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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Idag lever minst 150 000 personer med demens i Sverige, år 2050 

beräknas antalet ha fyrdubblats. Insatserna för personer med demens ska ge 

dem den hjälp de behöver i det sociala samspelet och ge dem en känsla av 

trygghet. Att som människa bli sedd och bekräftad ökar chansen för god hälsa, 

och eftersom hunden är expert på att tolka kroppsspråk och subtila signaler 

som människor lätt missar erbjuder den ett speciellt sällskap. 

 

Syfte: Beskriva hundens roll inom demenssjukvård. Frågeställningar: 

 Hur kan hunden användas i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom? 

 Vilka effekter har interventioner med hund på personer med 

demenssjukdom?  

 

Metod: Systematisk litteraturstudie. 

 

Resultat: Det finns i huvudsak två olika sätt att använda intervention med 

hund inom demenssjukvård, Animal Assisted Activity (AAA) och Animal 

Assisted Therapy (AAT). AAA fokuserar på trivsel och social samvaro medan 

AAT har fokus på individuell behandling. Både psykologiska och fysiologiska 

effekter hos personer med demens kunde påvisas av interventioner med hund. 

Effekter på socialt beteende, beteendeproblem, kognitiva förmågor, upplevelse 

av det dagliga livet samt effekter på rörelse och stress kunde uppvisas. Inga 

effekter på läkemedelsanvändning observerades. 

 

Slutsats: Studieresultatet visar på att det är syftet med hundinterventionen som 

bestämmer om det är AAA eller AAT som bör användas. Vidare tyder 

resultatet på att det är troligt att socialt beteende och fysisk rörelse ökar av 

hundinterventioner, samt att beteendeproblem och stress kan minska. 

Studieresultatet antyder inte någon effekt på läkemedelsanvändningen. 

  

Sökord: Alzheimer’s disease, Animal Assisted Activity, Animal Assisted 

Therapy, Dementia, Dog 
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Inledning 

Demenssjukdom är en kronisk och invalidiserande sjukdom som sänker livskvaliteten hos den 

drabbade. Eftersom andelen äldre i befolkningen ökar kommer också antalet personer med 

demenssjukdom att bli fler (Solomon, Kivipelto & Winblad, 2007). Att använda djur inom 

vården är inget nytt, inte heller att hundar kan ha en positiv inverkan på människan (Beck-

Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). För att främja livskvaliteten hos patienter med demens är 

hundar ett möjligt terapeutiskt alternativ. 

 

Bakgrund 
Demenssjukdom 

Att drabbas av demenssjukdom innebär att hjärnans kognitiva funktioner minskar. Demens är 

ett syndrom och det finns flera olika typer av demenssjukdomar. Den vanligaste typen är 

Alzheimers sjukdom som står för ungefär två tredjedelar av alla demensdiagnoser. Hos 20-

25% av alla patienter med demensdiagnos har symtomen uppkommit av olika förändringar i 

hjärnans blodtillförsel, vilket då klassificeras som vaskulär demens. Symtom kan här vara 

varierande och svårdiagnostiserade. Demens är en sjukdom som drabbar främst äldre och 

risken att utveckla demens ökar med åldern. Det innebär att antalet personer som får en 

demenssjukdom kommer att stiga tillsammans med den allt högre medellivslängden i Sverige 

och resten av världen. Idag lever minst 150 000 personer med demens i Sverige och år 2050 

beräknas den siffran ha fyrdubblats (Solomon et al., 2007).  I åldrarna 80-84 år insjuknar i 

Sverige 30 personer av 1000 i demens varje år och resten av Europa har liknande incidens. En 

kvinna på 55 år har en risk på 31 % att drabbas inom 40 år, medan samma siffra för män är 16 

% (Fratiglioni & von Strauss, 2006). 

  

Demens är inte en del av naturligt åldrande och det är viktigt att ställa en diagnos för att 

kunna påbörja rätt behandling. Det kan däremot vara svårt att särskilja demens från de 

naturliga nedsättningarna av kognitiva funktioner som sker vid åldrande, speciellt i ett tidigt 

stadium. Vid demens dör nervceller i hjärnan i förtid och ger försämringar i personens 

mentala funktioner. Till följd av detta påverkas det vardagliga livet och livskvaliteten 

negativt, samtidigt som mortaliteten stiger. Både fysiska och psykiska symtom är vanligt, 

exempelvis minnestörningar, minskad förmåga att utföra praktiska sysslor och svårigheter 

med abstrakt tänkande. Även de exekutiva funktionerna (som till exempel att planera, 

arrangera och överskåda) försämras, samtidigt som beteendemässiga och psykologiska 

problem kan uppkomma (Solomon et al., 2007). Exempel på beteendemässiga och 

psykologiska symtom (BPSD) kan vara vanföreställningar eller andra psykotiska inslag med 

aggressivitet, agitation, sömnrubbningar, nedstämdhet, misstänksamhet, ångest, 

vandringsbeteende och oro. Personer med demenssjukdom får också svårigheter med 

kommunikation och att tolka intryck. De här symtomen orsakar lidande för patienten och 

sänker livskvaliteten (Edberg, 2009; Solomon et al., 2007). 

 

Läkemedel ges till personer med demenssjukdom för att bromsa sjukdomens förlopp, men det 

bör inte vara den enda behandling som tillhandahålls. Vid hantering av BPSD ska läkemedel 

ges under korta perioder när det blir nödvändigt, på grund av risken för biverkningar 

(Solomon et al., 2007). De kroppsliga funktionerna förändras med åldern och därför kan 

läkemedel verka annorlunda, till exempel ge starkare biverkningar. Äldre personer tar 

dessutom ofta många olika läkemedel samtidigt vilket ökar risken för interaktioner (Hylen 

Ranhoff & Børdahl, 2010). Vården ska vara individuellt anpassad och vikt ska läggas vid att 

tillgodose behov hos patienten såsom mångsidig kost, tillräcklig fysisk och social aktivitet, 

kommunikation och behandling av andra sjukdomar. Att drabbas av demens liknas med att 



 

5 
 

isoleras i en ”kapsel” där skalet blir tjockare och tjockare och kommunikationen med 

omvärlden försvåras (Solomon et al., 2007).  

 

Hund i vården 

Under upplysningstiden på 1700-talet blev tanken på sällskapsdjur i vården av barn och 

mentalt sjuka populär, och under 1800-talet fanns djur på ett flertal institutioner (Kruger & 

Serpell, 2010). Florence Nightingale menade redan år 1859 att ett litet sällskapsdjur ofta är ett 

utomordentligt sällskap åt den sjuke, speciellt för de som lider av en kronisk sjukdom 

(Nightingale, 1980). Med tiden fick medicinering med läkemedel dock allt mer plats i vården 

och djurens roll blev mindre. Det var först på 1960-talet som djuret som terapeutisk 

medhjälpare fick uppmärksamhet igen, detta efter att en framstående barnpsykolog använt 

djur i sin behandling och dokumenterat detta (Beck-Friis et al., 2007; Kruger & Serpell, 

2010). År 1980 genomfördes en studie där sambandet mellan ägande av djur och överlevnad 

ett år efter att patienten blivit utskriven från en kardiovaskulär avdelning undersöktes. En 

signifikant skillnad i mortalitet hos patienterna syntes mellan de som var djurägare och de 

utan djur, då 28 % av de utan djur dog inom ett år medan bara 6 % av djurägarna dog. Djuret 

visade sig ha en social betydelse och kamratskap som var av stor vikt för hälsan (Friedmann, 

Katcher Honori, Lynch & Thomas, 1980). Idag har användandet av djur i terapeutiskt syfte 

världen över breddats och innefattar bland annat insatser inom utbildning och vård av kroniskt 

sjuka, samt vid vård av förståndshandikappade och patienter med huvud- och 

ryggmärgsskador (Laun, 2003). Många olika typer av djur kan användas, till exempel hästar, 

katter och hundar (Hart, 2010). 

 

Det går att skilja på olika typer av interventioner, Animal Assisted Therapy (AAT) och 

Animal Assisted Activity (AAA). AAT innefattar utbildad hälso- sjukvårdspersonal som 

använder djur i sitt arbete. Djuret i fråga, till exempel en hund, uppfyller vissa specifika 

kriterier. Arbetet är målinriktat och anpassat efter en specifik individ eller diagnos och är en 

del av behandlingsprocessen, som dokumenteras och utvärderas (Beck-Friis et al., 2007). 

Inom AAA finns det däremot ingen individanpassad handlingsplan, utan där kan samma 

intervention upprepas och erbjudas till flera olika personer. Där ligger fokus på att djuret gör 

ett besök hos patienten eller på boendet, tillsammans med hälso- sjukvårdspersonal eller 

volontär. Även här uppfyller djuret specifika kriterier (Beck-Friis et al., 2007; Chandler 

2012). Exempel på specifika kriterier när det handlar om hund i vården är att hunden ska 

svara på kommandon från sin förare, kunna utföra de kommandon som krävs under en rimlig 

tid, inte bli distraherad av omgivningen (exempelvis andra djur) och inte skälla eller morra 

(Delta Society, 2002). I Sverige används begreppet hundassisterad intervention som skulle 

kunna liknas med AAT. Denna intervention utförs här efter en remiss från legitimerad 

personal och är en planerad del i en behandling. Det finns också begreppen hundassisterad 

aktivitet och djurassisterad aktivitet, vilka beskrivs mer som AAA, med fokus på patientens 

välmående, livskvalitet och sociala interaktioner utan specifik vårdplan (Lundström & Blusi, 

2012). 

 

Hundar medverkar i sjukvården på bland annat vård- och omsorgsboenden, eftersom de har en 

förmåga att läsa av patienternas icke-verbala kommunikation (Beck-Friis et al., 2007). Hundar 

kan också ha sociala effekter genom att öka och förbättra det sociala beteendet hos individer 

på vård- och omsorgsboenden. De ger människor något gemensamt att fokusera på och 

underlättar på så vis samtal. Hundägare kommer ut på promenader dubbelt så ofta som de som 

inte har hund, de pratar också i högre grad om aktiviteter som sker i nutid samt redogör för en 

mindre missnöjdhet kring sin sociala, fysiska och emotionella status (Hart, 2010).  Hundar 

bidrar till ökad aktivering vilket har en hälsofrämjande inverkan. Att som människa bli sedd 
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och bekräftad ökar chansen för god hälsa, och eftersom hunden är expert på att tolka 

kroppsspråk och subtila signaler som människor lätt missar erbjuder den ett speciellt sällskap 

(Beck-Friis et al., 2007).  

 

Teoretisk referensram 

Maslows behovstrappa 

Maslow menar att människan ständigt strävar efter att uppnå nya mål och ser total 

tillfredsställelse eller harmoni som kortvariga tillstånd. Motivationen är en generell egenskap 

hos alla människor och vi drivs av olika behov och motiv. I Maslows behovstrappa finns 

primära och sekundära behov. Alla är indelade i bristbehov och utvecklingsbehov. Bristbehov 

är otillfredsställda behov av till exempel trygghet, kärlek, och respekt, vilket hindrar 

utveckling. Motsatsen är utvecklingsbehov som är varje behov i pyramiden som genererar 

ökat självförverkligande och själsligt välbefinnande (Tamm, 2002). 

 

Primära behov är de fysiologiska behov som är nödvändiga för överlevnad. Till dessa behov 

räknas behovet av mat, dryck, sömn, vakenhet, andning, sinnesstimulering och skydd från 

höga eller låga temperaturer. När dessa behov är tillgodosedda, helt eller så långt det är 

möjligt, börjar människan sträva efter nästa nivå: de sekundära behoven. Dessa är trygghet, 

kärlek, gemenskap och självförverkligande. Maslow menar att barn och äldre är de som är i 

störst behov av att känna trygghet. Att vara en del av en gemenskap och känna kärlek är 

viktiga behov som människan strävar efter att tillgodose hela livet. Den äldre människan vill 

spendera sina sista dagar i närhet av sina nära och kära och känna den gemenskap som ger 

sista tiden i livet extra mening. Självförverkligande är något som inte alla människor uppnår. 

Det handlar om att göra det som motsvarar personens begåvning, intressen och 

förutsättningar. Vad som leder till självförverkligande är olika från person till person (Tamm, 

2002). 

 

Livskvalitet vid demenssjukdom 

Livskvalitet kan definieras som en subjektiv upplevelse kopplat till livssituation, kultur och 

värderingar men handlar också om personliga mål, förväntningar, normer och intressen 

(World Health Organization [WHO], 1996). Att tycka sig ha livskvalitet är en subjektiv 

upplevelse och inte nödvändigtvis detsamma som att ha goda levnadsvillkor. Livskvalitet 

anses i flera fall överordna begreppet hälsa av den anledningen att hälsa inte har någon 

betydelse för personen om den inte känner någon mening eller innebörd med livet. Hälsa och 

livskvalitet är därmed inte samma sak, men begreppen har ändå ett starkt samband då båda är 

koncept som rör personens egen upplevelse av sin livssituation (Willman, 2009).  

 

De flesta teoretiska modellerna kring livskvalitet utgår ifrån Maslows behovstrappa (Bowling, 

2005). Relationer och socialt stöd är av stor vikt för en människas livskvalitet. Ensamstående 

har generellt högre mortalitet och sjuklighet. Att känna sig behövd och önskad ger en mening 

med livet och fungerar som en motivation till tillfrisknande (Beck-Friis et al., 2007). 

Insatserna för personer med demens ska bland annat ge dem den hjälp de behöver i det sociala 

samspelet mellan människor och ge dem en känsla av trygghet. Det ska även framgå vilka mål 

som finns med insatserna (SOSFS 2012:12). Att utgå från patientens livskvalitet vid 

omvårdnad är ett bra sätt att se hela patienten, då den bedöms bäst av patienten själv. En bra 

relation mellan sjuksköterska och patient bidrar till korrekta bedömningar av patientens 

livskvalitet (King & Baker Hines, 2012). Patientens upplevda livskvalitet bör därför alltid 

vara centralt i planerad vård (Grant & Dean, 2012).  
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Problemformulering 

Eftersom patienter med demens är en grupp som kommer att öka i framtiden behövs effektiva 

omvårdnadsåtgärder, dels för att höja patientgruppens livskvalitet men också för att minska 

belastningen på vården. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna erbjuda alternativa 

omvårdnadsåtgärder för att bibehålla funktioner och öka livskvaliteten hos patienter med 

demens. Hund inom sjukvården förefaller sig ha en positiv inverkan på livskvalitet och det är 

därför viktigt att undersöka dess roll i sjukvården av patienter med demenssjukdom. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hundens roll inom demenssjukvård. 

Frågeställningar 

Hur kan hunden användas i omvårdnaden av personer med demenssjukdom? 

Vilka effekter har interventioner med hund på personer med demenssjukdom?  

 

Metod 
Design 

Den metod som användes var systematisk litteraturstudie. 

 

Sökstrategi 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Medline, PyscINFO och 

Amed. De meningsbärande orden i syftet, hund och demens, översattes i MeSH till dogs och 

dementia. Då sökning på demenssjukdom i MeSH inte genererade något resultat gjordes en 

sökning på ordet demens. Den sökningen resulterade i översättningen dementia. Sökord i 

respektive databas identifierades genom sökningar på de meningsbärande orden i 

databasernas ämnesordlista. Genom att kontrollera de relevanta artiklarnas ämnesord 

urskildes möjliga synonymer till de meningsbärande orden. De sökord som slutligen användes 

var: dementia, alzheimer disease, alzheimers dis, alzheimer’s disease, dementia senile, animal 

assisted therapy, animal assisted therapy (Iowa NIC), pet therapy, dogs, pets, human-pet 

bonding, bonding human pet, animals domestic, animal domestication och animals. Sökorden 

kombinerades på olika vis beroende på vilka sökord som fanns tillgängliga i de olika 

databaserna. Alla sökord gällande djur kombinerades med OR i sökningen för att även få med 

de artiklar som inte angivit “dogs” som specifikt ämnesord utan använt sig av bredare termer 

som exempelvis “pets” eller “pet therapy”, även om de i artikeln har studerat hundar. Även de 

sökord rörande demenssjukdomar kombinerades med OR. I databaserna Cinahl och 

PsycINFO var det möjligt att använda Dementia explode som sökord. Alla typer av 

demenssjukdomar inkluderades då i sökningen utan att kombinationer av OR mellan olika 

typer av demenssjukdomar var nödvändigt.   

 

Avgränsningar gjordes i sökningen så att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-

2012 och skrivna på engelska eller svenska. Funktionen peer reviewed användes i Cinahl och 

PsycINFO. I Medline och Amed saknas den funktionen. Se Bilaga 1.  

 

Urval 

Inklusionskriterier för artiklarna var att interventionen som studerades skulle vara någon form 

av samspel med hund och undersökningsgruppen patienter med demens. Artiklar som 

behandlade djurassisterad terapi generellt exkluderades då det var specifikt hundens effekter 

som var det väsentliga för den här studien. 
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Vid urval ett lästes 194 titlar. De artiklar med titlar inom studiens ämne eller där titeln var 

oklar togs vidare till urval 2. De som uteslöts var de som tydligt handlade om något annat än 

studiens ämne, exempelvis medicinska teorier om demens utifrån forskning på hundar. Vid 

urval två var 93 artiklar kvar, deras abstract lästes. Resultat där hundens roll inte redovisades 

separat från andra typer av interventioner var inte intressanta för studien och exkluderades. 

Vid urval tre lästes de 18 artiklarna som var kvar efter urval två i sin helhet. Elva stycken av 

artiklarna hade ett resultat som svarande an mot denna studies syfte. De togs vidare till urval 

fyra där de kvalitetsbedömdes med utgångspunkt från modifierade versioner av Willman, 

Stoltz och Bahtsevanis (2011) mallar. Mallarna var ”Exempel på protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT” (s. 173-174) och 

”Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod” (s. 175-176). 

För modifierade versioner se Bilaga 3 och Bilaga 4. Artiklarna bedömdes ha låg, medel eller 

hög kvalitet utifrån poängsättning där varje positivt svar genererade ett poäng. Negativt eller 

inadekvat svar gav noll poäng (Willman et al., 2011). Kvalitetsbedömningen utgick således 

från kvalitetsmallarna men artiklarna bedömdes även utifrån vilken typ av studie som 

genomförts. De studier som använt deltagarna som sina egna kontroller genererade en högre 

kvalitet än de studier som använt sig av pre- posttest. För kvalitativa artiklar var maxpoängen 

18. Uppdelningen mellan de olika kvalitetsnivåerna sattes till 0-6 poäng för låg kvalitet, 7-12 

poäng för medel kvalitet och 13-18 poäng för hög kvalitet. För de kvantitativa artiklarna var 

maxpoängen 23 och kvalitetsnivåerna sattes till 0-7 poäng för låg kvalitet, 8-15 poäng för 

medel kvalitet och 16-23 för hög kvalitet. Efter kvalitetsbedömning exkluderades två artiklar 

då resultatet inte var begripligt. Nio artiklar inkluderades i studien, två kvalitativa och sju 

kvantitativa. 

Bearbetning och analys  

Artiklarna lästes i sin helhet för att få en överblick av innehållet. För att besvara första 

frågeställningen om hur hunden kan användas i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom användes en deduktiv ansats. De på förhand bestämda begreppen var AAA 

och AAT. Sammanställningen av interventionerna gjordes gemensamt av författarna utifrån 

artiklarnas metoddel genom att de olika interventionerna färgkodades. De bildade 

huvudkategorin interventioner med hund inom demenssjukvård. För att besvara den andra 

frågeställningen om vilka effekter intervention med hund har på personer med 

demenssjukdom användes en induktiv ansats. Meningsenheterna i artiklarnas resultatdel som 

svarade mot forskningsfrågan färgkodades för att tydliggöra likheter och skillnader mellan 

artiklarna. Färgkodningen genomfördes separat av författarna för att sedan gemensamt 

syntetiseras. Vid syntetiseringen färgkodades meningsenheter med liknande innebörd med 

samma färg. Subkategorierna inverkan på socialt beteende, inverkan på beteendeproblem, 

inverkan på kognitiva förmågor, inverkan på upplevelser av det dagliga livet, inverkan på 

rörelseförmåga och inverkan på stress bildades. En jämförelse av likheter och skillnader 

mellan olika effekter ledde till att två kategorier framträdde, psykologiska effekter av 

hundintervention inom demenssjukvård och fysiologiska effekter av hundintervention inom 

demenssjukvård. Effekter på läkemedelsanvändning vid hundintervention inom 

demenssjukvård bildade en egen kategori. En kontroll visade att kategorierna stämde överrens 

med meningsenheterna, vilket visar att meningsenheterna blivit indelade i rätt kategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att de artiklar som inkluderas är godkända av en etisk kommitté, vilket samtliga 

artiklar i den här studien var (Forsberg & Wengström, 2008). I de fall artiklarna inte tog upp 

etiska aspekter kontrollerades det att tidskriften endast publicerar artiklar godkända av en 

etisk kommitté. Eftersom studiedeltagarna har en demenssjukdom är det viktigt att ta hänsyn 
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till de etiska svårigheter det kan medföra. Har inte deltagaren förmågan att ta ett självständigt 

beslut om medverkan i studien bör en god man tillfrågas (Kjellström, 2012). Studieförfattarna 

har också tänkt över om de interventioner som skett i studien har skett på något vis som kan 

väcka obehag hos deltagaren. Uppfattningen hos studieförfattarna är att ingen intervention 

väckt obehag hos någon deltagare. Om obehag väcks ska datainsamlingen avbrytas (a.a). Tre 

artiklar har även diskuterat etiska överväganden kring hundens deltagande i studien. När djur 

ingår i en studie ska forskaren se till att djurets rättigheter skyddas och att etiska principer 

efterföljs även för djuret (Polit & Beck, 2008). 

Resultat 

Interventioner med hund inom demenssjukvård 

Hundaktivitet med fokus på trivsel och social samvaro 

Deltagarna i följande studier har fått umgås med hundar utan att en individuell vårdplan satts 

upp, vilket innebär att de tagit del av AAA-interventioner (Beck-Friis et al., 2007). 

 

I en japansk studie kom tre till fyra hundar på besök en gång i månaden. Hundarna placerades 

ut på separata bord där deltagarna kunde leka med och hålla dem (Kawamura, Niiyama & 

Niiyama, 2009). En annan studie på ett vård- och omsorgsboende började med två veckor 

vanliga dagsaktivteter utan hund, följt av tre veckors kontrollaktivitet med plyschhund och 

därefter tre veckor AAA. Varje session började med några minuters introduktion av 

plyschhund (vid kontrollaktivitet) eller riktig hund (vid AAA). Vid AAA inbjöds deltagarna 

till aktiviteter som passade deras kognitiva och motoriska förmåga, vilket kunde vara att gå en 

kort promenad med hunden, prata, mata, klappa, borsta eller leka med hunden (Mossello et 

al., 2011). Ett vård- och omsorgsboende som bestämt sig för att adoptera en hund utgjorde en 

studie. Hunden fick vara på boendet morgon till kväll och umgås med patienter och personal, 

förutom vid måltider och när andra gruppaktiviteter ägde rum. En i personalen fick 

huvudansvaret för hunden (McCabe, Baun, Speich & Agrawal, 2002). I en annan studie 

ingick hunden som en del av ett dagsprogram som pågick mellan 4,5–5,5 timmar. Innan 

interventionen sattes tre mål upp: hunden skulle kunna lägga sig på sin filt och bli lämnad 

ifred, social interaktion mellan hund och deltagare skulle ske och möjlighet till säkert 

vandrande för deltagarna skulle finnas. Hunden introducerades för gruppen i koppel och fick 

sedan röra sig fritt på avdelningen (Katsinas, 2001). Deltagarnas stressnivå mättes i en studie, 

där tre olika interventioner jämfördes. Hundinterventionen bestod av att deltagarna i studien 

klappade, strök och interagerade med en liten terrier. Denna intervention jämfördes sedan 

med två andra interventioner där den ena var att deltagarna fick titta på ett humorklipp och det 

andra var att deltagarna fick titta på ett digitalt akvarium samtidigt som de lyssnade på 

avslappnande musik (Petterson & Loy, 2008). 

 

Hundaktivitet med fokus på individuell behandling 

Deltagarna i följande studier har fått umgås med hundar utifrån en individuell vårdplan, vilket 

innebär att de tagit del av AAT-interventioner (Beck-Friis et al., 2007).  

 

Deltagaren i en studie fick borsta och gå på promenad med hunden, hon gav även hunden 

godis, klappade honom och pratade både om och med honom. Vårdhundföraren uppmuntrade 

deltagaren att uppmärksamma hunden, till exempel om pälsen var mjuk eller blöt, om hunden 

gav ögonkontakt eller hade slutna ögon och vad det kunde innebära (Nordgren & Engström, 

2012). I en annan studie var deltagarna i grupper om tre till fyra personer och satt i en cirkel 
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vid AAT-interventionen. De fick klappa, borsta, leka med och ge hunden godis. Deltagarna 

mindes också husdjur de haft tidigare och pratade med vårdhundsförarna och personalen 

(Richeson, 2003). Sellers (2006) beskriver att AAT-interventionen normalt bestod av en 

öppningssång, diskussion om saker som skulle göras, en aktivitet med hunden (exempelvis 

hälsa, klappa, leka med boll, borsta eller ge godis) och en avslutningssång. En mall 

utarbetades för att en viss kontroll och rutin av interventionen skulle vara möjlig. Deltagarna 

tillfrågades under sessionerna om tidigare kontakter med djur för att öka individualiseringen 

(Sellers, 2006). För att kunna jämföra AAT med andra typer av interventioner undersökte 

Marx, et al. (2010) olika stimuli. Dessa stimuli var en valpvideo, en aktivitet där deltagarna 

fick färglägga hundbilder, en plyschhund, en robothund, en liten riktig hund, en mellanstor 

riktig hund och en stor riktig hund. Forskarna observerade attityd till stimulit och hur länge 

deltagaren ägnade sin uppmärksamhet åt det. Varje stimuli presenterades var för sig. 

Forskarna började varje session med att presentera stimulit. Om deltagaren därefter ville 

engagera sig i stimulit lämnade forskaren rummet och deltagaren kunde observeras av 

forskningsteamet. När de riktiga hundarna var det aktuella stimulit fanns en hundförare alltid 

med (Marx et al., 2010). 

 

Psykologiska effekter av hundintervention inom demenssjukvård 

Inverkan på sociala beteenden 

Två studier visade på en signifikant ökning av socialt beteende (som att beröra, prata med 

eller titta på hund/människa) under veckorna med hundintervention (Richeson, 2003; Sellers, 

2006). Mer specifika sociala beteenden som granskades var exempelvis i en studie deltagarnas 

röstuttryck, som visade en ökning från dagaktivitet utan hund till kontrollaktivitet med 

plyschhund för att sedan ligga kvar på samma nivå efter AAA (Mossello et al., 2011). Fler 

sociala beteenden som initiativtagande, samarbetsförmåga och hjälpsökande visade en ökning 

direkt efter åtta veckors AAT (Nordgren & Engström, 2012). I en studie tog studiedeltagarna 

egna initiativ att få hundens uppmärksamhet, till exempel genom att vissla, knäppa med 

fingrarna, klappa i händerna eller använda hundens namn. De pratade även med varandra om 

hunden och berättade för varandra om sina minnen av andra hundar (Katsinas, 2001). På 

samma sätt pratade deltagarna i en annan studie med varandra, personal och volontärer om 

hundarna vid AAA-interventionen och om gamla minnen med andra hundar. Interaktionen 

mellan de boende i studien underlättades då deltagarna visade sig få ett ökat intresse för andra 

personer och de tyckte om att se de andra deltagarna leka med hundarna. AAA-interventionen 

erbjöd också deltagarna en möjlighet att kommunicera med de yngre volontärerna som bodde 

utanför vård- och omsorgsboendet. Volontärerna förmedlade en känsla av kontakt med 

omvärlden (Kawamura et al., 2009).   

Inverkan på beteendeproblem 

Studien där en hund flyttade in på ett vård- och omsorgsboende visade en signifikant 

minskning i beteendeproblem hos deltagarna under dagskiftet från första studieveckan (innan 

hunden flyttat in) till vecka två (första veckan med hunden närvarande). Beteendeproblemen 

steg och sjönk de tre veckor som följde med hund på vård- och omsorgsboendet, men de var 

alltid mindre än utgångsläget vecka ett. Beteendeproblem var i studien ovanligare under 

kvällsskiftet och ingen påfallande skillnad kunde urskiljas under studiens gång. Hos 

deltagarna var de mest omfattande beteendeproblemen aggressivt och irrationellt beteende 

och det var också inom de områdena de kraftigaste minskningarna kunde ses under dagtid. 

Resterande beteendeproblem som undersöktes (sömnbeteenden, olämpligt beteende, farligt 

beteende och beteende irriterande för andra) visade inga större förändringar (McCabe et al., 

2002). Ingen signifikant skillnad i beteendeproblem kunde ses i Katsinas (2001) studie. Vid 
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aggressivt och agiterat beteende kunde en antydan till minskning ses från dagaktivitet utan 

hund till kontrollaktivitet med plyschhund och sedan vidare till AAA, dock var minskningen 

inte signifikant. Det urskiljdes inte heller några skillnader i ilska eller oro/rädsla under 

mornarna. Totalt sett minskade oron signifikant från kontrollaktiviteten med plyschhund till 

AAA. Intresset för omvärlden visade sig öka för deltagarna under AAA jämfört med de 

veckor då aktiviteter utan hund eller med plyschhund hölls (Mossello et al., 2011). Detta var 

även en oväntad effekt som observerades i Katsinas (2006) studie där hunden sökte upp de 

deltagare som dragit sig in i sig själva och puffade, skällde och blåste på dem tills de 

reagerade på hunden eller annat stimuli i rummet. 

  

En studie där AAT gavs varannan vecka i fyra veckor visade en minskning i aggressivt och 

agiterat beteende hos de flesta deltagarna under de veckor AAT pågick. Tre av fyra deltagare 

hade ett minskat aggressivt och agiterat beteende under vecka två och fyra (med AAT) 

jämfört med vecka ett och tre (utan AAT), medan en deltagare fick ett ökat agiterat beteende 

både vecka två och vecka tre. Deltagarens aggressiva och agiterade beteende minskade sedan 

vecka fyra. Den deltagaren skiljde sig från de andra deltagarna bland annat i ålder, kön och 

grad av demens (Sellers, 2006). I studien av Richeson (2003) påvisades en signifikant skillnad 

i aggressivt och agiterat beteende, där medelvärdet för deltagarna sjönk direkt efter AAT-

interventionen men steg igen till treveckorsuppföljningen. En annan studie undersökte endast 

en deltagare före och efter AAT. Där visades ökade beteendeproblem direkt efter 

interventionen men då endast små förändringar i aggressivt och agiterat beteende. Vid 

kontroll av beteendeproblem tre månader senare visades inga större förändringar i förhållande 

till mätningen direkt efter interventionen. Tydliga minskningar kunde ses i förvrängande 

beteende samt hos deltagarens misstänksamhet och rastlöshet direkt efter interventionen. Vid 

mätningen tre månader senare hade de minskat ytterligare (Nordgren & Engström, 2012). 

 

Inverkan på kognitiva förmågor 

I en studie framkom att deltagarnas generella uppmärksamhet på morgonen ökade signifikant 

under veckorna med AAA jämfört med de veckor de fick ta del av dagaktivitet utan hund eller 

kontrollaktivitet med plyschhund. Studien uppvisade inga skillnader i kognitiv förmåga 

(Mossello et al., 2011). I en annan studie syntes en markant förbättring i kognitiv förmåga 

direkt efter åtta veckors AAT. Deltagaren medverkade då i utvärderingen av kognitiv 

förmåga, vilket hon inte gjort tidigare. Hon samarbetade även vid mätningen tre månader 

senare och det resulterade i en kognitiv förmåga i nivå med mätningen direkt efter åtta 

veckors AAT. En minskad orientering observerades direkt efter de åtta veckor AAT pågick. 

Vid mätningen tre månader senare iakttogs en marginell ökning (Nordgren & Engström, 

2012). Katsinas (2001) visade i sin studie att besök av hund på vård- och omsorgsboendet två 

bestämda dagar i veckan hjälpte de boende att orientera sig till rätt veckodag. Deltagarna 

diskuterade med varandra utan personalens initiativ och kom själva fram till vilken veckodag 

det var genom att resonera kring när hunden hade varit där sist och när den skulle komma på 

besök igen (Katsinas, 2001). Ytterligare en kognitiv effekt som framkom vid två studier med 

AAA-intervention var att gamla minnen av tidigare hundar, egna eller andras, kom tillbaka till 

deltagarna (Katsinas, 2001; Kawamura et al, 2009). 

  

Marx et al. (2010) observerade deltagarnas uppmärksamhet och positiva attityd gällande olika 

stimuli. Det stimuli som genererade mest uppmärksamhet av de tre riktiga hundarna var den 

stora hunden, följt av den medelstora hunden och sedan den lilla hunden. Ett medelvärde för 

de riktiga hundarna användes för att jämföra med resterande stimuli. Mest uppmärksamhet 

fick då valpvideon, följt av de riktiga hundarna. På tredje plats kom robothunden, på fjärde 

plats plyschhunden och sist kom aktiviteten där deltagarna fick färglägga en hundbild. Det 
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stimuli som genererade mest positiv attityd var den riktiga hunden, följt av robothunden . På 

delad tredje plats kom valpvideon och plyschhunden och sist kom att färglägga hundbilden. 

Någon signifikant skillnad kunde dock inte påvisas i varken attityd eller varaktig 

uppmärksamhet. Mätvärden för positiv attityd mot hundarna beroende på deras storlek 

jämfördes också mellan deltagare som hade ett känt hundintresse och de deltagare som inte 

hade det. Hos deltagare utan hundintresse var medelvärdet för attityden konstant oberoende av 

hundens storlek. För de med hundintresse kunde däremot en signifikant ökning i medelvärdet 

för attityd påvisas när hundens storlek gick från liten till medelstor och från medelstor till stor. 

Överlag noterades det att deltagarna ofta komplimenterade, frågade om, gav instruktioner till, 

pratade med och beskrev stimulit (Marx et al., 2010). 

 

Inverkan på upplevelser av det dagliga livet 

I en studie sågs en viss nedåtgående trend i depressionssymptom från dagaktivitet utan hund 

till kontrollaktivitet med plyschhund och vidare till AAA. Dock uppmättes inga signifikanta 

skillnader. Mätningar på morgonen visade däremot på signifikanta förändringar i ökat 

välbehag och minskad nedstämdhet, både från dagaktivitet utan hund till kontrollaktivitet med 

plyschhund samt från kontrollaktivitet med plyschhund till AAA. Samma mätningar på 

eftermiddagen visade en signifikant minskning av nedstämdhet från kontrollaktivitet med 

plyschhund till AAA, medan resterande mätningar inte påvisade några skillnader (Mossello et 

al., 2011). Sex teman identifierades i en kvalitativ studie av Kawamura et al. (2009), varav tre 

av dem var positiva känslor om hunden, självförtroende och att hunden avbryter de dagliga 

rutinerna. Positiva känslor om hunden kunde handla om att deltagaren såg fram emot 

hundbesöket och att träffa hunden blev det trivsammaste i dennes liv. Självförtroende 

uttryckte deltagarna bland annat genom att de kände ansvar för hunden och ett visst ägarskap. 

Att hundarna erbjöd ett avbrott i de dagliga rutinerna kunde kännas som en frisk vind, eller 

som en lättnad då deltagaren kände sig stressad eller irriterad. Sammantaget visade studien att 

deltagarna påverkats positivt av AAA och att hundarna bidrog till en förändring i deras 

dagliga liv (Kawamura et al., 2009). I en annan studie skattade personalen deltagarens 

livskvalitet som god under hela studietiden, dock försämrades den något direkt efter AAT 

jämfört med skattningen innan interventionen och tre månader efter (Nordgren & Engström, 

2012).  

 

Fysiologiska effekter av hundintervention inom demenssjukvård 

Inverkan på rörelseförmåga 

Ökad rörelse bland deltagarna observerades dagtid under studietiden, men inte vid 

mätningarna på kvällen (Mossello et al., 2011). I Nordgren och Engströms (2012) studie 

kunde endast marginella förändringar ses i deltagarens förmåga att klä sig och sköta sin 

hygien. Vid mätningarna direkt efter AAT-interventionen och tre månader senare behövde 

hon hjälp att klä sig men hade börjat sköta sin hygien självständigt vid uppmuntran. En ökad 

fallrisk uppmättes direkt efter interventionens slut då deltagaren börjat vandra omkring och 

röra sig självständigt mellan rum. Fallrisken hade inte minskat vid uppföljningen tre månader 

senare (Nordgren & Engström, 2012). I en annan studie fick de deltagare som vandrade 

omkring själva gå omkring med hunden i koppel. De höll stadigt i kopplet, följde hunden och 

undvek att vandra iväg. Om hunden och deltagaren gick ut från avdelningen ropade en ur 

personalen på hunden som vände tillbaka, deltagaren som höll i kopplet följde då villigt med. 

Det möjliggjorde säkert vandrande utan att deltagare behövde bli fysiskt begränsade 

(Katsinas, 2001). 
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Inverkan på stress 

I en studie mättes Galvanic Skin Respons. Mätningarna indikerade en minskad stress hos tre 

av de fyra deltagarna i studien under AAA, vilket också var den intervention som gav 

avslappnande effekt hos flest deltagare. I det fall då AAA inte indikerade minskad stress 

ökade inte heller deltagarens stress, utan höll sig på en stabil nivå. Anledningen till att 

stressnivån inte sjönk kan vara att deltagaren enligt de uppmätta nivåerna redan var i ett 

avslappnat tillstånd innan interventionens början. Hos deltagaren där AAA inte visade någon 

förändring gav istället humorklippet mest avslappnande effekt. Humorklippet gav en ökad 

stress i två av fallen, minskad stress i ett fall och oförändrad nivå av stress i ett. Även 

interventionen med ett digitalt akvarium och avslappnande musik hade effekten att stressen 

steg hos två deltagare, sjönk hos en och höll en jämn nivå hos en. AAA var alltså den av dessa 

åtgärder som var mest effektiv i att minska stress bland deltagarna (Petterson & Loy, 2008).  

 

Oförändrad effekt på läkemedelsanvändning vid hundintervention inom demenssjukvård  

Två av studierna studerade om hundinterventionerna påverkade läkemedelsanvändningen hos 

deltagarna, där Richesons (2003) studie såg över de läkemedel som togs vid behov och 

McCabe et al. (2002) de läkemedel som var stående ordinationer och togs varje dag. 

Läkemedel vid behov användes sparsamt, 50 % av deltagarna fick smärtstillande och 33 % 

fick extra magnesium. Inga skillnader sågs under studiens gång (Richeson, 2003). I den studie 

där endast de stående ordinationerna sågs över var 50 % antipsykotiska, 22,7 % 

antidespressiva läkemedel, 9,1 % bensodiazepiner och 18,2 % orosdämpande läkemedel. Inga 

ändringar gjordes under studietiden (McCabe et al., 2002). 

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att det finns två huvudsakliga områden av interventioner med hund inom 

demenssjukvård och det är AAA och AAT. Båda formerna av hundintervention ska främja 

deltagarens livskvalitet och sociala samvaro. I AAT ligger även stort fokus på rehabiliterande 

och terapeutiska åtgärder. Vidare visar resultatet på psykologiska effekter av 

hundinterventioner i beteendeproblem, socialt beteende, kognitiva förmågor och upplevelser 

av det dagliga livet. De mest påtagliga effekterna kan ses i sociala beteenden och 

beteendeproblem. Hundinterventionerna stimulerade deltagarna till ökade sociala beteenden 

(som till exempel att beröra, prata med eller titta på hund/människa). Resultatet visar även på 

skillnader i beteendeproblemen aggressivt och agiterat beteende, som i många fall 

minskade. Studieresultatet visar att hundinterventioner har fysiologiska effekter på personer 

med demens. I två studier kunde en viss ökad rörelseförmåga ses, i den ena ökade då också 

fallrisken. En tredje studie påvisade att hunden erbjöd ett säkert vandrande. Den studie som 

mätte indikation på stress visade att hundinterventionen sänkte stressnivåerna i tre av fyra fall. 

Resultatet visar att hundinterventioner inte har någon inverkan på deltagarnas 

läkemedelanvändning.  

 Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var systematisk litteraturstudie, vilket innebär systematisk sökning, 

kritisk granskning och sammanställning av vetenskapliga artiklar och vetenskaplig litteratur 

inom ett valt ämnesområde (Forsberg & Wengström, 2008). Den här studiens sökning är gjord 

i alla relevanta databaser. Sökorden identifierades genom databasernas ämnesordlista. Genom 

att  kontrollera artiklarnas ämnesord  identifierades synonymer till sökorden. Stora 

ansträngningar gjordes således för att täcka in hela det aktuella forskningsläget. Kontroller i 
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artiklarnas referenslistor har inte heller identifierat ytterligare artiklar, vilket styrker att 

litteraturstudiens resultat representerar den forskning som finns inom ämnesområdet i nuläget. 

Avgränsningen av artiklarnas språk till svenska och engelska gjordes då det är de språk 

författarna kan läsa och förstå. Att avgränsa sökningen till åren 2000-2012 syftade till att 

inkludera den aktuella forskningen inom området. Även om djur använts länge inom 

sjukvården är forskning kring området ett nytt fenomen och det har resulterat i att den här 

studiens resultat baserats på få artiklar.  

 

Urval ett och två genomfördes genom att artiklarnas titlar och abstract lästes. Efter urval två 

var 18 artiklar kvar, dessa lästes i sin helhet. De artiklar som inte redovisade hundens roll 

separat från andra typer av interventioner exkluderades. Här kan information missats då vissa 

resultat av hundinterventioner inte inkluderades då de inte kunde urskiljas. Vissa artiklar 

skrev om ett sällskapsdjur och det framkom inte förrän artikeln lästes mer noggrant vilket djur 

det rörde sig om. De artiklar som handlade om något annat djur än hund exkluderades. Elva 

artiklar gick vidare från urval tre till urval fyra och kvalitetsbedömdes. Efter 

kvalitetsbedömningen exkluderades två artiklar. Artiklarnas resultat var dubbeltydiga och 

tabellerna stämde inte överrens med vad som skrevs i texten. Att resultaten var svåra att förstå 

upptäcktes redan när artiklarna lästes i sin helhet, men författarna valde att inte exkludera dem 

direkt då uppfattningen var att förståelse kanske kunde nås efter ytterligare ansträngningar. 

Artiklarna kvalitetsbedömdes således fastän författarna ännu inte förstått resultatet. De var 

båda av medel kvalitet och författarna tog hjälp av en tredje part för att tyda resultaten, utan 

någon framgång. De exkluderades då med anledning av deras oförståeliga resultat. Nio 

artiklar inkluderades i studien där två var kvalitativa och sju var kvantitativa. 

 

Hur starkt det vetenskapliga underlaget är beror till stor del på bedömningen av de enskilda 

artiklarnas kvalitet och överförbarhet. Det är sedan det vetenskapliga underlaget som anger 

evidensstyrkan i det sammanslagna resultatet (Willman et al., 2011). Endast en artikel ansågs 

vara av hög kvalitet medan åtta stycken var av medel kvalitet. Anledningen till att artiklar 

med något lägre kvalitet inkluderades var på grund av att det inte fanns mer forskning att 

tillgå och därför var alla forskningsresultat av intresse. Den kvalitetsbedömning som gjorts 

har utgått ifrån Willman et al. (2011) mallar och de är inte anpassade efter studiedesign. 

Därför har de poäng artiklarna fått vid kvalitetsbedömningen lagt grunden för det slutgiltiga 

betyget, men sedan har även hänsyn tagits till studiernas design. Exempelvis har Nordgren 

och Engström (2012) gjort en kvantitativ studie med endast en deltagare, vilket borde ge en 

låg kvalitet, men eftersom det är en single-case studie med syftet att studera en deltagare 

ingående bedömdes den ha medel kvalitet. Kvalitetsbedömningsmallar som tog hänsyn till 

studiernas design hade kunnat ge tydligare bedömningar av kvaliteten.  

 

För att öka tillförlitligheten av kodningen av hundinterventionerna och deras effekter på 

personer med demenssjukdom sammanställdes data separat av författarna för att sedan 

syntetiseras. En kontroll av kodningen gjordes för att säkerställa att kategorierna stämde 

överrens med meningsenheterna. 

 

Samtliga artiklar är etiskt godkända. Att artiklarna är etiskt godkända innebär bland annat att 

de utgått från göra-gott-principen, inte-skada-principen, autonomiprincipen och 

rättviseprincipen (Kjellström, 2012). Dock har inte alla artiklar reflekterat kring etiska frågor, 

vilket författarna är kritiska till då forskningen utförts på personer med demens som är en 

sårbar grupp.  De flesta av studierna beskriver att deltagarna fått information om studien och 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan, något som är ett etiskt krav (a.a.). Att det 

beskrivs i artikeln ses därför som en styrka. När en individ inte har förmågan att ta ett 
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självständigt beslut om medverkan i forskning ska närstående eller god man tillfrågas (a.a.). 

En del studier beskriver hur anhöriga informerats och godkänt medverkan, vilket även det ses 

som en styrka. Många av studierna har tagit hänsyn till eventuell hundrädsla/motvilja eller 

allergi i sina inklusion- och exklusionskriterier, vilket minskar risken för att problem av 

hundinterventionerna uppkommer. Vidare är författarna även kritiska mot att endast tre 

artiklar diskuterat etiska överväganden kring hundens deltagande i studien, då det är vikigt att 

etiska principer efterföljs även för djur i forskningen (Polit & Beck, 2008). 

 

Studiens största svaghet är troligtvis den bristande kvaliteten på de inkluderade artiklarna. 

Utöver avsaknad av diskussion kring etik fanns det återkommande brister i artiklarna som 

gjorde att de bedömdes ha en lägre kvalitet. Urvalsförfarandet var ofta vagt eller inte alls 

beskrivet och det redovisades sällan om det var bortfall eller inte, något som drar ned 

kvaliteten på en artikel (Willman et al., 2011). Studierna använde sig i de flesta fall av pre-

posttest eller deltagargrupperna som sina egna kontroller, vilket kan göra att effekter av 

interventionen inte går att urskilja från de förändringar som skedde av tidens gång. Vidare 

menar Willman et al. att i en studie av hög kvalitet bör deltagargruppen vara representativ, 

vilket den sällan var i artiklarna. Oftast var andelen kvinnor större än andelen män och det 

totala deltagarantalet var litet. Många av artiklarna beskriver att det inte går att generalisera 

deras resultat på grund av liten urvalsgrupp och att mer forskning inom området behövs.  

 

Eftersom undersökningsgruppen i det här fallet är personer med demenssjukdom är det svårt 

att få kunskap om deltagarnas egna upplevelser och data har i många fall inhämtats genom 

observationer eller sekundära källor, som genom personal. Det finns därmed risk för 

observationsbias eller forskarbias (Polit & Beck, 2008). Data har samlats in genom 

andrahandskällor och någon blindning av forskare eller personal har sällan varit möjlig.  

 

Artiklarna har använt sig av olika typer av hundinterventioner och mätinstrument och har 

undersökt effekter av varierande slag. Bredden av interventioner gör att hundens roll i 

demenssjukvård anses ha beskrivits väl. Det bör uppmärksammas att resultatet inte 

representerar endast svenska förhållanden då studierna har gjorts i länderna Japan, Sverige, 

USA och Italien. De olika ländernas kultur kan ha påverkat utgången av resultatet då 

deltagarnas kulturella ursprung ligger till grund för deras normer, värderingar, vanor och tro 

(Jirwe, Momeni & Emami, 2011). Detta ger studien en bredd och gör att kunskapen kan gälla 

i flera olika sammanhang. Vidare innehåller den här studien endast artiklar som handlar om 

personer som bor på ett vård- och omsorgsboende, något som kan ha påverkat 

interventionernas utformning och resultat. Om studier där personer med demens som vårdas i 

hemmet och får besök av en vårdhund eller har en hund själv inkluderats hade resultatet 

kanske kunnat uppvisa fler områden där hunden har effekt. Samtidigt får arbetet en större 

giltighet då resultatet kan överföras till en mer specifik kontext. 

 

Resultatdiskussion 

Studieresultatet visade att samtliga hundinterventioner innefattade att deltagarna fick vara 

nära hunden, exempelvis klappa, ge godis eller leka. De olika hundinterventioner som använts 

i studierna passade alla in under kategorierna fokus på trivsel och social samvaro (AAA) eller 

fokus på individuell behandling (AAT). Det var syftet med hundinterventionen och 

omständigheterna som styrde vilken form av intervention som användes i studierna. Detta 

stämde överens med litteratur inom ämnet eftersom hundinterventioner där benämns som 

antingen AAA eller AAT (Beck-Friis et al., 2007). Även aktiviteterna  som sker vid AAA och 

AAT beskrevs på liknande sätt som studiernas hundinterventioner, där det handlade om att 

deltagaren fick vara nära hunden genom att exempelvis klappa och leka med den (Chandler, 
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2012). Detta tyder på hundinterventioner kan användas i allt från enkla aktiviteter som att 

klappa en hund till mer krävande som att kasta boll. Vidare visar de olika aktivitetsgraderna 

på en möjlighet att anpassa hundinterventioner efter individens behov och resurser. Både 

personens behov och vård- och omsorgsboendets möjligheter att genomföra 

hundinterventioner bör vägas in i beslutet av form av hundintervention, om det ska vara AAA 

med fokus på trivsel och social samvaro eller AAT med fokus på individuell behandling. 

Något som är viktigt att lyfta är att hundintervention som omvårdnadsåtgärd inte kan erbjudas 

till alla då det finns personer som är allergiska och/eller hundrädda. En del människor tycker 

heller bara inte om hundar. Att personal kan vara allergisk kan skapa problem på 

arbetsplatsen. Även anhöriga kan lida av allergi och dra sig för att komma på besök om risken 

att utsättas för hund finns. Baun och Johnson (2010) menar att hundinterventioner ska 

anpassas så att personer med hundallergi inte utsätts för hundar. En möjlighet enligt 

studieförfattarna är då att anpassa platsen för interventionen. Exempelvis genom att ha en 

avdelning där patienter utan allergi och som uppskattar hundar bor och sköts av personal utan 

allergi eller hundrädsla. Samma modell i mindre skala skulle kunna innebära att när hunden 

kommer på besök finns det ett rum där hunden får vistas, så att allergener inte sprids i hela 

boendet. Att hålla hygienen är också en viktig aspekt, både ur hälsosynpunkt och ur 

allergisynpunkt. Regelbundna infektionskontroller och att hunden kontrolleras för parasiter är 

viktigt, enligt Baun och Johnson (2010).  Baun och Johnson menar vidare att risken för att 

hunden smittar de boende är minimal, och att fördelarna väger upp för den risken. 

Hundinterventionernas största effekt kunde i den här studien urskiljas inom deltagarnas 

sociala beteenden. Studieresultaten redovisade en ökning hos deltagarna. Sociala beteenden 

som uppmärksammades var till exempel att deltagarna tittade på, pratade med eller vidrörde 

hund/människa. Även deltagarnas interaktioner med varandra och personal/volontärer ökade 

(Mossello et al., 2011; Nordgren & Engström, 2012; Richeson, 2003; Sellers, 2006). Hunden 

blev ett populärt samtalsämne, och många av deltagarna mindes tidigare hundar som de 

berättade om (Katsinas, 2001; Kawamura et al., 2009). Hundinterventioners positiva effekt på 

sociala beteenden hos personer med demens påvisades även av tidigare genomförda studier 

(Filan & Llewellyn-Jones, 2006; Ulbricht, 2009). En rapport visade att hundens närvaro ökade 

samtalen mellan de boende (Lundström & Blusi, 2012). Att känna trygghet, kärlek och 

gemenskap är enligt Maslow sekundära behov som människan strävar efter att upprätthålla 

under hela livet (Tamm, 2002). Hundinterventioner bidrar till ökade samtal mellan människor, 

vilket i sin tur genererar en ökad gemenskap. Det finns ett gemensamt samtalsämne som alla 

förstår och kan relatera till. Att prata om hunden kan också fungera som en distraktion där 

sjukdom annars är ett vanligt gemensamt samtalsämne. Vidare genererar gamla minnen om 

andra djur fler samtalsämnen än bara den aktuella hunden, och samtalen kan sträcka sig 

mellan både boende och personal. Hunden som samtalsämne kan också fungera som en 

isbrytare mellan personer som sällan eller aldrig pratar med varandra. Känslan av ökad 

gemenskap kan även generera en större känsla av trygghet då personerna (både boende och 

personal) lär känna varandra bättre. Beck-Friis et al. (2007) menar att medmänskliga 

relationer är viktiga, men att hunden också kan erbjuda ett kravlöst sällskap att dela 

upplevelser med som ger en inre tillfredsställelse och bidrar till livskvalitet. Studieförfattarna 

anser att hunden genom en lugn och kravlös närvaro kan inge en trygghet som är svår att 

åstadkomma vid kontakt mellan människor. Hunden lyssnar och ger uppmärksamhet, men 

utan att döma eller begära något i gengäld. Detta tålmodiga lyssnande och hundens förmåga 

att visa tillgivenhet bidrar till att deltagaren får känna tillhörighet och kärlek. 

 

Tre studier tittade på antalet beteendeproblem generellt. En tydlig minskning av 

beteendeproblem sågs i McCabe et al. (2002) studie från och med första veckan med hund. En 
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annan studie påvisade inte några tydliga skillnader när AAA jämfördes med en 

kontrollaktivitet med plyschhund och dagaktivitet utan hund (Mossello et al., 2011). Den 

tredje studien hade endast en deltagare och där sågs en ökning av beteendeproblem direkt 

efter interventionen (Nordgren & Engström, 2012). Däremot syntes tydligare skillnader när 

aggressivt och agiterat beteende undersöktes. En tydlig minskning i aggressivt och agiterat 

beteende av hundinterventionen kunde ses i tre studier (McCabe et al., 2002; Richeson, 2003; 

Sellers, 2006). En av de studierna såg efter en veckas intervention en klar minskning i 

aggressivt och agiterat beteende hos tre deltagare samtidigt som det då ökade hos en av 

deltagarna. Istället sjönk det beteendet kraftigt för den deltagaren nästa vecka med 

intervention (Sellers, 2006). Ytterligare en studie visade en antydan till minskning efter 

hundinterventionerna. Även en sänkning av oro hos deltagarna kunde ses i studien under tiden 

med AAA (Mossello et al., 2011). I andra studier  framkom också vissa oväntade effekter, 

som till exempel där hunden sökte upp personer som dragit sig in i sig själva eller ökade 

personernas intresse för omvärlden (Katsinas, 2001; Mossello et al., 2011). 

Hundinterventioners positiva inverkan på beteendeproblem, till exempel genom minskat 

aggressivt och agiterat beteende, beskrevs i litteratur och tidigare forskning (Beck-Friis et al., 

2007; Filan & Llewellyn-Jones, 2006; Lundström & Blusi, 2012).  I en tidigare gjord studie 

observerades exempelvis hur antalet aggressiva utbrott sjönk när hunden befann sig på 

avdelningen (Walsh, Mertin, Verlander & Pollard 1995). Omgivningen är betydelsefull för 

den upplevda livskvaliteten (Edvardsson & Wijk, 2009). Detta tyder på att om aggressivitet 

och agiterat beteende är ett problem på ett vård- och omsorgsboende skulle 

hundinterventioner kunna vara en åtgärd som kan vara till hjälp för personen själv och miljön 

runt omkring. Minskade beteendeproblem ger en lugnare atmosfär och bidrar till en bättre 

miljö för både boende och personal. Det kan diskuteras om varför vissa får en tydlig effekt av 

hundintervention medan andra inte uppvisar någon effekt alls. En anledning kan vara att 

hundinterventioner inte är en passande intervention för alla individer. Ytterligare en tänkbar 

förklaring kan vara personers olika möjligheter att tillgodogöra sig interventionen. Det kan 

bland annat påverkas av graden av demens och syn- och hörselnedsättningar, vilket medför 

svårigheter att förstå sammanhang.  

 

Två studier visade på en ökad rörlighet hos deltagarna efter hundinterventionen (Mossello et 

al., 2011; Nordgren & Engström, 2012). En av studierna visade även på en ökad fallrisk och 

en marginellt positiv inverkan på egenvårdsförmågan hos deltagaren (Nordgren & Engström, 

2012). En annan studie visade på hur hunden kunde erbjuda säkert vandrande då de deltagare 

som hade ett vandringsbeteende fick gå med hunden i koppel. De vandrade inte iväg för långt 

utan följde med hunden tillbaka när personal kallade på hunden (Katsinas, 2001). Litteratur 

bekräftade att hundar ger en generell aktivering hos människan (Beck-Friis, 2007). En studie 

visade även att hunden fungerade som en motivation för fysisk aktivitet hos personer med 

demens (Lundström & Blusi, 2012). Studier och litteratur visade vidare på en ökad 

egenvårdsförmåga hos personer som var hundägare eller tog del av hundinterventioner (Beck-

Friis et al., 2007; Lundström & Blusi, 2012). Detta tyder på att hundar har en aktiverande 

funktion hos människan och då även hos personer med demens. Hundinterventioner kan ge 

motivation och lust till fysisk aktivitet, vilket är en nyckel för den träning och mobilisering 

som i många fall är svårmotiverad men nödvändig för personer med demenssjukdom. Enligt 

Maslows behovstrappa handlar självförverkligande om att göra det som motsvarar personens 

begåvning, intressen och förutsättningar (Tamm, 2002). Att bli mer oberoende genom ökad 

egenvårdsförmåga anser studieförfattarna bidra till ökade förutsättningar att klara sig 

självständigt. Det styrker även självförtroendet och självkänslan och påverkar på så vis den 

dagliga livskvaliteten positivt. Även ökad rörelse bidrar till känslan av självständighet. De 

personer som har förutsättningar och intresse att gå med hund bör få göra det, i de 
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verksamheter där det är möjligt. Säkert vandrade med hund är ett steg mot självförverkligande 

för personer med demens och studieförfattarna är av uppfattningen att det är ytterligare ett sätt 

att öka livskvaliteten på. Det kan diskuteras om den ökade fallrisken som noterades i en studie 

är en indikation på farligt beteende, men här bör individuella bedömningar göras i varje 

enskilt fall. 

 

Studieresultatet visade på en minskad stress hos tre av fyra deltagare i en studie, där den 

fjärde deltagaren hade en stabil stressnivå som varken ökade eller minskade vid 

hundinterventionen (Petterson & Loy, 2007). Hunden som ett avledande element och hundens 

förmåga att förmedla positiva känslor genererar en minskad stress enligt litteratur inom ämnet 

(Beck-Friis et al., 2007). En tidigare studie kring personer med demenssjukdom noterade en 

lägre puls hos deltagarna efter att de fått ta del av en hundintervention (Walsh et al., 1995). 

Även vissa hormonella effekter kunde ses hos personer vid sampel med hund, då 

koncentrationen av oxycontin, endorfin och dopamin ökade samtidigt som stresshormonet 

kortisol minskade (Chandler, 2012). Att känna trygghet är något som Maslow beskriver som 

ett av de utvecklingsbehov människan har (Tamm, 2002). Minskad stress hos personer med 

demens gynnar förutsättningarna för att de ska kunna känna sig trygga. Studieresultatet 

tillsammans med tidigare litteratur tyder på att hundinterventioner kan ha en lugnande effekt 

hos personer med demens, det vore därför bra som omvårdnadsåtgärd för personer med ökad 

oro. Vidare går det att diskutera om effekten på stressnivåerna i studien som granskades beror 

på hunden i sig eller om terapeutspecialisten som höll i hunden under interventionen bidrog 

till den lugnande effekten.    

 

I två studier sågs läkemedelsanvändningen över, i Richesons (2003) studie observerades vid 

behovsläkemedel medan McCabe et al. (2002) studie såg över stående läkemedel. Inga 

förändringar gjordes under studiernas gång. En nyare rapport skrev däremot om en ändring av 

medicinering där en deltagare efter insättandet av hundintervention inte längre behövde ta sin 

lugnande medicin till kvällen (Lundström & Blusi, 2012). Litteratur visade även på ökade 

koncentrationer av oxycontin, endorfin och dopamin samt en reduktion av kortisol hos 

människor vid kontakt med hundar (Chandler, 2012). Det kan således diskuteras om hundar 

har en effekt som gör att viss medicinering skulle kunna uteslutas, exempelvis lugnande 

medicinering. Då studier visar olika resultat är detta ett område som bör undersökas vidare. 

Det är tänkbart att det kan finnas individuella skillnader som påverkar deltagarens 

hormonpåslag. Tidigare erfarenheter av hundar, vilken typ av hund samt relation till hunden 

kan spela roll.  

 

Slutsats 

Studieresultatet visar på att det är syftet med hundinterventionen som bestämmer vilken typ 

av hundintervention som är bäst lämpad. Det är troligt att hundinterventioner ger en ökning i 

socialt beteende hos personer med demens. Gällande beteendeproblem tyder studieresultatet 

på att hundinterventioner kan ha en positiv effekt där en antydan av minskat aggressivt och 

agiterat beteende kan ses. Vidare är det troligt att hundinterventioner kan ha en lugnande 

effekt hos personer med demens och studieresultatet antyder att ytterligare en effekt kan vara 

ökad rörelseförmåga. Det anses troligt att personer med demens kan få en ökad motivation till 

fysisk aktivitet av hundinterventioner. Studieresultatet antyder även att en minskning av 

stressnivå är möjlig. Gällande läkemedelsanvändning tyder studieresultatet inte på någon 

effekt av hundintervention. Studieförfattarna anser att hundinterventioner kan vara en effektiv 

omvårdnadsåtgärder för att höja livskvaliteten och bibehålla funktioner hos personer med 

demens. Möjligheten att anpassa hundinterventionerna efter både verksamhet, personliga 
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förutsättningar och önskemål gör att det är en omvårdnadsåtgärd som lämpar sig för många, 

även om det inte passar alla. 

 

Kliniska implikationer 

Hundinterventioner som AAA och AAT kan efter noggrann planering användas inom 

demenssjukvården. På vilket sätt hundinterventioner ska användas bör bestämmas av varje 

enskild verksamhet då hundinterventionen ska fungera i verksamheten. Något att tänka på och 

ta hänsyn till är att inte utsätta allergiska personer, varken patient eller personal, för hundar. 

Även hundrädsla eller motvilja mot hundar ska uppmärksammas och respekteras. 

Plyschhundar eller robothundar skulle kunna vara ett alternativ till riktiga hundar. Slutsatserna 

dras med reservation för ej direkt implikation. 

 

Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom området rekommenderas. Större randomiserade studier saknas helt 

inom området, men även mindre studier med tydligt redovisat tillvägagångssätt. Studier där 

effekter över tid presenterades vore önskvärt för att vidare stärka de fynd som hittills gjorts. 

Även studier där effekter på läkemedelsanvändning granskas är att rekommendera för att 

klargöra hundinterventionens effekter inom det området. 
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USA 

1. Redogöra för de 

fyra distinkta 

uppgifterna som en 

sällskapshund kunde 

genomföra inom ett 

terapeutiskt 

dagprogram för 

institutionaliserade 

boenden med 

demens på ett vård- 

och omsorgsboende.  

2. Diskutera 

slutsatserna av 

resultaten av det här 

programmet 

relaterat till 

användandet av 

hundar i 

dagsprogram 

inomhus. 

3. Göra vidare 

rekommendationer 

för forskning 

relaterat till några av 

de oväntade positiva 

upptäckterna i det 

här projektet. 

Design och metod: Deskriptiv design, kvalitativ metod.  

 

Inklusionskriterier: Boende på vård- och omsorgsboende, 

diagnosticerad demenssjukdom, remitterad till 

programmet av deras vårdgivare, godkänd medverkan av 

omvårdnadsteamet, möjlighet att dra fördel av 

programmet. 

 

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

 

Urval: Icke slumpmässigt urval.  

 

Bortfall: Ej angivet. 

 

Deltagare: 12 deltagare, 3 män och 9 kvinnor. Ålder 69-

98, medelåldern var 84 år. Utöver demens hade många 

deltagare allvarliga sjukdomstillstånd som diabetes 

mellitus, kroniska hjärtproblem och depression. 

 

Datainsamling: Patientjournaler, annan dokumentation av 

personal på boendet, rapporter om dagsaktiviterna och 

tidigare gjorda artiklar.  

 

Instrument: Inga 

 

Analysmetod: Kodning av beteenden och utvärdering om 

de uppfyllde de uppsatta målen.  

Styrkor: Tydligt syfte. 

Deltagargrupp tydligt 

beskriven. Kontext 

presenterad. Relevant 

och strategiskt urval, 

samt beskrivet 

urvalsförfarande. 

Logiskt och begripligt 

resultat, tydligt 

redovisat. 

Analysmättnad. 

Teoretisk referensram. 

Studien pågick under 

1,5 år och kan därför 

redovisa effekter i ett 

långvarigt perspektiv. 

 

Svagheter: Bortfall ej 

angivet. Förförståelse 

diskuteras ej. Ej 

överförbart resultat. Tar 

ej upp studiens 

svagheter.  

 

Kvalitetsbedömning: 

Medel, 12 poäng. 

Ökad 

socialisering 

mellan hund och 

deltagare samt 

deltagare emellan.  

Säkert vandrande 

genom att 

deltagare går med 

hunden i koppel. 

Deltagare som 

drog sig in i sig 

själva lockades 

tillbaka genom 

hundens 

agerande. 

Orientering till 

dag i veckan 

baserat på 

hundens besök. 



 

 
 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Kawamura, N., 

Niiyama, M. 

&Niiyama, H. 

(2009).  

 

Animal-

Assisted 

Activity: 

Experiences of 

Institutionalized 

Japanese Older 

Adults.  

 

Journal of 

Psychosocial 

Nursing, 47(1), 

41-47.  

 

Hämtad från 

databasen 

Cinahl with Full 

Text.  

 

Japan 

Det primära syftet 

i den här studien 

var att svara på 

undersökningsfrå

gan: Hur 

uppfattar 

Japanska äldre 

boende på ett 

vård- och 

omsorgsboende, 

och som deltagit i 

AAA i 2 år, den 

aktiviteten? En 

sekundär 

undersökningsfrå

ga togs i 

beaktande: ”Vad 

har de här äldres 

uppfattningar för 

relevans för den 

kliniska 

omvårdnaden i 

AAA 

sammanhang?    

Design och metod: Deskriptiv design, kvalitativ 

metod.  

 

Inklusionskriterier: Bodde på vård- och 

omsorgsboendet där studien gjordes, hade 

deltagit i AAA i 2 år, hade demens men kunde 

fortfarande uttrycka sina åsikter.   

 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet.   

 

Urval: Strategiskt urval enligt fenomenologisk 

metod. 

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

 

Deltagare: 8 kvinnor i åldrarna 67-94 år.   

 

Datainsamlingsmetod: Data samlades in genom 

semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna 

skedde enskilt med öppna frågor och de 

spelades in på ljudband för att sedan 

transkriberas.  

 

Instrument: Inga.  

 

Analysmetod: Baserad på Colaizzi’s 

fenomenologiska metod. 

 Styrkor: Tydligt syfte. 

Deltagargruppen tydligt 

beskriven. Presenterad 

kontext. Tydligt beskriven 

datainsamling och analys. 

Logiskt och begripligt 

resultat, tydligt redovisat. 

Analysmättnad. Studiens 

svagheter diskuteras. 

Teoretisk referensram. 

Resultat baserat på 

deltagarnas egna åsikter. 

Deltagarna har haft AAA 

under längre tid så det går 

att se en långvarig effekt.   

 

Svagheter: Bortfall ej 

angivet. Urvalsförfarande 

ej beskrivet. Ej 

datamättnad. Förförståelse 

diskuteras ej. Ej 

överförbart. 

 

Kvalitetsbedömning:  

Medel, 11 poäng.  

Sex olika teman rörande 

interagerandet med hundarna 

identifierades. Dessa sex 

teman var:  

 

 Positiva känslor om 

hunden 

 Självförtroende  

 Återkallar goda  

minnen om hundar  

 Avbrott i de dagliga 

rutinerna  

 Interagerande med 

andra boende genom 

hundar 

 Ökad kommunikation 

med volontärer. 

 

Sammantaget ansågs 

deltagarna ha positiva 

inflytanden av AAA-

interventionen och hundarna 

bidrog till en förändring i 

deras dagliga liv.    

 



 

 
 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Marx, M. S., 

Cohen-Mansfield, 

J., Regier, N. G., 

Dakheel-Ali, M., 

Srihari, A. & 

Thein, K. (2010).  

 

The Impact of 

Different Dog-

related Stimuli on 

Engagement of 

Persons With 

Dementia.  

 

American Journal 

of Alzheimer’s 

Disease & Other 

Dementias, 25(1), 

37-45.  

 

doi: 

10.1177/15333175

08326976 

 

USA 

Att tillhandahålla 

vidare empirisk 

utvärdering av 

effektiviteten av 

AAT på personer 

med demens 

boende på vård- 

och 

omsorgsboenden. 

Design och metod: Kvasi-experimentell design, deltagarna 

är sina egna kontroller. Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Boende på något av de två utvalda vård- 

och omsorgsboendena. Diagnostiserad demens. 

 

Exklusionskriteier: Bipolär eller schizofren sjukdom. Ingen 

rörlighet i händerna. Oförmåga att sitta bekvämt i rullstol 

eller stol. Yngre än 60 år. MMSE-resultat högre än 23 

poäng.    

 

Urval: Icke slumpmässigt.  

 

Bortfall:1 avled under studietiden. 2 deltagare interagerade 

inte med alla hundar.  

 

Deltagare: 56 st, 79% kvinnor, 21 % män. Ålder 61-101 år, 

medelålder 87 år. Alla deltagare fick alla interventionerna så 

de kunde jämföras, fungerade som sin egen kontroll.   

 

Datainsamlingsmetod: Strukturerat.  

Samlades genom direkta observationer under interventionen 

och inskrivna i Palm One Zire 31. 

 

Instrument: Palm One Zire 31, Self-Identity Questionnaire 

(SIQ), Observational Measurement of Engagement (OME).  

 

Analysmetod: Variansanalys.  

Styrkor: Deltagargrupp 

tydligt beskriven. Adekvata 

inklusion- och 

exklusionskriterier. Tydligt 

beskriven intervention. 

Tydligt syfte. Bortfall 

angivet. Bortfallsanalys 

finns. Adekvat statistisk 

metod. Reliabiliteten 

diskuteras och instrumentet 

är reliabelt. Svagheter 

diskuteras. Stor 

undersökningsgrupp. Även 

de som inte hade tidigare 

känt intresse för djur 

inkluderades.  

 

Svagheter: Var sin egen 

kontrollgrupp. 

Urvalsförvarande vagt 

beskrivet. Ej representativt 

urval.  

Blindning ej möjligt. 

Validiteten diskuteras ej. 

Ingen powerberäkning. Ej 

generaliserbart resultat.     

 

Kvalitetsbedömning:  

Medel, 13 poäng. 

Varaktig uppmärksamhet 

för stimulit: 

Stor hund, 154,9 s 

Mellanstor hund, 133,6 s 

Liten hund, 75,2 s 

(p =0,024) 

 

Valpvideo, 160,5 s 

Riktig hund, 120,2 s 

Robothund, 115,7 s 

Plyschhund, 112 s 

Färglägga hundbild, 96,7 s 

(p=0,429) 

Positiv attityd mot stimulit: 

Stor hund, 2,8 

Mellanstor hund, 2,5 

Liten hund, 2,2 

(p =0,005) 

 

Riktig hund, 2,5 

Robothund, 2,4 

Valpvideo, 2,3 

Plyschhund, 2,3 

Färglägga hundbild, 2,0 

(p=0,034) 



 

 
 

 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

McCabe, W. B., 

Baun, M. M., 

Speich, D. & 

Agrawal, A. 

(2002). 

 

Resident dog in 

the Alzheimer’s 

Special Care 

Unit. 

 

Western Journal 

of Nursing 

Research 24(6), 

684-696. 

 

doi: 

10.1177/019394

502320555421 

 

USA 

Syftet med den här 

studien var att 

fastställa effekten av 

en bosatt hund på 

problembeteenden 

hos personer med 

Alzheimerdiagnos 

eller liknande 

störning boende på 

en specialiserad 

demensavdelning. 

 

Ett sekundärt syfte 

var att jämföra 

variationen i 

användandet av 

farmakologiska 

medel för att 

behandla 

problembeteenden 

före introducerandet 

av den bofasta 

hunden på 

avdelningen och de 

första fyra veckorna 

efter introduceringen 

av den bofasta 

hunden. 

Design och metod: Kvasi-experimentell design med pre-

posttest. Kvantitativ metod. 

  

Inklusionskriterier: Trolig Alzheimerdiagnos eller liknande 

sjukdom och boende på avdelningen där studien 

genomfördes. 

 

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

  

Urvalsmetod: Icke slumpmässigt. 

 

Bortfall: Ej angivet. 

 

Deltagare: 22 deltagare, alla boende på avdelningen. 

Deltagarna var 15 kvinnor och sju män i åldrarna 68-96 år. 

Medelålder: 83,7. 20 av deltagarna var av kaukasiskt 

ursprung, en var latinamerikansk och en afro-amerikan. 

Alla deltagare hade diagnosticerad alzheimer eller liknande 

sjukdom. 

  

Datainsamlingsmetod: Strukturerad. Observationer en gång 

i veckan i fem veckor: veckan innan hunden flyttade in och 

sedan i fyra veckor efter att hunden flyttat in.  

 

 Instrument: Nursing Home Behavior Problem Scale 

(NHBPS), formulär för medicinsk översikt. 

 

Analysmetod: Variansanalys och deskriptiv statistik. 

Styrkor: Deltagargrupp 

tyligt beskriven. 

Adekvata inklusion- 

och 

exklusionskriterier. 

Intervention tydligt 

beskriven. Tydligt 

syfte. Representativ 

deltagargrupp. 

Adekvat statistisk 

metod. Validitet och 

reliabilitet för 

instrumenten 

diskuteras, är både 

valida och reliabla. 

Svagheter diskuteras. 

Inget bortfall. 

 

Svagheter: Var sin 

egen kontrollgrupp. 

Urval vagt beskrivet. 

Blindning ej möjligt. 

Ej generaliserbar.  

 

Kvalitetsbedömning: 

Medel, 14 poäng. 

Mätningar 

beteendeproblem dagtid: 

(Vecka 1) 37,86, (vecka 2) 

29,19, (vecka 3) 32,62, 

(vecka 4) 26,14, (vecka 5) 

30,33. 

  

Mätningar 

beteendeproblem kvällstid: 

(Vecka 1) 24,62, (vecka 2) 

25,33, (vecka 3) 25,48, 

(vecka 4) 24,09, (vecka 5) 

25,19. 

 

Medelvärdet för 

aggressivitet under dagtid 

låg vecka 1 på 13,95 och 

vecka 5 hade den sjunkit till 

7,95. Samma siffror för 

irrationaliteten gick från 

11,86 till 8,23. 

 

Ingen förändring i 

läkemedelsanvändning 

noterades under studiens 

gång. 



 

 
 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Mossello, E., 

Ridolfi, A., Mello, 

A. M., Lorenzini, 

G., Mugnai, F., 

Piccini, C., … 

Marchionni, N. 

(2011). 

 

Animal-assisted 

activity and 

emotional status 

of patients with 

Alzheimer’s 

disease in day 

care. 

 

International 

Psychogeriatrics, 

23(6), 899-905. 

 

doi: 

10.1017/S104161

0211000226 

 

Italien 

Värdera 

effekten av 

AAA-

hundar på 

kognition, 

BPSD, 

emotionell 

status och 

motorik i 

svår 

Alzheimers 

sjukdom. 

Design och metod: Kvasi-experimentell design, deltagarna 

är sina egna kontroller. Kvantitativ metod. 

  

Inklusionskriterier: Demensdiagnos enl. NINCDS-ADRDAs 

kriterier, besökare på en specialiserad dagverksamhet för 

patienter med Alzheimer minst tre gånger i veckan. 

 

Exklusionskriterier: att vara sängbunden, allergisk mot djur, 

ha fysiskt funktionshinder i överkroppen, vägra interagera 

med djur, vägra medverka i studien. 

  

Urval: Icke slumpmässigt. 

 

Bortfall: Ej angivet.  

 

Deltagare: 10 deltagare, fyra kvinnor och sex män i åldrarna 

69-85. Medelålder: 79 år. Fungerar som egen kontrollgrupp.  

  

Datainsamlingsmetod: Strukturerad. Observationer och 

utvärdering innan och efter interventioner.  

 

 Instrument: Mini-Mental Staus Exam (MMSE), Severe 

Impairment Battery (SIB), Activities of daily Living (ADL), 

Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI), 

Neuropsychiatric Inventory (NPI), Cornell Scale for 

Depression in Dementia (CSDD), Observed Emotion Rating 

Scale (OERS), Agitated Behavior Mapping Instrument 

(ABMI), Motor Behavior Observation Form (MoBOF). 

 

Analysmetod: Statistisk analys.  

 

Styrkor: Deltagargrupp 

tydligt beskriven. 

Adekvata inklusions- och 

exklusionskriterier. Tydligt 

beskriven intervention. 

Tydligt syfte. Adekvat 

statistisk metod. Validitet 

diskuteras kring en del 

instrument och de anses 

valida. Svagheter 

diskuteras.  

 

Svagheter: Var sin egen 

kontrollgrupp. 

Urvalsförfarande vagt 

beskrivet. Ej representativt 

urval. Blindning ej möjligt. 

Bortfall ej angivet. 

Reliabilitet diskuteras inte 

på något instrument och 

validitet endast på några. 

Powerberäkning saknas. Ej 

generaliserbart resultat. 

Risk för att första 

interventionen påverkade 

den andra då ordningen ej 

randomiserades. 

 

Kvalitetsbedöming:  

Medel, 10 poäng. 

NPI: 

Signifikant sänkning av oro (vanlig 

dagsaktivitet 2.9; plyschhund 3.1; AAA 1.5;  

p = 0.039). 

CMAI: 

vanlig dagsaktivitet 61.2, plyschhund 55.9, 

AAA 51.2, p = 0.068. 

MoBOF:  

Ökad rörelse (vanlig dagsaktivitet 2.3; 

plyschhund 2.4; AAA; 3.1) Ökning i 

röstuttryck (vanlig dagsaktivitet 1.4; 

plyschhund 2.4; AAA 2.4).  

Signifikant ökning i attraktion för omvärlden 

(vanlig dagsaktivitet 2.5; plyschhund 2.3; 

AAA 4.0; p = 0.014). 

OERS på morgonen signifikanta skillnader: 

Ökat välbehag (vanlig dagsaktivitet 1.4; 

plyschhund 1.5; AAA 2.2; p = 0.008) 

Ökad generell uppmärksamhet (vanlig 

dagsaktivitet 1.5; plyschhund 1.7; AAA 2.3; 

p = 0.007) 

Minskad nedstämdhet (vanlig dagsaktivitet 

1.4; plyschhund 1.1; AAA 0.8; p = 0.032). 

OERS på eftermiddagen: 

Signifikant minskning av nedstämdhet 

(vanlig dagsaktivitet 1.3; plyschhund 1.1; 

AAA 0.8, p = 0.003). Andra mätningar på 

eftermiddagen inga skillnader. 



 

 
 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Nordgren, L. & 

Engström, G. 

(2012).  

 

Effects of 

Animal-Assisted 

Therapy on 

Behavioral and/or 

Psychological 

Symptoms in 

Dementia: A 

Case Report.  

 

American Journal 

of Alzheimer’s 

Disease and 

Other Dementias, 

27(8), 625-632.  

 

doi: 

10.1177/1533317

512464117 

 

Sverige 

Få en 

detaljerad 

beskrivning 

av möjliga 

effekter av 

Animal 

Assisted 

Therapy i 

ett fall av 

demens.  

Design och metod: Case report. Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Uppfylla en eller flera av 

inklusionskriterierna för AAT (ökad oro, tillbakadragen, 

kommunikationsproblem m.m.), diagnostiserad demens, ha 

bott på demensboende i över 4 veckor, inte allergisk mot 

hundar.  

 

Exklusionskriterier: Tidigare i livet ha uttryckt oro mot hund 

eller anses som olämplig för AAT av personalen, exempelvis 

ha uppvisat aggressivitet vid möte med hunden.   

 

Urval: Konsekutivt urval. 

 

Bortfall: Ej angivet. 

 

Deltagare: En kvinna, 84 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Strukturerat. Observationer. Data 

insamlades en vecka innan AATn startade, när den precis 

avslutats och 3 månader efter avslutad AAT.  

 

Instrument: Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI), 

Multi-Dimensional Dementia Scale (MDDAS), Mini-Mental 

Status Examination (MMSE), Activities in Daily Life (ADL) 

taxonomy, Quality of life-stage Dementia scale (QUALID). 

 

Analysmetod: Deskriptiv statistik. 

Styrkor: Tydligt beskriven 

deltagare. Adekvata inklusion- 

och exklusionskriterier. Tydligt 

beskriven intervention. Tydligt 

syfte. Urval beskrivet. Inget 

bortfall. Adekvat statistisk 

metod. Samtliga instrument är 

valida. MDDAS, MMSE och 

QUALID är reliabla. Svagheter 

diskuteras. Med endast en 

deltagare i studien och både 

kvalitativa och kvantitativa 

mätinstrument är det möjligt att 

studera effekterna av 

interventionen mer detaljerat.  

 

Svaghet: Ej representativt urval. 

Var sin egen kontroll. Ingen 

blindning. Alla instruments 

reliabilitet diskuteras inte. Ingen 

powerberäkning. Ej 

generaliserbar. Deltagaren fick 

en tumör som troligtvis 

påverkade vissa resultat.   

 

Kvalitetsbedömning: 

Medel, 11 poäng. 

Före AAT-Direkt efter 

AAT- 3 mån efter 

AAT. 

 

Positivt: Ökad 

kognitiv förmåga 

(MMSE 1-9-10), 

minskade psykiska 

symptom (MDDAS 7-

6-4). 

 

Negativt: Ökade 

beteendeproblem 

(MDDAS 5-9-8), 

minskad orientering 

(MDDAS 13-8-9), 

ökad smärta (MDDAS 

0-0-25), ökad fallrisk 

(MDDAS 5-10-10) 

och minskad 

livskvalitet (QUALID 

11-16-12). 

 

Marginella 

förändringar: 

ADL (22 - 20 – 21) 

Agiterad status (36- 

35 – 36). 



 

 
 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Petterson, M. & Loy, 

D. P. (2008).  

 

Comparing the 

Effectiveness of 

Animal Interaction, 

Digital Music 

Relaxation, and 

Humor on the 

Galvanic Skin 

Response of 

Individuals with 

Alzheimer’s Disease: 

Implications for 

Recreational Therapy.  

 

Annual in Therapeutic 

Recreation, 16, 126-

141. 

 

Hämtad från 

databasen Cinahl with 

Full Text. 

 

USA 

 

Syftet var 

att mäta 

influensen 

av tre olika 

rekreations-

terapier 

psyko-

sociala 

intervention

er med 

GSR 

(Galvanized 

skin 

response). 

Design och metod: Kvasi-experimentell design, single case 

study, deltagarna är sina egna kontroller. Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Boende på boendet i studien, 

Alzhemiersdiagnos, kunna klara av 30 min intervention, 

deltog frivilligt.  

 

Exklusionskriteier: Rädsla för djur och djurallergi.    

 

Urval: Icke slumpmässigt. Deltagare blev utvalda av 

terapeutiska rekreationsspecialister (TRS).  

 

Bortfall: Ej angivet. 

 

Deltagare: Fyra kvinnor, medelålder 86 år. Var sin egen 

kontrollgrupp.    

  

Datainsamlingsmetod: Strukturerat.  

GSR mättes med J&J Engineering Physiolab biofeedback 

software. 

 

Instrument: Mini-Mental Status Examination, J&J 

Engineering Physiolab biofeedback software.  

 

Analysmetod: Dataanalys gjordes genom att beräkna datans 

nivå, nivåförändring och linjernas trend för varje deltagare 

och intervention. Trenderna kategoriserades som stigande, 

sjunkande eller ingen förändring genom Split-middle 

technique. 

Styrkor: Deltagargrupp tydligt 

beskriven. Adekvata inklusions- 

och exklusionskriterier. Tydligt 

beskriven intervention. Tydligt 

syfte. Urvalsförfarande beskrivet. 

Adekvat statistisk metod. Validitet 

och reliabilitet hos instrument 

diskuteras och de är valida och 

reliabla.   Svagheter diskuteras.  

 

Svagheter: Var sin egen 

kontrollgrupp. Ej representativt 

urval, liten grupp och endast 

kvinnor. Blindning ej möjligt. 

Bortfall ej angivet. Powerberäkning 

saknas. Ej generaliserbart resultat. 

Finns risk för att interventionernas 

effekter påverkar varandras 

resultat. Hundinterventionen var 

den enda med en människa 

närvarande, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Variationer i 

hörselförmågan hos deltagarna kan 

ha påverkat deras mottaglighet för 

de olika interventionerna.   

 

Kvalitetsbedömning:  

Medel, 13 poäng. 

Sänkning (-) och 

höjning (+) av GSR 

vid respektive 

intervention 

(Humorklipp, 

digitalt akvarium 

med avslappnande 

musik och 

hundintervention). 

 

Deltagare 1:  

-26.1,  +3.4 och 

+3.7. 

 

Deltagare 2:  

+1.0, -19 och -89. 

 

Deltagare 3:  

+67, -90 och -108. 

 

Deltagare 4: 

+77, +221 och -167. 

 

Hundinterventionen 

genererade den mest 

påtagliga sänkningen 

i tre av fyra fall. 



 

 
 

 

Författare 

Artikelns 

titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Richeson, N. E. 

(2003). 

 

 Effects of 

animal-assisted 

therapy on 

agitated 

behaviours and 

social 

interactions of 

older adults 

with dementia. 

 

 American 

Journal of 

Alzherimer’s 

Disease and 

Other 

Dementias, 

18(6), 353-358. 

 

doi: 

10.1177/153331

750301800610 

 

USA 

Studien testade fyra 

hypoteser: 

1. Effekterna av AAT-

interventionen skulle 

minska agiterat 

beteende hos 

deltagarna från 

utgångsläget till testet 

direkt efter 

interventionen. 

2. Det agiterade 

beteendet hos 

deltagarna skulle öka 

från estet direkt efter 

interventionen till det 

sista kontrolltestet. 

3. Effekterna av AAT-

interventionen skulle 

öka sociala 

interaktioner hos 

deltagarna från 

utgångsläget till testet 

direkt efter 

interventionen. 

4. AAT skulle minska 

behovet av vid behov-

medicinering hos 

deltagarna. 

Design och metod: Kvasi-experimentell design, pre-posttest. Kvantitativ 

metod. 

 

Inklusionskriterier: Boende på vård- och omsorgsboende, 60 år eller äldre, 

MMSE på 15 eller mindre, diagnosticerad demenssjukdom, minst tre 

agiterade beteenden journalförda de senaste två månaderna, ha ett tidigare 

känt intresse för djur, i behov av intervention för agitation. 

 

 Exklusionskriterier: känd allergi mot hundar, rädsla eller intensivt ogillande 

mot hundar.  

 

Urval: Icke slumpmässigt. 

 

Bortfall: Två deltagare, en dog och en vägrade medverka. Deras data 

exkluderades från studien. 

 

Deltagare:15 deltagare: 14 kvinnor, en man. Ålder 63-99, medelålder var 

86,8 år. 

  

Datainsamlingsmetod: Strukturerad. Observationer. CMAI ifylldes innan 

interventionen, direkt efter samt tre veckor efter avslutad intervention. AAT 

Flow-sheet fylldes i varje dag för varje patient.  

 

Instrument: Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) och AAT-flow 

sheet.  

 

Analysmetod: Statistisk analys och variansanalys. 

Styrkor: Deltagargrupp 

tydligt beskriven. 

Tydliga inklusion- och 

exklusionskriterier. 

Tydligt beskriven 

intervention. Tydligt 

syfte. Urval beskrivet. 

Bortfall angivet och 

beskrivet. Adekvat 

statistisk metod. 

Instrumentens validitet 

och reliabilitet 

diskuteras, de är valida 

och reliabla. Svagheter 

diskuteras. 

 

Svagheter: Ej 

representativt urval. Var 

sin egen kontrollgrupp. 

Blindning ej möjligt. 

Ingen powerberäkning. 

Ej generaliserbar. 

 

Kvalitetsbedömning:  

Hög, 16 poäng. 

Medelvärden 

agiterat beteende, 

CMAI: 

(Skillnad före 

intervention – 

direkt efter 

intervention) 

65,93 – 50,53 

(p=0,001)  

(Skillnad direkt 

efter intervention 

- tre veckor efter 

intervention) 

50.53 – 54.86 

(p=0,000)  

 

Medelvärden 

sociala 

beteenden, AAT-

formulär (Första 

veckan – sista 

veckan): 15,25 – 

20,25 (p=0,009) 

 



 

 
 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Sellers, D. M. 

(2005).  

 

The Evaluation 

of an Animal-

Assisted 

Therapy 

Intervention for 

Elders with 

Dementia 

inLong-Term 

Care.  

 

Activities, 

Adaption & 

Aging, 30(1), 

61-77.  

 

doi: 

10.1300/J016v3

0n01_04  

 

USA 

Studien 

undersökte 

effekterna 

av AAT i 

sociala och 

agiterade 

beteenden 

hos äldre 

med 

demens 

inom 

långtidsvår

den.  

Design och metod: Kvasi-experimentell, single 

case study. Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad 

demenssjukdom, ha agiterat beteende, intresse 

för djur.  

 

Exklusionskriterier: Allergi mot hund  

 

Urval: Icke slumpmässigt, homogent urval. 

 

Bortfall: Ej angivet. 

 

Deltagare: Fyra deltagare. Ålder 79-95, 3 

kvinnor, 1 man. Var sin egen kontrollgrupp.  

 

Datainsamlingsmetod: Strukturerat.  

Dagliga observationer genom 15 minuters 

filminspelning av deltagarna, som sedan 

analyserades.  

 

Instrument: Agitation Behavior Mapping 

Instrument (ABMI), Social Behavior 

Observation Checklist (SBOC). 

 

Analysmetod: Variansanalys och 

observationer. Videoinspelningarna 

granskades och kodades av två granskare som 

var blindade för syftet och förhållandena.   

Styrkor: Deltagargrupp 

tydligt beskriven. 

Adekvata inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Tydligt beskriven 

intervention. Tydligt 

syfte. Adekvat statistisk 

metod. Validitet och 

reliabilitet hos 

instrumenten diskuteras, 

och båda anses vara 

valida. ABMI anses även 

vara reliabelt. Svagheter 

diskuteras. 

 

Svagheter: 

Urvalsförfarande vagt 

beskrivet. Var sin egen 

kontrollgrupp. Ej 

representativt urval, liten 

grupp.  Blindning ej 

möjligt. Bortfall ej 

angivet. För SBOC 

beräknas ingen 

reliabilitet. 

Powerberäkning saknas. 

Ej generaliserbart resultat.  

 

Kvalitetsbedömning:  

Medel, 12 poäng. 

Medelvärdet för socialt beteende (SBOC):  

2,30 vecka 1 + 3 

18,62 vecka 2 + 4 

(p =.0001) 

 

Medelvärde för agiterat beteende (ABMI): 

6,58 vecka 1 + 3  

2,18 vecka 2 + 4 

(p 0 .0001) 

 

Socialt beteende (v. 1 – 2 – 3 – 4): 

Deltagare 1:  

0.98 – 16.38 – 5.64 – 17.76. 

Deltagare 2: 

3.98 – 21.58 – 1.12 – 22.52. 

Deltagare 3: 

1.84 – 22.10 – 2.14 – 22.54. 

Deltagare 4: 

1.60 – 12.44 – 1.06 – 13.60. 

 

Agiterat beteende (v. 1 – 2 – 3 – 4): 

Deltagare 1: 

3.52 – 0-98 – 4.16 – 0.20. 

Deltagare 2: 

3.28 – 0.76 – 3.84 – 2.08. 

Deltagare 3: 

8.74 – 0.66 – 7.80 – 0.12. 

Deltagare 4: 

9.44 – 9.82 – 11.86 – 2.84. 



 

 
 

Bilaga 3 

Kvalitetsgranskning av artikel med kvantitativ metod 

Forskningsmetod: RCT CCT (ej randomiserad) 

  Multicenter, antal center:………………………. 

  Kontrollgrupp/er:………………………………… 

 

Patientkarakteristika: Antal:……………………………………………. 

   Ålder:…………………………............................ 

   Man/Kvinna:……………………………………. 

 

Kriterier för inkludering/exkludering  

Adekvat inkludering/exkludering? Ja Nej  

 

Intervention……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Vad avsåg studien att studera? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Urval 

Urvalsförfarande beskrivet? Ja Nej 

 

Representativt urval?  Ja Nej 

 

Likvärdiga grupper vid start? Ja Nej  

 

Förekom blindning?  Ja Nej  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Bortfall 

Anges bortfall?  Ja Nej 



 

 
 

Bortfallsanalys beskriven?  Ja Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej 

 

Adekvat statistisk metod?  Ja Nej 

 

Etiskt resonemang?  Ja Nej 

Etiskt resonemang kring hund Ja Nej 

 

Resultatens tillförlitlighet 

Diskuteras instrumentens validitet? Ja Nej 

Diskuteras instrumentens reliabilitet? Ja Nej 

Är instrumenten valida?  Ja Nej  

Är instrumenten reliabla?  Ja Nej  

Diskuteras svagheter?  Ja Nej 

 

Finns powerberäkning?  Ja Nej 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja Nej 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sammanfattat bedömning av kvalitet 

Låg  Medel  Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 

Kvalitetsgranskning av artikel med kvalitativ metod 

Finns ett tydigt syfte?  Ja Nej 

Patientkarakteristika: Antal:……………………………………………. 

   Ålder:…………………………............................ 

   Man/Kvinna:……………………………………. 

 

Är kontexten presenterad?  Ja Nej 

 

Etiskt resonemang?  Ja Nej 

 

Etiska resonemang kring hund? Ja Nej 

 

Urval 

Relevant?  Ja Nej 

Strategiskt?  Ja Nej 

Bortfall beskrivet? Ja Nej Antal: …………. 

 

Metod för urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej 

Metod för datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej 

Metod för analys tydligt beskriven?  Ja Nej 

 

Giltighet 

Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 

Råder datamättnad?  Ja Nej Vet ej Ej aktuellt 

Råder analysmättnad?  Ja Nej Vet ej 

Diskuteras förförståelse?  Ja Nej Vet ej 

Diskuteras svagheter?  Ja Nej 

 

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej  

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? Ja Nej 

Resultatet logiskt i förhållande till forskningsfrågan?  Ja Nej 

Är resultatet överförbart?  Ja Nej 



 

 
 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattat bedömning av kvalitet 

Låg  Medel  Hög 

 

 

 


