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Abstrakt 

Introduktion/bakgrund: Sverige är ett av de länder där befolkningen blir äldre och lever 

längre. Detta medför att ett större antal drabbas av åldersrelaterade problem som till exempel 

demenssjukdomar, åldersdepression och social isolering. Användningen av antidepressiva och 

lugnande läkemedel ökar, vilka även medför biverkningar hos patienterna. Det är viktigt att 

identifiera alternativa metoder för att öka de äldre patienternas upplevelse av livskvalitet. Ett 

sätt har visat sig vara att införa djur-assisterad terapi i vården. Syfte: Var att belysa de 

hälsofrämjande egenskaper som djur-assisterad terapi medför vid omvårdnad av äldre 

personer i särskilt boende. Metod: Litteraturöversikten baserades på tretton vetenskapliga 

artiklar. Dessa kvalitetsgranskades och värderades efter vetenskaplig grund. I analysen 

tillämpades ett deduktivt angreppssätt. Resultat: Majoriteten av studiernas resultat visade på 

positiva effekter genom ett ökat psykiskt välbefinnande och socialt beteende hos patienterna, 

förbättrad kognitiv funktion hos de demenssjuka samt en allmän upplevelse av förbättrad 

livskvalitet bland de medverkande. Diskussion/slutsats: Resultatet i litteraturöversikten 

visade att djur- assisterad terapi har en god terapeutisk effekt på äldre personers psykiska 

hälsa. Ytterligare forskning bör genomföras för att skapa bredare kunskaper om detta och 

vilka effekter den medför, inte bara till den enskilde patienten, utan även till hela miljön på 

boendet. Dessutom är detta en kostnadseffektiv behandling och kan utgöra ett sundare 

alternativ till viss medicinering, men för att bevisa detta krävs fler vetenskapliga studier i 

ämnet.  

 

 

Nyckelord: Demens, djur-assisterad terapi, psykologiska aspekter, sociala aspekter, 

välbefinnande, äldre. 
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Introduktion 

 

Sverige tillhör ett av de länder där befolkningen blir äldre och lever längre. En stor 

bidragande orsak till detta är bland annat den medicinska vetenskapens utveckling med större 

möjlighet att bota, behandla och lindra många sjukdomar. Men den stora mängden äldre för 

också med sig att ett större antal drabbas av åldersrelaterade problem som till exempel olika 

demenssjukdomar, åldersdepression och social isolering. Författaren till denna uppsats har 

fastnat för betydelsen av att hitta alternativa, ofarliga och kostnadsrimliga förslag för att 

förbättra livskvaliteten för framförallt äldre dementa och äldre som känner sig ensamma, 

socialt ”isolerade” eller har en tendens till depression. Målet med detta arbete är att belysa 

djurs betydelse som komplement vid omvårdnaden av äldre. Intresset för denna terapiform 

väcktes då författaren själv fått bevittna de gynnsamma effekterna av detta fenomen, i arbetet 

med äldre och demenssjuka.  

 

Bakgrund  

 

Att åldras 
 

Att bli äldre innebär en kombination av biologiska, sociala och psykologiska aspekter för 

människan. Åldrandet orsakar en minskad kapacitet i kroppens alla organ, samtidigt som 

motståndskraften att möta olika sjukdomar försämras. Ytterligare påfrestningar sker genom 

sociala förändringar som att bli änka/änkling eller genom att förlora sin autonomi. Individens 

intellektuella kapacitet och förmågan att kunna anpassa sig till dessa förändringar har 

betydelse för hälsa och upplevelse av livskvalitet (Gustavsson & Olofsson, 2012, s.150). 

Äldres situation är på flera sätt utsatt i de västerländska samhällena. Den äldre befolkningen 

ökar jämfört med den yngre, viktiga riskfaktorer i livsstilen som fysisk passivitet ökar och 

vårdkostnaderna stiger. Världshälsoorganisationen har länge varnat för detta och påpekat att 

kraftfulla åtgärder måste sättas in, även utanför traditionell sjukvård. Starkt hälsofrämjande 

miljöfaktorer som naturkontakt, socialt stöd och livsstil kan ge tillräcklig psykisk, fysisk och 

social stimulans, exempelvis inom naturbaserade aktiviteter som friluftsliv, trädgård eller 
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sällskapsdjur. Forskningen om äldres hälsa och livskvalitet har under 90-talet visat på miljö- 

och livsstilsfaktorers betydelse. Dessa dominerar orsakerna till äldres hälsoläge. Flera mycket 

hälsofrämjande miljöer och aktiviteter har identifierats som innebär låga kostnader för 

samhället och som kan avlasta sjukvården. Dessvärre är de dåligt utnyttjade inom samhällets 

äldreomsorg (Norling, 2002).  

 

Demenssjukdom 
 

Demens är en av våra största folksjukdomar och är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar 

som ger upphov till minnessvårigheter och en förändrad personlighet. Intellektuella funktioner 

avtar med tiden hos den drabbade samt förmågan att tolka och förstå sin omgivning. Detta 

leder till att den demenssjuke ofta känner sig otrygg och ångestfylld. För en del människor 

som drabbats av demenssjukdom kan situationen förbättras genom medicinska åtgärder, men 

en god och väl individanpassad vård är mycket viktigt i alla sjukdomsfall (Ragneskog, 2011, 

s.10).  Sjöbeck och Berglund (2011, s. 225-241) belyser vikten i Antonowskys teori om det 

salutogena synsättet som fokuserar på att stödja det som är friskt hos individen, det som 

upplevs som begripligt, hanterbart och meningsfullt för den enskilde. Ju mer kunskap 

omvårdnadspersonal har om den sjukes livshistoria desto enklare blir det att föra ett samtal 

om sådant som personen med demens kan känna igen sig i. 

 

Äldre och läkemedel 
 

Det är mycket vanligt att äldre personer använder psykofarmaka och smärtstillande 

läkemedel. Till dessa räknas antidepressiva läkemedel, sömnmedel, lugnande medel och 

neuroleptika (antipsykotiska läkemedel). Jämfört med yngre personer har dock äldre och 

särskilt de med demenssjukdom en ökad risk för läkemedelsbiverkningar, vilket kräver 

särskild försiktighet vid läkemedelsbehandling. Ändå visade Lövheim i sitt studieresultat att 

användandet av denna grupp läkemedel kraftigt ökat hos den äldre patientgruppen. Icke-

farmakologiska behandlingsstrategier av till exempel beteendestörningar hos en demenssjuk 

person, borde prövas och utvärderas oftare. All behandling borde syfta till att förbättra 

livskvaliteten hos den demenssjuke och inte bara reducera vårdtagarens börda (Lövheim, 

2008).  
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Sjuksköterskans ansvar 
 

I ICN´s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor står fyra 

grundläggande ansvarsområden skrivna. Dessa är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande.  Sjuksköterskan delar med samhället ansvar för att 

initiera och stödja åtgärder som tillgodoser, i synnerhet svaga befolkningsgruppers hälsa och 

sociala behov. I många fall leder sjukdom till fysiska eller psykiska nedsättningar, vilket ofta 

medför förlust av autonomi, integritet, självbild och livslust. Sjuksköterskan ansvarar för att 

uppmärksamma dessa individer och deras önskningar för att på så vis kunna ge bästa möjliga 

omvårdnad och en förbättrad livskvalitet (ICN, 2007). 

 

Djur i vården 
 

Beck- Friis, Strang och Beck- Friis (2007) menar att allt fler studier tyder på att människor 

som äger husdjur håller sig friskare än andra. Dessa personer uppvisar lägre blodtryck, lägre 

kolesterolvärden, är mindre deprimerade eller oroliga och behöver inte uppsöka läkare i 

samma utsträckning som andra. Det har blivit allt vanligare att inkludera djur i vården. I 

Sverige har det länge varit ett starkt motstånd mot att ha exempelvis hund eller katt som 

terapeutiska resurser på vårdhem. Detta trots att internationell forskning inom området visat 

på olika positiva effekter från både geriatriska sjukhem, psykiatriska vårdinrättningar, 

ungdomshem och fängelser.   

Författarna lyfter särskilt fram hundens betydelse för oss människor, både fysiskt, psykiskt, 

socialt och existentiellt. De menar att den ger trygghet, tillgivenhet, och gemenskap samt 

daglig uppskattning och glädje till människor. På så sätt tillgodoser hunden behovet av 

självförverkligande och självrespekt som grundar sig i positiva kontakter där personen blir 

sedd och uppskattad för vem denne är. Hunden kräver varken en god kommunikativ förmåga 

eller social förmåga, och dömer inte den sjuke (Beck-Friis, Strang, & Beck-Friis, 2007, s. 16, 

21). 

Effekter av att använda hunden i vården beskrivs av Höök (2010.s, 11):  

”Lek med tanken att ett läkemedelsföretag skulle presentera ett piller som utan 

biverkningar lindrade depressioner, ökade motivationen till fysisk aktivitet och 

dessutom förbättrade minnet. En medicin som också visade sig stärka 

självförtroendet och öka förmågan till socialt samspel. Det och mycket mer är 

effekter av den hundkontakt som nu skrivs ut på recept inom svensk vård ”  
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Om inte möjligheten att införliva en vårdhund på avdelningen skulle finnas kan ett 

vårdhundsteam komma på besök med jämna mellanrum. Vårdhundsteam utbildas idag i 

Sverige vid Svenska vårdhundskolan. Kliniska erfarenheter tyder på att kontakten med 

vårdhunden ger ökad motivation, bättre koncentration, och ökat välbefinnande. Det 

finns även beskrivningar av att konsumtionen av lugnande medicin kan minska som ett 

resultat av vårdhundens insatser, dock saknas fortfarande vetenskapligt underlag för 

detta.  (Skovdahl & Edberg, 2011, s. 340). 

 

I litteraturöversikten använde författaren sig av det vedertagna begreppet djur-assisterad terapi 

(animal-assisted therapy) vilket definieras som en terapiform där djur inkluderas i en 

behandlingsprocess, där avsikten är att förbättra psykiska, fysiska och sociala funktioner hos 

vårdtagarna (Norling, 2002, s.7). Med begreppet ”socialt beteende” menades i detta 

sammanhang patienternas interaktion med människor och djur omkring dem. Både verbal och 

icke-verbal kommunikation inkluderades. 

Perspektivet i litteraturöversikten belyser både patienternas egna subjektiva upplevelser och 

forskarnas objektiva, vid de studier som grundades på observation. 

 

För att på flera sätt bidra till en ökad livskvalité för de äldre och öka förutsättningarna till 

minskat behov av vissa mediciner vanliga inom äldrevården, bör fler alternativa och riskfria 

omvårdnadsmetoder utvecklas. En sådan metod som visat flera positiva resultat utgörs av den 

djur-assisterade terapin.  

 

Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa de hälsofrämjande egenskaper som djur-assisterad 

terapi medför vid omvårdnad av äldre personer på särskilt boende. 
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Metod 

Litteratursökning 
 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt och baserades på vetenskapliga artiklar i form 

av primärkällor. Författaren tog hjälp av Östlundhs (2006, s. 45-70) beskrivning av 

informationssökningen. Artikelsökningen utfördes i databaserna Pub-Med och PsycInfo. 

Sökorden var Dog assisted therapy i kombination med dementia och alzheimers. Det blev 

tydligt att antalet studier gjorda inom ämnet ”vårdhund i arbetet med demenssjuka”, som först 

var tanken, skulle bli för få för att bygga översikten på. Ämnet fick därmed breddas och även 

inkludera äldre patienter utan kognitiva nedsättningar. Sökordet elderly lades till samt 

begreppet Animal assisted therapy för att ytterligare öka antalet träffar.  

 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att dessa skulle vara översatta till engelska, omfatta 

djur i äldrevård och inte vara gjorda innan år 2000. Artiklar där fulltext saknades 

exkluderades, samt pilotstudier på grund av deras tveksamma vetenskapliga värde. 

Rubrikerna till artiklarna lästes sedan igenom för att se om de motsvarade syftet för den 

aktuella översikten. De artiklar som inte gjorde det förkastades och resterande lästes vidare 

genom abstrakten. Studierna som författaren ansåg hade ett vetenskapligt värde lästes 

noggrant igenom för att slutligen få ingå i kvalitetsgranskningen. Ytterligare två artiklar 

hittades genom manuella sökningar av andra studiers referenslistor. Sökvägar och sökresultat 

redovisas i bilaga 1.  

 

Kvalitetsgranskning och värdering 
 

Resultatet baserades på sex kvalitativa och sju kvantitativa vetenskapliga artiklar som sträckte 

sig mellan tidsperioden 2001- 2011, studier som genomförts i USA, Italien, Japan och 

Sydafrika. De utvalda artiklarna granskades och värderades efter Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar som visas i bilaga 3 och 4.  Dessa modifierades för att passa det aktuella 

ämnet, genom att ersätta ”Patienter med lungcancerdiagnos” med ”Äldre patienter”.  

Artiklarna skulle uppnå grad I eller II för att inkluderas i litteraturöversikten. En utförlig tabell 

av detta redovisas i bilaga 2.  
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Analys 
 

Artiklarna genomlästes först för att få en uppfattning om helheten. Därefter gjordes en 

grundligare läsning och översättning av texten. Tre huvudteman identifierades och 

markerades med olika färger. Dessa kunde sedan presenteras under följande rubriker: Sociala 

aspekter med underrubrikerna Ensamhet och Interaktion. Psykologiska aspekter med 

underrubrikerna Depression och agitation och Kognitiv funktion, samt Välbefinnande med 

underrubrikerna Lycka och Sysselsättning.  

Texten i resultaten sammanfattades och placerades ut under respektive rubrik. Analysmetoden 

inspirerades av ett så kallat deduktivt angreppsätt som beskrivs av Axelsson (2008, s.182).  

 

Etiska överväganden 
 

I första hand har studier med etiska överväganden med tillstånd från etisk kommitté valts. 

Alla artiklar som ingått i litteraturstudien har redovisats, samt presenterats i resultatet oavsett 

om de stött forskarens hypotes eller inte. Detsamma gällde de artiklar som avvek från 

litteraturstudieförfattarens egen åsikt. 

En noggrann översättning av texten har gjorts för att minska risken för förvrängning och 

feltolkning av studiens forskningsprocess och resultat. 

 

 

Resultat 

Sociala aspekter 
 

Ensamhet 

 

Banks och Banks (2002) utredde i sin studie effekten av djur-assisterad terapi för en grupp 

patienter i äldrevården med fokus på upplevelse av ensamhet, vilket många äldre lider utav. 

Frågeformulär gällande individernas subjektiva upplevelser upprättades och besvarades av 

patienterna både innan och efter interventionen med djuren. Dessa patienter hade alla positiva 

upplevelser och starka känslomässiga band till de husdjur som de ägt under sin livstid. De 
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beskrev saknaden efter dessa och att de önskade sig möjligheten att åter ha husdjur. Efter att 

ha mottagit besök av en vårdhund, trettio minuter i veckan under sex veckors tid, kunde en 

signifikant reducering av upplevd ensamhet utläsas hos patienterna.  

Demenssjuka patienter tenderar att ”sjunka in i sig själv”, avskärma sig ifrån omvärlden då de 

blir desorienterade och understimulerade. Katsinas (2001) beskriver hur vårdhunden på 

demensavdelningen uppmärksammade dessa personer och genom en mjuk knuff med nosen 

fick dem engagerade i tillvaron igen.  

 

Interaktion 

 

En annan studie fokuserade på att studera demenssjukas verbala kommunikativa förmågor. 

Stimuli i form av två levande katter, jämförelsevis två leksakskatter samt inget stimuli 

tillfördes patienterna för att se hur detta påverkade kommunikationen. Resultatet visade att de 

levande katterna gav ett gynnsammare stimuli då de medförde att patienterna använde fler 

ord, uttryckte riktiga meningar och initieringar (Greer, Pustay, Zaun, & Coppens, 2001).  

 

En liknande jämförande studie bedömde effekterna mellan stimuli från en riktig hund, en 

robothund och en person. Alla tre stimulerade till ökat socialt interaktivt beteende hos 

patienterna. Konversationen och initiationerna att röra vid och titta på besökaren ökade. Även 

leenden och skratt förekom oftare, vilket hjälpte patienterna att inte sluta in sig i sig själva 

utan bli mer delaktiga i tillvaron. Robothunden medförde längre blickar och mer 

patientinitierad konversation än den riktiga hunden och visade sig vara en positiv källa till 

social interaktion (Kramer, Friedmann, & Bernstein, 2009).  

 

En författare beskriver hur vårdhunden på avdelningen medförde interaktion patienter 

emellan. De fick något att engagera sig i och samtala om (Katsinas, 2001). Liknande 

erfarenheter visade sig i Le Roux och Kemps (2008) studie.  

Ytterligare en studie som undersökte effekten av djur-assisterad terapi hos demenssjuka 

personer visade en signifikant ökning av socialt beteende under den tid terapin varade. Deras 

verbala och icke verbala kommunikation med omgivningen förbättrades. I studien varvades 

perioder av djur-assisterad terapi med perioder utan för att inte personernas tillfälliga status 

skulle göra någon betydelse för resultatet. Medelvärdet utan terapi (M=2.30) jämfört med 

medelvärdet under terapi (M=18.62) visade på en markant ökning av socialt beteende (Sellers, 

2006). 



 

 

8 
 

Phelps, Miltenberger, Jens och Wadeson (2008) beskriver istället ett resultat som visade att 

vårdhundsbesöken inte alltid har någon inverkan på de medverkandes sociala beteende. I detta 

inkluderades både verbal kommunikation och icke verbal såsom nickningar, gester eller 

leenden. Undersökningen gjordes på fem äldre patienter utan någon demensproblematik på ett 

boende. Hunden besökte de äldre en gång i veckan under sex månaders tid. Besöken varade 

fem till tio minuter hos varje patient. Ingen skillnad i social interaktion kunde mätas före och 

efter interventionen.  

 

Psykologiska aspekter 
 

Depression och agitation 

 

Kawamura, Niiyama och Niiyama (2006) visade att mätningar av patienternas psykologiska 

funktioner förbättrades efter tolv månaders kontakt med vårdhundar på ett äldreboende. 

Besöken genomfördes två gånger per månad och inkluderade tre eller fyra hundar med vilka 

patienterna fritt fick mata, hålla och leka med. Även Le Roux och Kemp (2008) redovisade ett 

resultat som bekräftade detta, vårdhundens besök förbättrade patienternas depressiva 

symtombild. 

 

I en annan studie fick en demensavdelning besök av vårdhundar varje vecka under sex 

veckors tid. Varje session varade under nittio minuter och de boende fick även där fritt hålla, 

klappa, promenera, prata och leka med hundarna. Allt under uppsikt av hundförarna. En 

kontrollgrupp upprättades vilken inte fick integrera med hundarna.  Mätningar av patienternas 

psykiska status gjordes innan och efter interventionen. Resultatet visade att djurterapin 

minskat de depressiva symptomen med femtio procent (Moretti et al., 2010).  

 

Liknande resultat visades i en annan studie. I den fick en grupp alzheimersjuka patienter på en 

dagverksamhet under tre veckor dagligt besök av en vårdhund. Därefter gjordes en 

kontrollaktivitet med plyschhundar dagligen under tre veckors tid. Patienternas psykologiska 

status mättes innan studiens start samt efter varje intervention. Den levande hunden medförde 

reducerad oro och nedstämdhet hos de sjuka samt styrkte deras positiva känslor och 

reaktionsförmåga (Mosello et al., 2011). 
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I en annan studie gjordes en jämförelse mellan tre patientgrupper. Den första gruppen fick 

varsin kanariefågel att ta hand om under tre månader, den andra fick en växt att sköta om 

medan den tredje, kontrollgruppen, inte fick något. Resultatet visade på positiva framsteg för 

gruppen som erhållit fåglarna. En reducering av psykosomatiska besvär, tvångstankar/ 

handlingar, depression och ångest kunde påvisas (Colombo, Dello Buono, Smania, Raviola, & 

De Leo, 2005). Phelps et al. (2008) redovisade dock i sitt resultat att endast en obetydlig 

förbättring av depressionsstatus hos de medverkande kunde påvisas. 

 

Beteendestörningar är vanligt förekommande hos Alzheimersjuka patienter, ofta med inslag 

av agitation. Resultatet i McCabe, Baun, Speich, och Agrawals (2002) studie visar på en 

ihållande förbättring av denna problematik efter införandet av en vårdhund på avdelningen. 

De vanligaste problemen var aggressivt beteende, ovilja att samarbeta och rastlöshet.  Efter 

fyra veckor syntes en signifikant skillnad hos vårdtagarna under dagtid. Ingen mätbar skillnad 

kunde ses under kvällstid då patienterna alltid tenderade att vara lugnare än under dagen. 

Sellers (2006) redovisade i sitt resultat att under terapin med vårdhundar reducerades 

patienternas agiterade beteende. Medelvärdet utan terapin (M=6.58) var signifikant högre än 

medelvärdet under terapin (M=2.18). 

 

Kognitiv funktion 

 

Mätningar av kognitiv funktion genom ett så kallat Mini- mental- test gjordes före och efter 

interventionen med vårdhundar i Morettis et al. (2010) studie. Dessa visade på ett förbättrat 

resultat. Katsinas (2001) upptäckte i sin studie att besöken av vårdhunden var gynnsamma för 

de demenssjuka patienterna då de genom dessa kunde orientera sig till vilken veckodag det 

var. Detta baserades på hundens närvaro och frånvaro. Även i Kawamuras et al. (2006) studie 

uppmärksammades att alla deltagare, som även de var demenssjuka, mindes hundens namn 

och att de lekt med den vid efterföljande besök. 
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Välbefinnande 

 

Lycka 

 

Patienterna fick i en studie fylla i ett formulär om hur interventionen med vårdhundarnas 

besök påverkat dem. Alla medverkande upplevde erfarenheten som positiv och intressant. Nio 

utav tio personer svarade att djuren haft en lugnande effekt och alla rekommenderade de 

samma erfarenhet till andra äldre personer. Åttio procent av de medverkande önskade att få 

fortsätta djurterapin (Moretti et al., 2010).  

Patienterna i Phelps et al. (2008) rapport fick poängsätta hur djurterapin fått dem att känna sig 

från ett till fem där en etta motsvarade” mycket olycklig” och en femma ”mycket lycklig”. 

Majoriteten visade sig ha uppskattat besöken (M=4.6), var neutrala i frågan om de såg fram 

emot besöken (M=3,4), och kände sig glada som ett resultat av besöken (M=4.8). Alla fem 

patienter indikerade att de gärna ville ha fortsatta besök av hund i framtiden om tillfälle skulle 

ges.  Colombo et al. (2005) visade i sin studie att djur-assisterad terapi har en signifikant 

betydelse för äldres förnimmelse av livskvalitet. 

 

Sysselsättning 

 

Katsinas (2001) visade på hur effektivt en vårdhund kunde sysselsätta en demenssjuk med så 

kallat vandringsbeteende. Patienterna fick frihet att promenera utan personal inom ett 

begränsat område och när hunden kallades in så visade den tryggt vägen tillbaka för den 

sjuke. 

 

En annan författare menar att vårdhem bör överväga vårdhund och hundrelaterad stimuli 

eftersom deras studie visat att detta framgångsrikt engagerar demenssjuka patienter. I den 

undersökningen jämfördes det personliga engagemangets varaktighet, först med levande 

hundar som stimuli, sedan två leksakshundar, en video föreställande en hundvalp, samt en 

aktivitet som bestod i att färglägga en tecknad hund. Ingen signifikant skillnad hittades mellan 

de olika stimulis. Längst varaktigt engagemang visade sig videon ha, tätt följt av de levande 

hundarna. Sämst resultat fick den färgläggande aktiviteten. Positiva attityder fanns gentemot 

de levande hundarna, leksakshundarna och videon (Marx et al., 2010). 
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Diskussion  

Metoddiskussion 
 

Litteraturöversiktens syfte var till en början att belysa vårdhundens inverkan på demenssjuka 

patienter. Då inte tillräckligt forskningsunderlag för ämnet gick att hitta, breddades detta till 

att istället belysa de hälsofrämjande egenskaper som djur- assisterad terapi medför vid 

omvårdnaden av äldre personer. Detta gav fler antal träffar i databaserna men gjorde att även 

några äldre artiklar fick ingå i resultatet. Dock var alla inkluderade artiklar av likvärdig 

vetenskaplig kvalitet och tidpunkten då studien genomfördes har enligt författarens åsikt inte 

någon betydelse för resultatet. Redan tidigt bestämdes att endast artiklar med kostnadsfri 

fulltext skulle inkluderas. Författaren var medveten om att därmed kanske gå miste om 

artiklar intressanta för det kommande resultatet och exkluderandet kan ha inneburit en svaghet 

i arbetet. 

 

Artiklarna lästes noga igenom upprepade gånger för att författaren inte skulle feltolka texten i 

studien. Det faktum att endast en person (författaren) läste texten kan ha medfört att risken för 

feltolkningar och missförstånd ökat.  En noggrann kvalitetsgranskning av artiklarna 

genomfördes sedan vilket garanterade deras fullgoda vetenskapliga värde. De artiklar vars 

värde hamnade inom grad I och grad II skulle få ingå i litteraturöversiktens resultat. 

Författaren kunde slutligen redovisa ett positivt resultat då elva av dessa kvalificerades till 

grad I. Resterande två hamnade strax under gränsvärdet för grad I. Detta gav mer tyngd åt det 

vetenskapliga underlag som översikten bygger på. Trovärdigheten i litteraturöversikten styrks 

genom att artiklarnas resultat i nästan samtliga fall överrensstämmer väl med varandra.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Sociala och psykologiska aspekter 

 

Många äldre känner sig ensamma och socialt isolerade. Livssituationen förändras genom 

sjukdom och medför kanske flytt till ett annat boende. Insikten av att inte längre kunna klara 

sig själv tär på självkänslan och det är viktigt att vårdpersonalen har ett synsätt som fokuserar 

på det friska hos patienten och de förmågor som finns kvar. Även tidigare intressen och 
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sysselsättningar bör identifieras för att kunna möjliggöra dessa i den nya miljön och med de 

förutsättningar som personen har.  Många människor har fått uppleva stor glädje genom sina 

husdjur under livet och intresset finns naturligtvis kvar hos de äldre. Möjligheten att 

introducera djur på äldreboendet medför flera positiva effekter på de äldres hälsa. Detta 

visade sig i samtliga av de tretton artiklar som inkluderats i litteraturöversikten och 

överrensstämmer med övrig litteratur som författaren refererat till i arbetet. 

 

En viktig aspekt där djur-assisterad terapi ledde till en signifikant förbättring var i patienternas 

upplevelse av ensamhet. Denna reducerades genom djurens närvaro. En skillnad i patienternas 

sociala beteenden kunde även påvisas under och efter interventionerna. Djuren stimulerade till 

ökad kontakt och kommunikation, inte enbart mellan människa och djur utan även patienter 

emellan. 

 

Några studier där personer med nedsatta kognitiva förmågor var inkluderade innehöll 

interventioner med leksaksdjur. Dock kan etiken i detta ifrågasättas, om det är riktigt värdigt 

att placera en leksakskatt i famnen hos en demenssjuk och låta denne tro att katten är levande. 

Kanske är dessa menade som ett substitut för levande djur då dessa inte går att införliva i 

vården på grund av allergi, risk för spridning av bakterier mellan patienter eller då 

vårdtagaren genom ett aggressivt beteende utgör ett hot mot djuren. 

Alla former av interventioner eller aktiviteter som ger positiv stimuli är av godo, men 

eftersträvansvärt är att i första hand använda sig av levande djur med tanke på vikten av 

igenkänning för demensdrabbade individer samt inte minst för alla de positiva känslor djuren 

förmedlar och framkallar hos de flesta människor.  

 

Depressionsproblematiken är stor hos den äldre patientgruppen och är en bidragande orsak till 

avsaknad av livskvalitet. Sex av sju studier som undersökte effekten på depressionsnivån hos 

de äldre före och efter djur-assisterad terapi kunde visa på en förbättring.  Endast en studie 

kunde inte se någon signifikant skillnad. Dock deltog endast fem personer i denna vilket utgör 

en mycket liten representativ grupp. 

Ångest, rastlöshet och agitation som är vanligt förekommande bland demenssjuka kunde 

lindras genom vårdhundarnas förmåga att inbringa ett lugn hos dem. 

 

En review- artikel baserad på sextionio vetenskapliga studier stödjer den aktuella 

litteraturöversiktens resultat genom att visa på att djur-assisterad terapi har en positiv inverkan 
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på patienters sociala beteende och humör samt en förmåga att reducera oro och ångest. En 

klar förbättring både av den psykiska och fysiska hälsan kunde påvisas. Och detta oavsett 

ålder och sjukdomstillstånd (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal, 2012). 

 

Initiativtagare till Svenska vårdhundskolan Ingeborg Höök citerar Anders Werning, läkare på 

vårdhemmet Balder i Uppsala: 

”Vi har ett starkt exempel på betydelsen av vårdhund hos en av våra boende, en 

äldre kvinna som inte längre är med oss. Varje timme på dygnet var hon väldigt 

orolig. Det gick inte på något sätt att avleda henne från att skrika i ångest, gråta 

och oroligt vandra i korridorerna. För att något lugnande medel skulle få effekt 

var det tvunget att användas i sådana doser att hon sänktes fullständigt. Ibland 

var vi tvingade till det eftersom hon fick blåsor under fötterna och ledproblem av 

allt vandrande. När hon började få stunder med hunden gick hennes medicinkonto 

periodvis ned på noll. Lugnet höll i sig långt efter hundens besök. Det var 

fantastiskt. Det enda jag ser idag är att tillgången på vårdhund är väldigt 

begränsad” (Höök, 2010, s.72).  

 

Välbefinnande 

 

Samtliga studier inkluderade i litteraturöversikten påvisade positiva attityder hos de äldre 

gentemot djuren. Betydelsen av stimulans i tillvaron kan inte nog understrykas, det är 

avgörande för en individs självkänsla, upplevelse av meningsfullhet och för en god 

livskvalitet. Resultatet visar på att kontakten med djuren medförde positiva effekter för 

patienterna i samtliga problemområden som diskuterats i översikten, dessutom med 

kostnadsfria enkla medel utan biverkan. 

 

Sjuksköterskans roll i djur-assisterad terapi 

 

Författaren var intresserad av sjuksköterskans roll i detta. Ingen av artiklarna tog specifikt upp 

denna roll, dock framhävde de vikten av att hundföraren även skulle vara insatt i 

sjukdomsproblematiken hos patientgruppen. 

Utomlands är djur i vården och på institutioner betydligt vanligare än i Sverige. Animal-

assisted therapy är ett välkänt begrepp och forskningen om djurs positiva effekter omfattande. 

I England, Österrike och USA finns universitetsutbildning för ”vårdhundförare” och dessa 

ställer krav på kunskap och skicklighet inom både människo- och djurområdet (Beck- Friis, 

2007, s. 24). 
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Den svenska vårdhundskolan bygger på en modell som är unik för Sverige. Målet är att 

utbilda hundägare och hund för arbete inom vården. Men till skillnad från andra länder 

utbildar de även legitimerad vårdpersonal som sjuksköterskor, läkare och arbetsterapeuter i 

konsten att använda hund på recept. Intresset för detta har vuxit i takt med att 

patientorganisationer, vårdpersonal, anhöriga, chefer och politiker engagerat sig i frågan 

(Höök, 2010, s. 14).  

 

Slutsats 

 

Resultatet i litteraturöversikten visade att djur-assisterad terapi verkar ha en god terapeutisk 

effekt på äldre personers psykiska hälsa. Djuren medförde ett ökat socialt beteende bland 

patienterna och reducerade deras subjektiva upplevelse av ensamhet. Depression, ångest och 

agitationsproblematik minskade kraftigt och vissa kognitiva förbättringar kunde ses hos de 

demenssjuka patienterna. Terapin ger ett gott stimuli i vardagen för de äldre och bidrar 

därmed till ett ökad välbefinnande för denna patientgrupp. 

 

Ytterligare forskning bör genomföras för att skapa bredare kunskaper om detta och vilka 

effekter denna terapiform medför, inte bara till den enskilde patienten, utan även till hela 

miljön på boendet. Dessutom är detta en kostnadseffektiv behandling och kan utgöra ett 

sundare alternativ till viss medicinering. Men för att bevisa detta krävs fler vetenskapliga 

studier i ämnet. Detta skulle öka förståelsen för hur betydelsefull djur-assisterad terapi kan 

vara och på så vis öppna upp för ett större engagemang vid all form av äldrevård där denna 

terapi skulle vara möjlig. 
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         Bilaga 1 Tabell över sökvägar och sökresultat 

 

Datum för 

sökning 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkasta

de 

Antal 

utvalda 

Antal 

utvalda  

för djupare 

granskning 

Inkluderade artiklar 

23/2 -13 PubMed Dog 

assisted 

therapy 

and 

dementia 

Free fulltext 

Språk: engelska 

År 2000> 

2 1* 1*** 1  Marx et al. (2010). 

 

23/2-13 PubMed Dog 

assisted 

therapy 

and 

elderly 

Free fulltext 

Språk: 

Engelska 

År 2000> 

11 9* 

1** 

1**** 

   

25/2-13 PsycInfo Dog 

assisted 

therapy 

and 

dementia 

Språk: engelska 

År 2000> 

26 11* 

8** 

1**** 

6*** 6 Greer et al. (2001)., 

Kawamura et al. (2006) 

Kramer et al. (2009)., 

Moretti et al. (2010)., 

Mosello et al. (2011)., & 

Sellers (2006). 

 

25/2-13 PsycInfo Dog and 

alzheimer

s 

Språk: engelska 

År 2000> 

58 54* 

1** 

2**** 

1*** 1 Mc Cabe et al. (2002). 
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25/2-13 PsycInfo Dog 

assisted 

therapy 

and 

elderly 

Språk: 

engelska 

År 2000> 

 

13 8* 

2** 

2**** 

1*** 1 Le Roux et al. (2008). 

26/2-13 PsycInfo Animal 

assisted 

therapy 

and 

dementia 

Språk: 

engelska 

År 2000> 

 

26 17* 

2** 

7**** 

   

26/2-13 PubMed Animal 

assisted 

therapy 

and 

dementia 

Free fulltext 

Språk: engelska 

År 2000> 

6 5* 

1**** 

 

   

26/2-13 PubMed Animal 

assisted 

therapy 

and 

elderly 

Free fulltext 

Språk: 

Engelska 

År 2000> 

22 20* 

1** 

1**** 

   

27/2-13 PsycInfo Animal 

assisted 

therapy 

and 

elderly 

Språk: engelska 

År 2000> 

30 20* 

3** 

5**** 

2*** 2 Banks & Banks (2002)., & 

Colombo et al. (2005). 

30/2 Manuell 

sökning 

     2 Katsinas (2001)., & Phelps 

(2008). 

*antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt ***antal artiklar som lästs i sin helhet ****Dubblett av inkluderad artikel 
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            Bilaga 2 Tabell över granskade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ ansats Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiens design 

kvalitet 

Banks, M., 

& Banks, 

W. 2002 

USA 

Ta reda på om djur-

assisterad terapi kan 

motverka upplevelse 

av ensamhet. 

Kvantitativ 

experimentell design 

med frågeformulär 

som fylldes i av de 

medverkande. 

45 äldre individer på 

äldreboenden. 

Utan kognitiva 

funktionsnedsättningar. 

Beskrivande 

statistisk 

analysmetod 

 

Studien visar att djur-

assisterad terapi 

effektivt reducerar 

upplevelse av 

ensamhet hos de 

boende. 

Grad I   

(43 poäng=91,5%) 

 

Colombo, 

G. et al 

2005 

Italien 

Studiens syfte var att 

ta reda på om djur-

assisterad terapi har 

en positiv inverkan 

på psykisk status och 

livskvalitet hos 

kognitivt friska på 

äldreboenden. 

Kvantitativ  

Pre-post-quasi-

experimentell design 

med frågeformulär 

som besvarades av de 

medverkande 

patienterna. 

144 patienter på 

äldreboenden. 

Beskrivande 

statistisk 

analysmetod 

Studien styrker 

hypotesen att djur-

assisterad terapi kan 

ha en gynnsam effekt 

på psykologiskt 

välbefinnande hos 

äldre på boende. 

Särskilt kopplat till 

depression och 

livskvalitet. 

Grad I 

(39 poäng=82,9%) 

 

 

Greer, K. et 

al 2001 

USA 

Ta reda på effekten 

av en levande katt 

jämfört med en 

leksakskatt hos 

demenssjuka 

patienter, med fokus 

på verbal 

kommunikation. 

Kvalitativ 

strukturerad 

observationsstudie 

6 kvinnliga demenssjuka 

kvinnor på boende. 

Innehållsanalys Resultatet visade att 

levande katter hade 

den gynnsammaste 

effekten hos de 

demenssjuka. 

Grad I 

(45 poäng=93,7%) 

 



Katsinas, P. 

2001 USA 

Redogör för 

vårdhundens effekter 

på demensdrabbade 

patienter på 

vårdhem. 

Kvalitativ 

Fallstudie 

12 demenssjuka 

patienter i åldrarna 69-

98 år.  

Innehållsanalys Resultatet visade på 

gynnsam effekt för 

personer med s. k 

”vandringsbeteende”, 

Samt gav en förbättrad 

social interaktion, och 

orienteringsförmåga 

hos de demenssjuka. 

Grad II 

(38 

poäng=79,1%) 

Kawamura, 

N. et al 

2006 Japan 

Redogöra för den 

djur-assisterade 

terapins inverkan på 

demenssjuka 

patienter under en 

längre tid. 

Kvalitativ  

strukturerad 

observationsstudie. 

 

10 demenssjuka 

patienter på ett 

äldreboende. Ålder 75-

95 år. 

Innehållsanalys 

 

Resultatet visade en 

signifikant förbättring 

av det känslomässiga 

tillståndet hos 

patienterna. 

Grad I 

(44 

poäng=91,6%) 

Kramer, S 

et al 2009 

USA 

Jämförelse av effekt 

från besök mellan en 

person, en levande 

hund och en 

robothund.   

Kvalitativ strukturerad 

observationsstudie. 

18 demenssjuka kvinnor. Statistisk analys Resultatet visade att 

alla tre stimulerade till 

ökat socialt beteende 

hos de medverkande. 

Grad I 

(42 

poäng=87,5%) 

 

Le Roux, 

M. & 

Kemp, R. 

2008 

Sydafrika 

Påvisa effekterna av 

vårdhund på 

depressionsnivå och 

ångest hos patienter i 

äldrevården. 

 Kvantitativ 

experimentell design. 

Självskattningsformulär 

före och efter 

interventionen.  

16 patienter utan 

demensproblematik på 

äldreboende.  

Statistisk analys Visade att vårdhunden 

hade positiv inverkan 

på depressionsnivån. 

Grad I 

(42 

poäng=89,3%) 

 

Marx, M. et 

al. 2010 

USA 

Påvisa ytterligare 

empirisk forskning 

av effektiviteten av 

vårdhundsrelaterad 

stimuli på 

demensboenden. 

Kvantitativ  

experimentell design 

med skattningsformulär 

som fylldes i av 

forskarna. 

56 patienter på 

demensboende.  

Statistisk analys Vårdhem bör 

överväga vårdhund 

eller relaterad stimuli 

då detta visat sig ge 

positiv inverkan på 

demenssjuka 

patienter. 

Grad II 

(37 

poäng=78,7%) 



Mcabe, B. 

et al 2002 

USA 

Påvisa effekter av 

vårdhund på 

Alzheimersjuka 

patienter, under ett 

längre 

tidsperspektiv. 

Kvantitativ 

Skattningsformulär 

som fylldes i av 

behörig vårdpersonal 

före och efter 

interventionen. 

22 demenssjuka 

patienter. 

Statistisk analys  Studien visade på 

minskade 

beteendeproblem hos 

patienterna efter de 

fyra veckorna med 

vårdhund.  

Grad I 

(45 

poäng=95,7%) 

Moretti, F. 

et al. 2010 

Italien 

Att ta reda på 

effekten av djur-

assisterad terapi på 

kognitiva funktioner, 

humör livskvalitet 

hos äldre patienter 

med demens-, 

depressions- och 

psykosproblematik 

Kvantitativ. 

Frågeformulär före och 

efter interventionen 

med enklare 

självskattningsskalor 

som deltagarna fyllde i. 

21 patienter med 

demenssjukdom. 

Statistisk analys Studien visade att 

djur-assisterad terapi 

är effektivt för att 

förbättra depressiva 

symtom och kognitiv 

funktion hos 

patienterna. 

Grad I 

(44 

poäng=93,6%) 

 

Mosello, E. 

et al. 2011 

Italien  

Utreda effekterna av 

djur-assisterad terapi 

(hundar) hos 

demensdrabbade 

patienter. 

Kvantitativ. 

Formulär med 

skattningsskalor före 

och efter 

interventionen, vilka 

fylldes i av 

forskarteamet.  

10 patienter vid ett 

dagcenter för 

alzheimersjuka. 

Statistisk analys 

 

Studien stödjer 

hypotesen att mötet 

mellan hund och 

människa signifikant 

påverkar den 

emotionella statusen 

för demenssjuka. 

Reducerar oro och 

frambringar glädje. 

Grad I 

(43 

poäng=91,4%) 

 

Phelps, K. 

et al. 2008 

USA 

Studien undersöker 

effekterna av en 

vårdhunds besök på 

ett äldreboende. 

Depressivitet, humör 

och socialt samspel 

uppmättes. 

Kvalitativ 

observationsstudie. 

Deltagarna fick även 

fylla i ett 

självskattningsformulär 

angående depressivitet, 

före och efter 

interventionen. 

5 patienter utan 

demensproblematik. 

Innehållsanalys Resultaten visar att 

vårdhund inte alltid 

har effekt på 

patienternas psykiska 

förmågor. Däremot 

var besöken mycket 

uppskattade. 

Grad I 

(42 

poäng=87,5%) 



Sellers, D. 

2006 USA 

Utreder effekten av 

djur-assisterad terapi 

på socialt och 

agiterat beteende hos 

demenssjuka 

patienter på 

vårdhem. 

Kvalitativ 

observationsstudie 

med skattningsskalor 

för effekt med och 

utan intervention, som 

fylldes i av 

forskarteamet. 

4 patienter deltog i 

studien. 

Innehållsanalys Resultatet visade på 

en förbättring genom 

ett ökat socialt 

beteende och en 

minskad agitation hos 

patienterna. 

Grad I 

(41 poäng=85,4%) 
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Bilaga 2 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt

Metod

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig

Triangulering Saknas Finns

Urval (antal, beskrivning,

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God

Patienter med 

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 %

Bortfall med betydelse för Analys saknas /

resultatet Ja Nej

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög

Etiska aspekter Ej angivna Angivna

Resultat

Frågeställning besvarad Nej Ja

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig

Tolkning av resultatet

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God

Diskussion

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig

Diskussion av 

egenkritik och felkällor Saknas Låg God

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God

Slutsatser

Överenstämmelse med resultat

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God

Ogrundade slutsatser Finns Saknas

Total poäng (max 48 p) p p p p

p

Grad I: 80% %

Grad II: 70% Grad

Grad III: 60%

Titel

Författare
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Bilaga 3 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt

Metod

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig

Urval (antal, beskrivning,

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God

Patienter med 

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 %

Bortfall med betydelse för Analys saknas /

resultatet Ja Nej

Etiska aspekter Ej angivna Angivna

Resultat

Frågeställning besvarad Nej Ja

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God

Diskussion

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig

Diskussion av 

egenkritik och felkällor Saknas Låg God

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God

Slutsatser

Överenstämmelse med resultat

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God

Ogrundade slutsatser Finns Saknas

Total poäng (max 47 p) p p p p

p

Grad I: 80% %

Grad II: 70% Grad

Grad III: 60%

Titel

Författare


