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Sammanfattning 

Bakgrund: I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar antalet människor som kan komma 

att diagnosticeras med olika former av demenssjukdom. Det finns ett behov av 

komplementära behandlingsformer då den medicinska behandling som erbjuds inte alltid är 

tillräcklig. Detta då demenssjukdom kan medföra beteendemässiga-och psykiska symtom. 

Om dessa symtom inte lindras riskerar det att skapa ett lidande och svårigheter i 

omvårdnaden. 

Syfte: Undersöka om vårdhunden kan påverka symtom hos personer med demenssjukdom då 

behandlingen utförs på särskilt boende och i dagverksamhet. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes där 11 vetenskapliga artiklar användes. Alla hade en 

kvantitativ ansats och söktes fram via databaserna; CINAHL, PsycINFO och PubMed. 

Datamaterialet analyserades med en integrerad analys. 

Resultat: Analysprocessen resulterade i tre kategorier. Den första kategorin utgjordes av 

förändrade beteendesymtom. Animal- assisted therapy visade sig minska beteenden som 

aggressivitet och agitation. Den andra kategorin var förändrade psykiska symtom. 

Behandlingen minskade depression och ökade livskvalitén. Den tredje och sista kategorin 

innefattade förändrade sociala interaktioner. Animal- assisted therapy visade sig förbättra 

engagemang och samarbetsförmåga. 

Slutsatser: Vårdhunden kan vara ett verktyg i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. 

 

Nyckelord 
Djurterapi, vårdhund, demenssjukdom, särskilt boende, dagverksamhet 
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1 Inledning 
Genom den kliniska erfarenhet vi tillskansat oss i mötet med personer med demenssjukdom 

har vi erfarit att de vedertagna behandlingsformer som tillämpas inte alltid räcker till. Som en 

följd av detta har intresset för komplementära behandlingsmetoder vid demenssjukdom ökat. 

I vårt tidigare kliniska arbete har vi sett hur hundens närvaro kan skapa en positiv miljö. 

Därför vill vi fördjupa oss i den komplementära behandlingsmetoden Animal- assisted 

therapy, som innefattar vårdhunden. Detta för att utforska om vårdhunden kan vara ett 

verktyg för sjuksköterskan i omvårdnad och behandling, utöver att skapa en trivsam miljö.  
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2 Bakgrund 

2.1 Demenssjukdom 

Den största riskfaktorn för att utveckla demenssjukdom är åldrande. Befolkningens 

levnadsålder ökar och därmed även antalet personer som drabbas av demenssjukdom 

(Winblad et al., 2016). Demens är ett samlingsnamn för primärdegenerativa sjukdomar som 

angriper centrala nervsystemet. Med tiden drabbas en allt större del av hjärnan vilket leder till 

en ökad symtombild (Tiger, 2002). Nio av tio personer med demenssjukdom uppvisar någon 

form av beteendemässiga och- eller psykiska symtom (BPSD). Symtomen kan vara svåra att 

möta för både anhöriga och sjuksköterskan och de kan orsaka ett stort lidande för personen 

som är drabbad. Exempel på beteendemässiga symtom är agitation, aggressivitet, skrik och 

vandring. Psykiska symtom kan vara depression, ångest, vanföreställningar och apati 

(Socialstyrelsen, 2010). För personer med demenssjukdom är en väl planerad och noggrant 

utformad omvårdnad den viktigaste och mest verksamma behandlingsåtgärden. Detta 

eftersom de beteendemässiga-och psykiska symtomen ofta beror på hur omvårdnaden 

genomförs eller hur vården bemöter och kommunicerar med personen med demenssjukdom. 

Trygghet, välbefinnande, gemenskap och lagom anpassade krav är centralt för att personer 

med demenssjukdom, som uttrycker beteendemässiga- och psykiska symtom, ska uppleva 

mening och sammanhang (Skovdal & Kihlgren, 2011). De nationella riktlinjerna för vård och 

omsorg vid demenssjukdom rekommenderar att all vård och omsorg ska bygga på ett 

personcentrerat förhållningssätt. Det syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer 

personlig samt att beteendemässiga- och psykiska symtom ska tolkas utifrån den drabbades 

perspektiv (Socialstyrelsen, 2010). Komplementära behandlingar vid demenssjukdom är ett 

sätt att göra vården och omsorgen för personer med demenssjukdom mer personcentrerad. 

Exempel på komplementära behandlingar vid demenssjukdom kan vara musik och dans, 

taktil massage och minnesterapi, kallad reminiscens (Svenskt Demenscentrum, 2015). 

Demens som begrepp avser i den här litteraturstudien samlingsbegreppet för de 

primärdegenerativa sjukdomar som angriper centrala nervsystemet.   

2.2 Att vårda personer med demenssjukdom 

Sjuksköterskans uppgifter i omvårdnaden av personer med demenssjukdom är att ta tillvara 

patientens resurser utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, vidta åtgärder för att behandla och 

lindra symtom i förhållande till patientens livssituation samt stödja patientens autonomi och 

integritet. Det är också sjuksköterskans uppgift att samarbeta med andra professioner för att 
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kunna erbjuda en heltäckande vård samt följa upp läkemedelsbehandling i samarbete med 

läkare (Stockholms Läns Landsting- Viss, 2016). Socialstyrelsen rekommenderar ett 

multiprofessionellt teamarbete i arbetet med personer med demenssjukdom. Det 

multiprofessionella teamarbetet syftar till att skapa kontinuitet i vården och omsorgen. Detta 

då bedömningar av personer med demenssjukdom kräver att flera professioner deltar för att 

tillgodose en personcentrerad vård (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Läkemedelsverket samt Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer för beteendemässiga- 

och psykiska symtom vid demenssjukdom utgår från en kartläggning av beteendet 

(Läkemedelsverket, 2008; Socialstyrelsen, 2014). Denna kartläggning ska ha sitt fokus på 

symtom, vad som utlöser beteendet samt andra eventuella sjukdomar. Personer med 

demenssjukdom har komplexa behov, särskilt då symtomen yttrar sig som beteendemässiga- 

och psykiska symtom. Detta kan vara en utmaning för sjuksköterskan och det är 

betydelsefullt att hen förstår de underliggande orsakerna bakom symtomen för att verka för 

god hälsa, säkerhet och livskvalité (King, 2012).  Det finns också en risk att vården låter egna 

föreställningar av personen med demenssjukdom bilda utgångspunkt för 

omvårdnadshandlingar.  Det förekommer att vården utför tvångsåtgärder såsom bälte och 

sänggrindar. Detta till följd av brist på kommunikation som kan leda till upplevelser av 

försämrat samspel och respekt. Dessa komponenter kan även leda till att sjuksköterskan 

upplever ett misslyckande som i sin tur kan öka avståndet till patienten (Rahm- Hallberg, 

2011). Sjuksköterskan kan inledningsvis möta personen med demenssjukdom i personens 

eget hem. I takt med att symtombilden försvåras återfinns allt fler i särskilt boende 

(Socialstyrelsen, 2011). 

2.3 Särskilt boende 

Flytten till ett vårdboende kan utgöra en kontrast mot individens hemmiljö. Det kan innebära 

ett begränsat liv, mindre valfrihet och stimulans. Att leva tätt inpå främmande människor kan 

bidra till känslor av otrygghet och oro. Å andra sidan kan det även innebära trygghet, service 

och en känsla av att ingå i en positiv gemenskap. Personer med demenssjukdom kan 

uppleva svårigheter med att vistas i en miljö med för mycket stimuli från ovidkommande ljud 

och synintryck vilket kan bero på att de har en lägre stresströskel, en nedsatt sjukdomsinsikt 

samt en sviktande omdömesförmåga (Wijk, 2011).  De bör därmed vara i en trygg och 

skyddande atmosfär där en personcentrerad omvårdnad tillämpas. Detta omfattar även 

boendemiljön, vilket inbegriper att se människan, individanpassa vården, utgå från individens 
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världsbild samt skapa en positiv social miljö. Då dessa komponenter tas i bruk bidrar det även 

till att främja en hemlik miljö och undgå känslan av institution (ibid.). Socialtjänstlagen 

benämner särskilda boendeformer för äldre som särskilt boende för äldre. I den här 

litteraturstudien benämns särskilt boende för äldre som särskilt boende (Socialstyrelsen, 

2011). 

2.4 Dagverksamhet 

I tidiga stadier av demens förekommer det att personer med demenssjukdom bor kvar i det 

egna hemmet men deltar i dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Syftet med 

dagverksamhet är att ge vård och omsorg till personer med demenssjukdom samt bidra till 

avlastning för anhöriga och hemtjänstpersonal. Verksamheten ska ge möjlighet till social 

samvaro, ge en struktur till det dagliga livet samt erbjuda aktivitet och sysselsättning 

(Socialstyrelsen, 2014). I den här litteraturstudien inkluderas studier som utförts i denna 

miljö.  

2.5 Djur i vården- en historisk tillbakablick 

Det första dokumenterade fallet där djur i vården omnämns innefattar ett mentalsjukhus i 

England, som år 1792 använde sig av fåglar och kaniner i sin behandlingsplan (Hooker, 

Holbrook- Freeman & Stewart, 2002). Det skulle dock dröja fram till 1960-talet innan den 

vetenskapliga forskningen om djurens effekt på människan tog fart. Detta i samband med 

att den amerikanska barnpsykologen Boris Levinson började använda hunden som verktyg i 

sin terapiverksamhet. Han myntade även begreppet Pet therapy. Levinsons studier och 

praktiska arbete med hunden visade att kontakten med djuret tillgodoser ett basbehov hos 

människan. Då Levinson märkte att hunden fungerade som en isbrytare i behandlingen av 

svårt tillbakadragna barn, började han regelbundet ta med sig djuret till terapisessionerna. 

Hunden fungerade som en “tyst terapeut”, mildrade barnets försvar och skapade en grund för 

kommunikation (Beck & Katcher, 1996). I modern tid har hästar använts i vård av 

krigsveteraner med posttraumatiskt stressyndrom (McLean, 2011). Andra djur som har 

använts inom demensvården för att förbättra olika beteendemässiga- och psykiska symtom är 

akvariefiskar (Edwards, Beck & Lim, 2014).  

2.6 Vårdhunden idag 

En blivande vårdhund väljs ut med omsorg och testas för sin lämplighet att arbeta inom 

vården. Innan hunden kan påbörja utbildningen måste den uppfylla ett flertal centrala 

egenskaper. Hunden ska bland annat inneha psykisk- och fysisk mognad samt vara minst ett 
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år gammal. Den ska även visa ett stort intresse för att samarbeta och leka med både 

familjemedlemmar och obekanta personer. Att främmande individer uppvisar ett ovanligt 

beteende, yvigt rörelsemönster eller annorlunda tal får inte heller utgör ett hinder för hunden. 

Hunden ska även inneha förmågan att koppla av i stökiga situationer samt känna sig trygg i 

nya och ovanliga miljöer. Sist men inte minst ska hunden och dess förare arbeta och 

samarbeta mycket väl tillsammans (Höök, 2011). Efter att urvalsprocessen är klar får hunden 

och föraren arbeta tillsammans med utvalda hundinstruktörer som under 6-12 månader tränar 

hunden i alla de moment som krävs. Under nästa steg i utbildningen lär sig föraren hur 

hunden kan delta i omvårdnadsarbetet, vilket innefattar ett brett spektrum av aktiviteter för 

fysisk, psykisk, kognitiv och social träning. Slutligen genomför hunden och föraren ett 

praktiskt prov, vilket är förlagd till en vårdmiljö där bådas lämplighet bedöms. Om de klarar 

slutprovet diplomeras de till ett professionellt vårdhundsteam (Höök, 2010). En vårdhund 

arbetar på remiss från legitimerad sjuksköterska eller annan legitimerad vårdpersonal och 

insatsen ska alltid föregås av en vårdplan (Lundström & Blusi, 2012).  

 

Internationellt används främst begreppen Animal-Assisted Therapy (AAT) samt Animal-

Assisted Activity (AAA) för arbete med hundar i vården (Höök, 2010). AAT är en form av 

terapi som utförs på remiss från legitimerad vårdpersonal. Syftet med AAT är att vara en 

kompletterande behandlingsmetod gentemot beteendemässiga- och psykiska symtom. AAT 

inleds med att behandlingen planeras tillsammans med hundföraren, eventuella närstående 

samt kontaktpersonen. Åtgärden ska dokumenteras löpande i vårdplanen.  (Lundström & 

Blusi, 2012).  

 

AAA innebär enbart aktivitet med en hund och utgörs av att hunden antingen kommer på 

besök till ett särskilt boende eller att den bor på det särskilda boendet. Syftet är att individen 

genom kontakt med hunden ska få ett ökat välbefinnande samt att socialiseringen mellan 

individer ska förbättras. AAA har inte samma krav på individuell planering samt 

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

 

I artiklarna som granskats förekommer ett flertal benämningar för att beskriva djurterapi. Det 

mest förekommande är AAT. I denna litteraturstudie benämns djurterapi som AAT. 
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2.7 Hunden i hälso- och sjukvården 

Patientens intressen och säkerhet regleras genom Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

och Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Enligt dessa ska all vård och omsorg vara säker och 

bedrivas med god kvalitet. I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) förtydligas kraven på 

vårdgivaren att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete vilket ska främja hög patientsäkerhet 

inom hälso- och sjukvården samt annan jämförlig verksamhet. Då en hund används inom ett 

särskilt boende inkluderas vårdinsatsen i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Detta 

innebär att alla tänkbara risker ska identifieras och att rutiner för att förebygga dessa risker 

tas fram och dokumenteras. Verksamheten är ansvarig för kvalitetsarbetet också då det 

handlar om en vårdhund som hyrs in. Sjuksköterskans säkerhet regleras 

genom arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) som ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt uppnå en god arbetsmiljö för alla arbetstagare (Socialstyrelsen, 2014). 

2.8 Risker med vårdhund 

Det finns många olika risker att ta hänsyn till då en vårdhund används i 

omvårdnadssammanhang. Till riskerna räknas bland annat allergi och överkänslighet hos de 

boende samt smitta och smittspridning då hunden kan bära på bakterier, parasiter och 

svampar. Fysiska skador, såsom bett, kan också utgör en fara. Krav på god hygien gällande 

både människan och hunden är grundläggande. En förutsättning för att undvika 

smittspridning är goda rutiner för städning, rengöring och desinfektion. Även rutiner som 

reglerar om och när vårdhunden får ha kontakt med boende eller personal samt i vilka 

utrymmen vårdhunden får eller inte får vistas, är betydelsefulla. Djurhållaren är också skyldig 

att informera alla som kommer i kontakt med vårdhunden om smittskyddsförebyggande 

åtgärder samt goda hygienrutiner (Socialstyrelsen, 2014). Verksamheten ska planeras så att 

personer med hundrädsla inte riskerar att komma i kontakt med vårdhunden då detta kan 

innebära ohälsa för den enskilda individen. En annan aspekt att beakta är om någon i 

verksamheten motsätter sig beslutet att införa vårdhund och detta leder till att individen ifråga 

utsätts för kränkning till följd av sitt ställningstagande. Arbetet med hund i vård och omsorg 

får heller inte innebära att resurser tas från den löpande verksamheten och på så vis leder till 

stress och ökad arbetsbörda för de vårdgivare som inte är direkt involverade i arbetet med 

vårdhunden. Det är också viktigt att vården håller samma kvalité för alla boende oavsett om 

deras omvårdnad innefattar vårdhunden eller inte (ibid.) 
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2.9  Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har Maslows behovsteori valts (Maslow, 2013). Detta då hans 

teori angående människans grundläggande behov stämmer väl överens med de behov som 

vårdhunden, genom sin närvaro kan tillfredsställa hos personer med demenssjukdom. I och 

med att demenssjukdomen kan skapa brister i individernas känsla av trygghet och gemenskap 

fokuserar denna uppsats på dessa nivåer i behovstrappan.  

 

2.9.1 Maslows Behovsteori 

Maslows behovsteori utgår från att människan är fri och oberoende samt själv i stånd att 

påverka sitt liv. Grunden i teorin är att de mänskliga basbehoven ska uppfyllas. 

Demenssjukdom kan medföra att den drabbade förlorar sitt oberoende och möjligheten att 

påverka sitt liv. Ansvaret för att ta tillvara individens behov övergår då bland annat till 

sjuksköterskan.  Behoven i behovsteorin är rangordnade i form av en behovstrappa, vilken är 

indelad i fem nivåer. Den första nivån utgörs av fysiologi, den benämns och består av de 

basbehov som människan har såsom mat, sömn och vatten. Då basbehoven tillfredsställts kan 

människan fokusera på andra faktorer i livet såsom trygghet, vilket till exempel inrymmer en 

stabil vardag. Nivå två har därmed uppnåtts. Nivå tre utgår från att människan, då hon känner 

trygghet, börjar söka gemenskap, till exempel genom att finna kärlek och bilda familj. Då 

detta åstadkommits skapas ett behov relaterat till självkänsla, vilken ingår i nivå fyra, och 

manifesterar sig i två former av uppskattning. Den enkla formen av uppskattning utgörs av 

makt och respekt från andra. Självförtroende och självrespekt inbegriper den komplicerade 

formen, i och med att dessa komponenter kräver ett stort engagemang från den enskilda 

människan. Den sista nivån kräver att alla tidigare nivåer är uppfyllda.  Här står det ständigt 

utvecklande och föränderliga självförverkligandet i fokus. Grundprincipen är att människan 

ska förverkliga alla sina möjligheter, bli allt hon kan bli.  Denna litteraturstudie fokuserar på 

nivå två och tre i behovstrappan, som är trygghets- och gemenskapsbehovet. Människan 

behöver känna att hon ingår i en meningsfull gemenskap tillsammans med andra (Maslow, 

2013). Individer som vistas länge i vårdmiljö, såsom personer med demenssjukdom, är 

särskilt utsatta. Därmed blir det viktigt att sjuksköterskan hjälper och stöttar individen att 

tillgodose dennes behov (Rahm- Hallberg, 2011). 
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3 Problemformulering 

 

Befolkningsmängden i Sverige ökar och vi blir allt äldre. Detta leder till att antalet människor 

som diagnostiseras med olika former av demenssjukdomar kommer att bli fler. Nio av tio 

personer med demenssjukdom lider av beteendemässiga- och psykiska symtom (BPSD). En 

effekt av dessa symtom innebär även svårigheter gällande sociala interaktioner. Personer med 

demenssjukdom kan uppleva en förlust av sitt oberoende och möjligheten att påverka sitt liv. 

Ansvaret för att ta tillvara individens behov övergår då bland annat till sjuksköterskan. 

Till följd av beteendemässiga- och psykiska symtom kan sjuksköterskan uppleva hinder i 

kommunikation och samspel med personer med demenssjukdom. Aktuell behandling utgörs 

bland annat av farmakologisk behandling men den är ofta otillräcklig. Effekten blir inte alltid 

den önskade, och ibland även den motsatta. Utöver farmakologisk behandling finns 

komplementära behandlingsformer att tillgå, såsom taktil massage, musik och minnesterapi, 

kallad reminiscens. En annan komplementär behandlingsform är AAT, som innefattar 

vårdhund. Det finns skäl att utforska om AAT som behandlingsform kan påverka de 

beteendemässiga- och psykiska symtomen och sociala interaktioner.  
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4 Syfte 

Undersöka om vårdhunden kan påverka symptom hos personer med demenssjukdom då 

behandlingen utförs på särskilt boende och i dagverksamhet. 

5 Metod 

Den systematiska litteraturstudiens metod presenteras i två delar. Det första avsnittet omfattar 

datainsamlingen med databaser, sökstrategi, avgränsningar, litteratursökning, urval och 

kvalitetsgranskning. Andra avsnittet utgörs av dataanalysen.  

5.1 Datainsamling 

5.1.1 Databaser 

Databaserna CINAHL (Comulative Index to Nursing and Allied Health Litterature), PubMed 

och PsycINFO har varit utgångspunkt för datainsamlingen i den här uppsatsen. CINAHL 

innehåller huvudsakligen omvårdnadslitteratur, PubMed har fokus på medicinsk vetenskaplig 

litteratur och PsycINFO utgår från medicin, omvårdnad samt andra närbelägna områden 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

5.1.2 Sökstrategi 

Olika databaser har olika ordlistor i vilka ämnesord söks fram. I CINAHL och PsycINFO 

kallas ämnesorden för subject headings och i PubMed kallas de för MeSH- termer. När 

ämnesorden identifierats i respektive databas utfördes sökkombinationer som bedömdes 

relevanta för uppsatsens syfte. Fritextord innebär att sökningen inte utgår från ämnesord 

(Östlundh, 2012). Fritextord användes i alla tre databaserna. Trunkering användes för att öka 

antalet träffar då det innebär att begreppets alla olika böjningsformer kommer med i 

sökningen. Trunkering användes i alla tre databaserna. Boolesk söklogik, som innebär att 

flera sökord kan användas tillsammans i samma sökning, användes i alla tre databaserna 

(ibid.).  

 

5.1.3 Inklusionskriterier 

Enbart vetenskapliga artiklar var relevanta för litteraturstudien och den vetenskapliga nivån 

kontrollerades genom Ulrichsweb vilket Henricson (2012) beskriver som lämpligt för att 

säkerställa kvaliteten av artiklar. Innan sökningarna påbörjades gjordes avgränsningar. 

Artiklarna skulle ha ett abstrakt, vara peer-reviewed samt omfatta tidsperioden år 2001-2016. 
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Peer-reviewed betyder att artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift samt granskad av 

experter (Östlundh, 2012).  Ytterligare avgränsningar var att enbart inkludera personer med 

demenssjukdom boende i särskilt boende samt personer med demenssjukdom som besöker 

dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Ingen geografisk begränsning valdes.  

 

5.1.4 Exklusionskriterier 

Artiklar med utgångspunkt i Animal Assisted Activity exkluderades då denna verksamhet 

inte kan anses vara ett redskap för sjuksköterskan i hens arbete med personer med 

demenssjukdom. Artiklar om andra djur än hundar exkluderades också.  

 

5.1.5 Litteratursökning 

Litteratursökningen ska fånga in alla relevanta referenser och vara så specifik som möjligt 

relaterat till litteraturstudiens syfte (Kristensson, 2014). Denna litteraturstudies 

litteratursökning påbörjades som en pilotsökning för att få en överblick över den aktuella 

forskningen i ämnet. Då området kartlagts fortsatte sökningen i databasen CINAHL.  Där 

identifierades ämnesorden, som i databasen kallas subject headings. Ämnesorden var; pet 

therapy, dementia, nursing homes, och nursing care. Utöver dessa ämnesord användes 

fritextorden animal- assisted therapy och dementia care. Begreppet nurs användes med 

trunkering. I PsycINFO heter ämnesorden Thesaurus och de var samma som ämnesorden i 

CINAHL. Fritextorden var desamma i båda databaserna.  Begreppet nurs användes även här 

med trunkering. I PubMed kallas ämnesorden Mesh- termer. De valda ämnesorden var; 

animal- assisted therapy, dementia, nursing homes och patient care. Som fritextord användes; 

pet therapy och dementia care. Begreppet nurs användes också här med trunkering. Den 

booleska sökoperatören AND användes, vilket gav träffar som inkluderade kombinerade ord 

(Östlundh 2012). Exempel på kombinerade ord var animal- assisted therapy/pet therapy AND 

dementia. Detta sökförfarande användes i alla tre databaserna (Bilaga A, B & C).  

 

5.1.6 Urval 

Kristensson (2014) presenterar datainsamlingen som en process i flera steg. När 

litteratursökningen gjorts måste materialet sållas för att nå fram till det som är relevant för 

litteraturstudiens syfte. Sammanlagt antal träffar för denna litteraturstudies litteratursökning 

blev 348 stycken. Samtliga av dessa titlar lästes. Gällande Abstrakt lästes 63 stycken i 

CINAHL, 85 stycken i PsycINFO och 44 stycken i PubMed. Ett flertal var dubbletter. I 
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fulltext lästes 37 stycken i CINAHL, 57 stycken i PsycINFO samt 30 stycken i PubMed. Ett 

flertal var dubbletter (Bilaga A, B & C). Av dessa valdes 12 artiklar som gick vidare till 

kvalitetsgranskning (Bilaga D). Dessa återfanns som dubbletter i ett flertal sökkombinationer 

i respektive databas. Artiklarna valdes ut till kvalitetsgranskning då de överensstämde med 

litteraturstudiens syfte.   

 

5.1.7 Kvalitetsgranskning 

Enligt Kristensson (2014) ska granskaren avgöra kvalitetsnivån på de olika studierna. Det 

publiceras en stor mängd vetenskapliga publikationer. Vissa av dem håller en hög kvalité 

medan andra har lägre kvalité. På grund av detta måste granskaren säkerställa att det valda 

materialet överlag håller en hög kvalitetsnivå så att de kan ingå i litteraturstudiens resultat 

(ibid.). Granskningsprocessen ska vara ett gemensamt arbete för de personer som författar 

litteraturstudien. Detta för att kunna jämföra och diskutera vilka studier som i slutänden ska 

inkluderas i litteraturstudien. En kvantitativ bedömningsmall enligt Carlsson & Eiman (2003) 

har använts (Bilaga E). Mallen har modifierats då den är utformad för patienter med 

lungcancerdiagnos. Istället omformulerades den till att innefatta personer med 

demenssjukdom. Bedömningsmallens poängsystem var utformat så att varje fråga tilldelades 

noll till tre poäng. Noll poäng innebar att bedömningskriteriet inte uppfylldes. Tre poäng 

innebar att bedömningskriteriet uppfylldes väl. Bedömningsmallens maxpoäng var 47. 

Respektive artikels poäng omvandlades till en procentsats. Grad I innebar att artikeln skulle 

uppnå minst 80 % vilket då tydliggjorde att artikeln var av hög kvalité. Hög kvalité 

motsvarade 38-47 poäng. Grad II innebar att artikeln uppnådde minst 70 % och då var av 

medelgod kvalité. Medelgod kvalité motsvarade 33-37 poäng. Grad III innebar att artikeln 

uppnådde minst 60 % vilket medförde att artikeln var av låg kvalité. Låg kvalité utgjordes av 

en poäng mellan 28-32.  Av de 12 artiklar som kvalitetsgranskades bedömdes 11 ha hög 

kvalité och en bedömdes vara av låg kvalité. Artikeln med låg kvalité exkluderades. 

 

5.2 Dataanalys 

Förfarandet för denna litteraturstudie innebar att författarna läste artiklarna var och en för sig 

och vid efterföljande diskussioner framkom en samsyn relaterat till artiklarnas resultat. 

Analysmetoden som användes i denna uppsats var inspirerad av Kristensson (2014). 

Analysmetoden kallas integrerad analys och innebär att resultat presenteras på ett 

överskådligt sätt samt utförs i tre steg. Steg ett innebar att de valda artiklarna lästes flera 
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gånger för att identifiera likheter och skillnader relaterat till resultaten. I steg två skapades 

etiketter av de likheter och skillnader som framkom. Likheter kunde exempelvis vara 

minskad agitation och minskad aggressivitet. Skillnader kunde vara minskade depressiva 

symtom och ingen förbättring av psykiska symtom. I steg tre delades etiketterna in i 

kategorierna; förändrade beteendesymtom, förändrade psykiska symtom samt förändrad 

social interaktion. Detta för att åskådliggöra resultaten. 

 

Tabell 1. Exempel dataanalysprocess. 

Etiketter Kategorier 

Minskad agitation 

Förändrade beteendesymtom Minskad aggressivitet 

Ingen förbättring av beteendesymtom 

Minskad apati 

Förändrade psykiska symtom 
Minskade depressiva symtom 

Minskad irritabilitet 

Ingen förbättring av psykiska symtom 

6 Forskningsetiska överväganden 

I en litteraturstudie måste det framgå om de granskade studierna har utförts på ett etiskt 

försvarbart sätt (Forsberg & Wengström, 2013). Antingen ska en etisk kommitté ha godkänt 

studien eller ska noggranna etiska överväganden ha gjorts. I denna litteraturstudie hade sex 

stycken artiklar ett redovisat godkännande av en etisk kommitté. Tre artiklar var publicerade i 

tidskrifter som var medlemmar av Committee on Publication Ethics (COPE). En artikel var 

publicerad i en tidskrift som hade som krav att studien skulle vara utförd under etiska och 

ansvarsfulla former. En artikel redovisade enbart att deltagarna eller deras anhöriga lämnat ett 

informerat samtycke. Alla resultat som framkommit under arbetet med litteraturstudien har 

redovisats, oavsett om det överensstämmer med författarnas tidigare erfarenheter eller åsikter. 
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7 Resultat 

Litteraturstudien utgår från 11 vetenskapliga artiklar. Alla artiklarna hade en kvantitativ 

ansats (Bilaga D). Studiedesignen var experimentell samt kvasi- experimentell. Experimentell 

design innebär att en intervention sker, att studien har en kontrollgrupp att jämföra resultatet 

mot samt att studien är randomiserad. Kvasi- experimentell design innebär att intervention 

finns men studien brister i kontroll och- eller randomisering (Kristensen 2014). Av de 

granskade studierna var ungefär hälften jämförande studier med en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Övriga utfördes med enbart interventionsgrupp. I de studier där enbart en 

interventionsgrupp användes jämfördes utgångsvärdet (baseline) med värdet efter 

behandlingens genomförande eller i samband med uppföljning (follow up). I de fall en 

kontrollgrupp användes påvisades två utfall. Antingen var symtombilden oförändrad eller så 

försämrades symtomen.  

 

Det väsentliga resultatet visade att AAT som behandlingsform kan ge en symtomförbättring 

hos personer med demenssjukdom avseende minskade beteendesymtom, minskade psykiska 

symtom och förbättrad social interaktion.  

7.1 Förändrade beteendesymtom 

AAT minskade aggressiva beteenden (Kanamori et al., 2001). Efter AAT minskade även 

agiterande beteenden, antingen i direkt anslutning till interventionen eller som en generell 

minskning (Richeson, 2003; Sellers, 2005).  Dock visade en av dessa studier, vid 

uppföljningsfasen, att det agiterande beteendet hade återkommit (Richeson, 2003). En 

långvarig minskning av verbalt utåtagerande beteende påvisades (Nordgren & Engström, 

2014) och en fallstudie som inkluderade en kvinna visade att den effekten kvarstod över tid 

(Nordgren & Engström, 2012). 

 

Endast mindre förändringar, relaterat till fysiskt aggressivt beteende konstaterades direkt efter 

interventionen. (Nordgren & Engström, 2014). Däremot visade en annan studie att ingen 

förbättring gick att påvisa efter interventionen gällande ett aggressivt- och agiterande 

beteende (Majic, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013). 

7.2 Förändrade psykiska symtom 

Ångestsymtom relaterat till demenssjukdom minskade efter AAT (Kanamori et al., 2001). 

Hos personer med demenssjukdom som led av depression visade två studier att en förbättring 
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uppnåddes efter intervention (Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013; Nordgren & 

Engström, 2014). Under pågående behandling med AAT konstaterades ett ökat välbefinnande 

men då AAT avslutades upphörde behandlingseffekten (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 

2006).  

 

Det fanns också studier som enbart visade små förändringar gällande psykiska symtom efter 

intervention (Nordgren & Engström, 2012; Majic, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013). 

 

7.3 Förändrade sociala interaktioner 

En förbättrad social interaktion, engagemang samt kontakt med yttervärlden påvisades 

(Sellers, 2005; Marx, Cohen-Mansfield, Regier, Dakheel-Ali, Srihari & Thein, 2010; Kramer, 

Friedmann & Bernstein, 2009). En annan studie konstaterade att förmågan till social 

interaktion förbättrades i direkt anslutning till interventionen. Efter behandlingens avslutande 

hade effekten gått tillbaka (Richeson, 2003). Spontanitet i mötet med andra människor 

förbättrades under behandlingens första halvår. Under andra halvåret observerades en 

försämring (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2006). En fallstudie som observerade en kvinna 

visade på att AAT ökade förmågan till samarbete. Effekten kvarstod efter att behandlingen 

avslutats (Nordgren & Engström, 2012). 

 

Ingen förbättring påvisades relaterat till psykosociala funktioner (Travers, Perkins, Rand, 

Bartlett & Morton, 2013). 
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8 Diskussion  

Diskussionen delas upp under rubrikerna metoddiskussion och resultatdiskussion med 

efterföljande underrubriker.  

8.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik följer en diskussion kring litteraturstudiens tillvägagångssätt samt 

metodologiska styrkor och svagheter. 

 

8.1.1 Inledning av litteratursökning 

Litteraturstudiens inledande sökning innefattade endast fritextord. Detta då författarna inte 

var insatta i adekvat sökstrategi, vilket ledde till att relevanta artiklar missades. Mycket 

onödig tid lades på processen och hindrade de fortsatta sökningarna. I efterhand insåg 

författarna att mer utförlig hjälp av bibliotekarie skulle ha efterfrågats tidigare. Utan 

bibliotekariens kunskap hade litteraturstudiens kvalité riskerat att bli sämre på grund av att 

relevanta artiklar inte identifierades. Författarna anser att så inte blev fallet då hjälp söktes 

parallellt med ett eget noggrant sökförfarande.  

 

8.1.2 Databaser 

Sökningar gjordes i de tre databaserna; CINAHL, PsycINFO och PubMed. Detta då 

metodlitteraturen rekommenderar dessa databaser då de är relevanta inom vårdvetenskaplig 

forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Användandet av tre databaser ökar även 

trovärdigheten för studien då det ger en ökad bredd och djup till resultatet (Kristensson, 

2014). De inledande sökningarna gjordes enbart i CINAHL och PubMed. Detta på grund av 

att författarna blev informerade om att PsycINFO inte var en relevant databas för 

litteraturstudiens syfte. Efterhand insåg författarna att den databas som gav flest relevanta 

träffar visade sig vara PsycINFO. Merarbete skapades, sökningarna fick göras om och 

tidspress uppstod. Trots att denna process blev utdragen och försvårade arbetet med 

litteraturstudien menar författarna att det i slutänden bidrog till ett extra noggrant 

sökförfarande, vilket anses vara en styrka.  

 

8.1.3 Avgränsningar 

Gällande tidsaspekten valdes inledningsvis en tioårsperiod, 2006-2016. Friberg (2012) 

förklarar att forskning är en färskvara och artiklarna inte bör vara mer än tio år gamla. Då det 
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visade sig att forskningen på det valda området var begränsad resulterade det i att 

tidsperioden ändå fick utökas till en femtonårsperiod, 2001-2016. I efterhand kan författarna 

konstatera att tidsperioden kunde utökats ytterligare. Fler artiklar som överensstämde med 

syftet kunde då ha hittats. Å andra sidan hade utökningen kunnat medföra att materialet, på 

grund av ålder, ansetts vara irrelevant. Ingen geografisk avgränsning valdes. Detta för att öka 

möjligheten att finna relevanta artiklar relaterat till syftet. Med en geografisk avgränsning 

hade resultatet kunnat bli för skralt, vilket enligt Polit och Beck (2013) hade kunnat påverka 

trovärdigheten i studien. Demenssjukdom samt dess förlopp är en universell företeelse och 

AAT som behandlingsform är inte heller knutet till ett visst geografiskt område. Därmed ser 

författarna det som en styrka att de valda artiklarna har en bred geografisk spridning. Då det 

finns begränsad forskning på området ökar den geografiska bredden möjlighet till 

generaliserbarhet. 

 

8.1.4 Sökstrategi 

I efterhand inser författarna att strategin för de inledande sökningarna inte var optimal. Tid 

gick till att söka på ett icke adekvat sätt. Dessutom gjordes sökningarna i fel databaser. Detta 

innebar att de inledande sökningarna enbart gjordes i CINAHL och PubMed. Flera av 

sökningarna i dessa databaser visade sig vara irrelevanta vilket ledde till svårigheter med att 

komma framåt i arbete med litteraturstudien. Att inkludera PsycINFO i sökningarna innebar 

att flertalet av litteraturstudiens artiklar hittades. Om PsycINFO inte hade använts hade det 

påverkat resultatet genom att relevanta artiklar hade missats. Författarna anser att detta trots 

allt har varit lärorikt och ökat kunskapen om olika sökförfaranden samt hur tiden ska 

disponeras. 

 

8.1.5 Urval 

Författarna valde som ett första steg i urvalsprocessen att läsa artiklarnas titlar för att utesluta 

irrelevanta artiklar. På detta sätt kunde ett flertal artiklar uteslutas då titeln inte motsvarade 

litteraturstudiens syfte. En svaghet med detta förfarande skulle kunna vara att relevanta 

artiklar uteslöts av misstag efersom rubrikerna i vissa fall kan vara missvisande. I 

sökningarna har det uppkommit flera dubbletter och detta anser författarna vara en styrka då 

de tyder på att de valda sökorden speglar området väl. 
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Elva kvantitativa artiklar valdes slutligen ut till litteraturstudien. Förekomsten av enbart 

kvantitativa artiklar kan ses som en svaghet då kvalitativa artiklar kunde ha synliggjort 

området ur fler perspektiv. Axelsson (2012) anser att det är en styrka att använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa resultat eftersom det ger bredd och perspektiv till syftet. 

Bristen på kvalitativ forskning kan bero på att symtombilden hos personer med 

demenssjukdom försvårar möjligheten att genomföra intervjuer. Detta då författarna menar 

att det medför problem med att värdera den information som framkommer. Dessutom kan 

informationen av etiska skäl inte alltid användas då individen i många fall inte ens är 

medveten om att intervjun har ägt rum. Därmed anser författarna att kvantitativ metod lämpar 

sig bättre för denna grupp.  

 

8.1.6 Kvalitetsgranskning 

Då enbart kvantitativa artiklar granskades begränsades valet av bedömningsmallar. 

Författarna valde slutligen Carlsson & Eiman (2003), då mallen gick att anpassa till 

litteraturstudiens syfte (Bilaga E). Den kvantitativa bedömningsmallen gjorde att författarna 

kunde välja artiklar av god kvalité, vilket enligt Vetenskapsrådets Codex (2016) är forskarnas 

ansvar att säkerställa. I efterhand ser författarna en svaghet i att enbart ha granskat artiklarna 

utifrån en bedömningsmall. Om fler kvantitativa bedömningsmallar hade använts kunde 

eventuella svagheter relaterat till artiklarnas kvalité ha upptäckts. Författarna förde dock ett 

resonemang kring den valda bedömningsmallen och kom gemensamt fram till att den gav 

svar på de kriterier som författarna ansåg var nödvändiga för att utföra adekvata 

kvalitetsgranskningar. Dock kan författarnas begränsade kunskap inom området ses som en 

svaghet då eventuella brister i artiklarna kan ha förbisetts. Av de tolv kvantitativa artiklar 

som valdes ut för kvalitetsgranskning bedömdes en vara av låg kvalité. Författarna valde då 

att kassera artikeln. Grunden för beslutet byggde på att artikeln var kortfattad vilket gjorde att 

artikeln som helhet kändes svag med en försämrad trovärdighet som följd. 

 

8.1.7 Dataanalys 

Då enbart kvantitativa artiklar har bearbetats har det varit en utmaning att förstå och tolka 

mätinstrumenten samt tabellerna. Detta har lett till att författarna har läst och diskuterat 

artiklarna upprepade gånger för att öka förståelsen. Författarna ser detta som en styrka då 

noggrannheten är betydelsefull för att inte missa eller missförstå relevant data. Den 
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gemensamma genomläsningen och diskussionerna underlättade processen att identifiera de 

kategorier som var relevanta för litteraturstudiens syfte.  

 

8.1.8 Etiska överväganden 

Ämnet för denna litteraturstudie var relativt okänt för författarna då vi i klinisk verksamhet 

endast kommit i kontakt med medföljande hund inte vårdhund. Författarna hade heller inte 

studerat ämnet innan litteraturstudiens början. Detta medförde att författarna gick in i arbetet 

utan en förförståelse. Förhållningssättet i arbetet har därmed varit neutralt vilket kan anses 

vara en styrka (Codex, 2016). 

 

Eftersom den här litteraturstudien utgår från personer med demenssjukdom, som är en svag 

och utsatt grupp människor, var det viktigt att författarna diskuterade och reflekterade kring 

de etiska överväganden som gjorts i de granskade artiklarna (Codex, 2016).  Exempel på 

detta var att det ofta var anhöriga som getts ansvaret för godkännande av individens 

deltagande i studien. Författarna ser denna diskussion som en styrka. Detta eftersom den 

bedömningsmall som använts för att kvalitetsgranska de valda artiklarna inte innefattade 

något utförligt etiskt resonemang (Bilaga E).  

 

8.1.9 Trovärdighet och överförbarhet 

Alla resultat som har samstämt med litteraturstudiens syfte har presenterats, vilket författarna 

anser ökar trovärdigheten för litteraturstudien. De granskade studierna hade ett lågt antal 

deltagare vilket kan ses som en svaghet och minska överförbarheten. Resultatet av studierna 

visade dock till övervägande del samstämmighet vilket innebär att möjligheten till 

överförbarhet ändå ökar. Dessutom finns en noggrann beskrivning av urvalet samt 

studiekontexten vilket stärker överförbarheten (Kristensson, 2014). Personer med 

demenssjukdom är en utsatt grupp och det har speglats i studiernas bortfall som ofta varit 

stora. Detta kan bidra till att överförbarheten minskar. Då demenssjukdom är universell har 

resultatet överförbarhet oavsett geografisk utgångspunkt. Samma sak gäller för AAT. Således 

anser författarna att det är möjligt att överföra resultatet till en svensk kontext.  

 

Alla de inkluderade artiklarna var kvantitativa. Detta kan anses vara en svaghet då en 

blandning av ansatser hade kunnat bredda resultatet (Axelsson, 2012). Detta speglar dock 

bristen på forskning och visar på behovet av ytterligare studier på området.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att undersöka om vårdhunden kan påverka 

symptom hos personer med demenssjukdom då behandlingen utförs på särskilt boende och i 

dagverksamhet. 

 

 

8.2.1 Förändrade beteendesymtom 

Det väsentliga resultatet visade att AAT kan ha betydelse för personer med demenssjukdom. 

Behandlingen medförde ett minskat aggressivt- och agiterande beteende samt ett minskat 

verbalt utåtagerande beteende. Antingen påvisades en direkt kortvarig symtomminskning i 

anslutning till AAT, eller så påvisades en mer långvarig effekt över tid.  En studie påvisade 

ingen symtomförbättring.   

 

Till största del visar resultatet att AAT ledde till en minskning av aggressivt- och agiterande 

beteende. Detta stödjs av (Friedmann, Galik, Thomas, Hall, Chung & McCune, 2015) som i 

sin studie jämförde effekten av behandling med vårdhund och minnesterapi. Resultatet visade 

att vårdhunden minskade agiterande beteende över tid. Minnesterapin gav ingen effekt.  

 

Vårdhunden har en förmåga att möta de underliggande behov som ligger bakom 

beteendemässiga symtom genom att hunden introducerar meningsfull aktivitet, skapar 

relationer och ger möjlighet till fysisk kontakt (Mossello et al., 2011). Kontakten med 

vårdhunden kan vara en kravlös källa till gemenskap och ett objekt att älska utan att kärleken 

avvisas (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). Detta kan bidra till att uppfylla behoven av 

trygghet och gemenskap vilket stämmer överens med Maslows behovsteori (Maslow, 2013). 

Utifrån resultatet menar författarna att vårdhunden genom sina speciella egenskaper kan vara 

en lämplig komplementär behandling då en studie visar att andra vedertagna komplementära 

behandlingar inte har samma effekt (Friedmann, Galik, Thomas, Hall, Chung & McCune, 

2015).  

 

Då behandling med AAT inte visade någon förbättring gällande agiterande och- aggressivt 

beteende (Majic, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013) kan det vara svårt att veta vad det 

berodde på. Detta då det inte gick att utläsa någon orsak med avseende på hur behandlingen 

utfördes, till exempel vad gäller tid och frekvens på behandlingen. Författarna menar att 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Enrico%20Mossello&eventCode=SE-AU
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aspekter som den individuella lämpligheten för behandling med AAT är av större vikt. Den 

aktuella studien hade till exempel, i motsats till flera andra, inte redovisat hundrädsla eller 

erfarenhet av hund tidigare i livet som exklusions/inklusionskriterier.Det innebär att 

deltagarna i studien kanske egentligen inte var lämpade för behandling med vårdhund.  

 

När demenssjukdomen försvårats så att den drabbade individen inte längre kan fatta beslut i 

frågor som rör den egna hälsan ställs vården ofta inför svåra överväganden (Socialstyrelsen, 

2010). Personer med demenssjukdom kan inte alltid uttrycka samtycke utan visar istället 

genom reaktioner hur en viss åtgärd upplevs (Socialstyrelsen, 2010). Författarna menar att 

om vården brister i omvårdnadsåtgärder och i bemötandet av personer med demenssjukdom 

riskerar det att motverka behovet av trygghet och i förlängningen också förvärra agiterande- 

och aggressivt beteende.  

 

8.2.2 Förändrade psykiska symtom 

Resultatet visade att AAT minskade ångest och apati. I de fall där deltagarna led av 

depression förbättrades deras tillstånd. Behandlingen gav också ett ökat välbefinnande. Några 

av studierna visade på en mindre symtomförbättring. 

 

Socialstyrelsen (2010) föreskriver en personcentrerad vård för personer med demenssjukdom. 

Detta kan vara en utmaning för sjuksköterskan och det är viktigt att hen förstår de 

underliggande orsakerna bakom symtomen för att omvårdnaden ska bli personcentrerad 

(Svenskt demenscentrum, 2015). När omvårdnaden inte kan tillgodose behoven riskerar det 

att leda till känslor av otrygghet som kan leda till depression och ångest. Vid demenssjukdom 

kan individen förlora en del av sin identitet vilket kan bidra till att individen upplever att 

tillvaron känns som ett förvirrat kaos utan mening (Cars & Zander, 2006). Författarna menar 

att den kravlösa närhet som vårdhunden erbjuder kan fylla ett behov som personer med 

demenssjukdom har svårt att uttrycka och få tillgodosett. Vårdhunden kan bidra till att 

återknyta kontakt med den egna identiteten genom sin villkorslösa tillit och icke dömande 

attityd (Beck- Friis, Strang & Beck- Friis, 2007). Den har en förmåga att läsa av kroppsspråk 

och kan därmed möjliggöra att personen med demenssjukdom känner sig sedd. Personen med 

demenssjukdom kan även få möjlighet att själv initiera fysisk kontakt och beröring med 

vårdhunden. Detta kan skapa en interaktion som bidrar till att uppleva ett allmänt 

välbefinnande samt skapa en känsla av att ingå i ett sammanhang (ibid.). Resultatet stödjs av 

en studie där barn som blivit sexuellt utnyttjade behandlats med AAT. En minskning av 
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psykiska symtom såsom ångest och depression kunde påvisas (Dietz, Davis & Pennings, 

2012). En annan studie som innefattade vuxna med mild till måttlig kognitiv 

funktionsnedsättning visade att AAT bidrog till en minskning av depressiva symtom, vilket 

också stödjer resultatet (Friedmann, Galik, Thomas, Hall, Chung & McCune, 2015).  

 

8.2.3 Förändrade sociala interaktioner 

Resultatet visade att AAT gav en förbättrad social interaktion, engagemang samt kontakt med 

yttervärlden. Förbättringen var synlig i direkt anslutning till AAT. I vissa fall blev 

förbättringen även bestående. En studie visade att spontanitet i mötet med andra människor 

förbättrades under behandlingens första halvår. Under andra halvåret observerades en 

försämring (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2006). En studie visade ingen förbättring 

gällande psykosociala funktioner (Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013). 

Vårdhunden har en förmåga att uttrycka samt erbjuda kärlek även till de individer som på 

grund av ett avvikande beteende har svårigheter i kontakten med människor. Den villkorslösa 

kärleken kan väcka en naturlig instinkt hos personen med demenssjukdom att besvara 

vårdhundens tillgivenhet (Beck-Friis, Strang & Beck-Friis, 2007). Därmed kan vårdhunden 

bidra till en känsla av gemenskap som i sin tur kan skapa förutsättningar för en förbättrad 

social interaktion. Författarna menar att vårdhunden är väl anpassad för personer med 

demenssjukdom eftersom den sociala interaktion den ger upphov till är oberoende av 

individernas kognitiva funktionsnivå. Resultatet stödjs av en studie med en autistisk pojke 

(Silva, Correia, Lima, Magalhâes & de Sousa, 2011). Pojken fick behandling av en terapeut 

med vårdhund samt enbart terapeutisk behandling. Behandlingarna jämfördes och resultatet 

visade att då vårdhunden närvarade uppvisade pojken ett längre och mer frekvent positivt 

beteende såsom leenden och fysisk kontakt. Dessutom minskade pojkens aggressiva utbrott.  

Till skillnad mot beteendemässiga- och psykiska symtom visar resultatet gällande social 

interaktion en större variation avseende behandlingens effekt. Författarna ser inte något 

samband mellan effekt av behandlingen och hur den har utformats samt hur lång 

behandlingstid det varit och med vilken frekvens behandlingarna har utförts. Eftersom 

demens är en degenerativ sjukdom som på ett halvår kan försämras drastiskt menar 

författarna att sjukdomsbilden i sig kan vara en orsak till att effekten varierar över tid samt 

helt uteblir (Tiger, 2002).   
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Personer med demenssjukdom kan bland annat lida av agitation, kommunikationssvårigheter 

och minnessvikt vilket försvårar möjligheten till social interaktion (Asplund & Normann, 

2011). Författarna menar att personer med demenssjukdom är socialt utsatta. Deras 

kommunikativa svårigheter kan utgöra ett hinder för omgivningen, särskilt för 

vårdpersonalen. Det kan vara svårt att tolka och förstå de underliggande behov som ligger 

bakom symtombilden, vilket förvärrar och försvårar möjligheten till kommunikation (Ring, 

2013). Risken finns att personer med demenssjukdom blir alltmer isolerade. Författarna anser 

att inkluderandet av en vårdhund i teamet ökar möjligheten att uppfylla en personcentrerad 

vård och detta stödjs av resultatet.  

8.3 Tillämpning och kliniska implikationer av resultatet 

AAT skulle kunna vara en komplementär behandlingsform i vården av personer med 

demenssjukdom. Behandlingen utgör en möjlighet att uppfylla en personcentrerad vård. Detta 

eftersom symtombilden hos de drabbade kan vara av sådan karaktär att sjuksköterskan bör 

utforma vården utifrån de individuella behoven. Vårdhunden kan genom sina egenskaper 

möta en del av de dolda behov som ligger bakom vissa av de symtom som är förknippat med 

demenssjukdom. Svårigheter i kommunikation kan utgöra en utmaning för sjuksköterskan i 

hennes arbete inom demensvården. Då de beteendemässiga- och psykiska symtomen lindras 

ökar möjligheten till en förbättrad kommunikation och förbättrad social interaktion. Därmed 

kan vårdhunden vara en resurs i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Då AAT 

bedöms vara aktuellt för en individ är det betydelsefullt att föra en dialog kring önskad effekt 

av behandlingen. Detta då studierna inte visar något enhetligt resultat. Vissa studier har 

påvisat effekt i direkt anslutning till AAT som sedan avtagit. Andra studier har istället visat 

på mer långvarig och bestående effekt. Båda resultaten kan vara relevanta och betydelsefulla 

då det är individens behov som ligger till grund för önskat slutresultat. 

 

Då AAT implementeras i demensvården är det även viktigt att reflektera kring vilka individer 

som är lämpade för behandlingen. Studier visar att behandlingen lämpar sig bäst för individer 

som tidigare i livet haft en god relation till hundar. Allergi samt hundrädsla är också aspekter 

som måste beaktas. Personer med demenssjukdom kan på grund av sin sjukdom vara 

oförutsägbara. Därför blir det viktigt att även ta hänsyn till vårdhundens säkerhet så att den 

inte kommer till skada. 
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8.4 Behov av vidare forskning 

Demens är en sjukdom som ökar vilket gör att behovet av att utveckla och utvärdera 

komplementära behandlingsformer är stort. I dag behandlas demenssjukdomens 

beteendemässiga- och psykiska symtom bland annat med antipsykotiska läkemedel och 

SSRI-preparat. Den farmakologiska behandlingen har inte alltid en önskad effekt och ibland 

blir effekten den motsatta.  Behandlingen kan leda till svåra biverkningar samt ökad 

dödlighet. Detta visar på betydelsen av att hitta komplementära behandlingsformer. 

 

I arbetet med denna litteraturstudie har det framkommit att behovet av forskning kring AAT 

som behandlingsform är önskvärt då antalet studier är begränsade. I de studier som utförts 

påvisas en svaghet på grund av små urvalsgrupper. Då personer med demenssjukdom är en 

utsatt grupp har även bortfallen varit stora. Dessa två faktorer minskar möjligheten till 

överförbarhet.  

 

Den långvariga effekten av AAT är svår att påvisa eftersom det ibland är oklart om effekten 

beror på behandlingen eller på andra faktorer. Dessa faktorer skulle kunna vara relaterade till 

den drabbade individens hälsostatus eller boendemiljö. Demenssjukdomens degenerativa 

förlopp utgör också en svårighet i förhållande till att utvärdera den eventuellt långvariga 

symtomlindrande effekten. Fler symtom kan tillkomma och symtombilden kan generellt 

försämras. Sammanfattningsvis synliggör detta behovet av fler studier på området med större 

urvalsgrupper för att därigenom kunna utvärdera betydelsen av AAT på längre sikt. 

8.5 Slutsatser  

Genom denna litteraturstudie har författarna kommit fram till att vårdhunden kan lindra 

beteendemässiga-och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom. Detta då resultatet 

visar på att AAT kan minska beteendemässiga-och psykiska symtom samt även förbättra den 

sociala interaktionen. AAT är en komplementär behandlingsform som kan utgöra en 

möjlighet att tillgodose en personcentrerad vård. Detta då vårdhunden genom sin icke-

dömande attityd och villkorslösa kärlek kan bidra till att uppfylla behoven av trygghet och 

gemenskap.  

 

Att vårda personer med demenssjukdom innebär ofta kommunikativa svårigheter. Om 

sjuksköterskan inte förmår möta de underliggande behoven riskerar det att förvärra 
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symtomen ytterligare. Vårdhundens särskilda förmåga att möta behoven gagnar 

sjuksköterskan då möjligheter till en förbättrad kommunikation kan skapas. 

 

  



28 

 

Referenslista 
 

Böcker: 

Asplund, K., & Normann, K. (2011). Episoder av psykisk klarhet hos personer med svår 

demenssjukdom. I A- K Edberg (Red.), Att möta personer med demens. (s.69-81). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund – Nielsen (Red.),  

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 203-220). Lund: Studentlitteratur. 

 

Beck, A., & Catcher, A. (1996). Between pets and people: the importance of animal 

companionship. Purdue University Press: West Lafayette. 

 

Beck- Friis, B., Strang, P., & Beck-Friis, A. (2007). Hundens betydelse i vården- erfarenheter 

och praktiska råd. Stockholm: Gothia förlag. 

 

Cars, J., & Zander, B. (2006). Samvaron med personer med demenssjukdom- råd till 

anhöriga och personal om bemötande. Stockholm: Gothia förlag.  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier- värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Henricson, M. (2012). Forskningsprocessen: problem, syfte och inledning/bakgrund. I M. Henricson 

(red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 53-66). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Höök, I. (2010). Hund på recept-den professionella vårdhunden. Stockholm: Gothia Förlag 

AB. 

 

Höök, I. (2011). Hund för hälsa: vårdhundens ABC. Brösarp: Utomhuset Hälsohuset AB. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 



29 

 

Maslow, A. H. (2013). A theory of human motivation. USA: Martino Publishing. 

 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2013). Essentials of nursing research: appraising evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Rahm Hallberg, I. (2011). Att vara vårdare- tillfredsställelse och påfrestning. I A-K. Edberg. 

(Red.), Att möta personer med demens. (s.85-104). Lund: Studentlitteratur. 

 

Ring, K. (2013). Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom- en strukturerad arbetsmetod. 

Malmö: Gleerups utbildning AB. 

 

Skovdal, K., & Kihlgren, M. (2011). Beteenden som kan vara svåra att tolka och förstå. I A- 

K. Edberg. (Red.), Att möta personer med demens.(s. 287- 301). Lund: Studentlitteratur. 

 

Tiger, K. (2002). Om demens. Klinisk bild, utredning, vård och omvårdnad. 

Konfusionstillstånd. Genetik och biokemi. Patologi. Minnesfunktioner. Vardagslivets 

aktiviteter. Sexualitet och demens. Frågor om tvång och självbestämmande. Hälsoekonomi. 

Liber AB- Stockholm. 

 

Wijk, H. (2011). Den fysiska miljön som stöd för mötet och omvårdnadens genomförande. I 

A-K. Edberg. (Red.), Att möta personer med demens. (s.189-203). Lund: Studentlitteratur. 

 

Östlundh, L., (2012). Informationssökning. I F Friberg (Red.). Dags för uppsats- vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten. (s.57-80). Lund: Studentlitteratur. 

 

Tidskrifter: 

 

*Innebär inkluderade artiklar i litteraturstudien 

Backhouse, T., Killett, A., Penhale, B., Burns, D., & Gray, R. (2013). Behavioural and 

psychological symptoms of dementia and their management in care homes within the East of 

England: a postal survey. Aging & Mental Health, 18 (2). 187-193. doi: 

org/10.1080/13607863.2013.819834 

 



30 

 

Edwards, N.E., Beck, A. N., & Lim, E. (2014). Influence of aquariums on resident behavior 

and staff satisfaction in dementia units. Western Journal of Nursing Research, 36 (10). 1309-

1322. doi: 10.1177/0193945914526647 

 

Hooker, S., Holbrook- Freeman, L. & Stewart, P. (2002) Pet therapy research: a historical 

review. Holistic Nursing practice, 17 (1), 17-23.  

 

*Kanamori, M., Mizue, S., Yamamoto, K., Kanda, M., Matsui, Y., Kojima, E., ...Oshiro, H. 

(2001). A day care program and evaluation of animal-assisted therapy (ATT) for the elderly 

with senile dementia. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 16 (4), 

234-239. 

 

*Kawamura, N., Niiyama, M., & Niiyama, H. (2006). Long-term evaluation of animal-

assisted therapy for institutionalized elderly people: A preliminary result. Japanese 

Psychogeriatric Society, 7: 8-13. doi: 10.1111/j.1479-8301.2006.00156.x 

 

King, C. (2012). Managing agitated behavior in older people. Nursing Older People, 24 (7), 

33-36.   

 

*Kramer, S.C., Friedmann, E., & Bernstein, P.L. (2009).Comparison of the effect of human 

interaction, animal-assisted therapy, and AIBO-assisted therapy on long-term care residents 

with dementia. Anthrozoös- A multidisciplinary Journal of the interactions of people and 

animals, 22 (1), 43-57. doi: 10.2752/175303708X390464 

 

MacLean, B. (2011).  Guest Editorial. Equine- assisted therapy. Journal of Rehabilitation 

Research & Development, 48 (7), ix-xii. doi:10.1682/JRRD.2011.05.0085 

 

*Majic, T., Gutzmann, H., Heinz, A., Lang, U.E., & Rapp, M.A. (2013). Animal-assisted 

therapy and agitation and depression in nursing home residents with dementia: A matched 

case-control trial. American Association for Geriatric Psychiatry, 21 (11), 1052-1059. doi: 

10.1016/j.jagp.2013.03.004 

 

Marr, C. A., French, L., Thompson, D., Drum, L., Greening, G., Mormon, J.,… Hughes, 

C.W. (2000). Animal- assisted therapy in psychiatric rehabilitation. Anthrozoös- A 



31 

 

multidisciplinary Journal of the interactions of people and animals, 13 (1), 43-47. doi: 

10.2752/089279300786999950 

 

Dietz, T. J., Davis, D., & Pennings, J. (2012). Evaluating animal- assisted therapy in group 

treatment for child sexual abuse. Journal of child sexual abuse. 21 (6), 665- 683. doi: 

10.1080/10538712.2012.726700 

 

Friedmann, E., Galik, E., Thomas, S. A., Hall, S., Chung, S. Y., & McCune, S. (2015). 

Evaluation of a pet- assisted living intervention for improving functional status in assisted 

living residents with mild to moderate cognitive impairment: a pilot study. American Journal 

of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 30 (3), 276-289. doi: 

10.1177/1533317514545477 

 

*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: 

10.1177/1533317508326976 

 

Mosello, 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/S1041610211000226 

 

*Motomura, N., Yagi, T., & Ohyama, H. (2004). Animal assisted therapy for people with 

dementia. Psychogeriatric, 4: 40-42.  

 

*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 & Other Dementias, 27 (8), 625-632. doi: 101177/1533317512464117 

 

*Nordgren, L., & Engström, G. (2014). Animal-assisted intervention in dementia: Effects on 

quality of life. Clinical Nursing Research, 23 (1), 7-19. doi: 10.1177/1054773813492546 

 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alessandro%20Ridolfi&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Anna%20Maria%20Mello&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Giulia%20Lorenzini&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Francesca%20Mugnai&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Carolina%20Piccini&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Niccolò%20Marchionni&eventCode=SE-AU


32 

 

*Nordgren, L., & Engström, G. (2014). Effects of dog-assisted intervention on behavioural 

and psychological symptoms of dementia. Nursing older people, 26 (3), 31-38. 

 

*Richeson, N.E. (2003). Effects of animal-assisted therapy on agitated behaviors and social 

interactions of older adults with dementia. American Journal of Alzheimer’s Disease and 

Other Dementias, 18 (6), 353-358. 

 

*Sellers, D.M. (2006). The evaluation of animal assisted therapy intervention for elders with 

dementia in long- term care. Activities, Adaptation & Aging, 30 (1), 61-77. doi: 

10.1300/J016v30n01_04 

 

Silva, K., Correia, R., Lima, M., Magalhâes, A., & de Sousa, L. (2011). Can dogs prime 

autistic children for therapy? Evidence from a single case study. The Journal of alternative 

and complementary medicin, 17 (7), 655- 659. doi 10.1089/can.2010.0436 

 

*Travers, C., Perkins, J., Rand, J., Bartlett, H., & Morton, J. (2013). An evaluation of dog- 

assisted therapy for residents of aged care facilities with dementia. Anthrozoös- A 

multidisciplinary Journal of the interactions of people and animals, 26 (2), 213- 225. doi 

10.2752/175303713X13636846944169 

 

Winblad, B., Amouyel, P., Andriu, S., Ballard, C., Brayne, C., Brodaty, H.,... Wimo, A. 

(2016). Defeating Alzheimer´s disease and other dementias: a priority for European science 

and society. The Lancet neurology commission, 15: 455-532. 

 

  



33 

 

Rapporter: 

Carlsson, S., Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad: Studiematerial för undervisning 

inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad- ett samarbete mellan Universitetssjukhuset 

MAS och Malmö högskola”. (2003:2). Malmö: Hälsa och samhälle, Malmö högskola 

 

Codex. (2016). Oredlighet i forskning. Hämtad 2017-01-11 från http://codex.vr.se/etik6.shtml 

 

Lundström, A., & Blusi, M. (2012). Vårdhund: I rehabilitering inom äldreomsorgen (FoU, nr 

2012:11). Västernorrland: Kommunförbundet FoU.  Hämtad 2016-10-18 från 

http://www.fouvasternorrland.se/Filer/Vardhund-2012-Webbversion.pdf 

 

Läkemedelsverket. (2008). Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – 

BPSD. Behandlingsrekommendation.  Hämtad 2016-10-18 från 

Läkemedelsverket,https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--

rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Beteendemassiga-och-psykiska-

symtom-vid-demenssjukdom--BPSD/ 

 

Socialstyrelsen.(2010). Förtydligande om lås, larm och bälten. Hämtad 2016-11-22 från 

Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/fortydligandeomlas-

larmochbalten 

 

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom- stöd 

för styrning och ledning. Hämtad 2016-11-16 från Socialstyrelsen, 

https://www.google.se/#q=musik+demens+socialstyrelsen 

 

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom- 

beteendemässiga och psykiska symtom samt konfusion vid demenssjukdom. Hämtad 2016-11-

21 från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/centra

larekommendationer/bpsd 

 

Socialstyrelsen. (2011). Bostad i särskilt boende är den enskildes hem. Hämtad 2016-10-23 

från Socialstyrelsen, 

https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=socialstyrelsen+definition+s%C3%A4rskilt+boende 

https://www.google.se/#q=musik+demens+socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/centralarekommendationer/bpsd
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/centralarekommendationer/bpsd


34 

 

 

Socialstyrelsen. (2014). Ny vägledning för användning av hundar i vård och omsorg. Hämtad 

2016-09-30 från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19493/2014-8-7.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2014). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom- 

dagverksamhet. Hämtad 2016-10-18 från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/centra

larekommendationer/dagverksamhet 

 

Stockholms läns landsting- Viss. (2016). Demens omvårdnad- ansvarsområden. Hämtad 

2016-11-17  från Stockholms Läns Landsting Viss, 

http://www.viss.nu/Handlaggning/Omvardnadsprogram/Demens-omvardnad-och-bemotande-

/ 

 

Svenskt Demenscentrum. (2015). Arbeta med demens- metoder och arbetssätt. Hämtad 2016-

11-16 från 

https://www.google.se/#q=svenskt+demenscentrum+metoder+och+arbetss%C3%A4tt 

 

Lagtext: 

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölagen. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet ARM. 

 

SFS 1982:763. Hälso-och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/centralarekommendationer/dagverksamhet
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/centralarekommendationer/dagverksamhet
http://www.viss.nu/Handlaggning/Omvardnadsprogram/Demens-omvardnad-och-bemotande-/
http://www.viss.nu/Handlaggning/Omvardnadsprogram/Demens-omvardnad-och-bemotande-/
https://www.google.se/#q=svenskt+demenscentrum+metoder+och+arbetss%C3%A4tt


  

Bilaga A Databassökning CINAHL 2016-10-03 

 
Nr Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext Kvalitetsgranskade 

S1 Pet Therapy 

(subject heading 

list) 

1927 0 0 0 

S2 Animal – 

assisted therapy 

(fritext) 

222 0 0 0 

S3 Dementia 

(subject heading 

list) 

13777 0 0 0 

S4 Nurs* 139106 0 0 0 

S5 Nursing homes 

(subject heading 

list) 

16567 0 0 0 

S6 Nursing care 

(subject heading 

list) 

195730 0 0 0 

S7 Dementia care 

(fritext) 

5911 0 0 0 

S8 S1 & S3 42 14 10 Nr 1, nr 8, nr 9 & 

nr 10 

S9 S1, S3 & S5 18 11 8 (Nr 8), (nr 9) & (nr 

10) 

S10 S1 & S4 87 25 9 (Nr 8), (nr 9) &( nr 

10) 

S11 S1 & S7 22 8 6 (Nr 1), (nr 8) &( nr 

10) 

S12 S1, S3 & S6 12 5 4 (Nr 8) & (nr 10) 

 

( ) = Dubblett 

  



  

Bilaga B Databassökning PsycINFO 2016-10-03 

 
Nr Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext Kvalitetsgranskade 

S1 Pet therapy 

(Fritext) 

982 0 0 0 

S2 Animal- 

assisted therapy 

(thesausrus) 

575 0 0 0 

S3 Dementia 

(thesaurus) 

41748 0 0 0 

S4 Nursing homes 

(thesaurus) 

15868 0 0 0 

S5 Dementia care 

(fritext) 

11163 0 0 0 

S6 Nurs* 89152 0 0 0 

S7 Nursing care 

(fritext) 

49511 0 0 0 

S8 S2 & S3 48 22 16 Nr 1, nr 2, nr 3, nr 

4, nr 5, nr 6, nr 7, 

nr 10, nr 11 & nr 

12 

S9 S2, S3 & S4 24 19 11 (Nr 2), (nr 3), (nr 

4), (nr 5), (nr 7), nr 

9 & (nr 12) 

S10 S2, S3 & S6 27 19 13 (Nr 2), (nr 3),( nr 

4), (nr 5),( nr 7), 

(nr 9), (nr 10) & 

(nr 12) 

S11 S2& S5 29 15 10 (Nr 1), (nr 3), (nr 

4), (nr 6), (nr 7), 

(nr 10), (nr 11) & 

(nr 12) 

S12 S2, S3 & S7 18 10 7 (Nr 3), (nr 4),(nr 

7), (nr 10) & (nr 

12) 

( ) = Dubblett 

  



  

Bilaga C Databassökning PubMed 2016-10-03 

 
Nr Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext Kvalitetsgranskade 

S1 Pet therapy 

(fritext) 

57 0 0 0 

S2 Animal-assisted 

therapy (mesh-

term) 

215 0 0 0 

S3 Dementia  

(mesh-term) 

96036 0 0 0 

S4 Nursing homes 

(mesh-term) 

12868 0 0 0 

S5 Dementia care 

(fritext) 

1519 0 0 0 

S6 Nurs* 270997 0 0 0 

S7 Patient care 

(mesh-term) 

68613 0 0 0 

S8 S2& S3 28 18 10 Nr 1, nr 4, nr 5, nr 

6, nr 7, nr 8 & nr 9 

S9 S2, S3 & S4 11 8 7 (Nr 4), (nr 5), (nr 

7), (nr 8) & (nr 9) 

S10 S2, S3 & S6 20 15 10 (Nr 4), (nr 5), (nr 

7), (nr 8) & (nr 9) 

S11 S2 & S5 4 3 3 (Nr 6) & (nr 7) 

S12 S2, S3 & S7 0 0 0 0 

 

( ) = Dubblett 

 

  



  

Bilaga D Artikelmatris 

 
Författare/Titel Land/År/Databas Syfte Population/Inklusions-och 

exklusionskriterier 

Urval/Bortfall Metod/Design Resultat Gradering 

Nr 1: 

Kanamori et al., 

2001. 

 

A day care 

program and 

evaluation of 

animal- assisted 

therapy (AAT) 

for the elderly 

with senile 

dementia. 

Japan 

2001. 

 

PsycINFO 

Undersöka nyttan med 

AAT hos personer med 

demenssjukdom genom 

kognitiv och- fysisk 

funktionell utvärdering 

samt utföra 

endokrinologisk stress 

utvärdering. 

N= 27 (21 kvinnor & 6 

män). 

Ändamålsenligt 

urval. 

Kvantitativ metod. 

Kvasi- experimentell 

design.  

En 

interventionsgrupp, 

och en 

kontrollgrupp. 

 

Mäta aggressivitet, 

ångest. Mätningarna 

utfördes vid första 

AAT sessionen samt 

3 månader efter att 

AAT införts. 

 

Aggressiviteten, 

ångesten, minskade 

hos 

experimentgruppen 

medan dessa 

beteenden 

förvärrades något 

hos kontrollgruppen. 

 

 

 

 

Hög 

Nr 2: 

Kawamura, N., 

Niiyama, M., & 

Niiyama, H. 

 

Long-term 

evaluation of 

animal-assisted 

therapy for 

institutionalized 

elderly people: 

a preliminary 

result. 

Japan. 

2006. 

 

PsycINFO. 

Undersöka de psykiska 

och beteendemässiga 

effekterna av AAT, 

över tid, hos personer 

med demenssjukdom 

boende på ett särskilt 

boende. 

N= 10 (9 kvinnor & 1 man). 

 

Inklusionskriterier: Personer 

med demenssjukdom. Någon 

form av psykiska- och 

beteendemässiga symtom, 

exempelvis depression och 

ångest. 

Ändamålsenligt 

urval. 

Kvantitativ metod. 

 

Kvasi- experimentell 

design. 

 

Två behandlingar 

per månad utfördes 

under ett år. 

 

Mätningar utfördes 

efter sex och tolv 

månader. 

 

Varje deltagare hade 

personliga 

formulerade mål.  

 

Efter sex månader 

påvisades en 

förbättring relaterat 

till spontanitet i 

mötet med andra 

människor.  Under 

de sista sex månader 

observerades en 

försämring. En 

förbättring skedde 

gällande deltagarnas 

välbefinnande. 

Förbättringen höll i 

sig under hela 

perioden. 

 

Hög 

Nr 3:  USA Jämför sociala N= 19 (kvinnor). Ändamålsenligt Kvantitativ metod.  Den levande hunden Hög 



  

Kramer, S. C., 

Friedmann, E., 

& Bernstein, P. 

L.  

Comparison of 

the effect of 

human 

interaction, 

animal-assisted 

therapy, and 

AIBO-assisted 

therapy on 

long-term care 

residents with 

dementia. 

 

2009.  

 

PsycINFO. 

beteenden hos personer 

diagnosticerade med 

demenssjukdom, 

boende på särskilt 

boende, under ett besök 

av en person, en person 

som åtföljs av en 

levande hund samt en 

person som åtföljs av 

en robothund kallad 

AIBO. 

 

Inklusionskriterier: Boende 

på särskilt boende 

diagnosticerade med 

alzheimers eller annan typ av 

demenssjukdom, ha 

förmågan att kunna sitta upp 

i en stol eller rullstol med 

eller utan bälte, vara utan 

synliga 

funktionsnedsättningar samt 

kunna röra sina händer. 

urval.  

 

Bortfall: 1. 

 

Kvasi- experimentell 

design.  

 

Observera olika 

sociala beteende 

relaterat till olika 

hundstimuli. 

 

stimulerade 

deltagarna till social 

interaktion. Generellt 

ökade deltagarnas 

kontakt med världen 

utanför.  

 

 

Nr 4:  

Majic, T., 

Gutzmann, H., 

Heinz., Lang, 

U. E., & Rapp, 

M. A.  

 

Animal-assisted 

therapy and 

agitation and 

depression in 

nursing home 

residents with 

dementia: a 

matched case-

control. 

Tyskland. 

2013. 

 

PsycINFO 

Undersöka hur effektivt 

AAT är på 

utåtagerande/aggressiva 

symtom samt 

depression hos personer 

med demenssjukdom 

som bor på ett särskilt 

boende 

N= 75.  

 

Inklusionskrierier: Under 25 

poäng på Mini-Mental State 

Examination (MMSE). 

Uppfylla kriterierna för 

demenssjukdom enligt DSM-

IV. Tidslängden för den 

kognitiva 

funktionsnedsättningen, 

mindre än 6 månader. Ha en 

klinisk diagnosticerade 

kognitiv nedsättning. Varit 

boende på det särskilda 

boendet i minst fyra veckor. 

Exklusionskriterier: 

Delerium, schizofreni, 

bipolär sjukdom eller 

kronisk somatisk sjukdom 

som diagnosticerats genom 

klinisk undersökning samt 

anamnes. 

 

Slumpmässigt 

urval. 

 

Bortfall=10. 

Kvantitativ metod.   

 

Experimentell 

design (RCT). 

 

En understudie av en 

prospektiv 

klusterkohort studie. 

En 

interventionsgrupp 

och en 

kontrollgrupp. 

 

 

Ingen 

symtomförbättring 

skedde relaterat till 

agitation samt 

aggressivt beteende.  

 

 

Hög 



  

Nr 5: 

Marx, M. S., 

Cohen- 

Mansfield, J., 

Regier, N. G., 

Dakheel-Ali, 

M., Srihari, A. 

& Thein, K.  

 

The impact of 

different dog- 

related stimuli 

on engagement 

of persons with 

dementia. 

USA. 

2010.  

 

PsycINFO 

Undersöka 

effektiviteten hos AAT 

hos personer med 

demenssjukdom 

boende på ett särskilt 

boende 

N= 56 (44 kvinnor & 12 

män).  

 

Exklusionkriterier: Bipolär 

sjukdom/schizofreni, ingen 

fingerfärdighet i händerna, 

oförmåga att sitta bekvämt i 

stol, yngre än 60 år. 

Ändamålsenligt 

urval 

Kvantitativ metod. 

 

Kvasi- experimentell 

design.  

Observerande 

mätningar av 

intressenivå gjordes 

av  

interventionsgruppen 

som deltog i AAT 

genom möte en 

levande hund i 

storlek liten, mellan 

respektive stor, 

robothund, 

mjukishund, 

valpvideo samt 

färgläggande av 

hund på papper.  

Kontrollgrupp utan 

AAT.  

 

 

Gällande deltagarnas 

engagemang för 

olika hundstimuli 

visade resultatet på 

att den stora levande 

hunden gavs mest 

engagemang av de 

levande hundarna.  

 

 

 

Hög 

Nr 6:  
Nordgren, L., 

& Engström, G.  

 

Effects of 

animal- assisted 

therapy on 

behavioral 

and/or 

psychological 

symptoms in 

dementia: a 

case report. 

Sverige 

2012. 

 

PsycINFO 

Få en detaljerad 

beskrivning av möjliga 

effekter som AAT kan 

bidra till, gällande 

demenssjukdom. 

N= 1 (kvinna).  

 

Inklusionskriterier: Uppfylla 

en eller flera indikationer för 

AAT. Diagnosticerad med 

demenssjukdom. Bott på det 

särskilda boendet i mer än 

fyra veckor innan studien 

påbörjades. Ingen 

hundallergi.  

 

Exklusionkriterier: Inte känd 

för att ha uttryck ångest/oro 

gentemot hundar tidigare i 

livet. Inte betraktad av 

personalen som lämplig för 

Ändamålsenligt 

urval. 

Kvantitativ metod.  

 

Kvasi- experimentell 

longitudinell 

interventionsstudie. 

 

Pilotstudie.  

Fallstudie.  

 

 

Pre/poststudie med 

uppföljande 

mätningar och 

observationer. 

Inga omfattande 

förändringar 

uppmättes, hos 

deltagaren relaterat 

till de 

beteendemässiga 

och/eller psykiska 

symtomen. Dock tros 

vissa observerade 

förändringar kunna 

relateras till AAT 

såsom minskat 

verbalt utåtagerande 

beteende samt 

förbättrad 

samarbetsförmåga. 

Hög 



  

att genomgå AAT, ex väldigt  

aggressiv. 

 

  

 

Nr 7: 

Nordgren, L., 

& Engström, G.  

 

Animal- 

assisted 

intervention in 

dementia: 

effects on 

quality of life. 

Sverige 

2014.  

 

PsycINFO 

Utvärdera effekten av 

AAT hos personer med 

demenssjukdom 

relaterat till livskvalité. 

N= 20 (12 kvinnor & 8 

män). 

 

Inklusionskriterier: personer 

med diagnosticerad 

demenssjukdom som 

uppfyllde minst en 

indikation för att använda 

AAT. De skulle ha bott på 

särskilt boende minst 4 

veckor.  

 

Exklusionskriterier: 

Hundallergi, hundrädsla 

tidigare i livet, personer som 

vårdpersonal ansåg 

olämpliga för studien. 

 

Ändamålsenligt 

urval.  

 

Bortfall: 11. 

Kvantitativ metod.  

Kvasi-experimentell 

design. 

 

 Pilotstudie 

 

Livskvalitén mättes 

innan studiens 

början samt efter 

dess avslutande. 

 

En vecka efter 

studiens avslutande 

hade deltagarnas 

livskvalité förbättrats 

jämfört med 

utgångsvärdet.   

 

 

 

Hög 

Nr 8: 

Nordgren, L., 

& Engström, G.  

 

Effects of dog- 

assisted 

intervention on 

behavioral and 

psychological 

symptoms of 

dementia. 

Sverige 

2014.  

 

PubMed. 

Undersöka effekten av 

AAT på 

beteendemässiga och 

psykologiska symtom 

(BPSD) hos personer 

med demenssjukdom, 

under en sex-månaders 

period. 

N= 20 (12 kvinnor & 8 

män).  

 

Inklusionskriterier: Inte vara 

allergisk mot hundar, ej 

uttrycka oro/ångest gentemot 

hundar tidigare i livet samt ej 

blivit aggressiv eller upprörd 

i mötet med en hund. 

Icke-

slumpmässigt 

konsekutivt 

urval 

 

Bortfall: 7 

Kvantitativ metod. 

 

Kvasi-experimentell 

pre-test/post-test 

med upprepade 

mätningar.  

Interventionsgrupp 

och kontrollgrupp 

 

 

 

 

Endast mindre 

förändringar, 

relaterat till 

beteendemässiga 

symtom såsom 

fysiskt aggressivt 

beteende 

konstaterades direkt 

efter interventionen. 

Samma studie visade 

en långvarig 

minskning av verbalt 

utåtagerande 

beteende 

 

 

Hög 

Nr 9: USA. Undersöka effekten av N= 17 (14 kvinnor & 3 Ändamålsenligt Kvantitativ metod.  AAT minskade det Hög 



  

Richeson, N. E.  

 

Effects of 

animal- assisted 

therapy on 

agitated 

behaviors and 

social 

interactions of 

older adults 

with dementia. 

2003.  

 

PsycINFO 

AAT på personer med 

demenssjukdom som 

uppvisar ett 

utåtagerande beteende 

och sociala svårigheter 

i relation till andra. 

män).  

Inklusions- och 

exklusionskriterier:  

Boende på särskilt boende, 

60 år eller äldre, uppnå max 

15 poäng på MMSE- skalan, 

diagnosticerad 

demenssjukdom, haft minst 3 

dokumenterade utåtagerande 

beteenden de senaste 2 

månaderna, haft ett tidigare 

djurintresse eller ägt ett djur, 

ingen hundallergi, ingen 

hundrädsla eller ogillande 

mot hundar, vara i behov av 

behandling för utåtagerande 

beteende. 

 

urval.  

 

Bortfall: 2 

 

Kvasi- experimentell 

design. 

 

Pilotstudie. 

Hypotesprövning. 

utåtagerande 

beteendet och ökade 

förmågan till social 

interaktion.  

 

Omedelbart efter 

AAT påvisades ett 

minskat utåtagerat 

beteende samt ökad 

förmåga till social 

interaktion. Efter 

behandlingens 

avslutande hade 

effekten återgått.   

 

Nr 10: 

Sellers, D. M.  

 

The evaluation 

of animal 

assisted therapy 

intervention for 

elders with 

dementia in 

long-term care. 

USA 

2005. 

 

PsycINFO 

Undersöka effekterna 

av AAT på sociala och 

utåtagerande beteenden 

hos äldre med 

demenssjukdom som är 

boende på ett särskilt 

boende. 

N= 4 (3 kvinnor & 1 man).  

 

Inklusionskriterier: Äldre 

personer med ett 

dokumenterat utåtagerande 

beteende, en dokumenterad 

demens eller alzheimer´s 

diagnos oavsett 

svårighetsgrad, ett intresse 

för och känslor för djur, 

ingen hundallergi, samt att 

alla deltagare skulle uppvisa 

en liknande 

funktionsförmåga. 

Ändamålsenligt 

urval. 

Kvantitativ metod. 

 

Experimentell 

design (RCT).  

 

Fallstudie.  

 

Hypotesprövning. 

 

Upprepade 

behandlingar. 

 

Mätning av agitation 

och sociala 

beteenden.  

En generell 

minskning i agitation 

registrerades. En 

signifikant ökning 

påvisades gällande 

sociala beteenden. 

 

 

Hög 

Nr 11: 

Travers, C., 

Perkins, J., 

Rand, J., 

Bartlett, H., & 

Morton, J.  

Australien 

2013. 

 

PsycINFO. 

Undersöka hur AAT 

relaterar till humör, 

livskvalité och 

psykosocial funktion 

hos personer med 

demenssjukdom, 

N= 67 

 

Inklusionskriterier: personer 

med mild till måttlig 

demenssjukdom,  

Exklusionskriterier: personer 

Slumpmässigt 

urval.  

Bortfall 12. 

Kvantitativ metod.  

 

Experiementell 

design (RCT). 

 

Interventionsgrupp 

Livskvalitén 

förbättrades efter 

AAT Hos deltagare 

med depression 

förbättrades 

symtomen.  

Hög 



  

 

An evaluation 

of dog- assisted 

therapy for 

residents of 

aged care 

facilities with 

dementia. 

 

 

 

boendes i särskilt 

boende. 

med grav demenssjukdom. och kontrollgrupp. 

 

Hypotesprövning. 

 

 

Psykosocial funktion 

förbättrades inte hos 

någon av grupperna. 

 

 

Nr 12: 

Motomura, N., 

Yagi, T., & 

Ohyama, H. 

 

Animal- 

Assisted 

Therapy For 

People With 

Dementia. 

Japan 

2004. 

 

PsycINFO 

Undersöka effekten av 

AAT på personer med 

demenssjukdom genom 

användandet av olika 

mätinstrument 

N= 8 (kvinnor).  

 

Inklusionskriterier: personer 

diagnosticerade med 

demenssjukdom enligt DSM-

IV krierier, boende på 

särskilt boende. 

Slumpmässigt 

urval. 

Kvantitativ metod.  

Pilotstudie.  

 

Kvasi- experimentell 

design.  

 

Mätning av apati, 

irritabilitet, 

depression, 

engagemang. 

 

 

En minskning i apati 

kunde påvisas. Ingen 

signifikant skillnad 

observerades 

gällande irritabilitet, 

depression, 

engagemang. 

 

Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Bilaga E Kvantitativ Bedömningsmall 

Poängsättning 0 1 2 3 

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

Introduktion 
 

Saknas 
 

Knapphändig 
 

Medel 
 

Välskriven 

Syfte 
 

Ej angivet 
 

Otydligt 
 

Medel 
 

Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 
 

Ej angiven 

 
Knapphändig 

 
Medel 

 
Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 
 

Ej acceptabel 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Patienter med 

lungcancerdiagnos 
 

Ej undersökt 

 
Liten andel 

 
Hälften 

 
Samtliga 

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

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

 
Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 
 

Saknas 

 
Otydlig 

 
Medel 

 
Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 
 

Saknas 

 
Mindre bra 

 
Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 



  

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 
 

Saknas 

 
Låg 

 
God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 
 
Slutsats saknas 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 

*Total poäng (max 47 p) p p p p 

 

 

 

 

p 

% 

*Maxpoäng 47 

 

Grad I= minst 80 % = 38-47 poäng 

Grad II= minst 70 % = 33-37 poäng 

Grad III= minst 60% = 28-32 poäng 
 

 


