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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Demens är en sjukdom som drabbar ungefär var femte person över 80 år. På 
senare tid har behovet av alternativa behandlingsmetoder ökat. Vårdhund anses var en bra 
behandlingsmetod inom demensvården med få eller inga biverkningar. 

Syfte: Syftet var att undersöka vårdhundars påverkan på äldre personer med demenssjukdom 
genom att genomföra en litteraturstudie. 

Metod: En litteraturstudie baserad på 13 kvantitativa artiklar. Resultaten jämfördes och 
likheter och skillnader plockades ut för att sedan sammanställas. 

Resultat: Vårdhund kan leda till ökat socialt beteende, minskade psykiska symtom, minskat 
agiterat beteende, minskade depressiva symtom, ökad livskvalitet samt positiva effekter på 
den fysiska och fysiologiska kroppen. 

Slutsatser: Studiens slutsats är att vårdhund kan ha positiva effekter på hälsan hos dementa. 
Det krävs mer forskning för att kunna komma fram till om vårdhund är en effektiv 
behandlingsmetod som eventuellt skulle kunna komplettera eller till och med ersätta vissa 
läkemedel. 
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BAKGRUND
Historia
Ända sedan mänsklighetens begynnelse har hundar spelat en viktig roll i människans liv. I 
arkeologiska fynd redan från istiden har man funnit bevis på att vargar användes till jakt, 
spårning och som vakthund (Cirulli, Borgi, Berry, Francia, & Alleva, 2011). Denna nära 
relation mellan människor och hundar har under tidens gång lett till att hundar utvecklat en 
förmodad förmåga att känna av människans sinnestillstånd och kroppsspråk. Tack vare detta 
kan därför hundar vara ett bra hjälpmedel i vårdsammanhang (Filan & Llewellyn-Jones, 
2006).

Redan år 1860 beskrev Florence Nightingale djurs terapeutiska innebörd för människan "ett 
litet djur är ofta ett perfekt sällskap för den sjuke, speciellt för kroniskt sjuka. En fågel i en 
bur är ibland den enda glädjen för en sjuk patient. Om hon kan mata och ta hand om djuret 
själv, ska hon alltid uppmuntras att göra detta" (Nightingale, 1860, citerad i Palley, O´Rourke
& Niem, 2010, s. 199, översatt av författarna). Användandet av djurs terapeutiska egenskaper 
är en relativt ny behandlingsmetod. Det var först på 1960-talet som den amerikanska 
barnpsykologen Boris Levinson insåg fördelen med att ha en hund närvarande under sina 
samtal med patienter. Det började inte forskas ordentligt inom området förrän på 1970-talet 
(Palley et al., 2010).

Vad är en vårdhund? 
I ett vårdhundsteam ingår både en hund som är lämplighetstestad och en hundförare, som 
tillsammans har utbildats och genomgått godkända tester. Vårdhundsteamets syfte är att 
assistera vårdpersonal på bland annat äldreboenden genom att via aktiviteter hjälpa till att 
bibehålla de dementas psykiska-, fysiska- och sociala funktioner. Dessa aktiviteter utformas 
efter varje patients individuella behov (Vårdhundskolan, 2011). Vårdhundteamet besöker 
framförallt äldreboenden men används även inom handikappomsorgen, vid vård av barn och 
ungdomar, missbruksvård och inom psykiatrin. Vårdhundteamet besöker äldreboenden en till 
flera gånger i veckan oftast under 20 till 60 minuters sessioner. En vårdhund är ett redskap för
att sprida glädje, öka motivation till träning och lindra depression (Höök, 2010). Idag finns det
cirka 100 diplomerade vårdhundsteam i 50 kommuner och de flesta arbetar inom 
äldreomsorgen (Ohlin, 2012, 20 november). Vårdhund måste ordineras på samma sätt som ett 
recept av antingen läkare, sjukgymnast, arpetsterapeut, sjuksköterska eller psykolog med 
relevant utbildning som kan fås via vårdhundskolan (Vårdhundskolan, 2011). 

Utbildning av vårdhund 
Utbildningen av vårdhund från Vårdhundskolan pågår under ett år. Utbildningen går ut på att 
hundföraren tränar tillsammans med hunden för att de båda ska kunna möta nya och ovanliga 
situationer på ett korrekt sätt. Det avslutas med ett teoretiskt prov för hundföraren och ett 
praktiskt test för hundteamet i en simulerad vårdmiljö. Vid godkända prov får förare och hund
ett diplom som bevis och kvalitetsgaranti för vårdtagare och arbetsgivare. Innan utbildningen 
börjar genomgår hunden ett lämplighetstest där samspelet mellan förare och hund bedöms 
samt hundens reaktioner på olika situationer. Alla raser kan arbeta som vårdhund men hunden 
måste vara social, trygg, ha lätt för att samarbeta och skapa god kontakt med andra människor.
Det krävs även ett godkänt veterinärintyg samt att hunden är mellan ett till fyra år när 
utbildningen börjar (Höök, 2010). Utbildningen sker enligt SIS (Swedish Standards Institute) 
som anger krav och rekommendationer för utbildningen för att ett professionellt arbete med 
vårdhunden ska kunna uppnås inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering. I denna 
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källa beskrivs behörighetskrav, utbildningsplan och kraven för det teoretiska prov som görs 
(Svensk Standard 8760000:2013). 

Vårdhundars effekter på hälsan
Relationer med hundar har också påvisats ha en positiv effekt på både den fysiska och 
psykiska hälsan. Till exempel kan det leda till minskad risk för kardiovaskulära sjukdomar 
framförallt kranskärlssjukdomar, högre chans att överleva efter en myokardinfarkt, minskat 
behov av psykologisk hjälp i stressiga situationer samt en kraftig minskning av alldagliga 
hälsoproblem (Cirulli et al., 2011). Flera studier visar på att kopplingen mellan djur och bättre
hälsa ofta är grundat i den fysiska motion djurägaren får i samband med dagliga promenader. 
Dock har det också framkommit att endast blotta närvaron av hundar kan minska stress och 
ångest. Det har exempelvis påvisats att samspelet mellan människa och hund kan ge ett 
tillfälligt lägre blodtryck och en lägre puls (Cirulli et al., 2011; Filan & Llewellyn-Jones, 
2006). Användandet av hundar i vården kan därför vara ett utmärkt sätt för att lyckas nå ut till 
patienter som inte reagerar på andra stimuli, till exempel dementa patienter. Målet med 
användandet av vårdhund är att få patienten avslappnad och samtidigt uppleva välbefinnande. 
Hundar används även inom fysisk terapi och rehabilitering, exempelvis genom att en 
rörelsenedsatt patienten får borsta hunden med den försvagade armen. Användandet av 
vårdhund kan påverka dementa patienters beteende, exempelvis minskad aggressivitet och 
ökat socialt beteende så som leenden, skratt, prat och ökad närhet (Filan & Llewellyn-Jones, 
2006). 

Demenssjukdom och vårdhundsbehandling
Enligt McClive-Reed och Gellis (2011) får 95 % av alla demensdrabbade patienter 
beteendestörningar och psykologiska sjukdomssymtom, exempelvis oro, irritabilitet, rädsla 
och aggressivitet. De menar att dessa beteendestörningar är associerade med en ökad kognitiv 
funktionsnedsättning. Oro har både en direkt och indirekt påverkan på kognitiv försämring. 
Dimitrijevic´ (2009) menar att hundar har en betydande dämpande effekt på oro. I studien 
blev patienter med Alzheimers sjukdom, efter kontakt med vårdhund, mer uppmärksamma 
och uppvisade minskad aggressivitet och minskad ilska. Detta kan kopplas samman med 
McClive-Reed och Gellis (2011) studie att hundar indirekt skulle kunna minska 
försämringstakten av den kognitiva funktionen hos dementa. 

Demenssjukas behandling med läkemedel 
Läkemedel har länge varit den dominerande behandlingen av svåra beteendestörningar hos 
dementa (Filan & Llewellyn-Jones, 2006). Bidewell och Chang (2010) skriver dock att 
läkemedel ibland kan misslyckas att behandla orsaken till beteendestörningar hos dementa, 
samt att de kan ge biverkningar och interaktioner med andra läkemedel. Bidewell och Chang 
(2010) menar vidare att den främsta orsaken till att läkemedel huvudsakligen ändå används i 
denna patientgrupp är att det inte finns någon annan behandling som har evidensbaserad 
effekt. Trots allt anser de att en icke farmakologisk behandling ska övervägas även då det 
finns begränsad forskning inom ämnet. På senare tid har ett ökat behov av psykosociala 
behandlingsmetoder som alternativ eller supplement till läkemedel uppkommit, vilket kan just
bero på läkemedlens bieffekter och läkemedelsinteraktioner hos denna patientgrupp (Ibid). Ett
exempel på sådana alternativa metoder kunde vara träning och umgänge med en vårdhund.

Träning med vårdhund för dementa patienter
Träning med vårdhund och dementa kan göras både individuellt och i grupp. Fysisk och social
träning går ofta ut på att tre till fyra patienter får spela olika spel med hunden, som är 
anpassade för både patienten och vårdhunden. Samtal där vårdhundföraren ställer frågor till 
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patienten kan ske i grupper av dementa patienter eller under gemensamma promenader med 
vårdhunden. Dessa frågor kan exempelvis vara tror du att hunden är trött? Hur mår hunden 
nu? Vad tror du hunden vill hitta på? Detta görs för att träna den mentala och sociala 
funktionen hos patienten. Nya metoder utvecklas kontinuerligt för att anpassas till olika 
patienter med speciella behov eller önskemål. Träning med dementa innefattar minnesträning, 
kognitiv träning och social kompetensträning (Höök, 2010).

Riktlinjer för användandet av vårdhund 
Även Lefebvre (2008) har skrivit internationella riktlinjer för besökande djur på vårdboenden.
De menar att handhygien är viktigt för patienter, besökare och vårdgivare både före och efter 
kontakt med djur. Djuret ska vara lämpligt, det vill säga inga djur som kan orsaka människan 
skada eller obehag samt att de ska ha ett bra temperament och vara människovänliga. 
Djurföraren ska ha relevant utbildning och kunna hantera djuret på ett korrekt sätt. 

Negativa aspekter med vårdhund
Det finns även negativa aspekter med vårdhund då alla inte är lika entusiastiska och alla 
tycker inte om hundar. Rädsla och fobier på grund av tidigare negativa upplevelser kan leda 
till en negativ inställning och ovilja att delta. Pälsdjursallergi är också en viktig aspekt att ta 
hänsyn till både hos patienter, personal och besökare. Rätten till en god arbetsmiljö och 
vårdmiljö ska respekteras för de som är allergiska. Därför är det viktigt att med omsorg 
kontrollera och välja en avdelning där allergi inte förekommer (Höök, 2010).

TEORETISK REFERENSRAM
Den genomförda studien har ett vårdvetenskapligt synsätt genom att den fokuserar på 
vårdvetenskapliga begrepp som livsvärld, välbefinnande och hälsa. Dessa begrepp är starkt 
sammankopplade och förändras en kan även de andra påverkas. Exempelvis påverkas 
välbefinnandet av ohälsa som i sin tur kan påverka livsvärlden vilket kan leda till att både 
hälsan och välbefinnandet förändras.  En central aspekt i vårdvetenskapen är att ha ett 
livsvärldsperspektiv i mötet med dementa patienter (Dahlberg & Segersten, 2010).  

Livsvärld
Det är viktigt att som vårdare förstå hur sjukdom, hälsa och lidande påverkar varje individuell
person i sitt livssammanhang. Det är även viktigt att ha en öppenhet och följsamhet till varje 
demenssjuk patients situation eftersom varje individs livsvärld är unik och föränderlig. 
Livsvärlden är ett sätt att förstå oss själva och andra individer i omvärlden. Livsvärlden 
beskrivs enklast som varje individs upplevelse av världen. Livsvärlden handlar inte bara om 
den dementa i sig utan även om omgivningen så som familj, vänner, arbete, tidigare 
erfarenheter med mera (Dahlberg & Segesten, 2010).

Hälsa
Hälsa inom vårdvetenskapen innebär att individen upplever inre och yttre balans i relation till 
medmänniskor och livet. Upplevelsen av hälsa är individuell och kan vara både en känsla och 
ett fysiskt tillstånd. Man kan uppleva hälsa trots sjukdom då hälsan har en djupare innebörd. 
Hälsa kan innebära att uppleva välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Välbefinnande
Innebörden av välbefinnande är att i alla fall för stunden uppnå hälsa och en inre 
tillfredsställelse. Välbefinnande är en individuell och unik känsla där varje individ upplever 
välbefinnande av olika företeelser. För att en dement patient ska kunna känna välbefinnande 
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krävs det att de grundläggande behoven är tillfredsställda så som sömn, mat och social 
kontakt  (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Teorier
NDB-teorin
NBD står för Need-driven Dementia-compromised Behavior. Detta är en teori som baseras på 
att agiterat, störande och aggressivt beteende hos dementa grundar sig i att patientens behov 
av meningsfulla aktiviteter inte uppnås. Meningsfull aktivitet innebär någon form av fysisk, 
psykisk, emotionell eller social stimulans (Algase et al., 1996). Vårdhund skulle kunna anses 
utgöra en sorts meningsfull aktivitet genom att den stimulerar alla fyra aspekterna. 

Dementa kommunicerar genom sitt beteende, exempelvis kan ett skrikande beteende betyda 
att patienten är upprörd eller har ont. Omgivningen kan på olika sätt påverka de demenssjuka, 
både positivt och negativt.  En stressig omgivning kan göra beteendet värre och på så vis blir 
miljön för både personal och andra patienter påfrestande. Detta blir till en ond cirkel, stressig 
personal påverkar den dementa som får ett ökat orosbeteende som i sin tur stressar personalen 
mer och även leder till att oron smittar av sig på övriga patienter. Kan man ta itu med 
problemet med patientens ouppfyllda behov kan detta leda till en harmonisk miljö som leder 
till ökat välbefinnande hos både patient och personal (Kovach, Noonan, Schlidt & Wells, 
2005). 

Anknytningsteorin
John Bowlby var en psykoanalytiker som var upphovsman till anknytningsteorin. 
Anknytningsteorin baseras på barnets behov av närhet och skydd som de finner genom att 
knyta an till sina föräldrar. Teorins funktion går ut på att skydda barnet mot faror och säkra 
dess överlevnad genom att barnet triggar föräldrarnas omvårdnadsbeteende. Barnet skickar ut 
signaler, exempelvis genom att skrika, klänga och så vidare och föräldrarna svarar på dessa 
signaler och ser till barnets behov (Bowlby, 2010). 

En terapeut kan sägas ha samma funktion för patienten som en mor har för sitt barn. 
Terapeuten ska utgöra en trygg bas för att patienten ska kunna utforska och uttrycka sina 
tankar och känslor. Den dementa patienten måste känna trygghet för att terapin ska få god 
effekt (Ibid). En vårdhund kan användas som ett redskap mellan terapeut och patient för att få 
denne att känna sig trygg, kunna öppna sig mer mot omgivningen och få en bättre livskvalitet 
(Filan & Llewellyn-Jones, 2006).

PROBLEMFORMULERING
Kännedomen om hundars påverkan på hälsan är en relativt ny kunskap och därav finns det 
begränsad forskning inom området. Det behövs därför mer studier för att vetenskapligt kunna 
påvisa de eventuella positiva effekter hundar har på hälsan hos dementa. Eftersom framförallt 
många äldre använder flertalet läkemedel så ökar även risken för interaktioner och 
biverkningar hos dementa. Då vårdhund är en behandlingsmetod som är icke-farmakologisk 
och även skonsam för kroppen så skulle den eventuellt kunna komplettera eller till och med 
ersätta vissa preparat. Eftersom demenssjukdomen leder till att patienten blir mer inåtvänd, 
aggressiv och orolig kan en vårdhund vara ett effektivt sätt att nå ut till dessa patienter. 
Vårdhunden kan på så sätt få patienten att känna trygghet vilket kan leda till ökad livskvalitet.
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Eftersom vårdhundar blir allt vanligare inom äldrevården, där allmänsjuksköterskor jobbar, så
anses ämnet vara av stor vikt att forska vidare om för att öka kunskapen hos både blivande 
och legitimerade sjuksköterskor. 

SYFTE
Syftet var att undersöka vårdhundars påverkan på äldre personer med demenssjukdom genom 
att genomföra en litteraturstudie. 

FORSKNINGSFRÅGOR
De forskningsfrågor som ska undersökas ytterligare är:
Hur påverkar vårdhundar demenssjuka individer psykiskt?
Hur påverkar vårdhundar demenssjukas beteende?
Hur påverkar vårdhundar demenssjuka personer fysiskt?
Hur påverkas livskvaliteten hos demenssjuka vid användandet av vårdhund?

METOD
Studien genomfördes och presenterades som en litteraturstudie innehållande uteslutande 
kvantitativa studier. Enligt Polit och Beck (2012) är en kvantitativ metod att föredra när man 
vill få fram generaliserbar data som med stor sannolikhet kan stämma överens med 
majoriteten av populationen. Kvantitativa metoder fokuserar på frekvens, storlek och mätbara 
data för att få fram information. 

Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar har legat som grund för studien. Dessa artiklar söktes i relevanta 
databaser. 
Urvalsförfarande
I studiens resultat användes 13 kvantitativa artiklar. Dessa hämtades från databaserna Cinahl, 
PsycINFO och PubMed då dessa är inriktade på medicin och omvårdnad och ansågs därför 
lämpliga för studien. Sökorden  hämtades från MeSH och Cinahl headings som är ordlistor för
medicinska ord. Följande ämnesord användes: Dogs, Dementia, Animal-assisted therapy, 
Health. Men eftersom vissa sökord som exempelvis Vårdhund inte fanns i MeSH fick även 
andra sökord användas för att få relevanta artiklar som motsvarade syftet. De ytterligare 
sökord som användes var Pet och Pet therapy (se Bilaga 1). 

Med dessa sökord hittades ett hanterbart antal artiklar och därefter var första urvalsmetoden 
att titta på artiklarnas titlar för att se om de var relevanta. På grund av att det fanns ett relativt 
lågt antal artiklar som svarade på studiens syfte lästes alla med passande titel igenom av båda 
författarna, för att sedan analyseras vidare. Majoriteten av dessa artiklar sållades bort då de 
antingen saknade fulltext eller inte uppfyllde studiens inklusionskriterier. Åtta artiklar som 
motsvarade syftet valdes ut och resterande fem hittades i referenslistorna till de tidigare åtta 
artiklarna. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt en checklista för kvantitativa artiklar gjord av 
Forsberg och Wengström (2013) se bilaga 2. Studier som gav ett bekräftande svar på alla de 
frågor som betraktades vara mest relevanta ansågs ha en hög kvalitet (Se markeringar i bilaga 
2). Studier som uppnådde medelhög kvalitet besvarade minst tio av frågorna på checklistan på
ett tillfredsställande sätt som borgade för studiens validitet och reliabilitet. Enbart artiklar som
hade medelhög- eller hög kvalitet användes i studien (Bilaga 3). 
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Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga originalartiklar och 
bedömdes relevanta för syftet. Artiklarna skulle ha publicerats tidigast år 1990 för att få ett 
relevant urval och vara skrivna på engelska eller svenska. Endast studier som var Peer-
reviewed och etiskt granskade inkluderades i litteraturstudien. Tidskrifterna som inte var 
tydligt Peer-reviewed granskades i Ulrichs Web. Exklusionskriterier var artiklar som bara 
beskrev personer yngre än 60 år som ej drabbats av demenssjukdom, psykiskt sjuka eller som 
handlade om andra djur än hundar.  

Dataanalys
De kvantitativa artiklarna lästes igenom av båda författarna var för sig för att se om de var 
relevanta och endast de artiklar som motsvarade syftet inkluderades i studien. Artiklarna 
diskuterades tillsammans och likheter och skillnader togs ut och jämfördes med varandra. 
Innehållet i artiklarna sorteras under lämpliga rubriker och på detta sätt skapades områden och
teman som användes i resultatdelen (Friberg, 2012). Därefter sammanställdes artiklarna i en 
matris (bilaga 3) för att få en bättre översikt av innehållet. Ett induktivt manifest användes, 
vilket är att föredra när man vill få fram generaliserbar data från specifika observationer (Polit
& Beck, 2012).

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska deltagandet i en studie vara frivilligt och 
medgivande ges efter att deltagarna fått information om studien. Deltagarna har även rätt att 
avsluta sitt deltagande när de önskar och deltagandet ska vara anonymt. Litteraturstudien 
kommer endast innehålla artiklar som därför blivit etiskt granskade. Ur en etisk synvinkel kan
det vara svårt att få medgivande från en person med demens men i de fall detta inte har kunnat
ges så har anhöriga gett sitt medgivande. Endast en artikel har fått godkänt från en etisk 
kommitté när det gäller djurhållningen och i resterande fallen har hundföraren gett sitt 
medgivande i de studier som inkluderats i denna litteraturstudie. Författarnas förförståelse 
försöktes i möjligaste mån åsidosättas vid genomförandet av studien för att inte resultatet 
skulle påverkas och färgas av författarnas egna åsikter och värderingar. 

RESULTAT
Studiens resultat kommer att presenteras under tre huvudkategorier vilka är Psykisk- och 
beteendepåverkan, med ökat socialt beteende och minskad aggressivitet och apati som 
underrubriker, Påverkan på livskvaliteten samt Fysisk påverkan. 

Psykisk- och beteendepåverkan
Kanamori et al. (2001) gjorde en studie på sju personer som alla tyckte om djur och även hade
erfarenhet av att ha eller ha haft ett djur. Författarna påvisade två fall som visade en tydlig 
förbättring i beteendet. Fall A visade en tydlig minskning av hallucinationer och minskat 
aggressivt beteende gentemot familjemedlemmar, samt en förbättrad relation till sin 
svärdotter. Även fall B visade en minskning av aggressivitet och ilska mot familjemedlemmar.
Detta kan relateras till en studie av Nordgren och Engström (2012)  som bara följde en person 
men som kom fram till samma resultat som ovan nämnda studie. Nordgren och Engström 
(2012) rapporterade att aggressivt verbalt beteende, som i början uttrycktes flertalet gånger 
per dag, hade försvunnit direkt efter kontakt med vårdhund och efter en tremånaderskontroll 
så observerade man att personen svor, men detta skedde mindre än en gång per vecka. Innan 
studiens början gjorde personen i studien dessutom motstånd vid påklädning, minst en gång i 
veckan. Direkt efter mötet med vårdhunden ökade motståndet till varje dag, men efter tre 
månader observerades beteendet vid färre tillfällen än en gång per vecka. Personen i studien 
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uppvisade en ökad vilja att få uppmärksamhet från personalen efter att vårdhunden varit där, 
vilket hon tidigare aldrig hade gjort. Även förmågan att samarbeta, initiativtagande och viljan 
att få hjälp ökade.

Minskad aggressivitet och apati
Enligt Kanamori et al. (2001) finns det två typer av effekter av vårdhund. En kortvarig effekt 
som ses under terapisessionen och som visar sig som känslouttryck, viljan att delta i 
aktiviteter och empati för andra människor. En långvarig effekt som efter terapin består av en 
förändring i det dagliga livet. De skriver också att aggressiviteten, oron, fobier och 
vårdtyngden minskade i samband med vårdhundskontakt. Desto fler sessioner som patienterna
deltog i desto mer effektiv blev behandlingen med vårdhund i reduceringen av stress. I Sellers
(2005) studie undersökte man om vårdhundar hade någon effekt på aggressiviteten hos 
dementa och det visade sig att tre av fyra deltagare minskade sitt aggressiva beteende efter 
kontakt med vårdhund. Kawamura, Niiyama och Niiyama (2006) skriver också att våldsamt 
beteende och depressiva symtom minskar efter vårdhundsterapi och att deltagarna blev bättre 
på att uttrycka sina känslor. Dock kom de fram till att symtomen först blev värre under den 
första sexmånadersperioden men att det sedan vände och tydliga förbättringar kunde 
observeras under den andra sexmånaders perioden. Förbättringarna höll sedan i sig under den 
resterande undersökningsperioden. McCabe, Baun, Speich och Agrawal (2002) kom också 
fram till att vårdhund har en lugnande effekt på Alzheimerpatienter. De genomförde en studie 
där vårdhunden bodde på boendet och var därför tillgänglig för patienterna dygnet runt. Även 
de noterade en minskning av beteendestörningar efter att hunden flyttat in på boendet. 

Berry et al. (2011) beskriver apati hos en dement som att patienten är ointresserad med en 
oförmåga att känslomässigt reagera på stimuli och med en minskad initiativförmåga. De 
skriver att den mest effektiva aktiviteten i denna situation för att motverka apati hos dementa 
är att kasta en boll till hunden. Detta leder även till en ökad interaktion mellan patient och 
hund. Efter en tid började patienten att ta egna initiativ till denna aktivitet utan att hundförare 
behövde vara närvarande. 

Motomura, Yagi och Ohyama (2004) skriver istället att det inte finns någon påvisad skillnad 
när det gäller irritation och depression före och efter kontakt med vårdhund. De kom dock 
fram till att personerna i studien uppvisade ett minskat apatiskt beteende efter mötet med 
vårdhund. De flesta deltagarna var positivt inställda till vårdhund och skulle vilja fortsätta 
med denna aktivitet. 

Ökat socialt beteende
Darrah (1996) skriver att en vårdhund kan främja relationen mellan terapeut och patient 
genom att få patienten att öppna sig och bli mer mottaglig för andra stimuli. I studien 
observerades att patienterna blev mer sociala och interagerade mer med personalen då en 
vårdhund var närvarande. I Richeson (2003) studie kom man fram till att vårdhund kan 
minska orosbetingat beteende hos dementa och leda till ett ökat socialt beteende. Många 
deltagare uppvisade ett mer alert beteende under terapin. De var mer verbala och pratade 
mycket om hundarna. Aktiviteten verkade skapa en atmosfär av upprymdhet och kamratskap 
mellan de inblandade. Även läkare observerade förändringar hos deltagarna och ville då 
istället behandla orsaken till beteendet, det vill säga patienternas otillfredsställda behov när 
det gäller en fysisk och social miljö. Eftersom vårdhundar kan leda till välbefinnande och 
känslan av tröst är detta en bra aktivitet för att tillfredsställa dessa basala behov (Ibid). 
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Fick (1992) observerade att vårdhunden skapade en avslappnad och positiv miljö vilket ledde 
till att patienterna blev mer verbala med andra patienter då vårdhunden var närvarande. 
Konversationerna handlade ofta om hunden och om tidigare erfarenheter av husdjur. Dessa 
samtal fortsatte ofta efter vårdhunden hade lämnat. För patienterna som på grund av 
demenssjukdomen blivit förvirrade och desorienterade användes istället vårdhunden som ett 
redskap för att öka medvetenheten om att behandla hunden på ett varsamt sätt. Detta ledde till 
en form av social kontakt mellan hundförare och patient då aktiviteten utfördes tillsammans. 
Även Sellers (2005) studie tyder på att kontakt med vårdhund kan leda till ett ökat socialt 
beteende vilket i sin tur kan ge ett ökat välbefinnande. 

Påverkan på livskvaliteten 
Moretti et al. (2010) gjorde en studie på äldre som inte var så långt gångna i sin 
demenssjukdom. Under sex veckor fick patienterna umgås, leka och gosa med hundarna. 
Deltagarna upplevde terapisessionerna med vårdhundarna som roliga och intressanta. Nio av 
tio deltagare upplevde att vårdhundarna hade en lugnande effekt och en patient återupplevde i 
samband med terapin gamla minnen. Samtliga deltagare rekommenderade vårdhund till andra 
äldre människor och 80% ville fortsätta med terapin. Författarna observerade under denna tid 
positiva effekter på livskvaliteten hos både patienter med eller utan psykiska symtom som 
exempelvis depression. Studien kom fram till att kontakten med en vårdhund kan leda till 
ökad känslomässig och psykologisk stimulans vilket i sin tur kan leda till en minskning av 
psykiska problem och ökad livskvalitet.

Även Nordgren och Engström (2013) kom fram till att livskvaliteten ökar efter kontakt med 
vårdhund. Författarna gjorde en studie med 20 deltagare med någon form av demens. De 
använde sig av QUALID för att mäta observerat beteende och känslotillstånd. QUALID är  ett
frågeformulär anpassat för personer med en svårare form av demens. Deltagarna visade en 
tydlig glädje och ett välbefinnande både under och ibland även efter kontakt med vårdhund. 
Möten med vårdhund gav upphov till att patienterna återupplevde gamla minnen. 
Hundförarna bekräftade deras minnen, erfarenheter och känslor. Hundteamet kan då i sin tur 
fungera som ett psykosocialt verktyg inom demensvården. Eftersom hundarna ger upphov till 
dessa minnen och genom att prata med hundförarna får de dementa både psykologisk och 
social stimulans, vilket i sin tur leder till en ökad livskvalitet (Ibid). 

Banks och Banks (2002) fann att vårdhundar kraftigt kan minska ensamheten hos patienter.    
Patienterna blev mer sociala och började prata med hunden om framförallt tidigare 
erfarenheter med sina egna hundar. Effekten av vårdhund blir bättre hos dementa som tycker 
om hundar eller tidigare varit hundägare. Dessa patienter är mer positivt inställda till 
behandlingsformen och vill även i högre grad fortsätta med aktiviteten jämfört med patienter 
som inte har haft hund. Studiens resultat tyder på att sambandet mellan vårdhund och ökad 
livskvalitet bygger på patientens tidigare erfarenheter av hundar. Med största sannolikhet är 
det hos patienter som tidigare varit hundägare som livskvaliteten ökar mest. 

Fysisk påverkan
I studien av Kawamura et al. (2006) observerades en man med ensidig förlamning. Tidigare 
hade mannen vägrat använda sin friska arm men när vårdhund introducerades började han 
använda armen för att leka med hunden. Han började även frivilligt att skaka hand med 
personer vilket han tidigare inte hade gjort. Nordgren och Engström (2012) observerade en 
liknande situation i sin studie där deltagaren först hade behövt assistans för att ta sig runt i 
hemmet och utomhus men direkt efter kontakt med vårdhunden kunde hon röra sig fritt utan 
assistans. Moretti et al. (2011) upptäckte även i sin studie att vårdhund kan ha en positiv 
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effekt på den kognitiva funktionen. Relationen mellan människa och hund leder till att vissa 
hormoner utsöndras vilka i sin tur minskar det arteriella blodtrycket och hjärt- och 
andningsfrekvensen. Den psykologiska stimulans som hunden ger genom sin närvaro och sitt 
behov av omvårdnad leder till att personen i högre grad även vill ta hand om sig själv (Ibid). 

Berry et al. (2011) skriver att vårdhund är ett positivt redskap vid fysisk aktivitet då patienten 
uppmuntras att röra på kroppen och delta i fysiska aktiviteter med hunden, såsom klappa, 
leka, borsta, mata och gosa med hunden. Interaktion med vårdhund kan leda till minskade 
kortisolnivåer som i sin tur har en mängd olika effekter på kroppen exempelvis genom att 
reglera blodtrycket (Ibid). Även Darrah (1996) kommer fram till att vårdhund kan ha en 
positiv effekt på den fysiska kroppen genom minskat blodtryck och lägre hjärtfrekvens. 
Genom att patienterna fick klappa och röra vid vårdhunden ledde detta till sensorisk stimulans
och denna aktivitet ledde till att vissa av patienterna fick ökad muskelstyrka och en ökad 
rörlighet. Detta ledde i sin tur till att patienterna blev mer självständiga och kunde utföra fler 
rörelser på egen hand utan hjälp från personal. 

DISKUSSION
Metoddiskussion
För att uppfylla studiens syfte valde vi att använda oss av kvantitativa artiklar. Vi ansåg att 
detta var den bästa metoden eftersom syftet var att undersöka vårdhundars påverkan på 
personer med demens och därav ville vi få fram mer mätbar och generaliserbar data vilket är 
grunden till kvantitativ forskning (Polit & Beck, 2012). Kvalitativa artiklar kunde ha gett ett 
annorlunda resultat då en kvalitativ ansats inriktar sig på mer känslomässiga upplevelser och 
fler dimensioner av ett problem. Resultaten bygger mer på personliga upplevelser än mätbar 
data (Ibid). 

Ett alternativt sätt att genomföra studien på hade varit att utföra en intervjustudie. Detta hade 
lett till en mer personlig vinkling av syftet och djupare kontakt med deltagarna. Trots detta 
valdes en litteraturstudie med kvantitativa artiklar då vi ville få fram flera och mer 
generaliserbara aspekter av forskningsområdet. Vi ansåg att en intervjustudie inte skulle ge ett
lika brett material som en litteraturstudie. 

Meningen var att vi skulle använda oss av artiklar som var tidigast publicerade 2005 då vi 
endast ville inkludera aktuell forskning i studien. Eftersom det fanns ett begränsat utbud av 
artiklar så var vi tvungna att gå tillbaka så lång som 1992 för att få ett tillräckligt stort urval 
som var etiskt granskade och som motsvarade studiens syfte. Eftersom sju artiklar var äldre än
2005 granskades dessa extra noga för att säkerställa resultatets kvalitet och aktualitet. Vi 
ansåg att de äldre artiklarna inte skulle påverka resultatet då vi fann liknande fynd i samtliga 
artiklar och det tydde på att forskningsresultaten inte hade förändrats märkbart över tid.
 
Det visade sig att deltagarna i majoriteten av studierna var kvinnor men vi ansåg att detta inte 
hade någon betydelse för resultatet, då en studie som enbart hade manliga deltagare fick 
samma resultat som övriga studier. Därmed drogs en slutsats om att det inte fanns 
könsskillnader vilket ansågs stärka studiens externa validitet. 

Eftersom artiklarnas resultat stämde överens med varandra gav detta en ökad validitet för vår 
litteraturstudie. Alla studier utom två använde reliabilitetstestade instrument. Dock bedömdes 
dessa två studier ändå uppfylla minimumkraven för medelhög kvalitet. 

9



Resultatdiskussion
Syftet med studien var att undersöka vårdhundars betydelse för hälsan hos personer med 
demens. I resultatet framgick framförallt positiva effekter på psykisk hälsa, socialt beteende 
och även viss positiv inverkan på den kognitiva funktionen. 

Psykisk- och beteendepåverkan
Flertalet artiklar kom fram till att vårdhund kan ha en positiv effekt på psykiska symtom och 
beteendeproblem. Detta stöds av Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius och Kotrschal (2012) som kom
fram till att den positiva effekten på beteendet yttrade sig som minskad oro, minskad 
aggressivitet, minskning av hallucinationer och även ett minskat aggressivt beteende mot 
familjemedlemmar. 

NDB-teorin bygger på att beteendeproblem hos dementa kan uppkomma på grund av att 
patientens behov av meningsfull aktivitet, så som fysisk, psyskisk, emotionell och social 
stimulans, inte uppnås (Algase et al., 1996). Enligt Dahlberg och Segersten (2012) behöver 
dessa basala behov tillgodoses för att individen ska kunna uppleva välbefinnande och hälsa. 
Baserat på denna teori skulle en vårdhund  kunna vara en meningsfull aktivitet som kan 
tillgodose samtliga av dessa behov. Williams och Jenkins (2008) stödjer denna slutsats genom
att de kom fram till att en vårdhund kan fungera som en meningsfull aktivitet och på så sätt 
minska bland annat aggressivt beteende. 

Agiterat beteende är vanligt hos dementa. Agitation  kan yttra sig som rastlöshet, irritabilitet, 
rop, upprepning av ord, att individen vandrar fram och tillbaka med mera. Dessa tecken är 
väldigt vanliga i samband med demenssjukdom (Ragneskog, 2013). Eftersom dessa 
beteendeproblem är vanliga hos dementa kan detta innebär att patienten i någon form är 
under- eller felstimulerad. Vårdhunden skulle kunna minska dessa symtom genom att finnas 
där som sällskap och ge stimulans på olika nivåer (Algase et al., 1996). Genom lek och att 
patienten får fokusera på hunden uppnås en annan typ av närhet och stimulans som patienten 
kanske inte alltid får av personalen. En vårdhund anses tillföra något nytt till den rutinmässiga
vardagen och kan leda till ökat välbefinnande och stimulans bara genom att hunden är 
närvarande (Höök, 2010). Detta stöds även av Williams och Jenkins (2008) som skriver att 
vårdhundens närvaro kan leda till positiva effekter så som minskad oro, minskade 
beteendeproblem och ökat socialt beteende hos demenssjuka. 

Kanamori et al. (2001) kom fram till att det fanns två typer av effekter, en långvarig och en 
kortvarig. En långvarig effekt anses kunna bli mer tydlig hos personer som inte är så långt 
gången i sin demenssjukdom och som kommer ihåg hunden. Längtan i sig kan ge en positiv 
effekt genom att bidra till ökad livskvalitet och ett ökat välbefinnande. Patienter med långt 
gången demens kommer kanske inte ihåg hunden och kan därför inte heller se fram emot 
nästa möte vilket kan ger en kortvarig effekt (Höök, 2010). Trots detta anses det att vårdhund 
under mötet leder till en ökad livskvalitet och att dessa korta stunder är lika viktiga som de 
mer långvariga effekterna. Även om patienten inte kommer ihåg allt är det dessa stunder man 
måste ta tillvara på för att patientens sociala och psykologiska behov ska kunna tillgodoses. 
En dement patient har också rätt till att få utöva aktiviteter för att få någon form av stimulans 
och deras behov ska inte förbises. 

Den enda artikeln som inte har kunnat påvisa någon psykisk effekt av vårdhund är Motomura,
Yagi och Ohyama (2004). De kom fram till att det inte finns någon skillnad när det gäller 
irritation och depression före och efter kontakt med vårdhund. Baserat på detta tror vi att 
vårdhund kanske inte alla avseenden har någon effekt men om även om hunden bara påverkar 
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ett fåtal av dessa aspekter vi tidigare nämnt hos en dement person, så anser vi att det är en bra 
aktivitet. 

Socialt beteende
Vårdhund är ett redskap för att få patienten att öppna sig och blir mer social med personal och
medpatienter. Vårdhund har även lett till en positiv atmosfär och en kamratskap mellan 
deltagarna i terapigruppen. Vårdhund kan tillfredsställa patientens behov av fysisk och social 
kontakt (Heathcote, 2010). Katsinas (2000) stödjer dessa resultat. Hon skriver att deltagarna i 
studien blev mer sociala genom att de pratade om hunden med varandra och personalen. Även
Velde, Cipriani och Fisher (2005) stödjer resultaten om att vårdhund kan leda till ökad social 
interaktion mellan den dementa patienten och övriga människor. 

William och Jenkins (2008) stödjer också dessa resultat. Hundar ger människor fysisk 
kontakt, något som de äldre ofta inte får. Bandet mellan hund och människa är ovillkorligt och
mindre komplicerat än relationen människor emellan. Det är viktigt att personer med demens 
har möjlighet att knyta an till någon eller något för deras psykologiska välmående. Detta kan 
uppnås via relation med vårdhund, då hundar har en förmåga att nå ut till personer som inte 
har förmåga att reagera på andra stimuli. 

Vårdhund ger en sorts psykologisk stimulans genom sin blotta närvaro och sitt behov av 
omvårdnad vilket leder till att patienten formar en anknytning till hunden på ett liknande sätt 
som en förälder knyter an till sitt barn (Moretti et al, 2011; Odendaal, 2000). Baserat på 
anknytningsteorin anser vi att hundens behov av omvårdnad kan trigga patientens instinkter 
till att omhänderta och tillgodose hundens behov (Bowlby, 2010). På samma sätt som ett barn 
skickar ut signaler till sina föräldrar för att få omvårdnad, anses hundföraren i detta fall kunna 
agera som signal genom att ställa frågor till den dementa till exempel ”Tror du hunden vill ha 
lite vatten?” och på så vis utlösa patientens naturliga omvårdnadsbeteende. Detta tror vi kan 
leda till en psykologisk tillfredsställelse som i sin tur kan leda till ökad hälsa hos den dementa.

Påverkan på livskvaliteten
Det har framkommit att vårdhund kan leda till en minskning av psykiska problem och därmed
en ökad livskvalitet. I samband med terapisessionen upplevde de dementa att gamla minnen 
väcktes till liv med hjälp av vårdhunden. Detta gav patienterna både en psykologisk och social
stimulans vilket ledde till ökad livskvalitet (Moretti et al., 2010; Nordgren och Engström, 
2013). Vi anser att detta är viktigt att bejaka då vi tidigare nämnt att dementa ofta lever kvar i 
det gamla och det är dessa minnen som de minns och pratar om. Genom att få liv i de gamla 
minnena skapar man möjligheter för ökad glädje och livskvalitet. LaFrance, Garcia och 
Labreche (2006) menar att närvaron av en vårdhund ökar både verbal och icke-verbal 
kommunikation. Vårdhundens närvaro ledde även till ökad glädje och välbefinnande. Detta 
anser vi leder till en ökad livskvalitet då välbefinnandet i hög grad påverkar livskvaliteten. 
Williams och Jenkins (2008) stödjer dessa antaganden då de också kom fram till att vårdhund 
kan leda till ökad social kompetens, psykologiskt välmående och minskad risk för 
depressioner vilka i sin tur påverkar livskvaliteten. LaFrance, Garcia och Labreche (2006) 
skriver också att effekterna de kom fram till successivt avtog under de två sista veckorna av 
studien då vårdhunden inte längre deltog. Detta tolkar vi som att kontinuerlig vårdhunsterapi 
är nyckeln till att de positiva effekterna blir mer långvariga och i sin tur leder detta till en 
ökad livskvalitet. 

Banks och Banks (2002) skriver vidare att effekten av vårdhund blir bättre hos patienter som 
har tidigare positiva erfarenheter av hundar, det vill säga de som tidigare varit hundägare eller 
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tycker om hundar. Dessa patienter är i högre grad positivt inställda till behandlingsformen 
vilket kan påverka och öka effekten. Perkins, Bartlett, Travers och Rand (2008) har också 
kommit fram till att personer med tidigare positiva erfarenheter av hundar kan få en bättre 
kontakt med vårdhunden och därav en bättre effekt. Vi anser att detta låter rimligt och att 
personer som tycker om hundar uppskattar sällskapet mer och därmed har chans att få bättre 
resultat av behandlingen. Men hur ska man då göra med de patienter inte som har positiva 
erfarenheter? Vi tror att rädsla eller fobi för hundar kan minska om hunden introduceras på 
rätt sätt. Vi tycker inte att det är rättvist att patienter som uppleves vara hundrädda ska 
exkluderas ur vårdhundsterapin. Det är svårt att veta hur mycket personer med demens 
faktiskt minns och om den rädsla de känner bygger på gamla erfarenheter eller om de bara 
känner sig otrygga i nya situationer. Är detta fallet så är inte hunden problemet. Det krävs 
kanske då mer arbete från personalen och hundförarens sida, men detta anser vi vara värt 
jobbet på grund av de hälsoeffekter vi har kommit fram till att vårdhundar bidrar till. 

Vårdhundens påverkan på den fysiska funktionen
Hälsa är ett begrepp som innefattar både kropp och själ (Dahlberg & Segesten, 2010). Vi 
anser att hälsa är något som kan upplevas trots sjukdom och eftersom det är en individuell 
känsla kan den upplevas på olika sätt. Vissa människor kan till exempel bara uppleva hälsa då 
kroppen är vid full funktion medan andra upplever hälsa från mindre ting, så som att få sina 
basala behov tillfredsställda. Den största bidragande faktorn till att vårdhund har en positiv 
effekt på den fysiska hälsan anses vara att man helt enkelt blir mer fysiskt aktiv. Även små 
rörelser anses öka den fysiska förmågan som i sin tur har dessa positiva hälsoeffekter som 
exempelvis minskat blodtryck och ökad muskelstyrka (Heathcote, 2010). Menna et al. (2012) 
skriver att den kognitiva funktionen normalt sett försämras i takt med åldrandet. Trots detta  
framkom det att en vårdhund kunde bidra till att dessa patienter bibehöll sin fysiska funktion 
längre vilket i sin tur kan leda till ökad hälsa. 

Odendaal (2000) stödjer slutsatserna om minskade kortisolnivåer och även de andra positiva 
fysiska effekterna så som minskad blodtryck med mera. Odendaal (2000) skriver att 
blodtrycket minskar redan 5 till 24 minuter efter en positiv hundkontakt. För att uppnå ett 
ihållande resultat av terapin rekommenderas det att ha kortare träffar på 15 till 20 minuter per 
dag istället för långa 60-minuters sessioner. Vi anser att detta skulle vara det optimala när det 
gäller kontakt med vårdhund. Att istället få daglig kontakt och stimulans då dementa oftast 
inte kommer ihåg tidigare träffar och kan därför inte se fram emot nästa träff på samma sätt. 
För att kunna främja hälsa anser vi att det krävs fler träffar i veckan för att få mer 
kontinuerliga och jämnare effekter. Eftersom våra resultat tyder på att  det finns flertalet 
positiva effekter av vårdhund både när det gäller den fysiska och psykiska hälsan anser vi att 
den här metoden bör användas mer. 

Livsvärld
Vårdhund gav en bättre effekt hos de patienter som tidigare haft egen hund eller någon form 
av tidigare relation med hundar (Banks & Banks, 2002). Vi tolkar detta som att dessa personer
har lättare att knyta an till hundar och ser hunden som något positivt. Livsvärlden handlar inte 
bara om individen i sig utan även om omgivningen och tidigare erfarenheter (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Eftersom det är närminnet som blir påverkat mest (Ragneskog, 2013) finns 
dessa gamla minnen av tidigare hundar kvar hos dessa patienter och kan därför inge en sorts 
trygghet av att se och träffa något bekant. Därför tror vi att det är bättre att främst introducera 
vårdhund för patienter som man vet tidigare har haft positiva relationer med hundar. Detta för 
att minska riskerna att skapa otrygghet och rädsla hos patienten som kanske upplever 
situationen som hotfull och obehaglig. Eftersom det är ytterst få människor som aldrig har 
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träffat en hund har man någon gång under sitt liv skapat antingen en positiv eller negativ 
erfarenhet som man måste ta hänsyn till vid användandet av vårdhund. Dementa anses till stor
del lever kvar i sitt förflutna och därför bör dessa minnen vårdas med öppenhet och 
följsamhet. Detta innebär också att inte påtvinga hundrädda patienter en vårdhund. Genom att 
låta patienter med tidigare positiva erfarenheter ha en kontinuerlig kontakt med vårdhund kan 
detta leda till att en del av patientens livsvärld uppfylls då denna pusselbit tidigare saknats. 
Med detta menas att en dement patient som lever kvar i sitt förflutna har ett behov av denna 
form av upplevelse och kontakt för att känna tillfredsställelse och livskvalitet. 

Välbefinnande
Banks och Banks (2002) skriver att vårdhundar kan minska ensamheten hos patienter med 
demens. Även Williams och Jenkins (2008) observerade att vårdhund hade en positiv effekt 
på de dementas psykosociala välbefinnande och att en vårdhund kan reducera känslan av 
ensamhet och isolering. Känslan av trygghet är en förutsättning för att kunna uppleva 
välbefinnande och att tryggheten leder till att patienten vågar öppna sig och bli mer social 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Kan detta behov tillgodoses är det enklare att få kontakt med 
den dementa och skapa en god vårdrelation. Detta kan i sin tur leda till att personalen får 
bättre kontakt med den dementa och kan därför lättare tillgodose patientens andra behov 
vilket leder till ökat välbefinnande. Även genom att minska psykiska- och beteendeproblem 
kan man skapa förutsättningar för ett ökat välbefinnande. 

Slutsats
Författarna har kommit fram till att vårdhund kan leda till många positiva effekter på hälsan 
hos dementa, så som minskade psykiska sjukdomssymtom, minskade beteendeproblem, ökad 
social förmåga, ökat välbefinnande och livskvalitet samt i vissa fall även ökad fysisk funktion.
Det har inte framkommit några negativa aspekter förutom hundallergi och rädsla för hundar. 
Under studiens gång har författarna märkt att det finns begränsat med forskning och därför 
anses det att det krävs mer för att utforska fler aspekter av hur vårdhundar kan användas inom 
demenssjukvården. En aspekt som anses viktig att forska vidare om är om vårdhundar 
eventuellt till viss del skulle kunna ersätta  lugnande läkemedel i denna patientgrupp. 
Författarna tycker också att det är viktigt för sjukvårdspersonal att ha kunskap om hur 
vårdhund kan påverka dementa och hur vårdhunden kan användas i praktiken. 
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Sökschema för artiklarna Bilaga 1

Databas Datum Sökord Antal träffar Valda artiklar

PubMed 2013-11-04 Animal-assisted 
therapy AND 
Dementia 

26 1

Dementia AND 
Dogs AND 
Therapy

6 1

Dementia AND 
Pet therapy 
AND Health

36 1

PsycINFO 2013-11-11 Animal-assisted 
therapy AND 
Dementia

22 2

2013-11-04 Dogs AND 
Dementia

88

+ Therapy 16 1

Cinahl 2013-11-11 Animal-assisted 
therapy AND 
Dementia

3 1

Animal-assisted 
therapy AND 
Pet

81 1

En manuell sökning i valda artiklars referenslistor gav ytterligare fem artiklar.
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Checklista för kvantitativa artiklar enligt Forsberg och Wengström (2012). Bilaga 2

* A. Syftet med studien?
Är frågeställningarna tydligt beskrivna?
Är designen lämplig utifrån syftet?
B. Undersökningsgruppen
Vilka är inklusionskriterierna?
Vilka är exklusionskriterierna?
* Är undersökningsgruppen representativ?
Var genomfördes undersökningen?
När genomfördes undersökningen?
Är Power-beräkning gjord?
Vilket antal krävdes i varje grupp?
Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)?
* Var gruppstorleken adekvat?
C. Interventionen
* Mål med interventionen?
Vad innehöll interventionen?
Vem genomförde interventionen?
Hur ofta gavs interventionen?
Hur behandlades kontrollgruppen?
D. Mätmetoder
Vilka mätmetoder användes?
* Var reliabiliteten beräknad?
* Var validiteten diskuterad?
E. Analys 
Var demokratiska data liknande i EG och KG?
* Hur stort var bortfallet?
* Kan bortfallet accepteras?
* Var den statiska analysen lämplig?
* Vilka var huvudresultaten?
* Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG?
* Vilka slutsatser drar författaren?
F. Värdering 
* Kan resultaten generaliseras till en annan population?
Kan resultaten ha klinisk betydelse?
Överväger nyttan av interventionen eventuella risker?
* Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?

* Dessa frågor ansågs ha mest betydelse för kvaliteten
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Artikelmatris
Bilaga 3 s. 1(6)

Författare Syfte Design/instrument Antal 
deltagare

Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet

Banks och 
Banks (2002)

Undersökte 
efterfrågan av 
vårdhund bland 
äldre samt 
hundens effekt 
på ensamhet

Frågeformulär och intervjuer.
MMSE (Mini Mental State 
Examination) ) - ett instrument
som mäter graden av demens
DPHQ (Demographic and Pet 
History Questionnaire) - 
instrument för att bland annat 
få fram demografisk data, 
tidigare information om 
djurägarskap och typer av djur
UCLA-LS - instrument som 
mäter ensamhet

N = 62
Bortfall = 17

Instrumenten är 
validitets- och 
reliabilitetstestade. 
Bra beskrivet 
tillvägagångssätt. 

Lite kort beskriven 
dataanalys.

Ökad socialt 
beteende, minskad 
ensamhet och ökad 
livskvalitet

Hög

Berry, Borgi, 
Terranova, 
Chiarotti, 
Alleva och 
Cirulli (2011)

Undersöka 
värdet av 
vårdhund som 
verktyg för att 
öka 
livskvaliteten 
hos äldre

Observationsstudie.
Kontrollgrupp.
MMSE (Mini Mental State 
Examination) ) - ett instrument
som mäter graden av demens
Videokamera där filmerna 
analyserades av ett 
datorprogram.
Salivary Chromogranin A - 
mäter endokrinologisk stress i 
saliven
GDS (Geriatric Depression 
Scale) - mäter grad av 
depression

N = 19 (13 
kvinnor)
Bortfall = 0

Väl beskriven 
metoddel samt bra 
beskrivning av varje 
instrument.

Ingen validitets- eller 
reliabilitetsbedömning
av instrumenten.

Minskat apatiskt 
beteende, ökad 
kognitiv funktion och
minskade 
kortisolnivåer som 
reglerar bl.a. 
blodtrycket.

Medelhög



             Bilaga 3 s. 2(6)
Författare Syfte Design/instrument Antal 

deltagare
Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet

Darrah 
(1996)

Identifiera det 
nuvarande 
användandet av 
vårdhund på två 
äldreboenden i 
USA

Enkätstudie. N = 80
Bortfall = 24

Frågeformuläret är 
validitets- och 
reliabilitetsbedömt.

Lite kort beskrivning 
av metod.

Ökat socialt 
beteende. Ökad 
kognitiv funktion, 
minskat blodtryck 
och puls.

Medelhög

Fick (1992) Undersöka 
effekter av 
vårdhund på det 
sociala 
beteendet bland 
äldre.

Observationsstudie med 
filmkamera.
Point sampling - en teknik som
används för att observera 
sociala och icke-sociala 
beteenden

N = 36 
(enbart män)
Bortfall = 0

Instrumentet är 
validitets- och 
reliabilitetsbedömd. 
Mycket välbeskriven 
metod.

Ökat socialt 
beteende.

Medelhög



                 Bilaga 3 s. 3(6)
Författare Syfte Design/instrument Antal 

deltagare
Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet

Kanamori, 
Suzuki, 
Yamamoto, 
Kanda, Matsui,
Kojima et al. 
(2011)

Studera 
vårdhundars 
effekter på 
personer med 
demens

Observationsstudie.
Kontrollgrupp.
MMSE (Mini Mental State 
Examination) ) - ett instrument 
som mäter graden av demens
N-ADL (Nishimura's Activities
of Daily Life) - mäter den 
kognitiva funktionen och 
aktiviteter i det dagliga livet
Behave - AD - mäter 
problembeteenden relaterat till 
demenssjukdom
Salivary Chromogranin A - 
mäter endokrinologisk stress i 
saliven

N = 27 (21 
kvinnor)
Bortfall = 0

Instrumenten är 
validitets- och 
reliabilitetstestade 
med gott resultat. 
Instrumenten och 
metoden är väl 
beskrivna.

Minskat 
problembeteende, 
ökad glädje, bättre 
relation till 
familjemedlemmar 
och minskat 
aggressivt beteende.

Hög

Kawamura, 
Niiyama och 
Niiyama 
(2006)

Studera effekten
av vårdhund på 
beteende- och 
psykologiska 
symtom hos 
dementa

Observationsstudie.
GBSS 
MENFIS (Mental Function 
Impairment Scale) 

N = 10 (9 
kvinnor)
Bortfall = 0

Instrumenten var 
validitets- och 
reliabilitetsbedömda 
med hög kvalitet. Väl 
beskriven metod.

Dålig beskrivning av 
instrumenten.

Minskat våldsamt 
beteende, minskade 
depressiva symtom. 
Förbättring under de 
första sex månaderna
och försämring efter 
de sex resterande 
månaderna.

Medelhög



          Bilaga 3 s. 4(6)
Författare Syfte Design/instrument Antal 

deltagare
Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet

McCabe, 
Baun, Speich 
och Agrawal 
(2002)

Undersöka 
effekten av 
introducering av
vårdhund för 
dementa med 
problembeteend
e

Observationsstudie.
NHBPS (The Nursing Home 
Behavior Problem Scale)- 
mäter nivån av problematiskt 
beteende

N = 22 (15 
kvinnor)
Bortfall = 0

Instrumentet var 
validitets- och 
reliabilitetstestad med 
bra resultat. Bra 
beskriven metoddel.

Minskade 
beteendeproblem.

Hög

Moretti, De 
Ronchi, 
Bernabei, 
Marchetti, 
Ferrari, 
Forlani et al. 
(2010)

Studera 
vårdhundars 
effekt på den 
kognitiva 
funktionen, 
humöret och 
livskvaliteten 
hos dementa

Observationsstudie.
Kontrollgrupp.
 MMSE (Mini Mental State 
Examination) - ett instrument 
som mäter graden av demens
GDS (Geriatric Depression 
Scale) - mäter grad av 
depression
En enkät om livskvalitet - varje
deltagare fick själva uppskatta 
sin livskvalitet

N = 25 (20 
kvinnor)
Bortfall = 4

Instrumenten är 
validitets- och 
reliabilitetstestade 
med bra resultat. Bra 
beskrivning av metod.

Ökad livskvalitet, 
ökad kognitiv 
funktion och 
motivation.

Hög



            Bilaga 3 s. 5(6)
Författare Syfte Design/instrument Antal 

deltagare
Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet

Motomura, 
Yagi och 
Ohyama 
(2004)

Undersöka 
effekten av 
vårdhund hos
dementa

Frågeformulär.
MMSE (Mini Mental State 
Examination) - ett instrument som 
mäter graden av demens
GDS (Geriatric Depression Scale) - 
mäter grad av depression
PSMS (Physical Safe Maintenance 
Scale) - mäter ADL(Activities of Daily 
Life)
Apathy scale - mäter aktivitet och 
apatiskt beteende hos dementa
Irritability scale - mäter irritabilitet hos 
dementa

N = 8 
(enbart 
kvinnor)
Bortfall = 
0

Instrumenten och 
metoden är väl 
beskrivna. 

Har inte beskrivit 
instrumentens 
validitet och/eller 
reliabilitet.

Ingen signifikant 
skillnad i irritations- 
och 
depressionsbeteende.
Positiva upplevelser 
av vårdhund, många 
ville fortsätta.

Medelhög

Nordgren och 
Engström 
(2012)

Studera 
vårdhundens 
hälsoeffekter 
hos en kvinna
med vaskulär
demens

Interventionsstudie. 
MMSE (Mini Mental State 
Examination) - ett instrument som 
mäter graden av demens
CMAI(Cohen-Mansfield Agitation 
Inventory) - mäta patientens agiterade 
eller icke-agiterade beteende
MDDAS (Multi-dimensional Dementia 
Assessment Scale) - instrument som 
mäter beteende- och 
psykologiskasymtom och kognitiv 
funktion samt ADL.
QUALID - ett instrument som används 
vid långt gången demens för att mäta 
livskvaliteten

N = 1
Bortfall = 
0

Samtliga 
instrument har 
validitets- och 
reliabilitetstestats. 
Mycket väl 
beskriven metod.

Minskad fysisk och 
verbal aggressivitet. 
Minskad frekvens av
beteendeproblem 
och psykologiska 
symtom. Ökad ADL 
samt ökad 
livskvalitet.

Medelhög



           Bilaga 3 s. 6(6)
Författare Syfte Design/instrument Antal 

deltagare
Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet

Nordgren 
och 
Engström 
(2013)

Studera 
vårdhundars 
påverkan på 
livskvaliteten hos 
dementa

Observationsstudie.
MMSE (Mini Mental State Examination) 
- ett instrument som mäter graden av 
demens
QUALID - ett instrument som används 
vid långt gången demens för att mäta 
livskvaliteten

N = 20 (12 
kvinnor)
Bortfall = 11

QUALID har validitets- 
och reliabilitetstestats. 
Metod och dataanalys väl 
beskrivet. 

Ökad livskvalitet Medelhög

Richeson 
(2003)

Undersöka den 
terapeutiska 
effekten av 
vårdhund vid 
agiterat beteende 
och sociala 
interaktioner bland 
dementa

Obsevationsstudie.
MMSE (Mini Mental State Examination) 
- ett instrument som mäter graden av 
demens
CMAI(Cohen-Mansfield Agitation 
Inventory) - mäta patientens agiterade 
eller icke-agiterade beteende

N = 15 (14 
kvinnor)
Bortfall = 2

Instrumenten är validitets-
och reliabilitetsbedömda. 
Väl beskriven metod och 
instrument.

Minskat agiterat 
beteende, ökad 
social interaktion. 
Terapin gav ökad 
kamratskap mellan
deltagarna.

Hög

Sellers 
(2005)

Studera effekten av 
vårdhund hos 
dementa vid socialt 
och agiterat 
beteende

Observationsstudie.
Videokamera.
MMSE (Mini Mental State Examination) 
- ett instrument som mäter graden av 
demens
ABMI (Agitation Behavior Mapping 
Instrument) - instrument som mäter 
agiterat och icke-agiterat beteende
SBOC (Social Behavior Observation 
Checklist) - mäter socialt och icke-socialt 
beteende

N = 4
Bortfall = 0

MMSE och ABMI är båda
validitets- och 
reliabilitetstestade. Väl 
beskriven metod.

SBOC är en 
egenkomponerad 
checklista och är varken 
validitets- eller 
reliabilitetstestad.

Vårdhund ledde till
ett ökat socialt 
beteende och 
statistik signifikant
skillnad i agiterat 
beteende.

Medelhög


