden, fysisk 

kontakt med hunden, verbal kontakt med hunden, engagera sig i aktivitet med 

hunden, blickar mot hundföraren, verbalt kontakt med hundföraren. Efter en timmes 

gruppsession, fem dagar i veckan i tre veckor, påvisades en signifikant ökning i 

sociala beteenden i jämförelse med mättillfället innan interventionen.  

 

I en studie gjord av Kawamura, et al. (2007) fick deltagarna under tolv månader två 

gånger per vecka delta i en tvåtimmars session. Ingen signifikant skillnad gällande 

sociala beteenden kunde påvisas, men deltagarna lekte med hundarna, gömde mat 

som hundarna letade upp, klappade, tittade och pratade med hundarna.  
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Kongable et al. (1989) använde sig utav en checklista utformad av förste författaren 

för att mäta sociala beteenden hos dementa personer under tre mättillfällen: utan 

närvaro av hund, i närvaro av hund då denne var på tillfälligt besök, samt i närvaro av 

hund då denne permanent flyttat in på demensboendet där studien utfördes. I 

jämförelse med det första mättillfället påvisades en signifikant högre frekvens av 

sociala beteenden under både det andra och det tredje mättillfället, se tabell 3. 

Däremot påvisades ingen signifikant skillnad mellan det andra och det tredje tillfället. 

 

Även Churchill et al. (1999) använde sig utav en checklista, Daubenmire´s Data 

Coding Protocol,  för att mäta sociala beteenden hos dementa personer. I studien 

utfördes två mättillfällen: utan närvaro av hund samt i närvaro av hund. En signifikant 

ökning av sociala beteenden gällande fysisk kontakt, luta sig mot stimuli, leenden, 

verbal förmåga, blickar och skratt påvisades, se tabell 3. Vissa deltagare uttryckte sig 

verbalt genom uttryck som ”var har du varit hela mitt liv”, ”jag har saknat dig”, 

”jag älskar dig” och ”du är en fin hund”. Ingen signifikant skillnad mellan deltagare 

med låg grad av demens i jämförelse med deltagare med hög grad av demens kunde 

påvisas.  

 

Tabell 3. Frekvens av sociala beteenden, medelvärde. 

 Churchill et 

al. 

 Kongable et 

al. 

  

 Utan hund Med hund Utan hund Med hund 

(tillfälligt) 

Med hund 

(permanent) 

Fysisk kontakt 0,6 1,0 0,17 2,58 5,17 

Luta sig mot stimuli 0,7 1,15 0,58 2,17 2,83 

Leenden  0,9 1,4 0,25 2,30 3,50 

Verbal förmåga 0,8 1,8 1,67 4,17 5,58 

Blickar 0.19 4,3 1,83 4,17 5,25 

Användandet av namn   0,00 0,67 1,00 

Skratt   0,17 1,67 1,75 

(Churchill et al., 1999; Kongable et al., 1989).   
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Motamura et al. (2004) påvisade i en kvantitativ studie en signifikant skillnad i 

dementa personers apatiska status efter deltagande i ett terapihundsprogram. 75 

procent av deltagarna uppgav att det var roligt att delta i hundterapin, och att de 

tyckte om hundar väldigt mycket. 63 procent av deltagarna uppgav att de tyckte mer 

om hundar efter att ha deltagit i programmet, och att de gärna skulle göra det igen. 

 

Kognitiv förmåga 
Richeson (2003) undersökte om en terapihund kunde ha någon effekt på dementa 

deltagares kognitiva förmåga. Samtliga deltagare hade tidigare varit djurägare. 

Deltagarna fick under tre veckors tid, måndag till fredag, delta i en en-timmes 

session. I studien undersöktes om deltagarna kunde minnas och använda hundens 

namn, komma ihåg hundförarens namn samt minnas sin egen hund. Resultatet visade 

en signifikant ökning gällande dessa faktorer.  

 

Kawamura et al. (2007) undersökte om AAT kan ha någon inverkan på dementa 

deltagares kognitiva förmåga. Under en tolvmånadersperiod genomfördes två gånger 

per vecka en tvåtimmarssession tillsammans med frivilliga hundförare och deras 

hundar, där varje deltagare fick chans att klappa, leka med och mata hunden. Efter 

sex månader genomförd AAT påvisade Kawamura et al. (2007) en förbättring 

gällande intellektuella funktioner, till exempel påvisades en signifikant ökning 

gällande orientering i tid och rum. Efter 12 månaders AAT visade resultatet dock en 

försämring av intellektuella funktioner, exempelvis skedde en signifikant minskning 

gällande koncentration samt abstrakt tänkande.   

 

Då Motamura et al. (2004) undersökte om en terapihund kunde ha någon effekt 

gällande kognitiv förmåga på dementa deltagare användes ett mini-mental-test. Ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas då man jämförde resultaten innan och efter 

interventionen. 

 

Även Kanamori et al. (2001) har använt sig av ett mini-mental-test för att undersöka 

om AAT kan ha någon effekt gällande den kognitiva förmågan. I studien framgick att 
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efter tre månaders AAT hade experimentgruppen förbättrat sin genomsnittliga poäng 

från 11,43 till 12,29, medan kontrollgruppen försämrat sin genomsnittliga poäng från 

10,20 till 9,50.  

 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att belysa hundens inverkan på dementa personers förmågor 

och beteenden. I resultatet framkom att hundens närvaro har en positiv effekt på 

faktorer såsom beteendestörningar, social förmåga och kognitiv förmåga. 

 

Av resultatet framkom att flera studier uppmärksammat hundens förmåga att minska 

frekvensen av problembeteenden hos äldre dementa. Enligt Marcusson et al. (2003, s. 

225) drabbas dementa personer som inte upplever en meningsfull vardag med fysisk 

aktivitet och andra sorters sysselsättningar i större utsträckning av olika typer av 

beteendestörningar. Exempel på problembeteenden som hunden haft positiv effekt på 

är aggressivitet, affektiva störningar samt oro och fobier. Däremot är det inte lika 

självklart att tiden som hunden varit närvarande spelar särskilt stor roll. I studier som 

pågått under en längre tid har de största förändringar skett under den tidsperiod då 

hunden först introducerades hos deltagarna.  

 

Vi har även funnit studier som visar på betydelsen av andra alternativa terapier 

gällande beteendestörningar. Musik, fysisk aktivitet, sömn och ljustereapi har genom 

studier bevisats ha positiv effekt på beteendestörningar.   

 

I resultatet framkom att flera studier har visat att en terapihund har positiv effekt på 

sociala beteenden hos dementa personer. I studierna påvisades att sociala förmågor 

som exempelvis leenden, skratt, blickar samt verbala yttringar ökade vid närvaro av 

hund. I flertalet av studierna framkom att hunden stimulerar till framförallt fysisk 

kontakt. Enligt Marcusson et al. (2003, s. 18) är det sociala nätverket omkring 
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individen av stor betydelse för den dementa personen eftersom minskad stimulans 

kan påskynda sjukdomsprocessen.  

 

Att hunden spelar en betydelsefull roll när det gäller att främja social aktivitet och 

underlätta för kommunikation mellan människor visades i flera studier. Detta styrks 

av Prosser, Townsend och Staiger (2008), som bevisade att sociala interaktioner 

mellan äldre vårdtagare ökade då vårdagarna fick delta i ett terapiprogram, som bland 

annat inkluderade hundar och valpar. Även Rogers, Hart och Boltz (2001) menar att 

hunden uppmanar till konversation. Att ha en hund nära till hands leder till samtal 

som handlar om hunden, eller till samtal riktat till hunden själv. Hunden spelar på så 

sätt en stor roll när det gäller att kommunicera med andra människor, eftersom den 

blir ett ämne att samtala om.  

 

I resultatet framkom att en terapihund/AAT kan ha viss inverkan på den kognitiva 

förmågan hos dementa. Flertalet studier visade på en förbättring, men en studie 

visade inga positiva resultat. Även här har vi funnit studier som visar på betydelsen 

av andra terapier. Exempelvis Cromie (2008) uppmärksammade i en studie att 

dementa deltagare kunde förbättra sitt minne genom att lyssna på musik. Många 

studier har dessutom påvisat positiv effekt genom en specifik terapiform kallad 

Cognitive Stimulation Therapy (CST). 

  

Metoddiskussion 
Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar. Uppsatsens svaghet är att resultatet 

baseras på för litet antal artiklar. Trots sökningar i fem databaser fann vi inte fler 

studier som svarade mot uppsatsens syfte och frågeställningar. Tre ytterligare studier 

har varit av intresse, men dessa har varit publicerade på tyska, franska och japanska. 

Sent under arbetet med uppsatsen fann vi även två engelskpublicerade artiklar genom 

relaterade artiklars referenslistor, men dessa hann vi inte beställa.  

 

Flertalet studier är utförda i USA och Japan., vilket visar att det hittills inte bedrivits 

större internationell forskning inom området. Detta bekräftas också av det låga 
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träffresultatet vid våra sökningar. Vi valde att utgå från samma sökord i samtliga 

databaser trots att till exempel Cinahl inte använder MeSH-termer, vilket kan ha 

påverkat träffresultatet. Vi använde även ”links to full text” som avgränsning i 

PubMed, detta kan ha begränsat träffresultatet.  

En artikel som användes i resultatet bedömdes ha låg kvalitet, men inkluderades på 

grund av det låga antalet artiklar i övrigt. Den hade exkluderats om det funnits större 

antal artiklar att tillgå. 

 

I efterhand anser vi att vårt ämnesområde var för snävt, och att vi borde utökat vår 

referensgrupp, i det här fallet dementa personer. Däremot har det varit av intresse att 

få inblick i vad som egentligen finns skrivet samt forskat om terapihundar och 

demensvård. 

 

Konklusion 
Det som står klart är att hunden är ett effektivt redskap i omvårdnaden av dementa 

personer. Hunden verkar ha en stark förmåga att framkalla sociala situationer och 

känslomässiga minnen hos många äldre. Hunden och sällskapsdjur i stort verkar bidra 

till en känsla av meningsfullhet. Enligt Antonovsky (2003, s. 40-41) är 

meningsfullhet en förutsättning för människans välmående. 

 

Det kommer dock att krävas mer forskning innan hunden kommer att bli en fullt 

accepterad alternativ terapi inom vården. Många frågetecken kvarstår, som 

exempelvis allergier, ansvar, rädsla och kostnad. Alla människor uppskattar inte 

närvaro av djur, detta kan heller inte krävas av vårdpersonal. I framtiden kommer det 

säkerligen att bli mer vanligt med terapidjur inom olika delar av vården, vilket 

kommer att kräva mer av vårdpersonalen i form av attityd och kunskap.   

Vår personliga åsikt är att det förmodligen är kostnadseffektivt att använda sig av 

terapidjur inom demensvården. En hund kostar inte särskilt mycket i form av 

vaccination och foder, men kan genom sin lugnande förmåga möjligen minska både 

stress och läkemedelsanvändning. 
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Bilaga 1. Översikt av litteratursökningar.  
 
Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Förkastade Antal utvalda i  

resultatet 
Författare, år 

080908 PubMed - ”Dementia” 
- ”Dogs” 

- Links to full text 
- Abstracts 
- English 
- Nursing journals 

2 0 2 McCabe, Baun, Speich & Agrawal (2002). 
Churchill. Safaoui, McCabe & Baun (1999). 

080908 PubMed - ”Alzheimer” 
- ”Dogs” 

- Links to full text 
- Abstracts 
- English 
- Nursing journals 

3 0 1 (3) McCabe, Baun, Speich & Agrawal (2002). 
Churchill, Safaoui, McCabe & Baun (1999). 
Kongable, Buckwalter & Stolley (1989). 

080908 PubMed - ”Dementia” 
- ”Bonding, human-pet” 

- Links to full text 
- Abstracts 
- English 
- Nursing journals 

4 *3 
**1 

0  

080908 PubMed - ”Bonding, human-pet” 
- ”Dogs” 

- Links to full text 
- Abstracts 
- English 
- Nursing journals 

24 *16 
**6 

0 (2) McCabe, Baun, Speich & Agrawal (2002). 
Churchill, Safaoui, McCabe & Baun (1999). 

080908 Cinahl - “Dementia” 
- “Dogs” 

- English 
 

6 *5 2 Richeson (2003). 
Walsh, Mertin, Verlander & Pollard (1995). 

080908 Cinahl - “Alzheimer” 
- “Dogs” 

- English 0    

080908 Cinahl - “Dementia” 
- “Bonding, human-pet” 

- English 
 

0    

080908 Cinahl - “Bonding, human-pet” 
- “Dogs” 

- English 
 

77 *72 
**5 

  

081007 PsychInfo - “Dementia” 
- “Dogs” 

 29 *27 
**1 

1 Kawamura, Niiyama & Niiyama (2007). 
 

080908 PsychInfo - “Alzheimer” 
- “Dogs” 

 26 *24 1 (2) Motomura, Yagi & Ohyama (2004). 
McCabe, Baun, Speich & Agrawal (2002). 

080908 PsychInfo - “Dementia” 
- “Bonding, human-pet” 

 0    



 

                                                                                                                                                                                                      

080908 PsychInfo - “Bonding, human-pet” 
- “Dogs” 

 0    

081002 SweMed+ - “Demens” 
- “Hundar” 

 0    

081002 SweMed+ - “Alzheimers” 
- “Hundar” 

 0    

081002 SweMed+ - “Demens” 
- “Bindning, människa-

sällskapsdjur” 

 1 **1   

081002 SweMed+ -  “Bindning, människa-
sällskapsdjur” 

- “Hundar” 

 5 **5   

081002 Lippincott - “Dementia” 
- “Dogs” 

- Abstracts 
- Nursing 

58 *58   

081002 Lippincott - “Alzheimer” 
- “Dogs” 

- Abstracts 
- Nursing 

6 *6   

081002 Lippincott - “Dementia” 
- “Bonding, human-pet” 

- Abstracts 
- Nursing 

0    

081002 Lippincott - “Bonding, human.pet” 
- “Dogs” 

- Abstracts 
- Nursing 

0    

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                        

Bilaga 2. Översikt av resultatdelens analyserade litteratur. 
 
Författare, årtal, land Studiens syfte Design/metod Deltagare Resultat Kvalitet 
Churchill, Safaoui, 
McCabe & Baun. 
1999. USA. 

1.Att undersöka om en 
terapihund kan ha effekt på 
agiterade och sociala 
beteenden hos dementa 
personer.  
2.Att undersöka om 
eventuella förändringar 
gällande agiterade och 
sociala beteenden är 
relaterat till graden av 
demens.  

Kvasi-
experimentell 
design. 
ANOVA.  
T-test. 
Korrelation. 

n=28 (21 kvinnor, 
7 män). 
Ålder 77-90 år. 
Diagnostiserade 
med Alzheimer 
eller annan 
demenssjukdom. 

1.Närvaron av en terapihund minskade 
agitationen och ökade frekvensen av sociala 
beteenden hos deltagarna under kvällstid.  
2.Det fanns inget samband mellan graden av 
demens och beteendeförändringarna. 

Före-efter 
II 

Kanamori, Suzuki, 
Yamamoto, Kanda, 
Matsui, Kojima, 
Fukawa, Sugita & 
Oshiro.  
2001. Japan. 

Att undersöka om AAT 
har någon effekt gällande 
mini-mental-test, ADL-
förmåga samt olika 
problembeteenden. 

Randomiserad 
kontrollerad 
design. 
T-test. 

Experimentgrp 
n=7 (5 kvinnor, 2 
män). 
Ålder 73-85 år. 
Kontrollgrp 
n=20 (16 kvinnor, 
4 män). 
Ålder 76-90 år. 
Samtliga 
Diagnostiserade 
med Alzheimer 
eller vaskulär 
demens. 
 

Efter 3 månaders AAT uppvisade 
experimentgruppen förbättringar på mini-
mental-test, ADL-förmåga samt vissa 
problembeteenden i jämförelse med 
kontrollgruppen.  

RCT II 

Kawamura, Niiyama & 
Niiyama.  
2007. Japan. 

Att undersöka om AAT 
har någon effekt gällande 
kognitiva beteenden.   

Kvasi-
experimentell 
design. 
Wilcoxon test. 

n=10 (9 kvinnor, 
1 man).  
Ålder 75-95 år. 
Diagnostiserade 
med 
demenssjukdom. 

Efter 6 månaders AAT märktes en förbättring 
gällande intellektuella funktioner. Efter 12 
månaders AAT påvisades en försämring 
gällande intellektuella funktioner. 

Före-efter 
II 

 



 

                                                                                                                                                                                                      

Kongable, Buckwalter 
& Stolley. 
1989. USA. 

1.Att undersöka om det finns 
någon skillnad i sociala 
beteenden hos dementa 
personer då en terapihund inte 
är närvarande, på tillfälligt 
besök eller permanent flyttar 
in på boendet.  
2.Att undersöka om det finns 
någon skillnad i sociala 
beteenden hos dementa 
personer  under individuella 
respektive gruppsessioner då 
en terapihund är närvarande. 

Kvasi-
experimentell 
design.  
ANOVA. 
 

n=12 (2 kvinnor, 10 
män). 
Ålder 66-88 år. 
Diagnostiserade med 
Alzheimer.  
Samtliga utom en 
deltagare hade 
tidigare varit 
djurägare. 

1.En signifikant ökning av sociala 
beteenden påvisades mellan mätningarna 
då terapihunden ej var närvarande i 
jämförelse med när den kom på tillfälliga 
besök. Då hunden flyttade in på boendet 
påvisades ingen signifikant ökning, i 
jämförelse då hunden kom på tillfälliga 
besök.  
2.Ingen signifikant skillnad i sociala 
beteenden uppvisades under individuella 
respektive gruppsessioner då 
terapihunden var närvarande. 

Före-efter 
II 

McCabe, Baun, Speich 
& Agrawal.  
2002. USA. 

1 Att undersöka om en 
terapihund kan ha effekt på 
problembeteenden hos 
dementa personer. 
2.Att jämföra skillnaden 
gällande 
läkemedelsanvändandet före 
och efter en terapihund blivit 
permanent bosatt. 

Kvasi-
experimentell 
design. 
ANOVA. 
Mauchly´s Test of 
Spericity. 
Post hoc test. 

n=22 (15 kvinnor, 7 
män). 
Ålder 86-98 år.  
Diagnostiserade med 
Alzheimer eller 
annan 
demenssjukdom. 

1.Problembeteenden minskade signfikant 
under dagtid, inte under kvällstid. 
2.Under studiens gång märktes ingen 
skillnad i läkemedelsanvändning. 

Före-efter 
II 

Motomura, Yagi & 
Ohyama. 
2004. Japan. 

Att undersöka om en 
terapihund har någon effekt 
gällande apati, irritabilitet, 
depression, ADL-förmåga 
samt mini-mental test.  

Kvasi-
experimentell 
design.  

n=8 (8 kvinnor). 
Ålder 77-91 år. 
Diagnostiserade med 
Alzheimer eller 
annan 
demenssjukdom. 

En signifikant minskning av apatiskt 
tillstånd uppmättes efter interventionen. 
Ingen signifikant skillnad gällande de 
övriga faktorerna kunde fastställas. 

Före-efter 
III 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                      

Richeson. 
2003. USA. 

Att pröva följande hypoteser: 
1.AAT kommer att minska agiterade 
beteenden mellan det första och andra 
mättillfället. 
2.Agiterade beteenden kommer att öka mellan 
det andra och tredje mättillfället. 
3.AAT kommer att öka social interaktion 
mellan det första och andra mättillfället. 
4.AAT kommer att minska behovet av vid-
behovsmediciner. 

Kvasi-
experimentell 
design. 
ANOVA. 
T-test. 

n=15 (14 kvinnor, 1 
man). 
Ålder 63-99 år. 
Diagnostiserade 
med 
demenssjukdom. 

1.En signifikant minskning av 
agiterade beteenden påvisades mellan 
det första och det andra mättillfället. 
2.En signifikant ökning i agiterade 
beteenden påvisades mellan det andra 
och tredje mättillfället. 
3.En signifikant ökning i sociala 
interaktioner kunde påvisas mellan 
det första och andra mättillfället. 
4.Inga skillnader i 
läkemedelsanvändning kunde 
påvisas.  
 

Före-efter 
II 

Walsh, Mertin, 
Verlander & 
Pollard.  
1995. 
Australien. 

Att undersöka om en terapihund kan ha effekt 
gällande psyologiska och sociala funktioner, 
hjärtfrekvens, blodtryck samt ljudnivå på 
avdelningen. 

Randomiserad 
kontrollerad 
design. 
Mann-
Whitney U-
test. 
T-test. 

Experimentgrp 
n=7.  
Kontrollgrp 
n=6. 
Samtliga 
Ålder >65 år. 
Diagnostiserade 
med Alzheimer 
eller annan 
demenssjukdom. 
 

Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna kunde uppmätas gällande 
psykologiska och sociala funktioner. 
Experimentgruppen uppvisade en 
signifikant minskning i hjärtfrekvens. 
Ingen signfikant skillnad mellan 
grupperna kunde mätas gällande 
blodtryck. Verbala aggressiva utbrott 
och högljudda spontana uttryck 
minskade dock i experimentgruppen, 
vilket ledde till en signifikant 
minskning av ljudnivå i 
experimentgruppen. 

RCT II 

 
 
 
 

 


