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Sammanfattning

Demens är en sjukdom som ökar i befolkningen. Sjukdomen orsakar kognitiva nedsättningar 
och problem att utföra basala aktiviteter. I dagsläget går den inte att bota utan behandlingen är
symtomlindring. Syftet med detta arbete är att beskriva hur djur i vården påverkar BPSD 
symtom hos äldre med demenssjukdom. Detta undersöks med en litteraturstudie. Genom 
sökning i olika databaser och efter granskning och utvärdering erhölls 12 relevanta artiklar. 
Två av dessa var kvalitativa och tio var kvantitativa.
Resultatet visar att behandling med djur har effekt hos äldre med demens. Studier visar att 
positiva effekter kan ses på kognitiva funktioner, såsom minne och social interaktion. Men 
också på beteendemässiga och psykiska symtom där sömnen förbättras, matlusten ökar 
medan apati och depression minskar. Dock kan inga långtidseffekter ses.
Behandlingen ger positiva effekter på BPSD symtom och kognitiva funktioner hos äldre med 
demens på individnivå men ytterligare forskning krävs för att statistiskt säkerställa effekter på
gruppnivå.

Nyckelord: Demens, Demensvård, Animal-assisted therapy, Icke farmakologisk behandling
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1. Bakgrund
Antalet personer i vårt samhälle som drabbas av demens ökar. Just nu är cirka 160 000 
personer drabbade i Sverige och prognoser säger att antalet personer med demens kommer 
fördubblas fram till år 2050 ((a)Socialstyrelsen, 2014). Ökningen av individer med demens 
beror bland annat på att livslängden ökar (Takeda, 2012). I dagsläget finns det inget 
botemedel mot sjukdomen (Socialstyrelsen, 2010). Som en följd av detta ökar också behovet 
av alternativa behandlingsmetoder, för att nå högsta möjliga hälsa hos alla individer.

1.1 Demens

Demens är ett samlingsnamn för många typer av avvikelser i hjärnan. Den vanligaste är 
Alzheimers sjukdom, vilken drygt 66 % av alla drabbade har. Exempel på andra typer av 
demens är vaskulär demens, frontal och temporal demens. Det kan vara svårt att identifiera de
olika typerna eftersom de ofta har inslag av varandra (Casey & Tiaki 2012). Alzheimers 
sjukdom kan drabba relativt unga personer i medelåldern, men risken att få sjukdomen ökar 
med åldern (Socialstyrelsen, 2010). Orsakerna kan vara ärftlighet men även motion, stress 
och andra livsstilsfaktorer kan ha en inverkan på risken att drabbas (Nolen-Hoeksema, 2014; 
Hjärnfonden.se).

Sjukdomen innebär till en början milda, men övergår sedan i grava nedsättningar i kognitiva 
förmågor såsom inlärning, minne, medvetande samt oförmåga att utföra basala aktiviteter. På 
grund av dessa nedsättningar är det inte ovanligt med depressioner och nedstämdhet (Nolen-
Hoeksema, 2014). International Psychogeriatric Association (IPA) har arbetat fram ett 
internationellt vedertaget begrepp; “Beteendemässiga och Psykiska symtom vid demens” 
(BPSD). Detta begrepp inkluderar de beteendemässiga och psykologiska symtom som 90% 
av alla personer med demens har. Beteendemässiga symtom kan vara aggressivitet, rop, gråt, 
rastlöshet, skrik, sexuellt opassande beteende och vandrande. Psykiska symtom kan vara 
apati, ångest, hallucinationer, illusioner, nedstämdhet, eufori, sömnlöshet, hämningslöshet 
(http://BPSD.se). Dessa beteenden och de psykiska symtomen leder till stort lidande för den 
drabbade individen. Eftersom demens inte går att bota i dagsläget så inriktas behandlingen 
främst på att lindra symtom som sjukdomen medför. Detta görs främst med hjälp av 
läkemedel, men miljö och bemötande har en stor inverkan på välbefinnandet (Socialstyrelsen,
2010). Tidigare forskning förespråkar alternativa icke farmakologiska behandlingsmetoder, 
då dessa inte medför negativa biverkningar som farmakologisk behandling kan göra. 
Exempel på dessa icke farmakologiska behandlingar kan vara att identifiera och eliminera 
eventuella stressfaktorer och skapa en säker miljö där individen kan delta i aktiviteter såsom 
massage och musik. Detta för att lindra de symtom av bland annat oro och ångest som 
sjukdomen kan medföra (Staedtler & Nunez, 2015). Socialstyrelsen pekar på vikten av 
personcentrerad omvårdnad, vilket innebär att omvårdnaden ska centreras och 
individualiseras till varje enskild person för att optimera välbefinnande och hälsa 
(Socialstyrelsen, 2010). Det finns många alternativa behandlingsformer, bland annat har 
tidigare studier visat på hur aerobics kan lindra symtomen som sjukdomen orsakar (Yu, 
Thomas, Nelson, Bronas, Dysken & Wyman, 2013).

1.2 Djuret och människan
Husdjur har följt människan genom historien (Håkansson, Karlsson, Sallander & Henriksson, 
2008). Tidigare var djuren en naturlig del av människans liv då man levde i ett 
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jordbrukssamhälle. När man levde så nära djuren var samspel, kommunikation och förmågan 
att tyda djurens signaler en viktig kunskap. Husdjuren var nödvändiga för att klara tillvaron. 
Idag ser det annorlunda ut, nyttan av våra djur men även attityderna till djur har förändrats. 
Nästan vartannat svenskt hushåll har idag husdjur så djuren finns fortfarande nära människan 
vilket innebär att de tillför människan något mer än det nyttovärde gårdarnas djur från början 
gav. Relationen mellan djur och människa skiljer sig från mänskliga relationer. Det är en 
ordlös kommunikation, man kommunicerar istället via rörelser och beröring. Djur kan 
reagera på och förmedla känslor via sitt beteende. Deras reaktioner på människans beteende 
är spontana och uppfattas som ärliga (Håkansson, et al. 2008).

Tidigare forskning visar att hundägare har högre halter av hormonet oxytocin, vilket leder till 
mindre stress och mer välbefinnande (Högskolan i Skövde, 2015).Vid en litteraturöversikt 
över området som utförts på uppdrag av folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen 
visar det sig att djur kan ha en stor inverkan på våra liv genom olika roller, såsom vän, 
arbetskamrat, källa till inkomst med mera. Effekter i form av bland annat sänkt puls, lägre 
halter av kortisol och effekter på det parasympatiska nervsystemet kan utläsas. Även mer 
känslomässiga effekter framkom, känslor av trygghet, sällskap och mer livskvalité. 
Effekterna uppstår i  interaktioner med djuret genom bland annat beröring, närhet och lek. 
Djurägare är även mer benägna att vara mer fysiskt aktiva än andra människor och kan därför
antas ha ett hälsosammare liv. Djur kan också ses som en social kontaktskapare till andra 
människor i omgivningen och kan därigenom bryta social isolering (Håkansson, et al., 2008). 
Att använda djur i vården är inget nytt. Florence Nightingale upptäckte redan i slutet av 1800-
talet att små husdjur kunde minska oro och ängslan hos boende på psykiatriska institutioner. 
Även Freud använde sig av denna behandlingsmetod i sin psykoterapi. Han ansåg att vissa 
klienter kände sig mer bekväma när de pratade till hunden än direkt till honom (Ernst 2014). 
Även idag anser Socialstyrelsen att sällskapsdjur är en åtgärd som kan minska oro hos 
personer med demens samt bidra till ökad social samvaro med andra inom särskilt boende 
((b)Socialstyrelsen, 2014).

Att använda djur i behandlande syfte har flera synonyma namn; Animal-Assisted Therapy 
(AAT), Animal-Assisted Intervention (AAI), Animal Assisted Activity (AAA) och och Pet 
Assisted Living (PAL), hädanefter i arbetet kommer behandlingen benämnas AAT. Det finns 
dock en viss skillnad mellan begreppen där exempelvis AAT syftar till mer målinriktad 
behandling medan AAA handlar om att ha djuret närvarande i vardagliga situationer och då 
leda till naturlig träning såsom promenader och social interaktion ((c)Socialstyrelsen, 2014). 
Med djur avses i denna studie främst hundar. AAT är en form av behandling som sker genom 
besök av djur, antingen kommer djuret hem till individen eller så besöker individen djuren 
exempelvis i ett delfinarium. Mötet kan ske individuellt eller i grupp. Exempel på djur som 
används kan vara hundar, katter, marsvin, hästar, delfiner (Håkansson et. al., 2008). Det är 
inte bara inom vården man använder sig av djur, det förekommer även inom skolvärlden. Just
nu pågår ett stort pedagogiskt forskningsprojekt som kallas Bokhunden. I projektet undersöks
vilken effekt en hunds närvaro ger vid läsning. Barn med lässvårigheter eller barn som har 
svårt att sitta still och är oroliga får högläsa för en hund. Effekter som redan 
uppmärksammats är att barn med lässvårigheter upplever mindre stress och krav och slappnar
av i sin läsning och oroliga barn som har svårt att sitta still blir lugnare, både i sällskap med 
hunden men effekten finns kvar även efteråt (http://www. Bokhunden.se).
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1.3 Ansa, leka och lära
Katie Eriksson har utarbetat en omvårdnadsteori som har sin utgångspunkt ifrån individen 
och hon anser att individen är en del av interaktionen med omgivningen och summan av det 
hela är större än delarna. Enligt Erikssons teori är hälsa något subjektivt och kan upplevas 
trots nedsättning i någon del; fysisk, psykisk eller social (Eriksson, 1990). Exempelvis kan 
individen uppleva hälsa trots kronisk sjukdom. Det som krävs för att uppleva hälsa är tro, 
hopp och kärlek. Tro kan vara religion men också att tro på en behandling eller framtiden. 
Hoppet hänger ihop med tron, individen har inte gett upp utan tror att det finns hopp 
(Eriksson, 1987).  

Vårdandet är naturligt förekommande hos människan vilket innebär att vårdaren  till en viss 
grad kan vara individen själv men när förmågan sviktar kan hjälp behövas från omgivning i 
första hand  eller professionell hjälp om så krävs (Eriksson, 1987). Lidandet är en naturlig del
av livet som många får uppleva under sitt liv och kan ses som en kamp. Det är väldigt 
individuellt vad som upplevs som lidande, det kan till exempel vara att ha smärtor på grund 
av sjukdom eller att känna sig ensam (Eriksson, 1993). De centrala begreppen i teorin är ansa,
leka och lära och dessa ska utövas i en miljö som kännetecknas av tillit, kärlek och 
förtroende. Att ansa innebär att visa kärlek och att tillgodose de psykiska och fysiska behov 
individen har. En central del i ansningen är beröring och närhet, exempelvis hålla handen, ge 
en kram eller stryka på kinden (Eriksson, 1987). Att leka är ett naturligt inslag i livet och är 
en interaktion mellan två personer, exempelvis vårdare och boende. I leken kan individen få 
leva ut sina önskningar och fantasier vilket kan vara en tillfällig och välbehövlig vila från 
lidandet. Att lära innebär att genom interaktion mellan vårdare och klient stärka individens 
självförverkligande för att återigen kunna känna sig fri och oberoende (Eriksson, 1987). 
Målet med dessa åtgärder är att hjälpa individen genom lidandet och komma ut ur striden 
som en starkare människa (Eriksson, 1993).

1.4 Problemformulering
Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom, utan ska ses i ett sammanhang av fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande (Socialstyrelsen, 2009). Personer med demens får ofta symtom 
såsom oro, ångest, aggression och depression (Socialstyrelsen, 2010). Tidigare forskning har 
visat att AAA och AAT kan ge effekter på BPSD symtom hos äldre med demenssjukdom. I 
detta arbete söks en mer generell bild av hur förekomsten av djur i vården, oavsett 
behandlingens utformande, kan göra skillnad för personer med dessa symtom. Denna 
litteraturstudie undersöker om djur i vården kan vara en alternativ eller kompletterande 
behandlingsmetod för att lindra BPSD symtom hos äldre personer med demens.

1.5 Syfte
Syftet med detta arbete är att genom en allmän litteraturstudie beskriva hur djur i vården 
påverkar BPSD symtom hos äldre med demenssjukdom.  
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2. Metod

2.1 Design
Denna studie genomfördes som en litteraturstudie (Kristensson, 2014)

2.2 Sökstrategi
Litteraturöversikten utfördes genom sökning i databaserna: Medline, AMED, Cinahl och 
PsycINFO. Sökorden som användes vid sökningarna var ”dementia” samt ”animal assisted”. 
Dessa söktermer återfanns i detta arbetes syfte och var dessutom ämnesord som tidigt 
framkom i relevanta artiklar och litteratur. När dessa sökord kontrollerades i meshsystemet 
täckte ordet dementia in demens, alzheimers och åldersdemens. Kontroll för termen animal 
assisted gav enbart meshtermen animal assisted therapy och djurterapi gav meshtermen 
animal assisted therapy. För att kombinera utvalda sökord användes den så kallade Booleska 
sökoperanden AND för att lättare finna relevanta artiklar (Kristensson, 2014). De sökord som
användes i samtliga databaser vid sökningarna var “dementia” och “animal assisted”, som 
sedan som sagt kombinerades med hjälp av AND för att ytterligare förtydliga sökningen. 
Även sökning med OR utfördes men detta ledde till ett resultat på tusentals artiklar. När 
titlarna skummades igenom var relevanta artiklar redan sådana som funnits i sökning med 
AND och detta ger styrka till den första sökningen som gav mindre antal artiklar men som 
fångade in de relevanta för arbetets syfte. Eftersom AAT har ett antal olika synonymer valdes 
sökordet ”animal assisted” för att få med Animal Assisted Therapy (AAT), Animal Assisted 
Activity (AAA), Animal Assisted Intervention (AAI) och Pet Assisted Living (PAL). Trots att
det finns en viss skillnad mellan begreppen har det inte gjorts någon skillnad mellan dessa i 
detta arbete då syftet är att beskriva vilka effekter djur i vården kan ha på BPSD symtom hos 
personer med demens. 

2.3 Urval
De inklusionskriterier som skulle vara uppfyllda var artiklar som svarade mot detta arbetes 
syfte, var peer-reviewed och att artikeln var skriven på engelska samt primärkälla. 
Exklusionskriterier var artiklar äldre än 10 år, detta innebar publiceringsår före 2005. Artiklar
som endast handlade om robotdjur valdes bort då detta arbeta haft fokus på levande djur. 
Artiklar som fanns tillgängliga för fulltext utan fjärrlån valdes ut till studien till att börja med 
och upplevdes då ge ett tillräckligt underlag till arbetet, därav beställdes inga artiklar med 
fjärrlån. Vid sökningarna hittades 77 artiklar vars titlar lästes, efter detta gallrades artiklar 
bort. 51 artiklars abstract lästes, av dessa valdes 23 artiklar ut. Av dessa 23 artiklar var 11 
artiklar dubletter och återfanns på flera databaser. Slutresultatet blev 12 artiklar totalt till 
studiens resultat. Bland dessa artiklar fanns både studier med kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Utöver dessa erhölls även tre reviewartiklar som användes i detta arbetes bakgrund 
och diskussion (se bilaga 1 Sökmatris). 

2.4 Värdering och granskning
För värdering av artiklarnas relevans användes Kristenssons kriterier för observationsstudier 
och kvalitativa studier, vilket var de undersökningsmetoder som förekom i de studier 
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artiklarna tog upp (Kristensson, 2014). Artiklarna har granskats och värderats utifrån 
dokument för de undersökningsmetoder som använts i studierna, checklista för granskning av
observationsstudierna och ett bedömningsformulär för kvalitativa studier. Analysen innebar 
bland annat att både de kvalitativa och kvantitativa studierna granskades och värderades 
utifrån en granskningsmall där syfte, metod, resultat och diskussion var övergripande punkter
men med olika frågeställningar beroende på metod. Detta för att sortera ut artiklar med hög 
kvalité och relevans (Kristensson, 2014) (se bilaga 2 Artikelmatris).

2.5 Dataanalys
För att sammanställa resultatet användes en integrerad analys (Kristensson, 2014). Artiklarna 
har lästs ett flertal gånger av författarna med en induktiv ansats. Efter läsningen jämfördes 
artiklarnas resultat för att se om det fanns likheter och olikheter. Jämförelsen resulterade i två 
olika kategorier vilket blev de två framträdande delarna i resultatet, kognitiva funktioner samt
beteendemässiga och psykiska symtom. 

2.6 Forskningsetiska överväganden
I samtliga studier som ligger till grund för detta arbete har godkännande inhämtats från både 
deltagande individer, dennes anhöriga samt godkännande från etiska kommittéer.

Samtliga artiklar som använts anses som relevanta för detta arbetes syfte. Artiklarna har lästs,
analyserats och kritiskt granskats bland annat efter de forskningsetiska riktlinjer som alla 
forskare är ålagda att följa, vilka är :

• Deltagaren ska inte komma till skada genom att delta i studien och eventuella risker 
ska deltagaren informeras om.

• Informationskrav: forskaren ska informera om studiens syfte till alla delaktiga i 
studien. 

• Samtyckeskrav: deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan och kan 
avbryta den när som helst.

• Anonymitet: deltagaren ska garanteras anonymitet eller konfidentialitet. (Christensen, 
Johnson & Turner, 2014) 

Utöver dessa principer nämner Kristensson (2014) ytterligare två principer, nämligen;
• Rättviseprincipen: alla deltagare ska behandlas lika och deltar på samma villkor.
• Nyttoprincipen:det är viktigt att som forskare överväga om nyttan med forskningen är

större än risken för skada.

Resultaten från alla artiklar har redovisats utan värderingar från detta arbetes författare. 
Medvetenhet finns dock om att tolkningar kan vara omedvetet subjektiva relaterat till 
författarnas tidigare erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2013). 

3. Resultat
För att åskådliggöra resultaten delas detta in i två delar; kognitiva funktioner samt 
beteendemässiga och psykiska symtom. Två kvalitativa och tio kvantitativa studier ligger till 
grund för resultatet. Även om Animal Assisted Therapy kan omfatta många olika 
sällskapsdjur så har de flesta av dessa studier använt sig av en eller flera vårdhundar. 
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3.1 Kognitiva funktioner

Studier visar att AAT stimulerar kognitiva funktioner, framförallt genom att framkalla eller 
förbättra minnesförmågan. I en studie gjord i Italien kunde skillnader ses mellan kontroll- och
interventionsgrupp i eftertestet där deltagarna i interventionsgruppen förbättrat sina kognitiva 
funktioner ( Moretti, De Ronchi, Bernabei, Marchetti, Ferrari, Forlani, Negretti, Sacchetti & 
Atti, 2011). 

3.1.1 Minnen
Att bli medveten om sina känslor och minnen och att reflektera över dessa tillsammans med 
hunden genom att visa känslor och genom att minnas nuvarande och tidigare stunder i livet. 
Både glädjefyllda och sorgsna minnen kom fram under mötet med vårdhunden. Hunden blev 
en vän som skapade glädje och harmoni och var någon att dela sina minnen med. Aktiviteten 
blev en ljusglimt i tillvaron och ett avbrott från vardagen. Deltagaren kunde vara medveten i 
stunden med hunden vid sin sida och förstå sin egen roll i situationen. I gemenskap med 
hunden blev deltagaren medveten om sin egen verklighet och kunde uttrycka sin önskan att 
vara med hunden. Att fly från vardagen med sin vän, hunden, som kunde dela tankar och 
känslor. Att vara medveten om sin existens och närvarande i situationen släppte loss känslor 
och minnen, både bra och dåliga som visade sig genom ord och kroppsspråk. Dessa följdes av
reflektioner och ibland obehagliga känslor under hundens besök (Swall, Ebbeskog & 
Hagelin-Lundh, 2015). Hundens närvaro skapade även stunder av klarhet och gav åter 
minnen från tidigare liv, både minnen  av möten med hundar men även andra minnen kom 
fram under dessa stunder. Minnen som gett glädje och lycka men även minnen som gett sorg 
och rädsla (Kawamura, Niiyama & Niiyama 2009). När deltagarna inte kunde få fram de ord 
de sökte eller förlust av minnen väcktes sorg och missnöje. Ibland upplevde deltagarna 
förvirring över vad som hänt i verkligheten eller inte. Hundens närvaro kunde då inte alltid 
minska de upprörda känslorna (Swall, Ebbeskog & Hagelin-Lundh, 2015).

3.1.2 Ökad interaktion
Hunden blev en vän som deltagaren kunde prata med om sina tankar och upplevelser från 
vardagslivet. En vän som kunde uppskattas och föredras framför människor (Swall et al., 
2015). Genom AATbehandlingarna började deltagarna interagera med hunden som tillförde 
något nytt till en annars inrutad vardag. Det kunde också leda till att deltagarna började prata 
mer med personalen om exempelvis hunden eller andra vardagsaktiviteter som samtalsämne. 
Genom AATbehandlingen blev deltagarna mer intresserade av och sociala med andra boende.
De fick också social interaktion med de frivilliga volontärer som följde med hundarna till 
behandlingsmöten ( Kawamura, et al. 2009). Självkänslan hos de deltagande ökade och 
intellektuella funktioner förbättrades (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2007).

3.2 Beteendemässiga och psykiska symtom

3.2.1 Minskad Oro och mer välmående
Resultat från tidigare studie gällande välmåendet hos personer med demens och 
AATbehandling visade på signifikanta skillnader i deltagarnas psykiska välmående mellan 
för- och eftertest. Efter behandlingen kunde utläsas fler leenden, mindre gråt och bättre aptit 
från de deltagandes beteenden. Personalen upplevde att de boende var mer välmående och 
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glada efter möten med hunden ((a)Nordgren & Engström, 2014). Detta kan kopplas till ett 
större lugn, mindre oro och rastlöshet hos de deltagande. Även initiativförmågan ökade och 
detta kan ha ett samband med att individen blir lugnare och kan vara närvarande i situationen 
((a)Nordgren & Engström, 2014; Sellers, 2009; Kawamura, et al. 2007). I en studie upplevde 
nio av tio deltagare att hunden hade en lugnande effekt (Moretti et. al., 2011). Genom att 
deltagaren kunde klappa, smeka, leka med hunden, beskriva den med positiva ord eller bara 
ha den vid sin sida under tystnad väcktes känslor av kärlek, lugn och glädje, att vara 
närvarande i stunden utan några krav. Känslor av medvetenhet om hunden och dess kropp 
och viljan att skydda den från fara (Swall et al., 2015). Dock har en studie visat att verbal 
agitation kan öka i anslutning till AAT behandling och då framförallt vid uppföljning 
månader efter avslutad behandling ((a)Nordgren & Engström, 2014).

3.2.2 Engagemang
Det har också visat sig att AAT behandling hos dementa ledde till ett ökat intresse för sin 
omgivning, ökad vakenhet och tillfredsställelse samt en minskning av sorgsenhet och oro 
(Mossello, Ridolfi, Mello, Lorenzini, Mugnai, Piccini, Barone, Peruzzi, Masotti & 
Marchionni, 2011). Vid morgonobservationer av emotionell status gjorda under behandling 
med AAT sågs en signifikant ökning av att vara nöjd och mer vaken i jämförelse med 
behandling med plyschhund samt med vanliga dagvårdsaktiviteter. Resultaten visade också 
en signifikant minskning  av sorgsenhet under AATbehandlingen jämfört med behandlingen 
med plyschhund. Gällande känslor av ilska och rädsla sågs ingen förändring ( Mossello et al.,
2011). AAT kan också leda till minskat opassande eller irrationellt beteende och förbättrad 
sömn (Edwards, Beck & Lim, 2014).

Behandling med djur inom demensvård kan också vara ett sätt att engagera personer med 
demens och därigenom minska depression och apati som är vanliga symtom hos äldre med 
demens. Studier har visat på positiva effekter på apati och depression vid behandlingar med 
AAT (Friedman, Galik, Thomas, Hall, Chung, Mc Cune, 2015 ; Moretti, et al, 2011). I en 
kvalitativ undersökning jämfördes tiden av engagemang olika hundrelaterade stimuli väckte 
samt om det gav en positiv eller negativ attityd.  Längst engagemang i tid gav verklig hund 
samt en video med hundvalpar. Mest positiv attityd gav verklig hund där personen med 
demens kunde ge respons i form av beskrivningar och komplimanger om stimulit såsom ”fin 
hund” eller ”hon är söt” (Marx, Cohen-Mansfield, Dakheel-Ali, Srihari & Thein, 2010).  I en 
studie som pågick under tre månader där personen med demens träffade en hund två gånger 
per vecka sågs i resultatet en minskning av medelvärdet gällande graden av depression från 
8,9 innan studien till 5,21 vid 3 månaders uppföljning. Även apati minskade något men 
visade inte på signifikanta skillnader mot kontrollgruppen (Friedmann et al. 2015). 

3.3 Resultatsammanfattning
Sammantaget kan sägas att tidigare forskning visar på att AATbehandling kan vara effektivt 
för att förbättra beteendemässiga och känslomässiga symtom hos personer med demens. 
Studier visar att behandlingen ledde till förbättrade kognitiva funktioner bland annat bättre 
minnesförmåga, högre medvetandegrad, mer socialt deltagande. Även de beteendemässiga 
och psykiska BPSD symtomen förbättrades av behandlingen. Effekter som kunde utläsas var 
fler leenden, mindre gråt och bättre aptit. Personal upplevde de deltagande personerna mer 
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välmående och glada efter besöken. Enligt de instrument som använts i studierna visar 
resultaten på minskad förekomst av irrationellt beteende, apati och depression. 

4. Diskussion

4.1 Metoddiskussion
Ett av inklusionskriterierna för artiklar som valdes ut till studien var att de skulle finnas 
tillgängliga utan fjärrlån, detta på grund av tidsbegränsning och att det var tillräckligt 
underlag i de befintliga databaserna. Dock kan detta ha orsakat en begränsning i studiens 
resultat genom att fler relevanta artiklar hade kunnat inkluderats om även de med fjärrlån 
tagits med. Studier som endast inkluderade så kallade robot-djur exkluderades på grund av 
avgränsningar i detta arbete. Både kvalitativa och kvantitativa studier har redovisats i 
resultatet. Detta för att få både numeriska värden på eventuella förändringar men också få en 
djupare förståelse av fenomenet och flera infallsvinklar om behandlingen, vilket är en viktig 
del att beakta när det är människor som studeras.

En faktor som kan antas vara en svaghet är att endast sökorden ”dementia” och ”animal 
assisted” i kombination med Booleska sökoperanden AND använts. Men tvärtom visar detta 
på styrkan med sökningen, för trots upprepade sökningar på annat sätt, exempelvis med OR, 
var det de ursprungliga artiklarna som återfanns även i den andra sökningen.  

Svagheter i studierna är att det ofta är få deltagare i urvalet, i många av artiklar har urvalet till
studiegrupperna skett genom ett bedömningsurval, vilket innebär att forskaren väljer ut 
deltagarna till studien efter sitt kunnande inom området och tidigare erfarenheter (Vejde, 
2005). Detta urvalsförfarande kan inte svara upp mot kravet på ett oberoende slumpmässigt 
urval. Utvärderingen av behandlingen sker i flera fall av någon som känner deltagarna väl 
och detta är då en källa till sämre reliabilitet. Dessa faktorer gör att resultaten inte går att 
generalisera till andra grupper eller individer (Dahmström, 2011).  Men generaliserbarhet 
kanske inte det primära i ämnet, utan det viktiga är att se varje unik individ och vad som kan 
ge denna person bättre livskvalité.

 I studierna som ligger till grund för detta arbete är kvinnor till stor del representerade i 
studierna, det är få män. Det väcker tanken varför? Är det mest kvinnor som finns på dessa 
boenden eller finns det andra orsaker till att kvinnorna är överrepresenterade? Är resultaten 
överförbara till män eller hade ett annat resultat erhållits om könsfördelningen varit 
annorlunda?

4.2 Resultatdiskussion
När resultatet från litteraturstudien redovisas kan utläsas att AAT har många positiva effekter, 
såsom mindre oro och mer lugn. Mer generellt uttryckt kan sägas att de deltagande upplever 
mer livskvalité vilket är den troliga tolkningen av att se fler leenden, mindre gråt, mer aptit 
och förbättrad sömn hos de deltagande personerna i studierna efter AAT ((a)Nordgren & 
Engström, 2014; Edwards et al., 2014). Författarna av detta arbete anser att en analyserad 
slutsats av studiernas resultat kan vara att behandlingen är i stort sett biverkningsfri, bortsett 
från de upprörda känslor som kan uppkomma när ord inte finns att få fram eller smärtsamma 
minnen kommer upp till ytan. Men tänk om detta också är en positiv del i behandlingen; all 
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smärta och sorg över den situation personen med demens befinner sig i får komma till uttryck
och inte tryckas undan. Att dessa känslor får komma i utlopp kanske hjälper individen att 
känna sig mer tillfreds och mindre orolig  över de känslor som finns i kroppen  men som 
individen inte kan uttrycka och då istället visas i form av BPSD symtom. 

I studierna som presenteras i denna litteraturstudie framkom att kognitiva funktioner 
förbättrades, minnen kom åter och individerna blev mer aktiva, mer sociala och 
initiativtagande ( Kawamura et al., 2009; Kawamura et al., 2007) vilket leder till att apati, 
depression och sömnproblem kan avhjälpas, vilka är vanliga BPSD symtom vid demens.

AAT behandlingen kan mycket väl knytas samman med Katie Erikssons omvårdnadsteori där
ansningen handlar om att tillgodose alla delar för att individen ska finna största möjliga hälsa.
Här syftar behandlingen då till att tillgodose behoven av närhet, lugn och harmoni. Även 
lekandet kommer in då individen får en ljusglimt och avbrott i en annars relativt inrutad 
vardag. Här kan personen i minnen, antingen medvetna eller omedvetna, få komma tillbaka 
till glädjeämnen och lustfyllda ögonblick. Lärandet kan finnas med i behandlingen då 
exempelvis träning inte känns lika betungande om den består av att klappa en hund eller kasta
en boll till hunden än att bara träna armen själv (Höök 2010). Att få känna sig behövd genom 
att gå ut på promenad med hund kan ha flera positiva effekter på både psykiskt och fysiskt 
mående. I en studie (Kawamura m. fl., 2009) diskuterades den roll som de medföljande 
volontärerna hade i den sociala interaktionen med deltagande i studien. Dessa volontärer 
tillförde en frisk fläkt till en annars väldigt rutinartad vardag. Denna effekt kan säkert 
förekomma i många fall vid AATbehandling. Denna faktor kan påverka resultatet och bidra 
till ökad social interaktion och kanske också lindra depression och apati.

En etisk aspekt som väcker tankar är att en behandling startas och denna ger resultat i form av
exempelvis mindre apati och depression, bättre sömn och aptit. Men när sedan studien är klar 
och forskarna har fått svar på sina frågor så avbryts behandlingen trots de positiva effekterna. 
I en av studierna insågs detta etiska dilemma att det i praktiken kan det vara svårt att avsluta 
kontakten mellan de boende och hundarna då en del boende blev fästa vid hundarna som var 
en källa till glädje. Etiska överväganden gjorde då att vårdhundarna fortsätta komma till 
boendet men då endast som besökande hundar ((a)Nordgren & Engström, 2014).

AAT är ett relevant ämne att studera då fler och fler i samhället drabbas av demenssjukdom. 
Detta är heller inte något unikt för vårt samhälle och kultur utan är ett globalt problem som 
finns i många länder och kulturer (Takeda, 2012) vilket ställer större krav på vård och 
omvårdnad för att kunna möta alla individers unika sätt att finna största möjliga hälsa. 
Studierna i detta arbete härrör från många olika kulturer och delar av världen, vilket kan visa 
på det globala intresset för att finna alternativa behandlingar för personer med 
demenssjukdom. Speciellt viktigt blir detta i dessa tider när människor är mer rörliga och 
förflyttar sig mellan olika kulturer. Det är då viktigt för behandlande personal att vara öppen 
för nya alternativa behandlingsformer för att försöka lindra lidande i så stor utsträckning som 
möjligt.  Kan det då vara så att behandling som innebär att den äldre med demens får träffa en
hund ett par gånger i veckan ger samma effekt som att dagligen medicineras med olika 
läkemedel som i sin tur kan ge en del biverkningar? Ur ett kostnadseffektivt perspektiv 
kanske AAT inte är den billigaste behandlingsmetoden. Men sett till de långsiktiga vinsterna 
med en behandling utan direkta biverkningar kan ändå AAT bidra till ett ökat välbefinnande 
och ökad hälsa hos en grupp av individer som kommer öka stort de kommande åren. 
Håkansson et. al.(2008) anser att djur i människans närhet kan vara en icke-farmakologisk 
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behandlingsmetod som kan minska användandet av många läkemedel och därigenom också 
de höga läkemedelskostnaderna. I artikeln berättas om ett demensboende i Sverige där 
användandet av psykofarmaka helt upphört efter att djur i vården blev introducerat hos de 
boende. 

Slutsats
Studier visar att behandling med AAT ger positiva effekter på BPSD symtom och kognitiva 
funktioner. Resultat från studier visar att deltagarnas sociala interaktion ökar liksom 
initiativförmågan. Aptiten ökar, sömnen förbättras, mindre gråt och fler leenden. Dessa 
resultat kan tillsammans tolkas som att det generella välmåendet ökar.

Klinisk nytta
På grund av det ökande antalet individer som drabbas av demens krävs fler icke 
farmakologiska åtgärder för att uppnå största möjliga hälsa och välbefinnande hos alla 
individer. Tidigare forskning har visat att AAT kan vara ett sätt att öka välbefinnandet hos 
individer med demens. Detta fastställs även i detta arbete.

Framtida forskning
Socialstyrelsen ((b)2014) konstaterar i en rapport att AAT har en  positiv inverkan på 
välmående och livskvalité men effekterna på gruppnivå har inte kunnat visa sådana skillnader
att det leder till statistiskt säkerställda effekter. Det krävs alltså mer forskning i området. Det 
fastställs ändå att djur i vården av dementa är ett möjligt alternativ, eftersom det kan lindra 
oro och öka den sociala interaktionen.. Ännu ett intressant ämne att fortsätta studera är AAT 
med hjälp av robotdjur, då dessa inte medför problem som riktiga djur kan göra, exempelvis 
allergier. Tidigare forskning visar att bara en plyschkatt sänker både fysisk och psykisk 
irritation (Bernabei, De Ronchi, La Ferla, Moretti, Tonelli, Ferrari, Forlani, Atti, 2013). 
Mycket av den forskning som finns idag i ämnet tar upp effekter som setts i samband med 
undersökningarna men det saknas långtidseffekter. Framtida forskningsfrågor inom ämnet 
skulle kunna vara att undersöka långtidseffekterna, hur terapin ska ges; kontinuerlig eller i 
behandlingsperioder? Kvarstår effekter vid en längre behandling? Det kan dock innebära 
problem att utvärdera långtidseffekter av AAT hos dementa eftersom det är omöjligt att veta 
hur deltagarnas hälsotillstånd varit utan behandling
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(dublett))

4

Medline
151012

 dementia 98027

Medline
1501012

 animal assisted 12377

Medline
151012

dementia AND 
animal assisted 

56

Medline
151012

dementia AND 
animal assisted,
engelska
2005-2015

37 37 17 10 (varav 2 
review, 
(dubletter) och 3
artikeldubletter)

5

AMED
151012

dementia 2113

AMED animal assisted 52



151012
AMED
151012

dementia AND 
animal assisted

3 3 2 1 (vilken var 
dublett)

0

PsycINFO
151012

dementia 53589

PsycINFO
151012

animal assisted 1043

PsycINFO
151012

Dementia AND 
animal assisted

50

PsycINFO
151012

dementia AND 
animal assisted
engelska,
peer reviewed
,2005-2015

24 24 21 13 (varav 3 
review och 7 
artikeldubletter)

3



Bilaga 2 Artikelmatris

Författare,
artikelns 
titel,tidskrift, 
land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare: 
Edwards,N.E.,Bec
k,A.M., Lim,E.
(2014)

Titel:
Influence of 
aquariums on 
resident behavior 
and staff 
satisfaction in 
dementia units.

Tidskrift:
West J Nurs Res. 
Vol 36.

Land:
USA

Syfte: undersöka om 
placering av ett 
akvarium i matsalen 
kunde leda till 
minskat dåligt 
beteende hos de 
boende och en bättre 
arbetsmiljö för de 
anställda. 

Metod & Design: kvantitativ icke-
experimentell interventionsstudie.

Inklusionskriterier: boende på utvalda 
vårdboenden.

Exklusionskriterier: /

Urval:icke redovisat urval av 3 vårdboenden i 
USA där samtliga boende deltog i studien. 

Studiegrupp:samtliga boende på utvalda 
vårdboenden; 72 deltagare; 21 män och 51 
kvinnor i åldrarna 61-99 år, medelålder 80,3år.
Bortfall en person.

Datainsamling: förtest och eftertest. 
Instrument: Nursing Home Disraptive 
Behavior Scale.

Analysmetod:
statistisk analys.
 

Styrkor: stor studie; många 
deltagare. Bortfall 
beskrivet.

Svaghet: ingen etisk 
reflektion.

Resultat: visar en 
minskning av 
irrationellt beteende, 
de boende blev mer 
lugna, sov bättre och 
hade färre irrelevanta 
beteenden efter 
studien.
Dock kunde inte 
signifikanta resultat 
uppvisas gällande 
farligt beteende, men 
en förbättring kunde 
ses även om den ej 
var signifikant. 



Författare,
artikelns titel, tidskrift, land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare: Friedmann, E., 
Galik, E., Thomas, S.A.,Hall, 
P.S., Chung, S.Y., McCune, S. 
(2015) 

Titel:
Evaluation of a pet-assisted 
living intervention for 
improving functional status in 
assisted living residents with 
mild to moderate cognitive 
impairment: A pilot study. 

Tidskrift: American
  Journal of Alzheimer's 
Disease and Other Dementias,
Vol 30, 2015

Land: USA

Syfte: utvärdera 
effektiviteten av 
sällskapsdjur i 
hemtjänsten, en 
intervention för 
att stödja fysiska, 
beteendemässiga 
och emotionella 
funktioner hos 
boende med 
kognitiv 
försämring som 
har hemtjänst

Metod och design: kvantitativ, icke-experimentell,  
interventionsstudie.

Inklusionskriterier: >55 år, mild till medelklassad demens 
på MMSE, intresse av hund.

Exklusionskriterier: astma eller allergi mot hundar

Urval: icke redovisat urval av 7 hemtjänstboenden där 
boende valdes ut till studien efter redovisade inklusions- 
och exklusionskriterier. 

Studiegrupp:
40 deltagare. Undersökningsgrupp 22 st, kontrollgruppen 
18 st. Ålder 56-95 år medelålder 81 år. Mest kvinnor, 
72%. Bortfall: 4 personer. 

Datainsamling:
deltagarnas fysiska, beteendemässiga och emotionella 
funktioner bedömdes av en oberoende sjuksköterska.  
Instrument: AES, CSDD, CMAI.

Analysmetod:statistisk analys

Styrkor:tydligt 
redovisad 
studiegrupp och 
tidsangivelse samt 
hur stort bortfallet 
var. Slumpen som 
avgjorde vilken 
grupp man kom att 
tillhöra. Väl 
beskriven metod 
och hur man 
analyserat 
resultatet, tabeller 
med resultat.
 
Svaghet: ingen 
etisk reflektion

Resultat: 
minskad 
depression, 
förbättring vad 
gäller apati, 
minskad oro



Författare,
artikelns 
titel,tidskrift, 
land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare: 
Kawamura, N., 
Niiyama, M., 
Niiyama, H. 
(2007)

Titel:
Long-term 
evalution of 
animal-assisted 
therapy for 
institutionalized 
elderly people: a 
preliminary result.

Tidskrift: 
Psychogeriatrics-
the official journal
of the japanese 
psychogeriatric 
society. Volym 7:1

Land:Japan

Syfte: undersöka 
psykiska och 
beteendemässiga 
effekter av AAT hos 
äldre boende på 
långtidsboende.

Metod och design: kvantitativ icke-
experimentell Interventionsstudie

Inklusionskriterier: ej specificerat 

Exklusionskriterier: ej specificerat

Urval:icke redovisat urval av äldreboendet. 
Deltagarna valdes ut till studien i samråd med 
personal på boendet och hade vissa bestämda 
mål med sin AAT.

Studiegrupp:10 personer boende på ett 
äldreboende; en man och nio kvinnor i 
åldrarna 75-95 år. 

Datainsamling: en ansvarig sjuksköterska och 
en undersköterska analyserade deltagarnas 
beteenden med hjälp av följande instrument:
GBS, Menfis. 

Analysmetod:
statistisk analys. 

Styrkor:
lång behandlingstid. Inget 
bortfall.

Svagheter:
ej redovisat urval. Ingen 
etisk reflektion.Ej 
specificerade inklusions- 
och exklusionskriterier.

Resultat: visar att 
både psykiska och 
beteendemässiga 
funktioner 
förbättrades 
signifikant till en 
början. 
Deltagarna blev mer 
vakna, mer 
koncentrerade och 
förbättrade sitt 
abstrakta tänkande.
Vid senare 
uppföljning efter 6 
mån. hade dock en 
försämring skett.



Författare,
artikelns 
titel,tidskrift, 
land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare: 
Kawamura,N.; 
Niiyama,H.;Niiya
ma,M.(2009)

Titel:
Animal-assisted 
activity: 
experiences of 
institutionalized 
Japanese older 
adults.

Tidskrift:
 Journal of 
Psychosocial 
nursing and 
mental health 47:1

Land:
Japan

Syfte: undersöka hur 
en grupp 
institutionaliserade 
äldre kvinnor 
upplever AAA och 
hur deras upplevelse 
kan användas i 
omvårdande 
sammanhang i 
kombination med 
AAA.

Metod och design: kvalitativ intervjustudie.

Inklusionskriterier: demensdiagnos

Exklusionskriterier:ej specificerat

Urval: ej specificerat urval av äldreboendet. 
Deltagarna valdes ut efter inklusionskriteriet.

Studiegrupp:8 kvinnor i åldrarna 67-94, 
boende på ett äldreboende. 
Alla kvinnorna tyckte om hundar eller var 
neutrala i sin uppfattning.

Datainsamling:graden av deltagarnas demens 
var så mild att de själva kunde utvärdera 
behandlingen via intervjuer som spelades in på
ljudband och sedan analyserades. AAA 
utfördes under två års tid med två träffar i 
vecka a´ 30 minuter.

Analysmetod:
kvalitativ analys med fenomenologisk ansats.

Styrkor: studien 
genomfördes under lång tid,
2 år. Deltagarna kunde 
själva utvärdera 
behandlingen. Inget bortfall.

Svagheter:
oklart urval. 
Ingen uppföljning en tid 
efter för att se kvardröjande 
effekter. 
Ingen etisk reflektion.

Resultat: visar att 
deltagarna kände 
glädje vid mötena 
med hunden, mindre 
stress, ett avbrott i en 
annars väldigt 
rutinartad vardag, 
sällskap. 
Behandlingen ledde 
till mer interaktion 
med de andra 
deltagarna och gav 
band till volontärerna 
som uförde AAA`n 
och att deltagarna 
kände sig 
betydelsefulla i 
hundens liv och 
utveckling eftersom 
behandlingen pågick 
under två år. 



Författare,
artikelns titel, 
tidskrift, land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare: Marx, 
M. S., Cohen-
Mansfield, J., 
Regier, N. G., 
Dakheel-Ali, M., 
Srihari, A., Thein, 
K. (2010)

Titel: The Impact 
of Different Dog-
related Stimuli on
 Engagement of 
Persons With 
Dementia   
Tidskrift: 
American Journal 
of Alzheimer's 
Disease and
Other Dementias, 
Volym 25(1)
                         
Land: USA

 

Syfte: att 
tillhandahålla 
ytterligare empirisk 
utvärdering av AAT´s 
effektivitet hos 
boende på vårdhem 
med demens.

 

Metod och design: kvantitativ, icke-
experimentell observationsstudie.

Inklusionskriterier: demensdiagnos. 

Exklusionskriterier:borderline eller schizofren 
diagnos.Personer under 60 år. 

Urval: icke redovisat urval av två 
äldreboenden. Deltagarna valdes ut efter 
redovisade inklusions- och exklusionskriterier.

Studiegrupp: 56 personer från två vårdboende.
44 kvinnor, 12 män. Medelålder 87 år. 
Bortfall; 1 person  

Datainsamling: engagemang och attityd mot 
hundrelaterade stimuli studerades. Spelades in 
via en bärbar data. Resultatet tolkades av två 
forskningsassistenter.  
Instrument:SIQ,MMSE,OME

Analysmetod: statistisk analys

Styrkor: studiegruppen bra 
beskriven, tydlig metod

Svaghet:bortfall oklart 
beskrivet. Oklart syfte i 
relation till resultatet.
Ingen etisk reflektion. 
Urvaletsförfarandet oklart 
beskrivet.
 

Resultat: film med 
hundvalpar och 
riktiga hundar gav 
längst engagemang. 
Ju större hund ju 
längre engagemang. 
Resultatet visar att 
AAT kan vara ett sätt 
att engagera äldre 
med demens
 



Författare,
artikelns titel, 
tidskrift, land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare:
Moretti, F., De 
Ronchi, D., 
Bernabei, V., 
Marchetti, L., 
Ferrari, B., 
Forlani, C., 
Negretti, F., 
Sacchetti, C., Atti, 
A. R.,(2011)

Titel: Pet therapy 
in elderly patients 
with mental 
illness.

Tidskrift:             
Psychogeriatrics, 
Vol 11, 2011

Land: Italien

Syfte: utvärdera 
effekten av terapi med
sällskapsdjur hos 
äldre patienter 
påverkade av olika 
psykiatriska 
sjukdomar, boende på
ett vårdhem i ett 
välbärgat område i 
norra Italien.

Metod och design: kvantitativ kvasi-
experimentell interventionsstudie.

Inklusionskriterier: >65 år, bott på boendet 
minst två månader innan studiens start, 
demensdiagnos.
Exklusionskriterier: blind eller döv, oförmåga 
att interagera med personalen.

Urval: ej specificerat urval av vårdboende. 
Deltagarna valdes ut efter redovisade 
inklusions- och exklusionskriterier.

Studiegrupp: 21 personer på ett vårdboende 
som svarade till inklusions- och 
exklusionskriterierna. Inget bortfall. 10 till 
undersökningsgrupp, 9 kvinnor, 1 man. 11 till 
kontrollgrupp samtliga kvinnor.
Medelålder var 84,7 år. Demens  mest 
frekventa diagnosen (47,6 %)

Datainsamling:  instrument MMSE, GDS, 
samt frågeformulär om upplevd livskvalite´. 
Instrumenten användes innan och efter 
interventionen Undersökningsgrupp träffade 
vårdhund 90min/vecka under 6 veckor. 

Analysmetod: statistisk analys 

Styrka: studiegrupp och 
metod väl beskrivet. Finns 
inget bortfall. Bra 
beskrivning av 
generaliserbarhet. Tabell 
som visar  resultat vid 
första och andra mätning.

Svaghet:ingen etisk 
reflektion. Oklart urval.

Resultat: förbättring 
gällande 
humörstörning, 
kognitiva funktioner 
och depression. 
Positiv effekt på 
självupplevd 
livskvalité. Lugnande 
effekt.



Författare,
artikelns titel, 
tidskrift, land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare: Mossello,
E.,Ridolfi, A.,Mello, 
A.M.,Lorenzini, 
G.,Mugnai, 
F.,Piccini, C.,Barone,
D.,Peruzzi, 
A.,Masotti, 
C.,Marchionni,N.

Titel:
Animal-assisted 
activity and 
emotional status of 
patients with 
Alzheimer's disease 
in day care.   

Tidskrift:
International 
Psychogeriatrics, 
Vol 23, 2011
 
Land: Italien
 

Syftet: utvärdera 
effekten av AAT 
med hundar för 
äldre med demens 
på ett dagcenter för 
personer med 
Alzheimers, i 
jämförelse både
  med en aktiv 
kontroll (plysch 
hund) och med de 
vanliga dagcenter 
aktiviteterna.

Metod och design: kvantitativ icke-
experimentell interventionsstudie.

Inklusionskriterier: Alzheimerdiagnos

Exklusionskriterier: sängliggande, allergi mot 
pälsdjur.

Urval:ej specificerat urval av dagcenter. 
Deltagarna valdes ut med redovisade 
inklusions- och exklusionskriterier.

Studiegrupp: 10 äldre med Alzheimers demens
4 kvinnor 6 män  medelålder 79 år (69-85 år)

Datainsamling: studien var indelad i tre olika 
delar där man jämförde deltagarnas beteende, 
kognitiva, och psykologiska funktion innan 
och efter varje del av studien.
Instrument: ABMI, Motor Behavior 
Observation Form (MoBOF) skapad av 
författarna.OERS, SIB, CSDD,NPI, CMAI.

Analysmetod: statistisk analys

 

Styrkor:väl beskriven 
metod och resultat, tabeller. 
Tar upp tänkbara felkällor.

Svaghet: ingen etisk 
reflektion, otydligt urval

Resultat: minskad 
oro, ökad 
tillfredsställelse och 
allmän vakenhet, 
minskad sorgsenhet, 
ökat intresse för sin 
omgivning.
 



Författare,
artikelns 
titel,tidskrift, 
land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare: 
Nordgren, 
L.,Engström,G.
(2012)

Titel:
Effects on animal 
assisted therapy on
behavorial and/or 
psychological 
symptoms in 
dementia: a case 
report.

Tidskrift:
American journal 
of Alzheimers 
disease and other 
dementias. Vol 
27:8.

Land:
Sverige

Syfte: undersöka 
effekterna av AAT på 
läkemedelsbehandling
, beteende- och 
psykologiska symtom,
ADL, kognitiva och 
orienterande 
förmågor, livskvalité, 
smärta och fallrisker.

Metod och Design: fallstudie, 
interventionsstudie.

Inklusionskriterier: symtom som enligt 
tidigare forskning visat sig svara bra på AAT, 
inte allergisk mot hundar. Demensdiagnos,bott
på boendet 4 veckor innan studiens början.

Exklusionskriterier: personer inte lämpliga  
för AAT( ex varit aggressiv mot hunden).

Urval: ej redovisat urval av äldreboende. 
Deltagaren valdes ut i samråd med personal 
enligt redovisade inklusions- och 
exklusionskriterier.
 
Studiegrupp: en 84-årig dam valdes ut som 
enda deltagare. 
Instrument: MDDAS, MMSE, QUALID.

Analysmetod:statistisk analys.
 

Styrkor: studiegrupp och 
metod tydligt beskrivet. Väl
beskrivet resultat. 

Svaghet: ingen etisk 
reflektion.

Resultat: under 
pågående behandling 
blev deltagaren 
gladare, mer pratsam 
och mer 
tillmötesgående.
Vid uppföljningen tre 
månader senare var 
deltagaren försämrad 
i alla undersökta 
beteenden. 



Författare,
artikelns 
titel,tidskrift, 
land

Syfte Metod Värdering Resultat

Författare: 
Nordgren.L. & 
Engström.G.
(2014)

Titel:Animal 
assisted 
intervention in 
dementia effects 
on quality of life.
Tidskrift: Clinical 
Nursing Research.
Vol 23, Februari.

Land:Sverige

Syfte: att undersöka 
AAI´s effekter på 
livskvalité hos 
personer med 
demens, boende på 
äldreboende.

Metod & Design: kvantitativ icke-
experimentell interventionsstudie 

Inklusionskriterier:boende på ett utvalt 
äldreboende, demensdiagnos, bott på boendet i
mer än 4 veckor, hade vissa problem som 
bedömdes kunna lindras med AAT .

Exklusionskriterier: allergisk mot hundar

Urval: ej redovisat urval av äldreboende. 
Deltagare valdes ut med redovisade 
inklusions- och exklusionskriterier.
 
Studiegrupp:12 kvinnor och 8 män deltog från 
start, bortfall 11 personer, 9 fullföljde studien 
åldrar 58-88 år, median 83 år. 

Datainsamlingsmetod: förtest samt eftertest. 
Instrument: QUALID.

Analysmetod: statistisk analys.

Styrkor: för-och eftertest, 
studiegruppen bra 
beskriven, bortfall och dess 
orsaker beskrivs. Tydliga 
tidsangivelser för studien.
          
Svaghet: ingen etisk 
reflektion.

Resultatet: visar att 
interventionen har lett
till ökad livskvalité 
hos de deltagande, 
p=.035.
Personalen upplevde 
också att deltagarna 
blev mer välmående 
och glada efter AAT-
möten, åtminstone 
tillfälligt; mindre 
stress och mer 
välmående



Författare,
artikelns titel, 
tidskrift, land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare: 
Nordgren, L., 
Engström, G. 
(2014)

Titel:
Effects of dog-
assisted 
intervention
on behavioural and
psychological
symptoms of 
dementia

Tidskrift:
Nursing Older 
People, April 2014
 
Land: Sverige

Syfte: utvärdera 
effekten av 
hundassisterad  
intervention på 
beteendemässiga och 
psykologiska symtom
hos boende med 
demens under en 6-
månaders period.

Metod och design: kvantitativ icke-
experimentell interventionsstudie.

Inklusionskriterier:demensdiagnos, bott på 
boendet i minst fyra veckor innan studiens 
start. Hade vissa beteendemässiga och/eller 
psykiska symtom, ex oro, ovilja att delta i 
aktiviteter.                             
Exklusionskriterier: allergi mot pälsdjur, 
rädsla för hund eller tidigare visat oro eller 
aggressivitet vid möte med hund.

Urval: ej specificerat urval av äldreboende. 
Deltagarna till studien valdes ut med 
redovisade inklusions- och exklusionskriterier.
Studiegrupp: 33 st. Undersökningsgrupp 20 st;
12 kvinnor, 8 män. Bortfall 9 personer. 
Medelålder 81 år. 13 i kontrollgrupp; 10 
kvinnor; 3 män,  Bortfall 5 personer. 
Medelålder 83 år.

Datainsamling: undersökningsgrupp träffade 
hund 45-60 min 1-2ggr/vecka. Bedömning av 
BPSD vid flera tillfällen.  Instrument: CDMI, 
MDDAS,CDMAI                          
Analysmetod: statistisk analys,  

Styrkor:väl beskriven 
studiegrupp och metod samt
hur länge studien pågick. 
Resultat beskrivet både i 
text och tabell. Etisk 
reflektion. Tar upp felkällor 
i diskussionen.

Svagheter: urvalet är oklart 
redovisat.
 

Resultat: verbal 
agitation ökade efter 
behandlingen och 
signifikant skillnad 
fanns vid 6 månaders 
uppföljning. 
Minskning av  fysiskt
icke aggressivt 
beteende samt 
beteendemässiga och 
psykologiska symtom
.

 



Författare,
artikelns 
titel,tidskrift, 
land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare: 
Sellers.D.(2005) 

Titel:
The evalution of 
an Animal assisted
intervention for 
elders with 
dementiain long-
tem care. 

Tidskrift:
Activities, 
adapting and 
aging. Volym 30:1

Land:
USA

Syfte: testa två 
hypoteser:
1. att deltagarna skulle
minska i beteendet 
fysisk aggressivitet 
jämfört med 
behandlingens början.
2. att deltagarna skulle
öka i socialt beteende 
jämfört med 
behandlingens början. 

Metod och design: kvantitativ icke-experimentell
observationsstudie

Inklusionskriterier: deltagarna skulle vara 
diagnosticerade med någon typ av demens och 
visa ett intresse gentemot djur. 

Exklusionskriterier: allergi mot pälsdjur

Urval: icke redovisat urval av äldreboende. 
Deltagarna valdes ut med redovisade inklusions- 
och exklusionskriterier.

Studiegrupp:  4  personer boende på ett 
äldreboende med beteenden som stämde överens 
med studiens syfte. 3 kvinnor och en man i 
åldrarna 79-95 år.

Datainsamling: deltagarna videofilmades vid 
behandlingstillfällena samt 15 min/dag i 20 
dagar. Materialet analyserades sedan med 
instrument: ABMI, SBOC.

Analysmetod: statistiska analys

Styrkor: behandling 
utfördes i två steg med en 
paus emellan för att se 
förändringar över tid. 
Inget bortfall.

Svagheter:
urvalet inte väl redovisat. 
Ingen etisk reflektion.

Resultat: visade att 
de två hypoteserna 
som studien ämnade
ge svar på ger de 
förväntade 
effekterna; alla fyra 
deltagare ökade sitt 
sociala beteende och
minskade sitt 
aggressiva beteende.

 



Författare,
artikelns titel, 
tidskrift, land

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat

Författare: Swall, 
A., Ebbeskog, B., 
Hagelin, Lundh,C.
(2015)

Titel: Can therapy 
Dogs evoke 
awareness of one's
past and present 
life in persons 
with Alzheimer′s 
disease? 

Tidskrift: 
International 
Journal of Older 
People Nursing, 
Vol 10,2015 

Land: Sverige  

Syfte: att belysa 
betydelsen av 
upplevelsen av möten 
med terapihund för 
personer med 
Alzheimers sjukdom.
 

Metod och design: kvalitativ icke-
experimentell studie

Inklusionskriterier: Alzheimers diagnos medel 
till svår Alzheimer, ej haft besök av vårdhund 
tidigare.

Exklusionskriterier: visat negativa reaktioner 
för hund.

Urval: ej specificerat urval av ett kommunalt 
vårdhem i Sverige. Deltagarna valdes ut 
genom de redovisade inklusions- och 
exklusionskriterierna.

Studiegrupp: 4 kvinnor, 1 man mellan 89-95 
år.

Datainsamling: videofilmade möten med 
vårdhund. Dessa tolkades och analyserades av 
forskningsteamet.

Analysmetod: kvalitativ analys

Styrkor: väl beskriven 
metod, etisk reflektion, tar 
upp felkällor i diskussion

Svaghet: oklart urval

Resultat: möte med 
hund gav glädje, 
lugn, kärlek, en vän, 
förståelse, 
minnen,sorg,rädsla
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