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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Medelåldern och antal äldre i Sverige ökar. En vanligt förekommande sjukdom 

hos äldre är demens och många dementa bor på särskilda boenden. Ett särskilt boende bör 

erbjuda trygghet och ett meningsfullt innehåll som tillfredsställer de äldres individuella 

behov. Många äldre på särskilda boenden känner sig ensamma och anser att personalen inte 

alltid har tid för att hålla dem sällskap. Vårdhunden har tidigare visat sig vara tröstingivande 

samt kunna förmedla engagemang och känsla av närvaro till den äldre.  

Syfte: Syftet var att undersöka hur vårdhundar kan påverka äldres hälsa på särskilda boenden. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med tolv kvantitativa originalartiklar. 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån en checklista för kvantitativa artiklar. Därefter 

analyserades artiklarna var för sig av författarna och sedan tillsammans.  

Resultat: Överlag hade vårdhunden positiva effekter på hälsan hos äldre på särskilda 

boenden. Vårdhunden gav en positiv effekt hos de äldres ADL-förmåga och bidrog till bättre 

mobilisering. Vårdhunden hade också effekt på depressiva symtom och apati, samt ökade den 

sociala interaktionen hos de äldre. De äldre fick även förbättrad livskvalitet, kände sig mindre 

ensamma och återupplevde gamla minnen. Hos dementa förbättrades den kognitiva 

funktionen, de fick en ökad samarbetsförmåga och var mindre agiterade. Vissa dementa fick 

dock en ökad verbal agitation efter mötena med vårdhunden.  

Slutsats: Vårdhunden hade många goda effekter på de äldres hälsa. Trots detta observerades 

vissa negativa effekter hos en del dementa. Det är därför viktigt att ha i åtanke att behandling 

med vårdhund inte passar alla äldre på särskilda boenden och att sjuksköterskan kan avgöra 

vilka äldre som är lämpliga för denna form av behandling.  
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INLEDNING 
Författarna valde att skriva om vårdhundar på särskilt boende då författarna under praktik och 

arbete med äldre märkt att många vårdtagare som har varit vana vid att alltid ha haft djur 

saknat det när de blivit äldre. Många äldre har talat positivt om att ha en hund och vilket 

sällskap och livsglädje det har givit. Många äldre på boenden känner sig ensamma och har 

behov utav beröring och närhet. Detta är något som personal inte alltid kan tillgodose. På 

vissa särskilda boenden kan en katt förekomma på en avdelning men det är fortfarande relativt 

ovanligt att en vårdhund kommer på besök. En av författarna är hundägare och har märkt 

olika positiva hälsoeffekter som den har givit. Därför valde författarna att fokusera på hur 

hunden kan användas i vårdandet av äldre på särskilda boenden.   

 

BAKGRUND 

 

I Sverige ses man som äldre vid 65 års ålder, vid den tidpunkt de flesta går i pension (Nygren 

& Lundman, 2009). Det finns två kategorier av äldre; yngre-äldre, som man räknas till mellan 

65-75 år och äldre-äldre, som i Sverige är från 85 års ålder. Idag är det ca 1,6 miljoner av 

Sveriges befolkning som är 65 år och äldre, och ungefär 225 000 som är över 85 år. Eftersom 

medellivslängden ökar utgör de äldre en stor andel av befolkningen i Sverige (Ibid.). 

 

Demens 
En vanlig sjukdom hos äldre är demens, vilket är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som 

drabbar hjärnan (Edberg, 2012). Det finns olika typer av demens men den vanligaste formen 

är Alzheimers sjukdom. När personer drabbas av någon typ av demens är det ofta vanligt att 

olika beteende-mässsiga och psykologiska symtom kan uppkomma. Några av de vanligaste 

symtomen som kan drabba de personer som har någon typ av demens är att vara fysiskt-

aggressiv, vandra runt, rastlöshet, ångest, oro och nedstämdhet (Ibid.). Det är vanligt att det 

finns äldre med demenssjukdom på särskilda boenden (Edwardsson & Wijk, 2009). 

 

Särskilt boende 

Det finns flera olika boendeformer för äldre personer, men det vanligaste är särskilt boende 

(SÄBO) (Edwardsson & Wijk, 2009). Särskilt boende definieras som ett behovsprövat boende 

som stöds av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service (Socialstyrelsen, 2010). Vid 

denna boendeform inom äldreomsorgen har man tillgång till vård och omsorg dygnet runt 

(Dunér och Blomqvist, 2009, s. 184; Karlsson, Edberg, Westergren & Hallberg, 2008). 

Personer som behöver mer hjälp med sin personliga omvårdnad (ADL) och som även behöver 

hjälp med att kunna utgöra sina dagliga aktiviteter (IADL), bör vårdas på ett särskilt boende 

(Karlsson, et al., 2008). I de särskilda boendena bor äldre personer både med och utan 

demenssjukdom (Edvardsson & Wijk, 2009). På det särskilda boendet bör miljön vara 

personligt utformad och hemlik. Den psykosociala miljön bör också ge trygghet och kunna 

erbjuda ett meningsfullt innehåll som tillfredsställer de äldres individuella behov 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Äldres behov 
Äldre på särskilt boende anser att det är viktigt att sjuksköterskor identifierar deras 

individuella behov för att uppfylla kraven för god vård (Yei-Hui, Abbey, Yueh-Chen, Ing-Jy 

& Liu, 2015). Ett behov är att de äldre behöver känslomässigt stöd som kan komma från den 

positiva attityden hos personal och andras sällskap, som familj eller närstående. Det är även 

viktigt att personalen är professionell och visar respekt genom att få den äldre att känna sig 

behövd och värdefull. Många känner sig ensamma på boendet och anser att personalen inte 

har tid att hålla dem sällskap (Ibid.). Ensamhethet kan resultera i beröringsbrist som i sin tur 
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kan leda till depression och stress hos den äldre (Höök, 2010). En annan viktig aspekt för de 

äldre på boendet är trygghet och en känsla av självständighet samt att det erbjuds aktiviteter 

på boendet. Fritidsaktiviteter är det som gör att ett vårdboende upplevs som ett hem och inte 

en institution. Aktiviteter anses också underlätta de boendes interaktion med varandra och 

ökar deras känsla av social samhörighet (Yei-Hui, et al., 2015).   

 

Sjuksköterskans ansvar vid vård av äldre  

Sjuksköterskan har ett ansvar för att främja de äldres hälsa på bästa möjliga sätt. En 

sjuksköterska ska kunna ge den äldre den vård som kan göra att denne mår bättre och 

upplever hälsa. Vid vårdandet av äldre är det viktigt att bevara deras värdighet och även deras 

upplevelse av bevarad värdighet (Anderberg, Lepp, Berglung och Segesten, 2007; Dahlberg 

& Segesten, 2010). Den värdighet hos en äldre, som sjuksköterskan ska beakta, kan vara både 

tyst och komplicerad och det måste ses ur den äldres synvinkel (Anderberg et. al., 2007).  

 

Som sjuksköterska på särskilt boende är det viktigt att möta de äldres individuella behov, 

vilket gör att kvaliteten på vården då blir högre (Yei-Hui, et al., 2015). En sjuksköterska ska 

tänka på att respektera de äldre på boendet och vikten av att möta deras individuella behov. 

De äldre behöver trygghet och det är en av sjuksköterskans uppgifter att få den äldre att 

uppleva det, och att sjuksköterskan finns där för just dem (Dahlberg & Segesten, 2010). Det 

är sjuksköterskor, läkare, eller arbetsterapeuter som skriver ut vårdhunden på recept till den 

äldre. Receptet kan innebära fysisk, psykisk eller social träning, eller för att bidra till bättre 

välbefinnande (Höök, 2010).  

 

Hunden i vården 

Användning av djur i vården blev först uppmärksammat på 1800-talet då Florence 

Nightingale upptäckte att djur minskade oron hos barn och vuxna som befann sig på 

psykiatriska institutioner (Ernst, 2014). Nightingale ansåg då att även djuren hjälpte patienter 

i sitt tillfrisknande. Under 1930-talet använde sig även Sigmund Freud av djur i vårdandet, när 

han tog med sin egen hund vid möten med patienter. Freud menade att genom att observera 

hundens beteende kunde han få reda på hur orolig hans patient var. Under sina 

psykoterapisessioner underlättade hunden kommunikationsförmågan hos patienten som då 

kände sig mer bekväm i att berätta om sina känslor. Det var först på 1960-talet som fenomenet 

vårdhund blev ordentligt uppmärksammat när barnpsykoterapeuten Boris Levinson, på 

liknande sätt, använde sig av sin hund i mötena med barn som hade svårt att kommunicera. 

Närvaron av hunden fick barnen att öppna sig och prata mer (Ibid.).  

 

I Sverige fanns det år 2012 ungefär 100 utbildade vårdhundteam i 50 kommuner (Ohlin, 

2012). De flesta vårdhundarna finns inom äldreomsorgen, men också på behandlingshem för 

missbrukare (LVM-hem) och ungdomshem. Vårdhundar används också inom rehabilitering 

efter hjärnskador och stroke, samt inom ungdoms- och äldrepsykiatrin (Ohlin, 2012; Beck-

Friis, Beck-Friis & Strang, 2007). 

 

Utbildningen av vårdhunden är ettårig och avslutas med att hunden blir testad i simulerad 

vårdmiljö (Ohlin, 2012). Det krävs att vårdhundar har grundläggande lydnad, gillar att umgås 

med människor genom att acceptera främlingar och andra djur (Ernst, 2014). Hunden ska 

också vara uthållig och kunna ta kommandon från patienter (Ohlin, 2012; Höök, 2010).  

Hundföraren måste vara utbildad inom vård eller socialt behandlingsarbete. Det krävs även att 

man har minst två års yrkeserfarenhet (Vårdhundskolan, 2011; Ohlin, 2012). Det är vanligast 

att vårdhundföraren är sjuksköterska eller undersköterska sedan tidigare (Vårdhundskolan, 

2011).  
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Vårdhundens användningsområden 
Det finns två olika användningsområden för vårdhunden; animal assisted therapy (AAT) och 

animal assisted activites (AAA). AAT betyder att mötena med hunden har som mål att 

förbättra den fysiska, psykiska eller sociala hälsan. AAA betyder allmän aktivering då 

hundens närvaro används för att förbättra patientens livskvalitet (Beck-Friis, et al., 2007; 

Ernst, 2014). Till skillnad från AAT, är inte specifika behandlingsmål planerade inför varje 

session med AAA. Dessa besök kan vara spontana och pågå under längre eller kortare tid 

beroende på behov och effekt (Ernst, 2014). 

 

Vårdhundens hälsoeffekter  

Hundar har länge levt nära människan. Hundägare har överlag lägre blodtryck och har därför 

en lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar (Höök, 2010; Ernst, 2014). Hundar visar alltid 

sina sanna känslor och är aldrig kritiska jämfört med andra människor. Detta gör att de ses 

som pålitliga och utgör ett stöd genom svårigheter som sjukdomar eller tillfrisknande efter en 

skada. Hundar anses ha en lugnande effekt och lär människan att leva i nuet (Maharaj & 

Haney, 2015). Hunden ger ägaren ökad livskvalitet, blir en lojal vän för livet och bidrar till 

trygghet (Knight & Edwards, 2008). 

 

Interaktionen mellan människa och hund leder till fysiska och fysiologiska reaktioner som 

frisätter ”må-bra hormoner”, till exempel serotonin och oxytocin (Knight & Edwards, 2008).  

Oxytocin är ett peptidhormon som produceras i hypotalamus. Hormonet släpps ut i 

cirkulationssystemet och hjärnan som svar på sensorisk stimulering (Beets, Uvnäs-Moberg, 

Julius, & Kotrschal, 2012). Det frisätts vid beröring, till exempel när man klappar en hund, 

och ökar även när man ser något som man tycker är gulligt som en hund eller katt (Höök, 

2010). Oxytocin bidrar till empati, sociala färdigheter, generositet och minskar depression. 

Hormonet minskar också aggression och förbättrar lärandet. Mötet med hunden påverkar även 

det endokrina svaret positivt, genom förändring i nivåerna av kortisol, adrenalin och 

noradrenalin (Beets, et al., 2012). Samspelet ger även en minskning av fysiologiska 

stressymtom, som till exempel högt blodtryck. Interaktionen bidrar därmed också till färre 

hälsoproblem och läkarbesök (Knight & Edwards, 2008).  

 

Inom äldreomsorgen har vårdhunden visat sig bidra till ett minskat behov av psykofarmaka 

samt till att de äldre blir mindre oroliga och förvirrade (Ohlin, 2012). En vårdhund kan 

användas som ett sätt att ge tröst och skapa frånvaro av obehag för den äldre. Vårdhunden är 

inte dömande och dess acceptans kan vara viktig för självkänslan. Hunden har alltid ett 

genuint engagemang och förmedlar en uppriktig känsla av närvaro genom uppmärksamma 

blickar och svansviftningar (Höök, 2010). Att klappa hunden eller att hunden ger beröring 

genom att lägga sig intill eller slicka på handen, ger lugn och glädje samt förminskar känslor 

av ensamhet (Beck-Friis, et al., 2007). 

 

Negativa aspekter med vårdhundar 

Många människor ogillar hundar och kan vara rädda eller allergiska mot dem. Oftast är det 

personal och anhöriga som drabbas värst av allergin, då det är ovanligt med allergi hos äldre. 

Om en anhörig är allergisk kan det resultera i att denne inte kan besöka den äldre på boendet. 

Det är därför viktigt att det finns en valmöjlighet för de som inte kan eller vill träffa hundar 

(Höök, 2010).  

 

Något man behöver ha i åtanke är de djursjukdomar som kan överföras till människor, vilka 

benämns som zoonoser, där rabies är en riskfaktor (Ernst, 2014). Hundar kan bära på andra 

mikroorganismer som till exempel salmonella, stafylokocker, parasiter och svampar (Höök, 
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2010). Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera att vårdhunden är frisk, vilket görs av 

en veterinär innan vårdhundutbildningen påbörjas (Höök, 2010). Hunden ska också 

vaccineras och avmaskas med jämna mellanrum och det är viktigt att vara noggrann med att 

tvätta händerna efter kontakt med hunden (Beck-Friis, et al., 2007).  Innan vårdhundarna får 

träffa patienter blir de lämplighetstestade av en erfaren etolog tillsammans med vårdpersonal 

som har kunskap om vårdhundar (Ernst 2014; Ohlin, 2012).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Studien har ett vårdvetenskapligt perspektiv och fokuserar på de vårdvetenskapliga begreppen 

livsvärld, hälsa, välbefinnande och lidande. Vårdvetenskapen är ett kunskapsområde som 

utgår ifrån att stärka och stödja patienters hälsoprocesser, och att lindra lidande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). För att få en klarare bild av hur hälsa, sjukdom och lidande påverkar den 

äldre används ett livsvärldsperspektiv (Ibid.). 

 

Livsvärld 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det i livsvärlden som vårdandet börjar. Livsvärlden 

delar den äldre på boendet med andra, så som närstående, vårdare och andra patienter, men 

livsvärlden är samtidigt unik för varje person. I livsvärlden finns alla erfarenheter och 

upplevelser som livet har innehållit. För att kunna ge god vård måste man försöka förstå hur 

den äldre upplever vårdande och sjukdom, samt hur denne ser på hälsa och välbefinnande 

Vården blir på så vis individualiserad och patientfokuserad (Ibid.). Med hunden kan man 

anförtro sig sina känslor och den kan underlätta det sociala umgänget (McColgan & 

Schofield, 2007). Vårdhunden kan därför vara en hjälp för sjuksköterskan att ta del av den 

äldres livsvärld.  

 

Hälsa 
Hälsa är ett begrepp med många betydelser, som kan förstås på olika sätt. Hälsa innebär inte 

bara frånvaro av sjukdom, utan är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande (World Health Organizaiton, 2003). Hälsa beskrivs som att den speglar 

människans aktuella och totala livssituation, vilket gör den till en stor del av den äldres liv. 

Hälsa är med andra ord något som styr upplevelsen av hur den äldre upplever att den mår 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Den äldres egen upplevelse av hälsa skiljer sig från vad andra 

upplever att hälsa är. Många äldre ser åldrandet som en utveckling mot det sämre och att det 

leder till en hotande ohälsa, vilket inte behöver vara fallet för alla. Äldre människor kan, trots 

sjukdom, känna att de själva har en god hälsa (Nygren & Lundman, 2009). Enligt tidigare 

forskning kan vårdhunden påverka hälsan genom beröringen som frisätter ”må-bra-

hormoner”. Hormonutsläppet kan i sin tur ge positiva effekter som en blodtryckssänkning, 

minskad depressionsrisk och har en anti-stresseffekt (Beets, et al., 2012; Knight & Edwards, 

2008).  

 

Välbefinnande 
En av vårdandets viktigaste delar är att främja välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Välbefinnande innebär att det är möjligt att genomföra värdefulla livsprojekt. För att känna 

välbefinnande krävs inte att man är fri från sjukdom. Vid sjukdom är det viktigt att ha god 

insikt och att den äldre förhåller sig till den nya livssituationen så livet ändå känns 

meningsfullt. Vad som skänker den äldre välbefinnande är individuellt och kan förändras med 

tiden, och vad som är viktigt i livet förändras ofta när man fått ett sjukdomsbesked (Ibid.).  

 

Det engelska ordet Comfort kan definieras som ett tillstånd av välbefinnande med befrielse 
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från sorg och lidande (Newson, 2008). Comfort är en viktig del av vård och omsorg och är en 

stärkande process. Comfort är därför viktigt för att kunna beakta den äldres livskvalitet. Den 

äldre kan behöva bryta rutiner som pågått under många år, bekanta sig med en ny miljö, nya 

rutiner och skapa nya relationer, vilket kan orsaka ett obehag, förminska den äldres egenvärde 

och göra att den äldre känner sig ensam. Därför finns ett behov av känslomässig tröst, då man 

skapar en förbindelse till den äldre. Det kan vara att hålla någons hand eller ha ögonkontakt 

för att förmedla omsorg, förståelse och en vilja att vara med den äldre som kan ge den äldre 

välbefinnande och Comfort (Ibid.). En vårdhund kan bidra till att de äldre kan känna ett 

välbefinnande då hunden är närvarande hela tiden och är där för den äldre. Vårdhunden kan 

ge äldre en slags tröst, då den har en acceptans som kan hjälpa de äldres självkänsla (Höök, 

2010). 

 

Lidande 

Vårdvetenskapens mål är också att minska lidande. Lidandet kan vara förenligt med hälsa, så 

länge lidandet är uthärdligt och den äldre samtidigt känner välbefinnande. Det finns olika 

former av lidande. Vårdlidande är ett lidande som uppstår med orsak av vården, att äldre 

känner sig utsatta eller beroende av vård. Det kan upplevas som ett vårdlidande att vara 

tvungen att bo på ett särskilt boende. Vårdlidande kan också bero på dåligt bemötande eller att 

personalen inte har tid för den äldre på det särskilda boendet. Det finns även sjukdomslidande 

som uppstår när man blir sjuk och kanske behöver behandling, samt livslidande då man lider 

av sin livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). En vårdhund tros kunna lindra lidande och 

ge tröst. Hunden kan fungera som ett stöd genom lidande som den äldre upplever genom att 

finnas där för dem, och göra att de äldre känner sig sedda och behövda (Höök, 2010). 

 

PROBLEMFOMULERING  
 

I nuläget blir antalet äldre fler och fler eftersom medellivslängden ökar. Att vara äldre kan 

innebära att man kan behöva flytta in på särskilt boende, för att man är beroende av vård och 

omsorg dygnet runt. Att vara äldre och vara tvungen att flytta ifrån sitt hem kan vara 

påfrestande eftersom det påverkar den äldres livssituation. Den äldre kan vara dement med 

symtom som ångest och depression. Samtidigt behöver den äldre skapa nya rutiner, lära känna 

en ny miljö och skapa nya relationer. Denna svårighet kan skapa ensamhet och göra att den 

äldre inte känner sig lika värdefull längre. Ett särskilt boende ska inneha trygghet och ett 

meningsfullt innehåll. Många äldre menar att just trygghet och sällskap är viktiga delar i 

vårdandet. Tyvärr tar inte alltid vårdpersonal sig tid till att hålla den äldre sällskap. Aktiviteter 

kan underlätta för de äldre att interagera med de andra på boendet. Olika aktiviteter kan också 

göra att boendet känns som ett hem istället för en institution. Forskning visar på att hundägare 

är friskare än andra då hundägandet ger en lugnande effekt, blodtryckssänkning och bättre 

livskvalitet. Med detta i åtanke kan en lämplig aktivitet för de äldre på boendet vara att en 

vårdhund kommer på besök. Vårdhunden kan, enligt tidigare forskning, förminska känslorna 

av ensamhet, ge tröst och glädje till de äldre (Höök, 2010; Beck-Friis, et al., 2007). De har 

även visats kunna bidra till mindre oro och förvirring, samt ett minskat behov av 

psykofarmaka hos äldre på särskilt boende (Ohlin, 2012).   

 

Sjuksköterskans främsta mål med vårdandet är att främja hälsa genom att se till välbefinnande 

och minska lidande, vilket ibland kan vara en utmaning. För att främja hälsan krävs det att få 

ta del av den äldres livsvärld. Därför fokuserar kommande studie på om vårdhundar kan vara 

en hälsofrämjande åtgärd och en tillgång för sjuksköterskan i vårdandet av äldre på särskilt 

boende. 
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SYFTE 

Syftet är att undersöka hur vårdhundar kan påverka äldres hälsa på särskilda boenden. 
 

FORSKNINGSFRÅGOR 

 

Hur påverkar vårdhundar äldres fysiska hälsa på särskilda boenden? 

Hur påverkar vårdhundar äldres psykiska hälsa på särskilda boenden? 

Hur påverkar vårdhundar äldres livskvalitet på särskilda boenden? 

 

METOD  

 
Studien var en systematisk litteraturstudie med kvantitativ metod. En systematisk 

litteraturstudie kännetecknas av fokus på aktuell forskning, att kritiskt värdera och 

kvalitetsbedöma litteratur som resultatet ska baseras på och att sammanställa och dra 

slutsatser (Forsberg & Wengström, 2013). Forsberg och Wengström (2013) menar att en 

kvantitativ ansats är lämplig när syftet är att klassificera, se samband, förutsäga och förklara. 

Den kvantitativa metoden strävar efter beskrivningar som är objektiva och oberoende av 

vilken forskare som utfört dem. Beskrivningen är fri från spekulationer och tolkningar 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Datainsamling 

Studien baserades på tidigare forskning genom att originalartiklar söktes upp i databaser 

inriktade på omvårdnad och medicin.  

 

Urvalsförfarande 

I startprocessen av litteraturstudien genomfördes en pilotsökning i databaserna Cinahl och 

Pubmed för att undersöka om det fanns tillräckligt med underlag för att genomföra studien. 

Pilotsökningen utgjordes av en fritextsökning. Vid den slutgiltiga sökningen togs ord fram 

som var relaterade till syftet och översattes till engelska. Eftersom det inte fanns någon 

engelsk översättning för vårdhund användes andra begrepp som Animal assisted therapy och 

pet therapy. De orden som togs fram slogs upp i varje databas ämnesordlista så sökningarna 

som genomfördes skulle bli så relevanta som möjligt. De databaser som sökningarna 

genomfördes i var Cinahl, PubMed, AgeLine och PsycINFO. Alla databaserna hade olika 

ämnesord. De ämnesord som hittades i Cinahl headings, ämnesordlista för cinahl, var; Pet 

therapy, nursing home patients, nursing homes, dogs, long term care och aged. I PubMeds 

ämnesordlista MeSH, var motsvarande ord för pet therapy, animal-assisted therapy, vilket 

även var det ord för vårdhund som användes i PsycINFOs thesaurus (ämnesordlista). I 

AgeLines thesaurus hittades ämnesordet pet therapy och older adults. Dessa ord har 

kombinerats på olika sätt för att få fram ett hanterbart antal sökträffar. För att ytterligare skapa 

relevans i sökningarna gjordes begränsningar med ämnesorden som MW, MM, MeSH major 

topic (se Bilaga 1). Eftersom ämnet är sparsamt beforskat gav sökningarna ett relativt lågt 

antal träffar. Alla träffarnas titlar läste igenom för att göra en första sållning på vilka artiklar 

som kunde vara relevanta för studien. Även de artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext 

sållades bort. Abstract lästes därefter igenom på alla de titlar som vid första anblick verkade 

motsvara studiens syfte och därefter hela artiklarna.    

 

Inklusionskriterierna för artiklarna i studien var att de skulle vara primärkällor. För att 

artiklarna skulle vara relevanta och aktuella var de inte äldre än tio år. Artiklarna som valdes 
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var också skrivna på engelska. För att få ingå i resultatet skulle studierna vara ”peer 

reviewed”, vilket innebar att sakkunniga har granskat artiklarna. De tidsskrifter som inte var 

tydligt peer-reviewed, granskades i Ulrichsweb global serials directory (2015). Det var också 

viktigt att ett etiskt ställningstagande eller etisk granskning beskrevs i de artiklar som skulle 

ingå i studien. Exklusionskriterier som utformades för urvalsförfarandet var artiklar som 

handlade om äldre som inte bor på särskilt boende eller artiklar där annat djur än hund hade 

använts.    

 

För att kvalitetssäkra de utvalda artiklarna användes Forsbergs och Wengströms (2013) 

checklista för kvantitativa artiklar – RCT och checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-

experimentella studier (se Bilaga 2). Detta gjordes för att enkelt se hur hög kvalité en artikel 

hade och om den höll kravet för att tas med i litteraturstudien (Axelsson, 2012). I en 

systematisk litteraturstudie bör artiklar med låg kvalitet inte inkluderas och därför har de 

artiklar som resultatet baserades på hög eller medelhög kvalitet (Forsberg & Wengström, 

2013). För att en artikel skulle få medelhög eller hög kvalitet krävdes att minst 70 % av 

frågorna i checklistan var besvarade med ja. Då frågorna som fanns med på checklistan även 

hade skriftliga svar som kunde stödja varför en del av svaren kan ha blivit nej, räknades även 

dessa in i beslutet om artikeln hade tillräckligt god kvalitet. När författarna gått igenom 

checklistorna kontrollerades svaren, för att då se om artiklarna höll kvaliteten som behövdes 

för att ingå i studien. 

 

Dataanalys  

När artiklarna hade kvalitetsgranskats lästes de noggrant igenom var för sig, av båda 

författarna, ett flertal gånger. De delar, i artiklarna, som motsvarade syftet och 

frågeställningarna markerades med färgpenna och en skriftlig kommentar om vad som 

markerats gjordes bredvid i texten. Efter det diskuterades under vilken frågeställning 

informationen passade och därmed kunde informationen sorteras in under passande 

frågeställning. Framsidan på varje artikel märktes under vilken frågeställning den passade in, 

om artikeln tog upp påverkan på den fysiska eller psykiska hälsan, eller påverkan på 

livskvaliteten. Detta gjordes för att på ett enkelt sätt kunna utforma nya rubriker som sedan 

presenterades i resultatet. Under dessa rubriker presenteras sedan innehållet som resultatet 

baseras på. För att enkelt kunna följa studiens resultat och se tydligt vad som framkom fördes 

det in i tabeller med förklarande text (Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). 

Artiklarna sammanfattades till slut i en matris för att få en så bra överblick som möjligt (se 

Bilaga 3).   

 

För att kunna få ett så tillförlitligt resultat som möjligt, var författarna till studien objektiva i 

sin analys av artiklarna (Forsberg & Wengström, 2013). Dessutom lade författarna sin 

förförståelse åt sidan så att deras förutfattade meningar inte påverkade resultatet som 

framkom av analysen. Enligt Forsberg & Wengström (2013) är förförståelse den kunskap som 

någon besitter inom ett område där man ska forska.  

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER  
 

De intervjustudier som inkluderades hade följt Helsingforsdeklarationen (2013), vilket 

exempelvis innebar att informanterna hade blivit informerade om att de hade rätt till att 

avbryta sin medverkan i intervjun när som helst, vad studien hade för syfte, alla medverkande 

hade rätt till anonymitet, samt att informanterna hade gett sitt samtycke till att deltaga. I 

studier där dementa ingick, har en anhörig eller annan ansvarig gett sitt samtycke för 

medverkan. I de fallen har forskarna också undersökt om den dementa har någon tidigare 
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erfarenhet av hundar genom intervjuer med anhöriga. På så sätt kunde de med allergi eller 

hundrädsla uteslutas. Majoriteten av artiklarna diskuterade djurhållningen av hundarna som 

ingick i studierna, men endast en av artiklarna hade fått godkänt av en etisk kommitté 

gällande djurhållningen.  

 

Samtliga utvalda artiklar svarade an på syftet och redovisas i resultatet. Detta gjordes för att 

resultatet inte skulle bli ensidigt eller riktad. Ingen artikel uteslöts för att den inte bekräftade 

den förförståelsen. På så vis blev resultatet objektivt och författarnas åsikter lyser inte igenom 

eller påverkar redovisningen av resultatet (Axelsson, 2012). 

 

RESULTAT 
 

Resultatet presenteras under tre huvudkategorier; fysisk påverkan (med underrubrikerna 

aktivitet och energiförbrukning, ADL-förmåga och fysiologisk stress), psykisk påverkan (med 

underrubrikerna depressiva symtom, apati, och symtom av demens), samt påverkan på 

livskvaliteten (med underrubrikerna välbefinnande, ensamhet, gamla och nya minnen och 

engagemang genom olika former av hundstimuli) (se Tabell 1).   

 

 

Tabell 1. Teman.  

Författare/År Fysisk påverkan Psykisk påverkan  Påverkan på 

livskvaliteten 

Banks, M., et al. 

2008 

             X 

Berry, A., et al.  

2012 

           X            X  

Friedmann, E., et al. 

2015 

           X            X  

Kawamura, N., et al. 

2007 

           X            X  

Kramer, S., et al. 

2009 

            X  

Le Roux, M., et al. 

2009 

            X            X 

Lutwack-Bloom, P., 

et al. 2005 

            X  

Marx, M., et al.  

2010 

             X 

Moretti, F., et al. 

2011 

            X            X 

Nordgren, L., et al. 

2012 

            X            X            X 

Nordgren, L., et al. 

2014a 

            X            X 

Nordgren, L., et al. 

2014b 

             X 
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Fysisk påverkan 

Analysen av artiklarna visade på att mötena med vårdhunden påverkade ADL-förmågan, 

kaloriförbrukningen och mängden fysisk aktivitet (Friedmann, et al., 2015; Nordgren & 

Engström, 2012).  

 

Aktivitet och energiförbrukning 

En artikel visade att innan studien hade börjat spenderade 40,9 % av deltagarna i 

interventionsgruppen mindre än 1 % av sin tid på måttlig eller större fysisk aktivitet. Tre 

månader efter interventionen var det bara 36,8 % av deltagarna som spenderade mindre än 1 

% av sin tid på måttlig eller större fysisk aktivitet. Mängden fysisk aktivitet och även 

energiförbrukningen ökade något för de som hade kontakt med vårdhunden, även om 

skillnaden inte var signifikant (Friedmann, et al., 2015).  

 

ADL-förmåga 

Analysen av artiklarna visar att mötena med vårdhunden gjorde även så att aktiviteter i det 

vardagliga livet (ADL) ökade över tid (Friedmann, et al., 2015; Nordgren & Engström, 2012). 

Förmågan att mobilisera sig och klara sin hygien självständigt förbättrades efter mötena med 

vårdhunden (Nordgren & Engström, 2012). Deltagarna i dessa studier fick även en förbättrad 

motorisk funktion efter mötena med vårdhunden. En man i en studie ville inte lyfta eller röra 

en av sina armar. I mötet med vårdhunden började han dock spontant kasta leksaker till 

hunden och började frivilligt skaka hand med folk (Kawamura, Niiyama & Niiyama, 2007).  

 

En viss fysisk försämring kunde dock observeras hos en kvinna i en av artiklarna. Kvinnans 

förmåga att äta och kamma sig självständigt hade blivit sämre tre månader efter mötena med 

vårdhunden. Hon behövde då konkret hjälp med att både äta och dricka, samt behövde bli 

uppmanad till att kamma sig. Innan sessionerna med vårdhunden började kunde kvinnan 

självständigt klä sig själv, vilket hon direkt efter mötena med hunden, och vid uppföljningen 

efter tre månader, behövde viss hjälp med (Nordgren & Engström, 2012).   

 

Fysiologisk stress 

Kortisolnivåer i saliven mättes i en av studierna, för att se om interaktionen med hunden 

kunde göra så att nivåerna sjönk. Det visade sig att det inte fanns någon signifikant skillnad i 

kortisolnivåerna i saliven hos deltagarna, innan mötena med hunden jämfört med efter mötena 

med hunden, vilket tyder på att vårdhundar inte hade någon effekt på fysiologisk stress i 

kroppen (Berry, et al., 2012). 

 

Psykisk påverkan 

Depressiva symtom 

Hos de flesta deltagarna förbättrades de depressiva symtomen signifikant och sjönk över tid, 

efter mötena med vårdhundarna (Le Roux & Kemp, 2009; Moretti, et al., 2011; Friedmann, et 

al., 2015). Hos vissa av deltagarna observerades små icke statistiskt signifikanta förbättringar 

i depressiva symtom (Lutwack-Bloom, Wijewickrama & Smith, 2005; Berry, et al., 2012). 

Vårdhunden gav, hos vissa deltagare, även en signifikant förbättring i olika humörtillstånd, 

som ångest, nedstämdhet, ilska, trötthet och förvirring (Lutwack, et al., 2005). Hos andra 

deltagare orsakade mötena med vårdhunden inte någon signifikant skillnad i oro- och 

ångestnivå över tid hos deltagarna (Le Roux & Kemp, 2009). Två av deltagarna slutade med 

sina ångestdämpande mediciner medan en av deltagarna fick antidepressiva och antipsykos-
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medicin tillagt i sin medicinlista (Friedmann, et al., 2015).   

 

Apati 

Det var inte bara vanligt med depressiva symtom, utan också apati hos äldre på särskilt 

boende. Apatin beskrevs som brist på intresse eller frånvaro av känslomässiga reaktioner på 

stimuli. Apatin kännetecknades också av minskad initiativförmåga och glädje över saker. 

Graden av apati förbättrades överlag något över tid hos de som träffade vårdhunden 

(Friedmann, et al., 2015). Vårdhunden hade också en positiv effekt på de äldres sociala 

interaktion (Berry, et al., 2012; Kramer, Friedmann & Bernstein, 2009). I mötet när 

vårdhunden var närvarande, skedde mer beröring, som att skaka hand, röra vid hunden eller 

människan (Kramer, et al., 2009). Den äldre skrattade och log mer när hunden var närvarande 

(Kramer, et al., 2009; Berry, et al., 2012). Det som framkallade flest leenden var 

aktivitetslekarna med hunden, som att kasta boll som hunden fick hämta. Det observerades 

också en spontan ökning i deltagarnas vilja att delta i aktiviteterna där hundar ingick (Berry, 

et al., 2012). De äldre på boendet startade fler konversationer när en vårdhund var med, än när 

besökaren var ensam. Vårdhunden var den som fick mest uppmärksamhet av de äldre som 

spenderade längst tid att titta på hunden (Kramer, et al., 2009). En man som hade afasi 

skrattade mycket under mötena med vårdhunden. Han blev mer intresserad av sin omgivning 

och började uttrycka sina känslor till personalen på boendet. Han höll sig vaken mer dagtid 

och kunde koncentrera sig längre stunder (Kawamura, et al., 2007).  

 

Symtom av demens 

Vårdhunden gav deltagarna en förbättring i kognitiv funktion uppmätt med Mini-Mental State 

Examination (MMSE). Vissa av deltagarna fick en signifikant förbättring, andra fick en 

förbättring men inte statistiskt signifikant sådan (Moretti, et al., 2011; Nordgren & Engström, 

2012). Den mentala funktionen tenderade överlag att öka under de sex första månaderna, men 

hade sedan sjunkit vid tolv månader efter interventionens start (Kawamura, et al., 2007). En 

kvinna med vaskulär demens hade slutat upprepa samma meningar eller frågor tre månader 

efter interaktionen med vårdhunden. Däremot blev kvinnans orienteringsförmåga försämrad 

redan efter första mötet (Nordgren & Engström, 2012).  

 

Det fysiska, icke-aggressiva beteendet, som att hantera saker olämpligt, allmän rastlöshet och 

upprepningar, sjönk hos deltagarna. Däremot observerades en signifikant ökning gällande 

verbal agitation efter besöken av vårdhundarna (Nordgren & Engström 2012; Nordgren & 

Engström 2014a). En kvinna började svära (Nordgren & Engström, 2012). Hos andra 

deltagare som hade haft besök av vårdhunden, sjönk graden av agitation över tid (Friedmann, 

et al., 2015). En kvinna fick bättre humör och efter sex månader med vårdhunden blev hon 

fortfarande arg en gång om dagen, men lugnade lättare ner sig. Hon åt måltiderna utan att 

stjäla mat från de andra på boendet. Kvinnan som tidigare hade sovit i en soffa i hallen på 

boendet, började sova i sin säng varje natt efter mötena med vårdhundarna (Kawamura, et al., 

2007). 

Graden av beteendesymtom, som mållöst vandrande, att klä av sig vid opassande situationer 

och att packa saker, sjönk signifikant hos de deltagare som hade haft sessioner med 

vårdhunden (Nordgren & Engström, 2012; Nordgren & Engström, 2014a). Även de 

psykologiska symtomen på demens, som aggressiva beteenden, rastlöshet och passivitet, 

sjönk något hos deltagarna (Nordgren & Engström, 2012; Nordgren & Engström, 2014a).  

En dement kvinna började frivilligt samarbeta med personalen efter mötena med vårdhunden. 

Även förbättrad initiativförmåga, mindre rastlöshet och misstänksamhet observerades hos 

kvinnan. En försämring skedde också i kvinnans beteende genom att hon efter interventionen 

behövde bli uppmuntrad till konversation med andra människor, vilket hon inte tidigare 
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behövt (Nordgren & Engström, 2012). En annan kvinna vägrade bli hjälpt av personalen på 

boendet. Däremot, under sessionerna med vårdhunden, började kvinnan studera och titta på de 

andra som deltog i mötena på ett lugnt och fredligt sätt (Kawamura, et al., 2007).  

 

Påverkan på livskvaliteten 
I en studie hade de äldre, efter tio sessioner med vårdhunden fått en förbättrad uppmätt 

livskvalitet. De äldre upplevde både glädje och välbefinnande under och ibland efter mötena 

med vårdhunden (Nordgren & Engström, 2014b). Dessa möten med vårdhunden framkallade 

ofta gamla minnen hos de äldre och hundföraren pratade och bekräftade deras minnen, 

känslor och erfarenheter (Nordgren & Engström 2014b; Nordgren & Engström, 2012; 

Moretti, et al., 2011).  

 

Välbefinnande 

Vårdhunden hade även en positiv effekt på deltagarnas självuppskattade livskvalitet. 

Deltagarna upplevde att mötena var trevliga och intressanta. I en studie tyckte nio av tio 

deltagare tyckte vårdhunden hade en lugnande effekt. Alla dessa deltagare rekommenderade 

att alla äldre borde få uppleva mötena med vårdhunden. 80 % av deltagarna ville fortsätta 

sessionerna med vårdhunden (Moretti, et al., 2011). För en kvinna hade däremot den uppmätta 

livskvaliteten försämrats. Direkt efter mötena med vårdhunden slutade hon att njuta av 

beröring, interagera med andra människor och uppvisade obehag med sina ansiktsuttryck. 

Efter tre månader hade en förbättring skett och dessa beteenden var borta (Nordgren & 

Engström, 2012).  

 

Ensamhet 

Mötena med vårdhunden gjorde så att de äldre fick en statistisk signifikant förbättring i den 

uppmätta ensamheten, till skillnad från kontrollgruppen som inte hade träffat hunden. De som 

var mest ensamma innan mötena med vårdhunden förbättrades mest (Banks, Willoghby & 

Banks, 2008). Mötena bidrog även till att deltagarna kände tillgivenhet till hunden och 

upplevde glädje i samband med hundens besök (Banks, et al., 2008; Le Roux & Kemp, 2009; 

Nordgren & Engström, 2014a).  

 

Gamla och nya minnen 

Deltagarna hade klara och trevliga minnen av hundarna, vilket blev uppenbart när de äldre 

tittade på bilder på hundarna. De kände igen hundarna och pratade positivt om dem (Nordgren 

& Engström, 2014a). Besöken återupplivade gamla minnen och skapade nya trevliga minnen. 

De äldre tänkte på vårdhunden med glädje, eller mindes tillbaka på hundar de själva haft. De 

äldre uppgav också en ökning av social interaktion, att deltagarna hade pratat med varandra 

om hunden (Le Roux & Kemp, 2009). 

 

Engagemang genom olika former av hundstimuli 

Det undersöktes också hur engagerade äldre dementa blev i olika hundstimuli. Det högsta 

genomsnittliga engagemanget var för en valpvideo, följt av de riktiga hundarna. Deltagarnas 

engagemang för hunden, var störst, och varade längst, för den stora hunden. Attityden hos de 

äldre var mest positiv till de riktiga hundarna jämfört med de andra formerna av hundstimuli. 

Deltagarna interaktion ökade genom att de kommenterade 108 gånger under mötet med den 

riktiga hunden. Dessa kommentarer var frågor eller komplimanger till hunden, konversation 

eller instruktioner till hunden och beskrivning av dess utseende. Bara två kommentarer 

gjordes av de i kontrollgruppen där inget hundrelaterat var inblandat. (Marx, et al., 2010).  
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DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att undersöka hur vårdhundar kan påverka de äldres hälsa på särskilda 

boenden. Resultatet visar att vårdhunden kan ha en positiv effekt på hälsan hos äldre på 

särskilt boende. Efter mötena med vårdhunden fick de äldre förbättrad ADL-förmåga och 

mobiliserade sig bättre. Vårdhunden hade också effekt på depressiva symtom och apati, och 

ökade den sociala interaktionen hos de äldre. De äldre på boendet fick en förbättrad 

livskvalitet, kände sig mindre ensamma och återupplevde gamla minnen. Vårdhunden 

påverkade däremot inte de äldres kortisolnivåer och därmed inte kroppens fysiologiska svar 

på stress. Hos dementa kunde ses en viss förbättring gällande kognitiv funktion, ökad 

samarbetsförmåga och agitation. Däremot tenderade de dementa få en ökad verbal agitation 

efter mötena med vårdhunden. 

 

Metoddiskussion 

Studien utformades som en litteraturstudie vars resultat baseras på kvantitativa artiklar. Det 

syfte som fanns med studien, var att undersöka hur vårdhundar kan påverka äldres hälsa på 

särskilda boenden. Studien var från början tänkt att baseras på endast kvalitativa artiklar, för 

att redovisa de äldres tankar och upplevelser om mötet med vårdhunden. Pilotsökningen som 

genomfördes visade dock en brist på kvalitativa artiklar som undersökte äldres upplevelse av 

vårdhund. Sökningen visade däremot att det fanns fler kvantitativa artiklar, vilket gjorde att 

studien fick bli av kvantitativ ansats istället (Östlundh, 2012). Ett alternativ hade varit att göra 

en intervjustudie på ett särskilt boende där vårdhund används. Då fenomenet vårdhund 

fortfarande är relativt nytt och ovanligt, var det svårt att hitta ett särskilt boende i närheten 

som använde sig av vårdhund. Dessutom bedömde författarna att en intervjustudie hade gett 

ett mer ensidigt resultat, än det breda och mer generaliserbara resultat som en litteraturstudie 

ofta ger (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

De inklusions- och exklusionskriterier som utformades kan anses vara relevanta för studien då 

de gjorde att författarna hade ett ganska brett område att söka efter artiklar som då skulle 

passa in. Eftersom kriterierna begränsades till äldre på ett särskilt boende och att inga andra 

djur än hundar skulle användas, blev det ett lagom stort område att söka artiklar i, vilket 

Friberg (2012) menar är lämpligt. Från början var tanken att inte begränsa sig till särskilda 

boenden, utan att undersöka vårdhundars påverkan på hälsan i allmänhet, men författarna 

ansåg då att syftet var för brett. En avgränsning till äldre på särskilt boende gjordes därför, 

vilket resulterade i att antalet artiklar relativt lågt i sökningarna. Många artiklar blev dessutom 

exkluderade eftersom de saknade relevans för studiens syfte. Eftersom många artiklar blev 

exkluderade fanns det ett begränsat antal kvar att välja mellan. Detta kan bidra till en risk för 

att artiklarna var lika varandra och att studien blev ensidigt inriktad (Östlundh, 2012). 

Eftersom de olika artiklarna undersökte olika saker, till exempel hur symtom av demens 

påverkades av vårdhunden eller hur depressiva symtom påverkades av vårdhunden, ansåg 

författarna att artiklarna inte var för lika varandra. Det går inte heller att säga att artiklarnas 

resultat var olika eller lika, då de flesta undersökte helt olika saker. De artiklar som däremot 

undersökte samma tenderade att visa liknande resultat.   

 

Alla artiklar som hittades var skrivna på engelska. Engelskan ses som vetenskapens språk då 

de flesta publicerar sina resultat på engelska. Detta för att kunna sprida den vetenskapliga 

kunskapen till så många som möjligt. Det är därför som man i den engelskspråkiga litteraturen 

kan hitta de som är mest intressant (Segesten, 2012). Eftersom författarnas modersmål inte är 

engelska kan detta leda till att en viss risk för misstolkningar uppstår. Östlundh (2012) menar 

att det är lämpligt att använda ordlistor i både bokform och i form av internetsidor. Detta 
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gjorde författarna för att kunna översätta de ord som författarna inte förstod eller som kunde 

ha flera betydelser. Trots detta kan det fortfarande finnas en risk för misstolkningar från 

författarnas sida. Artiklarna lästes därför igenom noggrant av båda författarna enskilt, för att 

inte någon väsentlig information skulle missas.  

 

Utav de tolv artiklar som valdes hade sex hög kvalitet och sex medelhög kvalitet. Ingen av 

artiklarna erhöll högsta poäng då det vanligaste som artiklarna föll ut på var antingen att de 

inte redovisade sitt bortfall eller att frågeställningarna inte var tydligt beskrivna (se bilaga 2). 

När elva artiklar hade hittats uppstod en problematik att hitta en tolfte som höll tillräckligt god 

kvalitet, samtidigt som den var relevant för syftet. Därför valdes en artikel som var från 2005 

(Lutwack-Bloom, et al., 2005). Denna artikel granskades extra noggrant för att försäkra att 

den var av medelhög eller hög kvalitet, och fortfarande var relevant för dagens forskning. 

Kvalitetsgranskningen av artikeln visade att den var av hög kvalitet, och därför inkluderades 

den i studien.  

 

För att ett resultat ska kunna generaliseras till andra populationer, måste man diskutera 

validiteten och reliabiliteten hos mätinstrumenten. Validitet innebär frånvaro av systematiska 

fel och avser även ett mätinstruments förmåga att mäta det som avsetts att mäta (Forsberg & 

Wengström, 2013). Reliabilitet kan definieras i termer av ett mätinstruments 

reproducerbarhet, tillförlitlighet och precision (Ibid.). Alla studier utom en, som resultatet 

baserades på, hade validitets- och reliabilitetsstärkt sina instrument, antingen genom tester 

eller att de har använts mycket i tidigare forskning. Den studien som inte hade stärkt 

instrumentens validitet och reliabilitet valdes ändå att inkluderas. Detta för att instrumenten 

som använts i studien (Berry, et al., 2012) var väl beskrivna och är beprövade i tidigare 

forskning. I en annan studie (Kramer, et al., 2009) används inga instrument utan beteenden 

som skratt och leenden, beröringar och gester observerades. Kramer, et al. (2009) diskuterade 

att det kan innebära en risk mot objektiviteten i studien, men motiverade det med att forskaren 

som inte var med i interventionen var den som betygsatte beteendena. Artikeln fick i 

kvalitetsbedömningen, trots detta, medelhög kvalitet och valdes därför att inkluderas i studien.  

 

I två av artiklarna var det väldigt stort bortfall (Nordgren & Engström, 2014a; Nordgren & 

Engström, 2014b). I den ena artikeln (Nordgren & Engström 2014a) var bortfallet 14 av 33 

deltagare och i den andra artikeln (Nordgren & Engström, 2014b) var bortfallet elva av 20 

deltagare. Bortfallet berodde på dödsfall, flytt till annat boende, sjukdom, eller att personal 

misslyckades fylla i frågeformulär (Ibid.). Äldre dementa är en sårbar och utsatt patientgrupp. 

Därför bör man ta hänsyn till sådant som akut sjukdom och dödsfall när ett forskningsprojekt 

planeras innefattande demenssjuka. Ytterligare datainsamling och större provstorlekar kan 

därför vara lämpliga vid dessa undersökningar (Nordgren & Engström, 2014b). Artiklarna 

valde trots detta att inkluderas då det var svårt att hitta aktuell forskning och god kvalitet inom 

detta ämne. Dessutom är det ett vanligt fenomen när längre studier görs på äldre att något 

oväntat som dödsfall och sjukdom kan hända. Artiklarna uppnådde hög respektive medelhög 

kvalititet, trots det höga bortfallet.   

 

Forskare bör också bedöma generaliserbarhet och extern validitet av resultaten. En del av den 

tolkande processen innebär att ställa sig frågan i vilka grupper, miljöer och förhållanden som 

resultaten av undersökningen kan tillämpas (Polit & Beck, 2012). Majoriteten av artiklarna 

som resultatet baserades på, var från USA, Sverige och Italien. En artikel var dock från 

Sydafrika och en annan från Japan. Med detta i åtanke är det svårt att generalisera resultatet 

till hela världen. Det ser olika ut på alla särskilda boenden och deras möjlighet att kunna ta in 

vårdhundar. Eftersom resultatet visar på både positiv och en viss negativ påverkan visar det på 
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ännu ett sätt att denna studies resultat inte är generaliserbart till en större kontext.  

 

Resultatdiskussion 
Fysisk hälsa 

Vårdhunden påverkade de äldres fysiska hälsa genom att ADL-förmågan, kaloriförbrukningen 

och mängden fysisk aktivitet. Förmågan att mobilisera sig och klara sin hygien självständigt 

förbättrades efter mötena med vårdhunden. En förbättring i motorisk funktion hos de äldre 

observerades också. En försämring skedde dock hos en kvinna efter mötena med vårdhunden 

kunde hon inte längre kamma sig och äta självständigt. Det kunde heller inte ses någon 

förbättring i kortisolnivåer i saliven efter de äldres möten med vårdhunden. Andra studier 

(Neeps, Stewart & Bruckno, 2014); Heathcote, 2010; Beets, et al., 2012; Knight & Edwards, 

2008) däremot har påvisat en del fysiologiska effekter efter mötena med vårdhunden. Till 

exempel en förbättring i smärtnivå och puls kan observeras hos de som har haft möten med 

vårdhunden. Trots det ger mötena ingen skillnad i blodtryck och kortisolnivåer (Neeps, et al., 

2014). Vårdhunden har däremot en positiv effekt på strokepatienters blodtryck. Mötena med 

vårdhunden gör att blodtrycket sjunker. Strokepatienterna får klappa, borsta och kasta boll till 

hunden så deras koordination tränas upp (Heathcote, 2010). Detta kan relateras till studien av 

Beets, et al. (2012) där det påstods att interaktion med vårdhund påverkar det endokrina svaret 

positivt genom minskade nivåer av kortisol, adrenalin och noradrenalin. Eller att samspelet 

mellan hund och människa skulle ge en minskning av fysiologiska stressymtom, som högt 

blodtryck (Knight & Edwards, 2008).  

 

Det är svårt att dra en slutsats om vårdhunden påverkar de äldres fysiska hälsa positivt 

eftersom hälsa är ett komplext begrepp som innefattar ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Hälsa kan därmed ha olika innebörder för olika individer (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det går inte heller att anta att vårdhunden kan bidra till en bättre hälsa, men 

resultatet tyder i alla fall på en tendens till positiv påverkan på fysisk aktivitet och ADL-

förmåga, däremot bör man forska vidare på om vårdhunden kan bidra till en minskning av 

fysiologiska stressymtom.  

 

Depression och apati 

Resultatet visar att vårdhundens besök bidrog till att de depressiva symtomen sjönk över tid 

hos de äldre. Mötena gav också en förbättring i olika humörtillstånd som ångest, nedstämdhet, 

ilska, trötthet och förvirring. Hoffman, et al. (2009) menar att depression är ett av de 

vanligaste psykiska tillstånden och en av de vanligaste orsakerna till olika sjukdomar (Ibid.). 

Hoffman, et al. (2009) antyder att det behövs alternativa behandlingsmetoder, med färre 

biverkningar, till antidepressiva mediciner. Deprimerade patienter får en signifikant skillnad i 

nivåer av ångest och oro efter mötena med vårdhunden (Hoffman, et al., 2009). Även studien 

av Neeps, et al. (2014) visar att mötena med vårdhunden ger en minskad nivå av depression, 

ångest och oro, hos patienter inneliggande på en avdelning.  

 

Apati är också ett vanligt symtom hos äldre på särskilda boenden. De som hade träffat 

vårdhunden hade mindre apati än de som inte hade träffat vårdhunden. Interaktionen ökade 

när vårdhunden var närvarande, och den äldre log och skrattade mer i mötena med hunden. De 

äldre ville delta mer i aktiviteter där hundarna var inblandade. Beck-Friis, et al. (2007) menar 

att hunden är ett hjälpmedel för kommunikation. Relationer och att förmedla känslor blir 

enklare när hunden är närvarande då den fungerar som en katalysator till interaktion. Hunden 

fungerar även som en motivator till att göra saker och man glömmer för stunden bort sjukdom 

och krämpor (Ibid.).  
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Resultatet visade även att en äldre man blev mer intresserad av sin omgivning och höll sig 

vaken mer på dagarna, samtidigt som hans koncentrationsförmåga blev bättre efter 

sessionerna med vårdhunden. Detta kan relateras till en annan man på ett vårdboende som 

Höök (2010) beskriver. Mannen har ingen kommunikation med sin omvärld och svarar inte på 

tilltal från personalen. Han deltar aldrig engagerat i några aktiviteter och behöver två levande 

stöd när han förflyttar sig på grund av brist på motivation. Vid vaket tillstånd sitter mannen 

stilla och stirrar med tom blick och händerna hårt knutna. När vårdhunden kommer på besök 

börjar mannen klappa hunden och tar den i kopplet och går iväg till sitt rum. Efter flera möten 

med vårdhunden börjar han kommunicera med nickningar och kroppspråk till personalen. 

Han tilltalar ibland hunden och uttrycker sin glädje när hunden kommer på besök. Han börjar 

också delta aktivt i träningen med vårdhunden. Det observerades att mannen hade fått en ny 

mening i tillvaron i mötena med vårdhunden (Ibid.).  

 

Depression, oro och ångest, samt apati kan alla ses som lidanden. I dessa fallen var lidandet 

inte förenligt med hälsa och de äldre inte kände välbefinnande trots sitt lidande. Denna studie 

visar på att vårdhunden kan lindra just depression, oro och ångest, förbättra de äldres humör, 

samt bryta det apatiska tillstånd vissa äldre hamna i. Det är därför möjligt att vårdhunden kan 

lindra lidande och bidra till ett bättre välbefinnande hos äldre på särskilt boende, vilket 

Dahlberg och Segesten (2010) menar är receptet på framgångsrik vård. Det borde därför 

undersökas mer huruvida vårdhunden kan fungera som ett komplement till antidepressiva och 

ångestdämpande mediciner. 

 

Demens 

Vårdhunden har både positiv och negativ effekt på symtom hos dementa. Det kunde ses en 

förbättring gällande kognitiv och mental funktion hos de dementa. Däremot kunde det ses en 

försämring gällande orientering till tid och rum. En förbättring gällande de dementas fysiska, 

icke-aggressiva beteende observerades, men den verbala agitationen ökade. Hos andra 

deltagare sjönk graden av agitation, och en dement kvinna lugnade ner sig lättare och slutade 

stjäla mat från de andra på boendet. Även graden av beteendesymtom och psykologiska 

symtom av demens blev bättre av vårdhundens besök. En ökad vilja till att samarbeta, mindre 

misstänksamhet, mindre förvirring och rastlöshet, observerades hos en kvinna med vaskulär 

demens. Williams och Jenkins (2008) beskriver att vårdhunden har en god effekt på dementas 

beteende och psykologiska symtom. De dementa skriker mindre, får en förbättring i sitt 

våldsamma beteende mot vårdpersonalen och även en minskning i hjärtfrekvens. Vårdhunden 

har också en positiv inverkan på dementas sömn, irritation och olämpliga beteenden. Det sker 

även en ökning av social interaktion, både verbal och icke-verbal, efter mötena med 

vårdhunden (Ibid.). Williams och Jenkins (2008) menar att det är viktigt att det finns ett mål 

med mötena med vårdhunden, och att mötena utvärderas, för att behandlingen ska kunna ge 

effekt hos dementa personer. Det är således sjuksköterskans ansvar att skriva vårdhunden på 

recept och utforma, ihop med annan vårdpersonal, vad den äldre är i behov av och vad målet 

med behandlingen med vårdhund är. Det är också viktigt att sjuksköterska och vårdhundförare 

dokumenterar den äldres möten med vårdhunden och utvärderar effekten av dem (Höök, 

2010).  Nordgren och Engström (2012) menar att det finns en svårighet att göra långvariga 

undersökningar på dementa, då försämringar i sjukdomstillståndet kan påverka resultatet. 

 

Denna studies resultat visar att vårdhunden är en bra behandling på dementas psykologiska- 

och beteendesymtom. Dessa symtom uppstår på grund av en sjukdom och kan ses som ett 

sjukdomslidande. Vårdhunden kan därför bidra till att lindra lidande hos dementa och det går 

därför att anta att vårdhunden bidrog till att de dementa kände välbefinnande trots sjukdom 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Om vårdhunden bidrar till ökad verbal agitation eller inte är 
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svårt att dra någon slutsats om, då resultatet visar både och. Det är svårt att skilja på om den 

verbala agitationen beror på vårdhunden eller helt enkelt en försämring i sjukdomstillståndet.  

 

Livskvalitet 

Vårdhunden påverkade de äldres livskvalitet genom att majoriteten upplevde en förbättring av 

livskvaliteten. Mötena med hunden bidrog till glädje och välbefinnande, samt gjorde att de 

äldre kunde minnas gamla minnen och erfarenheter. De äldre uppgav också att vårdhunden 

hade en lugnande effekt. Vårdhunden gjorde även så att de äldre fick en förbättring gällande 

den uppmätta ensamheten. De äldre kände tillgivenhet till hunden, kände igen den, och 

pratade om hunden med glädje. De äldre interagerade mer med varandra genom att använda 

hunden som samtalsämne. De äldre blev engagerade och hade en positiv attityd gentemot 

vårdhunden. Däremot fick en kvinnan försämrad livskvalitet, efter sessionerna med 

vårdhunden genom att hon slutade interagera med andra människor, njöt inte längre av 

beröring och kunde uppvisa obehag med sina ansiktsuttryck. I en studie av Kawamura, 

Niiyama och Niiyama (2009) får dementa japanska kvinnor på ett särskilt boende ha möten 

med vårdhundar. Hundarna framkallar positiva känslor och glädje hos kvinnorna, som ser 

fram emot att träffa hundarna. Mötet med vårdhundarna blir till en njutbar del i deras liv på 

boendet. De äldre kan återkalla både bra och dåliga minnen, och minns hur det var när de 

själva haft husdjur. Vissa av kvinnorna känner sig ensamma på boendet, och är irriterade över 

relationerna till de andra på boendet och till personalen. Mötet och möjligheten att interagera 

med vårdhundarna blir ett avbrott från det vardagliga livet och ensamheten. Mötena med 

vårdhundarna bidrar även till ökad interaktion mellan de äldre på boendet (Ibid.). 

 

Vårdhundarna kunde påverka de äldres välbefinnande på ett positivt sätt genom att ta del av 

den äldres livsvärld. Genom att den äldre delar med sig av minnen och interagerar mer med 

vårdhunden kan sjuksköterskan med hjälp av vårdhunden förstå den äldres livsvärld. Då det är 

i livsvärlden som vårdandet börjar är det viktigt som sjuksköterska att kunna ta del av den 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Däremot var det i ett fall där en kvinnas uppmätta livskvalitet 

inte förbättrades, men i mötet med hunden uppfattades kvinnan som glad, pratsam och 

kontaktssökande. Det är därför viktigt att noggrant överväga när behandling med vårdhunden 

kan göra nytta och när den inte kan göra det.  

 

Som fortsatt forskning hade det varit lämpligt med en intervjustudie där man intervjuar både 

de äldre på det särskilda boendet och personalen. Detta för att få med båda parternas 

upplevelse av vårdhunden, och att se hur både personalen och den äldre själv tycker de äldres 

hälsa påverkas.  

 

Slutligen anser författarna att studien har tillfört med ny kunskap om vårdhunden. Många 

föregående studier har antingen valt en positiv eller negativ synvinkel och bara tagit upp en 

sida av myntet. Denna studie tar upp både positiva och negativa effekter av vårdhunden. 

Utifrån dessa effekter kan slutsatsen dras att vårdhunden är en bra behandling för äldre, 

däremot långt ifrån alla äldre. Som sjuksköterska bör man därför, i samråd med den äldre, 

avgöra vilka äldre som är lämpliga eller inte för behandling med vårdhund. Som i allt 

vårdande krävs det att patienten, i detta fall den äldre, blir delaktig i sjukvård och behandling.  
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Slutsats 

Studiens resultat tyder på att vårdhunden har många goda effekter på de äldres hälsa på 

särskilda boenden. Såväl den fysiska och psykiska hälsan, och de äldres livskvalitet blev 

förbättrad efter mötena med vårdhunden. Trots detta observerades vissa negativa effekter hos 

en del dementa, som till exempel ökad verbal agitation. En kvinna uppmätte också försämrad 

livskvalitet efter mötena med vårdhunden. Det är därför viktigt att ha i åtanke att behandling 

med vårdhund inte passar alla äldre på särskilda boenden. Det är nödvändigt att som 

sjuksköterska kunna se vilka äldre som är lämpliga för behandlingen och individualisera 

vårdandet. Slutsatsen blir därför att vårdhunden är en bra behandling för många äldre på 

särskilda boenden, men inte alla. Som med all behandling inom vård och omsorg finns det 

ingen behandling som passar alla.   

 

Denna studie bidrar med ny kunskap om vårdhunden genom att visa på att sessioner med en 

vårdhund kan vara en bra behandling för vissa äldre. Däremot är behandlingen ingen 

universalbehandling som fungerar för alla äldre, och en avvägning bör därför göras för att se 

vilka äldre som passar för behandling med vårdhund.  
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Författare 
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Land 

Tidskrift 

Syfte Design/instrument Antal 

deltagare 

Validitet/relabilitet Resultat Kvalitet 

Banks, M., 

Willoghby, L. & 

Banks, W.  

2008 

USA 

Journal of the 

American Medical 

Directors 

Association. 

Jämförde hur 

vårdhundar och 

robothundar 

(AIBO) påverkade, 

till skillnad från en 

kontrollgrupp, 

ensamheten på ett 

särskilt boende. 

Intervjuer.  

MMSE (Mini Mental 

State Examination) – 

mäter graden av 

demens. UCLA 

loneliness scale –mäter 

ensamhet. En 

modifierad Lexington 

Attachment to Pets 

Scale (MLAPS) – mäter 

tillgivenhet till djuret.  

N = 38 

Bortfall = 4 

Randomisering till 

intervention- och 

kontrollgrupp.  

 

MLAPS 

validitetstestades.  

 

Kort 

metodbeskrivning. 

De som regelbundet 

fick AAT, antingen 

med levande hund 

eller robothund, 

kände sig mindre 

ensamma än de som 

inte fick AAT. Ingen 

skillnad mellan 

levande hund och 

robothund.  

Medelhög. 

Berry, A., et al.  

2012 

Italien 

Psychogeriatrics. 

Undersöka värdet 

av hundassisterade 

insatser för att öka 

livskvaliteten för 

äldre. 

Observationsstudie. 

MMSE (Mini Mental 

State Examination) -

mäter graden av 

demens. Videokamera 

där filmerna 

analyserades av ett 

datorprogram. Salivary 

Chromogranin A – 

mäter endokrinologisk 

stress i saliven. GDS 

(Geriatric Depression 

Scale) – mäter graden 

av depression. 

N = 19 

Bortfall = 0 

Intervention – och 

kontrollgrupp.  

 

Väl beskriven 

metoddel och bra 

beskrivning av varje 

instrument.  

 

Ingen validitets- eller 

reliabilitetsbedömning 

av instrumenten. 

Minskat apatiskt 

beteende, ökad 

kognitiv funktion. 

Ingen minskning av 

nivåerna av kortisol 

i saliven, eller 

förbättring av 

depressiva symtom. 

Medelhög. 
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Författare 

Årtal 

Land  

Tidskrift 

Syfte Design/instrument Antal 

deltagare 

Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet 

Friedmann, E., 

Galik, E., 

Thomas, S., Hall, 

S., Chung, S. Y., 

& McCune, S. 

2015 

USA 

American Journal 

of  lzheimer’s 

Disease and Other 

Dementias. 

Utvärdera 

effektiviteten av 

vårdhundar hos 

personer med 

kognitiv 

nedsättning genom 

att undersöka 

effekten på 

beteende, fysisk- 

och emotionell 

funktion. 

Randomiserad klinisk 

studie.  

MMSE (Mini Mental 

State Examination).  

AES (Apathy Evaloation 

Scale) – mäter graden av 

apati. CSDD (Cornell 

Scale for Depression in 

Dementia) – mäter 

depressiva symtom. 

CMAI (Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory) – 

mäter graden av 
agitation. Barthel Index – 

skala för fysisk funktion. 

N = 40 

Bortfall = 5 

Slumpmässigt urval 

till intervention- och 

kontrollgrupp.  

 

Validitets- och 

reliabilitetsstärker alla 

instrument. 

Fysisk aktivitet 

ökade och 

depressiva symtom 

blev färre. Symtom 

på apati och 

agitation minskade 

något. 

 

Hög. 

Kawamura, N., 

Niiyama, M. & 

Niiyama, H. 

2007 

Japan 

Psychogeriatrics. 

Studera effekten av 

vårdhund på 

beteende- och 

psykologiska 

symtom hos 

dementa. 

Observationsstudie 

GBS Scale Japanese 

Version (GBSS-J) – 

skala för 

demenssyndrom. 

MENFIS (Mental 

Funcion Impairment 

Scale) 

N = 10 

Bortfall = 0 

  

Instrumenten var 

validitets- och 

reliabilitetsbedömda 

med hög kvalitet. Väl 

beskriven metod.  

 

Dålig beskrivning av 

instrumenten. 

Minskat våldsamt 

beteende och 

minskade 

depressiva symtom. 

Förbättring under 

de första sex 

månaderna och 

försämring efter de 

sex resterande 

månaderna. 

Medelhög. 

 



 

Bilaga 3 s. 3 (6) 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte Design/instrument Antal 

deltagare 

Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet 

Kramer, S., 

Friedmann, E. & 

Bernstein, P. 

2009 

USA 

Anthrozoös 

Utvärdera de 

sociala beteenden 

på dementa. 

Jämför med besök 

av en människa, en 

hund, och en 

robothund. 

Beteende-

observationsstudie.  

Videoinspelningar. 

Observerade skratt och 

leenden, samtal, 

beteenden, gester och 

beröringar. 

N = 19 

Bortfall = 1 

Väl beskriven 

metoddel.  

 

Använder inga 

instrument, endast 

observationer – risk 

för subjektivitet.  

 

Beteenden betygsattes 

av forskaren som inte 

var med och 

observerade eller 

filmade deltagarna. 

Alla tre besök 

stimulerade ökat 

socialt beteende 

genom samtal, 

leenden och skratt.  

 

Vårdhunden och 

robothunden 

stimulerade till mer 

socialt beteende än 

besöken av 

människan. 

Medelhög. 

Le Roux, M. C. & 

Kemp, R. 

2009 

Sydafrika 

Psychogeriatrics 

Undersöka 

vårdhundens effekt 

på depression- och 

ångestnivåer på 

särskilt boende. 

Kvasi-experimentell. 

Beck Depression 

Inventory (BDI) – mäter 

depressiva symtom. 

Beck Anxiety Inventory 

(BAI) – mäter symtom 

av oro och ångest. 

N = 16 

Bortfall = 1 

Randomisering till 

intervention- och 

kontrollgrupp. 

 

Instrument som har 

använts mycket i 

tidigare forskning. 

 

 

Signifikanta 

skillnader mellan 

före- och 

eftermätningen av 

BDI för 

interventionsgrupp

en. Ej skillnad i 

mätning av BAI 

före och efter 

interventionen.  

Medelhög. 



 

Bilaga 3 s. 4 (6) 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Syfte Design/instrument Antal 

deltagare 

Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet 

Lutwack-Bloom, 

P., 

Wijewickrama, R. 

& Smith, B.  

2005 

USA 

Journal of 

Gerontological 

Social Work.  

Undersöka värdet 

av vårdhund 

genom att jämföra 

hur besök av en 

människa 

respektive 

vårdhund påverkar 

deltagarna olika.  

Experimentell studie. 

GDS (Geriatric 

Depression Scale) – 

mäter symtom på 

depression hos äldre.  

POMS (Profile of Mood 

States) – bedömer 

humörtillstånd.   

N = 68 

Bortfall = 0 

Slumpmässigt urval 

till intervention- och 

kontrollgrupp.   

 

Validitets- och 

reliabilitetsstärker 

instrumenten. 

 

Utförligt beskriven 

metoddel.  

Resultatet visar en 

signifikant, positiv 

förändring i humör 

för de som fick 

besök av en hund. 

Det fanns också en 

minskning av 

depression, även 

om skillnaden inte 

var signifikant.  

Hög.  

Marx, M. S., et al. 

2010 

USA 

American Journal 

of  lzheimer’s 

Disease & Other 

Dementias. 

Undersöka hur 

hundar påverkar 

dementa genom att 

använda tre 

levande hundar, en 

gosedjurshund, en 

film om valpar och 

bilder på hundar 

som skulle 

färgläggas. 

 

Systematiska 

observationer. 

Minimum data set 

(MDS) – mäter bl.a. 

ADL. 

MMSE (Mini Mental 

State Examination) – 

mäter graden av demens. 

Observational 

measurment of 

engagement (OME) – en 

handhållen data som 

bedömer deltagarens 

engagemang och mäter 

inställning till stimulans. 

N = 56 

Bortfall = 0 

Reliabilitet och 

validitet har bedömts 

på instrumentet OME.  

 

Väl beskriven 

metoddel. 

 

Deltagarna blev 

engagerade i hund-

relaterade stimuli. 

Attityden var mest 

positiv till riktiga 

hundar. Deltagarna 

var engagerade 

längst i valpvideon 

och sedan de 

riktiga hundarna. 

Hög. 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Syfte Design/instrument Antal 

deltagare 

Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet 

Moretti, F., et al. 

2011 

Italien 

Psychogeriatrics. 

Studera 

vårdhundars effekt 

på dementas 

kognitiva funktion, 

humör, och 

livskvalitet.   

Observationsstudie.  

Enkät om livskvalitet där 

deltagarna själva fick 

uppskatta sin livskvalitet.  

MMSE (Mini Mental 

State Examination) – 

mäter graden av demens.  

GDS (Geriatric 

Depression Scale) – grad  

av depression. 

N = 25 

Bortfall = 4 

 

 

Instrumenten är 

validitets- och 

reliabilitetstestade.  

 

Bra beskrivning av 

metod. 

Förbättring på 

depressiva symtom 

(GDS) och 

förbättring av 

kognitiv funktion 

(MMSE). Positiv 

effekt på 

självuppskattad 

livskvalitet.  

Hög. 

Nordgren, L. & 

Engström, G.  

2012 

Sverige 

American Journal 

of  lzheimer’s 

Disease and Other 

Dementias. 

Studera 

vårdhundens 

hälsoeffekter på en 

kvinna med 

vaskulär demens. 

Kvasi-experimentiell.  

MMSE (Mini Mental 

State Examination).  

CMAI (Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory). 

MDDAS (Multi-

dimensional Dementia 

Assesment Scale) – mäter 

beteende- och 

psykologiska symtom, 

kognitiv funktion och 

ADL. QUALID –  mäter 

livskvaliteten vid långt 

gången demens. 

N = 1 

Bortfall = 0 

Alla instrument har 

validitets- och 

reliabilitetstestats.  

 

Metoddelen är 

mycket väl 

beskriven. 

Minskad fysisk och 

verbal aggressivitet 

hos kvinnan. 

Minskad frekvens 

av 

beteendeproblem 

och psykologiska 

symtom. Ökad 

ADL och ökad 

livskvalitet hos 

kvinnan. 

Hög 
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Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte Design/instrument Antal 

deltagare  

Validitet/reliabilitet Resultat Kvalitet 

Nordgren, L. & 

Engström, G.  

2014a 

Sverige 

Nursing Older 

People. 

 

Utvärdera effekten 

av vårdhundar på 

beteendemässiga 

och psykologiska 

symtom på 

dementa. 

 

Kvasi-experimentell 

design med före och 

eftertest.  

MMSE (Mini Mental 

State Examination) – 

mäter graden av demens. 

CMAI – rating-enkät 

som bedömer agiterande 

beteende.   

MDDAS – rating-enkät 

som bedömer 

beteendemässiga och 

psykologiska symtom. 

N = 33 

Bortfall = 14 

 

 

 

Intervention- och 

kontrollgrupp.  

 

Instrumenten har 

validitets- och 

reabilitetstestats.  

 

Väl beskriven 

metoddel. 

 

Hos 

interventionsgrupp

en förbättrades 

fysiska icke-

aggressiva 

beteenden och även 

beteende- och 

psykologiska 

symtom.  

Den verbala 

agitationen hade 

ökat efter sex 

månader.  

Hög.  

Nordgren, L. & 

Engström, G.  

2014b 

Sverige 

Clinical Nursing 

Research. 

Utvärdera 

effekterna av 

vårdhund på 

livskvalitet hos 

personer med 

demens. 

Observationsstudie.  

MMSE (Mini Mental 

State Examination) – 

mäter graden av demens.  

QUALID – ett 

instrument som används 

vid långt gången demens 

för att mäta 

livskvaliteten. 

N = 20 

Bortfall = 11 

QUALID har 

validitets- och 

reabilitetstestats.  

 

Metod och 

dataanalys väl 

beskrivna. 

Livskvaliteten 

(QUALID) 

förbättrades efter 

interventionen.    

Medelhög. 

 

 


