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Sammanfattning    
Andelen äldre personer > 65 år ökar, vilket leder till att fler lever i hög ålder - som i sin 
tur innebär en ökad risk för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det 
kan medföra för den äldre en förändrad livssituation med begränsningar som följd av 
nedsatt fysisk, psykisk och social hälsa. Litteraturstudiens syfte är att beskriva vilka 
effekter intervention med djur har i omvårdnad hos äldre personer med 
demenssjukdomar eller kognitiva funktionsnedsättningar. Metod: En litteraturöversikt 
gjordes och elva kvantitativa artiklar granskades och strukturerades med hjälp av 
Fribergs metod för litteraturöversikt. Resultatet visar att djurintervention i studier har 
påverkat de äldre inom ett par områden, som presenteras utifrån sex kategorier: Olika 
beteendeförändringar, förändrad psykisk och kognitiv funktion över tid, variation i 
aktivitet, inverkan på Allmän Daglig Livsföring (ADL), förändring av livskvalitet och 
oklar effekt på sömnmönster. Slutsats: Studier visade att djurintervention har positiva 
effekter som minskad aggressivitet, depression och ökad livskvalitet hos äldre med 
diagnostiserad demens eller kognitiva funktionsnedsättningar. Dessa positiva effekter 
bör uppmärksammas i större utsträckning, eftersom djurintervention kan bidra till att 
omvårdnadens kvalitet förbättras. 
 

 
 
 
 
Nyckelord: Djur assisterad terapi, djur assisterad intervention, äldre med 
demenssjukdom eller Alzheimers eller kognitiva funktionsnedsättningar, effekter, 
vårdhem och välbefinnande. 
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INLEDNING 
Under vår praktik mötte vi äldre som hade demenssjukdom eller någon form av 
kognitiva funktionsnedsättningar. Många levde i ensamhet, var understimulerade samt 
nedstämda, på framförallt äldreboenden. Vi tyckte detta var sorgligt och såg en 
kunskapslucka och började fundera kring hur äldres livskraft samt välbefinnande kan 
stärkas med hjälp av djur i vården. Djur har fungerat som sällskap för människan under 
många års tid. Många äldre tillhör generation som har vuxit upp med djur. Det kan bli 
en stor kontrast för de äldre som trivs med sällskapsdjur när hon/han flyttar in på ett 
äldreboende, där djur sällan förekommer. En av författarna har själv egen erfarenhet av 
djur och vet därigenom att de har positiv effekt på människan.  
 
  
BAKGRUND 

Den åldrande människan 

I Sverige ökar andelen äldre som är > 65 år. Ökad ålder kan medföra större risk att 
drabbas av en eller flera sjukdomar, vilket kan innebära att fler lever med många 
sjukdomar samtidigt. Med stigande ålder minskas funktionsförmågan såsom hörsel, syn 
och motorik. Dessutom ökar risken att drabbas av kognitiv svikt och sjukdomar som 
kan påverka individens fysiska, psykiska och sociala hälsa (Sveriges kommun och 
landsting och Socialstyrelsen, 2015, ss. 16–17). De flesta personer med demenssjukdom 
finns i gruppen > 65 år. Demens är ett paraplybegrepp av symtom till följd av 
hjärnskador. Beroende på var i hjärnan skadan uppstått kan demens visa sig på olika 
sätt. Minnet och förmågan att planera samt genomföra vardagliga sysslor försämras 
generellt, likaså påverkas kognitiva förmågor såsom språk, tidsuppfattning och 
orienteringsförmåga negativt. Den drabbade kan bli orolig, nedstämd och få 
beteendeförändringar. Dessa funktionsnedsättningar kommer att försvåra för den 
drabbade personen att klara sig själv i sitt dagliga liv (Sveriges kommun och landsting 
och Socialstyrelsen, 2015 s. 19). Att kunna vara självständig är en viktig aspekt av hälsa 
och av den anledningen kan en beroendeställning leda till sänkt livskvalitet, som i sin 
tur kan leda till sämre hälsa och ökat vårdbehov. Psykisk ohälsa hos äldre är omfattande 
och att ha depressiva besvär i kombination med ångestsjukdom hos äldre är mellan 5- 
10%. Besvär som ängslan, oro, ångest samt sömnbesvär är vanligt. Den omfattande 
användningen av psykofarmaka hos äldre innebär högre risk för läkemedelsbiverkningar 
och regelbunden användning kan få negativa konsekvenser såsom fallolyckor, mag-
tarmblödningar och risk för förtid död (ibid. s. 20). 
 
 
De sviktande funktioner som fysiska och psykiska samt en ökad risk att drabbas av 
sjukdomar som hög ålder normalt kan medföra, detta kan leda till ökad vård och behov 
av stöd från kommun för den äldre drabbade. Hjälpen och stödet är en förutsättning för 
den äldre drabbade att kunna bo hemma och vara självständig så mycket som möjligt 
samt klara av sin vardagssituation. I 2 kap. 1 § av Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) har 
kommunerna det huvudsakliga ansvaret för äldreomsorgen. Enligt Socialstyrelsen 5 
kap. 4 § (SFS 2001:453) har äldre med demenssjukdom eller kognitiva 
funktionsnedsättningar rätt till att få stöd från kommunerna. Hjälp- och stödinsatser ska 
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främja de äldres möjligheter att leva självständigt under trygga förhållanden och ha en 
aktiv samt meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Enligt Socialstyrelsen 
nationella riktlinjer ska omvårdnaden av personer med demenssjukdom vara 
personcentrerad. Med personcentrerad omvårdnad menas ett förhållningssätt där 
vårdpersonalen ska utgå från personen och inte från demenssjukdomen. Fokus ska ligga 
i patientens egna upplevelse och omvårdnaden ska utgå från hens levnadshistoria, 
värderingar och vanor. För att sjuksköterska och vårdpersonal ska kunna erbjuda 
personcentrerad vård, behövs kunskap om sjukdomen, känna till patientens vanor, 
behov och önskemål samt hur symtomen kan yttra sig för den enskilda individen 
(Socialstyrelsen 2017). Deltagarna som deltog vid hundassisterad intervention vid 
studien uppfyllde en eller flera kriterier: ökad oro, bristande deltagande i aktiviteter, 
kommunikationsproblem som leder till förlust eller minskad förmåga att engagera sig i 
socialt samspel, minskade fysiska förmågor eller ovilja att träna, dåligt humör, 
beteendemässiga och/eller psykiska symtom (Nordgren & Engström, 2014b). 
 

Olika former av djurterapi inom vården 
Det finns två typer av djurintervention (AAI - Animal Assisted Intervention) inom 
vården. Animal Assisted Activity (AAA) och Animal Assisted Therapy (AAT) är olika 
former av intervention, där integration mellan djur och människor sker. Hundar som har 
genomgått en adekvat utbildning tillsammans med sin förare kan bli verksamma som 
AAA eller AAT.  
 
Enligt Svenska terapihundskolan (u.å.a) är AAT en målinriktad intervention, vilket 
innebär att både hunden och föraren är utbildade. De arbetar med specifika mål och 
syftet är att öka deltagarnas motivation, uppmuntran, aktivitet, sällskap, välbefinnande 
och hälsa. Hunden och föraren arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. 
En terapihund arbetar inom vård, skola och omsorg, medan en vårdhund arbetar inom 
äldreomsorg, demensvård och rehabilitering. Hunden och föraren arbetar tillsammans 
antingen enskilt eller i samarbete med legitimerad personal. I enlighet med Svenska 
terapihundskolan (u.å.b) arbetar hunden i en AAA- intervention tillsammans med 
föraren och deras uppgifter är att fungera som stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet 
och sällskap. Mötet med patienten är enkelt och har inget målinriktat syfte. Träningen 
för hunden är därför inte lika intensiv som vid AAT. Oavsett om hundarna ska arbeta 
som AAA eller AAT, ska de först genomgå ett lämplighetstest, där samspelet mellan 
förare och hund samt hundens reaktioner observeras i olika situationer. Det krävs att 
hunden har egenskaper såsom att vara social, nyfiken, trygg i främmande miljöer, lätt att 
samarbeta med samt har förmåga att skapa god kontakt med främmande människor. 
Därefter kan både hund och förare genomgå utbildningen och måste bli godkända samt 
diplomerade, innan de kan bli verksamma som AAA eller AAT (Vårdhundskolan u.å.).  
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Djur i vården 

Majoriteten av djur som används i vården som behandling är hundar, katter, hästar, 
fåglar men även leksaker och robotdjur används. Det vanligaste djuret som används i 
behandling är hundar, vilket beror på deras vänlighet och förmåga att uppmuntra 
människor till aktiviteter. Behandlingen innebär ett samspel mellan djuren och 
deltagarna, individuellt eller i grupper (Alison 2013). I Sverige ses en ökning av 
användandet av djur inom vården. Det är främst hundar som används, dock är 
utbredningen inte känd (Olsson & Westerholm, 2015). 
 

Studier som använts till denna litteraturöversikt använde sig av hundar i varierande ras 
och storlek samt valts ut med hänsyn till beteende och allergisynpunkt. Exempel på 
hundar var små och medelstora miniatyr schnauzar och standardpudel (Marx et al. 
2010) samt renrasiga eller blandrasiga retrieverhundar användes också. Förutom hundar  
har vissa studier använts sig av andra djur såsom “The Rolling Sea” som är ett 
akvarium, vilket är särskilt anpassat för användning för individer med demens i 
långtidsvård. Akvariet har ett akrylutseende, som är lätt synligt för deltagarna. 
Behållaren har en bakgrundsbelysning och fylls med åtta till tio stora färgglada fiskar, 
för att främja synlighet för dem med begränsad syn. Akvariet har tidsbestämd matning, 
kräver minimalt underhåll och är säkrat med ett nyckellås, för att ge säkerhet för både 
fiskarna och deltagarna (Edwards, Beck & Eunjung 2014). 
 
Alternativ till levande djur har vissa studier använt sig av Robotsäl (PARO) och 
leksakskatt. PARO ser ut som en baby säl, har syntetisk päls och väger cirka tre 
kilogram. Robotsälen är interaktiv och svarar på ljud, reagerar på kontakt, ljus och 
rörelser. Den kan röra sin nacke vertikalt och horisontellt, paddla med sin framdel, vifta 
på sina simfötter, blinka med ögonlocken och imitera riktiga säl ljud (Thodberg et al. 
2016). Leksakskatten är utvecklad för personer med speciella behov. Den har syntetiskt 
grå och vit päls, väger cirka ett kilogram och är inte interaktiv (Thodberg et al. 2016). 

Florence Nightingale förespråkade under sin verksamma tid att djur i vården är bra för 
patienterna. Terapeutisk användning av djur inträffade så tidigt som under det nionde 
århundradet i Belgien. I Gheel lärde sig funktionshindrade att ta hand om husdjur som 
en del i deras dagliga aktiviteter och var en integrerad del av behandlingen. På en reträtt 
i staden York i England användes djur som en del av terapin för patienter med 
psykiatrisk diagnos år 1792. På denna anläggning var trädgårdsarbete, gårdsbruk och 
omhändertagande av smådjur, till exempel fåglar och kaniner, som en del av ett 
terapiprogram (Alison 2013).  
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Vårdvetenskapliga anknytningar 
 

Känsla av sammanhang (KASAM) 
Som tidigare nämnt har människan en ökad risk att drabbas av sjukdomar vid hög ålder. 
Ekebergh (2015, s. 36) nämner att när en människa drabbas av sjukdom förändras hens 
tillgång till livet och tillvaro, eftersom det vanliga sammanhanget förändrats eller gått 
förlorad. Det är i ett meningsfullt sammanhang som människan samlar kraft och utan 
sammanhang känner hon sig ensam och upplevelse av mening sviktar. 

Aaron Antonovsky formade begreppet salutogen - vilket betyder hälsofrämjande och 
synsättet fokuserar på vilka faktorer som orsakar eller upprätthåller hälsa. Teoretikern 
Antonovskys hälsomodell KASAM innefattar begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken utsträckning människan upplever inre och 
yttre stimuli som logiskt begripligt, strukturerat, sammanhängande samt förutsebart. 
Hanterbarhet handlar om i vilken grad människan upplever sig att ha de resurser som 
krävs, för att hantera de kraven som omgivningen ställer. Meningsfullhet omfattar i 
vilken utsträckning människan känner sig delaktig, motiverad och meningsfull. Således 
att människan känner att utmaningarna är värdefulla och värda att engagera sig i. 
Människan som upplever högt KASAM har lättare att hantera motgångar i livet, vilket 
kan bidra till en god hälsa (Antonovsky 2005, ss. 31, 43–46). 
 
Enligt Alison (2017) är relationer mellan djur och människor inte lika komplicerade 
som mellanmänskliga. Äldres självkänsla och självförmåga kan främjas med hjälp av 
djur, då de ger en stor och villkorslös kärlek samt bidrar till att den äldre kan uppleva 
KASAM. Välbefinnande ingår i upplevelse av hälsa och har föreningsband med 
Antonovskys KASAM. Välbefinnande är ett fenomenologiskt begrepp som utgår från 
personens livsvärld och uttrycker en känsla hos människan. Välbefinnande innefattar 
personens inre upplevelse, som är subjektivt och unikt. Graden av upplevt 
välbefinnande hos en person påverkar hur hälsa/ohälsa uttrycker sig (Wiklund 2003, ss. 
79 - 81). Hälsan i sig är något mer än frånvaro av sjukdom. Den kan ses som en process 
som människan själv skapar och upplever i det dagliga livet, vilken kan påverkas av 
många faktorer såsom sjukdom, skada, smärta, avsaknad av sociala relationer med 
mera. (Willman 2014, s. 45). Hälsa är ett komplext fenomen med många dimensioner 
och är relativt samt subjektivt. Vad som är och inte är hälsa går därför inte att fastslå, 
eftersom den varierar mellan olika individer och kan dessutom skifta mellan olika 
perioder.  
 

Lagar och riktlinjer som berör äldreomsorg 
Socialstyrelsen har i samarbete med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, 
Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt arbetat fram ett regelverk, 
vilket ska fungera som en vägledning för verksamheter som erbjuder hundar till vård- 
och omsorgsverksamheter. Regelverket betonar att verksamheten ska genomföra 
riskanalys, vidta förebyggande åtgärder och fastställa rutiner samt att vara ansvarig för 
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att hunden och föraren har en adekvat utbildning för sin uppgift. Andra områden såsom 
smitta, smittspridning, smittvägar och smittförebyggande åtgärder behandlas även i 
regelverket (Socialstyrelsen 2014). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska 
all vård som bedrivs vara av god och säker kvalitet samt vara av god hygienisk 
standard. Insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, vilket regleras av 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Samhället ska skyddas mot smittsamma sjukdomar, 
vilket regleras i smittskyddslagen (SFS 2018:1239). 
 

International Council of Nurses (ICN) fungerar som en etisk kod och beskriver riktlinjer 
för hur sjuksköterskan ska handla etiskt i sin profession. Den etiska koden är baserad på 
fyra grundområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande. Sjuksköterskan är ansvarig för att ge människor vård med hänsyn till deras 
rättigheter, värderingar, sedvänjor, trosuppfattning. Individens familj ska respekteras. 
Både sjuksköterskan och samhället har ansvar för att initiera och stödja åtgärder som 
främst tillfredsställer svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (Svensk 
sjuksköterskeförening 2012).  

 
PROBLEMFORMULERING 
Tidigare nämnt i bakgrunden så ökar andelen äldre i samhället, vilket kan innebära att 
många äldre är multisjuka och risken att drabbas av demenssjukdom ökar, som i sin tur 
kan leda till ett omfattande vårdbehov. Förutom förändringar i det sociala kan åldrandet 
innebära fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Detta kan påverka den 
äldres liv negativt. Det finns forskning som påvisar att djur har positiva effekter på äldre 
inom vården. Trots detta behandlas många äldre patienter med läkemedel, som kan 
medföra ökade risker för biverkningar och onödigt lidande. Om djur ska kunna 
användas som komplement behandling i vården är det viktigt att undersöka vilka 
effekter detta kan ge. Kunskap om djurterapi och dess effekter kan hjälpa 
sjuksköterskan att arbeta hälsofrämjande och även individanpassat. 

SYFTE 
Syftet är att beskriva vilka effekter intervention med djur har i omvårdnad hos äldre 
personer med demenssjukdomar eller kognitiva funktionsnedsättningar. 
 

METOD 
Arbetet utgörs av en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att kartlägga 
ett kunskapsläge inom ett problemområde, vilket innebär att både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar kan sökas enligt Friberg (2017, s. 108). Denna litteraturstudiens 
resultat baseras på 11 vetenskapliga artiklar, som alla är kvantitativa. Resultaten är 
tagna från studier som är utförda i Australien, Danmark, Italien, Norge, Sverige och 
USA.  
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Samtliga studier är interventionsstudier och för att utvärdera djurens effekt på äldres 
fysiska och psykiska hälsa användes AAI. Vissa studier använde sig av både 
undersökningsgrupp och kontrollgrupp. Studierna av Moretti et al. (2011), Nordgren 
och Engström, (2014a; 2014b) samt Olsen et al. (2019) utvärderade effekten direkt efter 
interventionen medan studierna av Edwards et al. (2014), Marx et al. (2010), Moyle et 
al. (2018), Nordgren och Engström (2012), Olsen et al. (2016a, b) samt Thodberg et al. 
(2016) utvärderade även effekten över tid.Vissa studier genomfördes på ett vårdhem 
(Marx et al. 2010; Moretti et al. 2011; Moyle et al. 2018; Nordgren & Engström 2012, 
2014a, 2014b; Olsen et al. 2016b; Thodberg et al. 2016), medan två studier 
genomfördes på en vårdavdelning (Moyle et al. 2018; Edwards et al. 2014). Olsen et. al. 
genomförde vissa studier på en dagverksamhet för demenssjuka äldre (Olsen et al. 
2016a) eller kombination av dagverksamhet och vårdhem (Olsen et al. 2019). 
 

Datainsamling 
Litteratursökningen utfördes med databaserna CINAHL, PubMed och Google Scholar. 
Arbetet inleddes med en fritextsökning utan några begränsningar, för att se vad det 
fanns för vetenskapliga artiklar inom problemområdet. Sökorden i sökningen var bland 
annat synonymer till ”animal assisted therapy”, “elderly” och “wellbeing” (se Bilaga 1). 
Ytterligare avgränsning gjordes genom att begränsa till artiklar som var skrivna på 
engelska, vetenskapligt granskade (peer reviewed) och publicerade inom de senaste tio 
åren. Av dessa lästes “abstract” igenom, för att se om de svarade på denna studies syfte. 
Artiklarna som inte svarade på syftet eller inte gick att öppna i fulltext exkluderades. 
 

Dataanalys 
Från datainsamlingen valdes 11 relevanta vetenskapliga artiklar ut och lästes grundligt 
igenom flera gånger, för att förstå samt få en helhetsbild över innehållet. Samtliga 
artiklar var skrivna på engelska, därför användes översättningsprogrammet Google 
translate för att eliminera eventuella feltolkningar. Författarna läste igenom artiklarna 
och studiernas syfte, metod, urval och resultat sammanfattades och en översiktstabell av 
artiklarnas sammanställning skapades (se bilaga 2). Författarna använde Fribergs 
analysmetod för en litteraturöversikt, vilket innebär att helheten delas upp i mindre delar 
för analysering, som därefter sätts ihop till en ny helhet (Friberg 2017, ss. 148–149). För 
att strukturera och underlätta analyseringen av sammanställningen, har författarna 
analyserat, jämfört och diskuterat innehållet samt färgmarkerat resultaten, för att 
identifiera likheter och skillnader. I resultatet framträdde flera underkategorier som 
sedan kunde sammanföras, vilket ledde till sex kategorier: Olika beteendeförändringar, 
förändrad psykisk och kognitiv funktion över tid, variation i aktivitet, inverkan på 
Allmän Daglig Livsföring (ADL), förändring av livskvalitet och oklar effekt på 
sömnmönster. 
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RESULTAT 
Litteraturstudiens resultat presenteras i sex kategorier: Olika beteendeförändringar, 
förändrad psykisk och kognitiv funktion över tid, variation i aktivitet, inverkan på 
Allmän Daglig Livsföring (ADL), förändring av livskvalitet och oklar effekt på 
sömnmönster. 

 
Olika beteendeförändringar 

Flera studier visade att djur i vården hade positiva effekter hos deltagarna som deltog i 
djurintervention, genom att aggressiva beteenden minskades (Nordgren & Engström 
2012, 2014b; Edwards, Beck & Eunjung 2014) och att deltagarna blev mer 
samarbetsvilliga (Nordgren & Engström 2012; Edwards, Beck & Eunjung 2014). 
Resultaten visade minskning av problembeteenden såsom aggressivitet, 
misstänksamhet, rastlöshet medan förvrängd uppfattningsförmåga upphörde helt. 
Samtidigt ökade initiativtagandet. Dock gällde inte detta vid på- och avklädning i 
studien av Nordgren och Engström (2012). Studien Edwards, Beck och Eunjung (2014) 
noterade att olämpligt beteende minskades samtidigt som rationellt tänkande ökade hos 
deltagarna. Det fanns skillnader mellan könen, kvinnliga deltagare hade mer irrationellt 
beteende än manliga. Däremot visade Olsen et al. (2016a) att djurintervention inte hade 
någon signifikant effekt på deltagarnas agitation. 
 

Förändrad psykisk och kognitiv funktion över tid 

Två studier (Thodberg et al. 2016; Nordgren & Engström 2012) visade att den kognitiva 
funktionen blev försämrad hos deltagarna som deltog i djurinterventionen. Den 
försämrade kognitiva funktionen yttrade sig genom att minnes- och 
orienteringsförmågan blev nedsatta som exempelvis rumsorientering, förlorad 
uppfattning om biologisk ålder, förmåga att urskilja personal, patienter och anhöriga 
(Nordgren & Engström 2012). Däremot visade  Moretti et al. (2011) i sitt resultat en 
förbättrad kognition funktion direkt efter studiens slut. 
 
Djurens positiva effekter på deltagarnas depressiva symtom hittades i flera studier 
(Moretti et al. 2011; Olsen et al. 2016b; Thodberg et al. 2016), genom att symtomen 
minskades. Depressiva symtom hos deltagarna minskades med 50% under studietiden 
(Moretti et al. 2015). Det fanns en statistisk signifikant minskning av depressiva 
symtom bland deltagare med svår demens, vilket visade att de var mindre depressiva 
(Olsen et al. 2016b). 

Variation i aktivitet  
Varaktigheten i aktivitet, som i detta fall innefattar intresse och närvaro, hos deltagarna 
varierade beroende på vilken stimuligrupp de hamnade i. Deltagarna som fick titta på en 
valpvideo hade längst duration av sin aktivitet, jämfört med deltagarna i en 
färgaktivitetet, vilka fick rita och måla hundar, hade lägst varaktighet av aktivitet. Det 
fanns en signifikant skillnad i deltagarnas intresse i relation till hundarnas storlek. Den 
lilla hunden hade lägst duration av aktivitet i jämförelse med den stora som hade längst. 
Deltagare med tidigare intresse av hundar eller blev intresserade hade en mer positiv 



 8 

inställning till riktiga hundar och framförallt den stora hunden, än deltagare som inte var 
intresserade (Marx, Cohen-Mansfield, Regier, Dakheel-Ali, Srihari & Thein 2010). I 
studien Olsen et al. (2019) kunde deltagare aktivera sig i AAA- interventionen och den 
sociala interaktionen ökade hos samtliga deltagare under interventionen.  
 

Inverkan på Allmän Daglig Livsföring (ADL) 

Positiva effekter uppmärksammades genom att AAT- interventionen förbättrade 
rörelseförmågan, sociala kontakter och förmågan att självmant kunna utföra 
grundläggande behov såsom att äta och dricka (Nordgren & Engström 2012). AAA- 
interventionen hade positiva effekter på balansen hos deltagarna enligt Olsen et al. 
(2016a) studien. De positiva effekterna uteblev dock vid uppföljning (Nordgren & 
Engström 2012; Olsen et al. 2016a).  I studien Moyle et al. (2018) hade interventionen 
av robotsälen (PARO) en positiv effekt på deltagarna, genom att deras motoriska 
vandrande minskades. Däremot i studien av Nordgren och Engström (2012) noterades 
en ökad fallrisk, till följd av det ökade motoriska vandrandet vid uppföljningen. 
 

Förändring av livskvalitet 

Flera studier visade att deltagarnas livskvalitet förbättrades, när de var i kontakt med 
djuren (Moretti et al. 2011; Nordgren & Engström 2012, 2014a; Olsen et al. 2016b).  
Samtliga deltagare i Moretti et al. (2011) studien uttryckte att det var intressant och 
roligt att delta i studien samt att djuren hade en lugnande effekt. Den positiva effekten 
fanns vid uppföljning, genom att deltagarnas livskvalitet hade förbättrats jämfört med 
innan djurinterventionen påbörjade, det vill säga upplevelse av livskvalitet hade ökat.  
För patienter med svår demenssjukdom hade studien av Olsen et al. (2016b) identifierat 
att AAA- interventionen hade en signifikant effekt på deltagarnas livskvalitet under 
interventionen och vid uppföljningen. Deltagarnas livskvalitet förbättrades. Däremot 
fanns det ingen signifikant effekt på livskvalitet hos patienterna med mild till måttlig 
demens under hela studien, vilket innebar att djurintervention inte hade påverkat deras 
upplevelse av livskvalitet. Studien av Nordgren och Engström (2012) visade att 
livskvaliteten hade försämrats strax efter AAT- interventionen, på så vis att 
integrationen med andra människor upphörde, fysisk kontakt nekades samt att 
ansiktsuttryck av obehag uppvisades. Ingen effekt på livskvalitet hittades av att använda 
djur i vården för patienter med demenssjukdom (Olsen et al. 2016a). 
 

Oklar effekt på sömnmönster 

Deltagarna som hade hundbesök sov längre under halva studien än deltagarna som 
erhöll besök av robotsälen (PARO) eller leksakskatten, dock uteblev effekten efter 
studien (Thodberg et al. 2016). Studien gjord av Moyle et al. (2018) studerade sömnen 
hos äldre med demenssjukdom och forskarna fann att robotsälinterventionen inte hade 
någon effekt på deltagarnas sömnmönster och sömnkvalitet. En positiv effekt av 
djurintervention med akvariefiskar hittades hos deltagarna i studien Edward, Beck och 
Eunjung (2014) genom att deltagarna sov bättre. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Utifrån de sex olika kategorierna vi identifierade och beskrev i resultatet, så valde vi att 
uppmärksamma de tre största områdena; Förändrad psykisk och kognitiv funktion över 
tid, förändring av livskvalitet samt variation i aktivitet. Vi uppmärksammade även att 
alternativa djur i vården hade god effekt som vi vill belysa. 

  
Förändrad psykisk och kognitiv funktion över tid 
Demens är en progressiv sjukdom, som slutligen leder till ett behov av palliativ vård 
(WHO 2018 se Swall et al. 2019). Det finns inget botemedel mot demens och en av 
utmaningarna i vården är att både tolka samt behandla symtom såsom fysiska, psykiska 
samt besvarar på existentiella frågor hos personer med demenssjukdom (Hermans et al. 
2017 se Swall 2019). Detta kan försvåra en effektiv symtombehandling (Husebo et al. 
2011 se Swall 2019). Swall et al. (2019) gjorde en studie på hundskötares upplevelse av 
AAT för personer med demens i palliativt skede. Resultat visade att hundens närvaro 
skapade fysisk värme och lugn. Deltagarna med demenssjukdom “öppnade upp sig” och 
började prata om saker som de annars inte nämnde i andra interaktioner med 
vårdpersonal, exempelvis djupa psykosociala samt existentiella frågor. Hundskötare tror 
att detta kan bero på att konversationen mellan hunden och deltagarna är kravlös och 
därmed kräver inga svar från deltagarna. Studien visade också att smärta och ångest 
minskade och välbefinnande ökade. Enligt hundskötare kan det tänkas bero på att 
hunden fungerar som en bra lyssnare och samtidigt ger deltagarna möjlighet till att 
slappna av samt bli distraherade från sin sjukdom. Djur i omvårdnaden kan hjälpa äldre 
med demenssjukdom att bli mindre aggressiva, ångestfyllda samt deprimerade. Detta 
kan underlätta vårdpersonalen i arbetet, då det skapar möjligheter för personalen att 
komma närmare samt få tillgång till patientens perspektiv och livsvärld. Vårdrelationen 
mellan personalen och patienten är viktig och är en förutsättning för tillit, som kan 
skapa trygghet för patienten.   
 
Resultaten i denna studie påvisade att djur har positiva effekter på äldre med 
demenssjukdomar eller kognitiva nedsättningar i vården. Dessa yttrar sig som minskad 
aggressivitet, depressiva symtom, rastlöshet, irrationalitet och grad av demens, 
samtidigt som deltagarna blev mer samarbetsvilliga samt att minnes- och 
orienteringsförmåga förbättrades. Samtliga studier visade att djuren har positiva effekter 
på äldres psykiska hälsa, på grund av att deltagarnas depressiva symtom minskades 
(Moretti et al. 2011; Nordgren & Engström 2012, Olsen et al. 2016b; Thodberg et al. 
2016). Detta kan bekräftas av tidigare forskning inom området (Teri, Longsdon, 
Uomoto & Mccurry 1997; Roux & Kemp 2009). Däremot i resultat från studien utförd 
av Motomura, Yagi och Ohyama (2004) visade att hundens närvaro inte hade någon 
statistisk signifikant effekt på deltagarnas depressiva symtom. Detta tror vi författare 
kan bero på studiens omfattning, som var liten, det vill säga studiens resultat är baserad 
på åtta deltagare, vilket inte är tillräckligt för att erhålla noggranna statistiska 
beräkningar. 
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Förändring av livskvalitet 
Människan är en social varelse och åldrande förknippas oftast med ensamhet. Att leva 
ensam kan ha negativ inverkan på hälsan på flera sätt. En äldre människa som inte 
längre kan bo hemma och som behöver flytta till ett äldreboende, kan få förändringar i 
sitt sociala nätverk och därmed kan den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt. 
För den drabbade äldre kan det innebära svårigheter att orientera sig i den nya 
omgivningen, vilket kan vara svårt att förstå och kan därmed skapa känsla av otrygghet. 
Demenssjukdomar ger svåra psykiska och sociala funktionsnedsättningar enligt Larsson 
och Rundgren (2010, s. 295). Följden av detta gör att patienter med demenssjukdom 
deltar mindre i sociala aktiviteter, vilket i sin tur kan leda till social isolering samt 
försämrad hälsa och välbefinnande. Larsson och Rundgren (2010, s. 48) betonar att en 
välfungerande social gemenskap är en förutsättning för en hög upplevelse av 
välbefinnande och brist på socialt stöd kan medföra känsla av otrygghet och ensamhet. 
Djur har förmågan att föra samman människor och är därför en viktig social funktion. 
De äldre med demenssjukdom bröt sin sociala isolering och blev mer sociala både med 
personal och medpatienter (Prosser,Townsend & Staiger 2008). Djurintervention har 
positiv effekt på känsla av ensamhet, detta kan bekräftas av studien Banks och Banks 
(2002) som i sitt resultat, visade att äldre deltagare på vårdboenden kände sig mindre 
ensamma, när de erhöll AAT- terapin.  
 
Studiens resultat visade att AAI förbättrade livskvalitet hos äldre med demenssjukdom 
eller kognitiva funktionsnedsättningar. Dessa studier (Moretti et al. 2011; Nordgren & 
Engström 2012, 2014a; Olsen et al. 2016b) mätte deltagarnas livskvalitet och fann 
positiva effekter. Detta kan bekräftas av en tidigare studie som visade att 
djurintervention hade gynnsam effekt på deltagarnas välbefinnande (Prosser, Townsend 
& Staiger 2008). Resultat från Swall et al. (2015) noterade att hundens närvaro 
framkallade glädje, skratt och önskan om närhet hos deltagarna samt att närvaro av hund 
även gav patienterna en stund av distans från avdelningens vardag. I mötet med hunden 
skapades en lugn och rogivande atmosfär, som förbättrade välmående. Djuren har en 
lugnande effekt vilket även bekräftas av studien Moretti et al. (2011), detta kan bero på 
att djurinterventions effekten påverkar oxytocinnivån i kroppen. Studien Peluso av et al. 
(2018) bekräftar att regelbunden kontakt med djur höjer hormonerna oxytocin, endorfin 
och dopamin samt minskar plasmanivåer av kortisol i kroppen, vilket innebär minskad 
stress och ångest samt att det ger en känsla av välbefinnande och njutning. Det minskar 
återhämtningstiden och påskyndar läkningsprocessen.  
 
Äldre med demenssjukdom är en utsatt grupp för undernäring. Payne och Morley 
(2018) beskriver att demenssjukdom kan innefatta fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar och konsekvensen av detta kan innebära förändringar i aptit. 
Detta kan leda till svårigheter med att svälja, samordning vid matintag såsom hantering 
bestick, koordination och sväljning, behov av hjälpmedel samt matning. Konsekvenser 
av detta kan medföra bland annat viktminskning, uttorkning och undernäring. Miljön 
har en stor betydelse för aptiten och näringsintaget samt att måltiderna ska präglas av 
lugn och trivsam stämning (Westergren 2014; Asalage Amella & Watson 2011). 
Westergren (2014) nämnde att måltiderna kan förbättras genom att minska på buller och 
distraktioner, justera belysning och rutin för att skapa avslappnade miljöer.  
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Demenssjukdom kan leda till ätsvårigheter och för den drabbade kan önskan om att äta 
avskild förekomma, av den anledningen är det viktigt att sjuksköterskan och 
vårdpersonal har ett gott bemötande och arbetar individanpassat efter individens 
önskemål. Westergren (2014) belyser att vårdpersonal kan hjälpa patienter med att 
upprätthålla balanserat matintag, känna trygghet och bibehålla känsla av välbefinnande, 
genom att både vara kreativa i omvårdnaden och påverka omgivningsfaktorer. I studien 
av Edwards och Beck (2002) infördes ett akvarium på ett demensboende och resultatet 
visade att deltagarna med Alzheimers sjukdom blev avslappnade. De satt en längre 
stund och tittade på akvariet, vilket även i sin tur ledde till att deltagarna fick lugn och 
ro vid måltiderna och därmed fick i sig mer mat. Äldre med demenssjukdom eller 
kognitiv svikt kan uppleva välbefinnande trots sjukdom, därför är det viktigt att hälso-
och sjukvårdens åtgärder underlättar vardagen och på olika sätt i omvårdnaden främjar 
till en så god livskvalitet som möjligt. Åtgärderna enligt Socialstyrelsen (2017) kan vara 
symtomlindring och på olika sätt kompensera till de funktionsnedsättningar som 
sjukdomen leder till den drabbade. Sammanfattningsvis kan djur bidra till att äldre med 
demenssjukdom eller kognitiv svikt blir bland annat mindre aggressiva, känner sig 
lugna och avslappnade, vilket kan medföra ökat välbefinnande och livskvalitet för dessa 
individer. 
 

Variation i aktivitet  
Resultat från vår studie visade att djur som används i vården har en positiv effekt på 
äldre med demensdiagnos eller kognitiva nedsättningar, genom ökad aktivitet och social 
interaktion (Marx, Cohen-Mansfield, Regier, Dakheel-Ali, Srihari & Thein 2010; Olsen 
et al. 2016b). Detta kan ytterligare bekräftas av tidigare studien Richesons (2003) som 
undersökte effekten av AAT på deltagarnas sociala beteende. Resultatet visade att 
deltagarna fick i omvårdnaden ökad social interaktion i sällskap av djuren redan under 
första veckan och det varade fram till studiens slut. Interventionen skapade en 
spännande stämning och sammanhållning för alla inblandade. Detta kan tolkas som att 
sällskapsdjur har en positiv effekt på demenssjukas sociala interaktioner. 
 

Alternativa djur i vården 
Samtidigt har vi också utifrån vårt resultat kommit fram till att alternativa interventioner 
såsom “robot- och gosedjur” har god effekt på äldre individer med kognitiva 
nedsättningar eller demens. Liknande resultat visar även Libin och Cohen Mansfield 
(2004) i sin studie. Detta kan möjliggöra att fler kan ha nytta av djurintervention, 
exempelvis de som är allergiska eller har rädsla för riktiga djur. “Robot- och gosedjur” 
kan vara mer billigare och kostnadseffektivt än levande djur, då robotdjuren inte 
behöver skötas på samma sätt som levande djur. Sjukdomar och smittämnen kan spridas 
mellan djur och människor. Äldre som redan är sköra och har nedsatt immunförsvar, 
riskerar att drabbas av infektioner. För att minska på allergier och infektionsrisker kan 
robotdjur användas. 



 12 

 

Vår uppfattning om djur är att de har egenskaper av att befinna sig i nuet, nöjer sig med 
enkelhet och är inte dömande. Djuren är nöjda så länge deras grundläggande behov av 
att få mat, värme och kärlek är tillfredsställda. Förutom positiva effekter av 
djurintervention hos deltagarna, kan även personalen gynnas av den positiva effekten 
genom minskad upplevd stress, vilket möjligen kan påverka behandlingens effekt på 
deltagarna som visades i Edwards, Beck och Eunjungs (2014) studie. Det är önskvärt att 
djurintervention används i större utsträckning inom vården, främst hos äldre patienter. 
Behandlingen kan fungera som komplement till medicinsk behandling för äldre, som 
oftast behandlas med många olika läkemedel samtidigt. Om djurintervention införlivas i 
större utsträckning inom vården kan detta innebära många fördelar för de äldre, som 
oftast känner sig ensamma, är understimulerade och nedstämda. Av den orsak tycker vi 
att djurintervention kan fungerar som en effektiv metod i omvårdnaden av äldre med 
demens eller kognitiva nedsättningar, genom att djuren uppmuntrar till sociala 
interaktioner. Detta kan bidra till en bättre hälsa och välbefinnande för den äldre. 
 

Metoddiskussion 

Denna studie är en litteraturöversikt och enligt Fribergs analysmetod (2017, ss. 141–
152) innebär det en sammanställning av tidigare forskning. Från början ville 
uppsatsförfattarna ta reda på äldres upplevelse av djur, som används i omvårdnad inom 
vården. På grund av att det inte fanns tillräckligt med artiklar inom området, valde 
författarna att beskriva vilka effekter intervention med djur har i omvårdnad hos äldre 
personer med demenssjukdomar eller kognitiva funktionsnedsättningar. Av den 
anledningen exkluderades kvalitativa artiklar. Författarna ansåg att tiden var begränsad 
och därmed skulle en empirisk studie vara för komplicerad och omfattande att göra. Å 
ena sidan skulle en empirisk studie inom området vara mer lämpad att utföra, men å 
andra sidan är det bra att ta vara på den forskning som redan är gjord. 
 

Syftet med studien var att beskriva vilka effekter intervention med djur har i omvårdnad 
hos äldre personer med demenssjukdomar eller kognitiva funktionsnedsättningar. 
Författarna använde studiens syfte som utgångspunkt, för att avgränsa urvalet. 
Artiklarna som inte svarade på studiens syfte exkluderades. För att få större urval av 
artiklar och öka studiens trovärdighet användes flera databaser såsom CINAHL, 
Medline och Google Scholar. Totalt 11 kvantitativa artiklar valdes i denna 
litteraturöversikt och författarna analyserade, diskuterade och reflekterade artiklarnas 
resultat. Tolkningen av resultaten gjordes med omsorg, detta för att författarnas 
förförståelse inte skulle påverka tolkningen av resultaten. Författarna fick en 
uppfattning av forskningsläget inom området genom att läsa igenom de valda artiklarna, 
som var från olika länder såsom Australien, Danmark, Italien, Norge, Sverige och USA. 
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En svaghet i studien kan vara att den inkluderade alla äldre deltagare med varierande 
grad av demens eller kognitiva nedsättningar. Detta visade att djurens effekter varierade 
i resultaten inom de sex identifierade områdena. Hade studien bara inriktat sig på äldre 
med en viss grad av demens eller kognitiv funktionsnedsättning - så hade resultatet 
förmodligen sett annorlunda ut. Författarna tror att en empirisk studie med intervjuer 
 hade kunnat bidra med en djupare förståelse och ökad kunskap av djurens effekter hos 
äldre. Olsson och Sörensen (2013, s. 134) nämner att en intervju kan skapa möjlighet 
för personal att inhämta nödvändig och korrekt information från patienten. Det handlar 
om att fånga patientens subjektiva erfarenheter och upplevelser samt få tillgång till 
personens livsvärld. Syftet är att förstå hur patienten upplever och förhåller sig till sin 
situation.  
 
Trots att forskning visar nyttan med djurintervention för äldre, finns det inte tillräckligt 
med vetenskapligt underlag som stödjer dess effektivitet av både AAA och AAT. 
Därför anser vi att en sammanställning av tidigare forskning kan bidra till ökad kunskap 
för sjuksköterskan och vårdpersonalen. Förhoppningsvis kommer resultat från denna 
studie att leda till ökad kunskap av djurens effekter och användning av djurintervention, 
för äldre med demensdiagnos eller kognitiva funktionsnedsättningar.  
 

Hållbar utveckling 

Enligt Brundtlandsrapporten definieras hållbar utveckling som ”att tillgodose dagens 
behov utan att försämra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina egna 
behov” och den innefattar tre dimensioner: den ekologiska, ekonomiska och sociala 
(Pellmer Wramner, Wramner & Wramner 2017, ss. 224–226). Ett förebyggande arbete 
kan vara värdefullt, för att minska på vårdkonsumtionen och lindra onödigt lidande hos 
äldre. Försämringsförloppet av både fysiska och psykiska förmågor kan fördröjas och 
förebyggas genom djurintervention. Hos äldre som deltar i djurintervention med god 
effekt kan läkemedelsanvändningen minskas - vilket gynnar den äldres hälsa, men även 
samhället och miljön långsiktigt. Alison (2017) nämner att ett hälsosamt åldrande med 
hög livskvalitet bidrar till lägre hälso- och sociala kostnader för patienter, det vill säga 
minskar behovet av behandlingar, sjukhusbesök och vård (WHO 2002, se Alison 2017).  
 
I vården ansvarar sjuksköterskan för att förebygga hälsorisker och har hand om 
omvårdnaden, därför kan det vara viktigt för sjuksköterskan att veta vilka effekter 
djurintervention har på äldre patienter. För att sjuksköterskan ska kunna möta den 
komplexa vårdsituationen, kan det vara viktigt att undersöka om icke farmakologisk 
behandling såsom djur kan fungera som komplement till de befintliga behandlingar som 
finns idag. 
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Slutsats 
Studier visar att djurintervention har positiva effekter hos äldre med diagnostiserad 
demens eller kognitiva nedsättningar. Flera studier noterade att djuren har effekt på 
deltagarnas beteende då de bland annat blev lugnare, mindre deprimerade och 
aggressiva. Effekten varade dock mestadels under själva studietiden och började 
upphöra när studien var avslutad. Djurens effekter som också kunde ses hos de äldre 
personer som minskad aggressivitet, depression och ökad aktivitet samt livskvalitet bör 
uppmärksammas i större utsträckning. Detta på grund av att djurinvention kan bidra till 
att äldre upplever bättre hälsa och välbefinnande, samtidigt som omvårdnadens kvalitet 
kan förbättras. 
 

Kliniska implikationer 

Djur i omvårdnaden hos äldre med demenssjukdom eller kognitiva 
funktionsnedsättningar, kan ge positiva effekter exempelvis minskad aggressivitet, 
depression, rastlöshet, ökad aktivitet och livskvalitet. Genom att bli medveten om dessa 
positiva effekter kan djurintervention användas som en kompletterande behandling, 
vilket kan underlätta för vårdpersonalen i sitt arbete att erbjuda individanpassad vård. 
Studiens resultat kan användas i omvårdnaden, genom att främja naturliga metoder och 
kan bidra med att minska på läkemedelsanvändning hos äldre med demenssjukdom eller 
kognitiva nedsättningar. Exempelvis kan användning av lugnande läkemedel minskas, 
då djurens närvaro kan skapa en lugnande effekt. Vi vet att läkemedel kan ge många 
negativa biverkningar, vilket kan leda till en ökat lidande för patienten, samtidigt som 
det innebär en ökad kostnad för individen och samhället. 
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Research 
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Journal of Alzheimers 
disease & other dementias  
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evaluation of the 
effectiveness of 
animal-assisted 
therapy in nursing 
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vårdhem. 44 kvinnor 
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Data samlades via 
översiktskarta, intervju 
med både patienter och 
deras närstående samt 
observation. Boendes 
engagemang med 
hundrelaterade stimuli 
bedömdes systematiskt 
genom OME 
(Observational 
Measurement of 
Engagement). ADL- 
förmåga skattades med 
MDS och kognitiva 
funktioner utvärderas 
med hjälp av MMSE. 
Resultat analyserades 
med ANOVA. 
  

Resultatet påvisar att 
patienterna var mer 
positiv ställda för den 
verkliga hunden 
gentemot andra 
hundliknande 
stimuli. Resultat 
visar att boendes 
duration av 
  engagemang var 
signifikant lägre för 
små hundar. 
 
Högsta 
genomsnittliga 
varaktighet av 
engagemang hade 
valpvideon, följt av 
den riktiga hunden. 
Den aktivitet som 
hade lägst 
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färgning av hundbild.  
 
Positiva attityder 
upptäcktes med 
riktiga hundar, 
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leksakshunden. Inga 
betydande skillnader 
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engagemang längd 
bland hundrelaterade 
stimuli.   

Författare: Moretti, F., 
De Ronchi, D., Bernabei, 
V., Marchetti, L., Ferrari, 
B., Forlani, C., Negretti, 
F., Sacchetti, C & Rita 
Atti, A,  
 
År: 2011 
 
Land: Italien 
 
Tittel: Pet therapy in 
elderly patients with 

Utvärdera effekterna 
av AAI hos äldre 
patienter med olika 
psykiatriska 
sjukdomar, som bor i 
ett vårdhem i norra 
Italien. 
 
The present study 
aims to evaluate the 
effects of a pet therapy 
intervention on elderly 
patients affected by 

En kvantitativ studie. 21 
deltagare deltog i 
studien. Kriterier för 
deltagande var > 65 år, 
bott i vårdhem ≥ 2 
månader och har 
psykisk sjukdom. Döva, 
blinda och problem med 
integration 
exkluderades. 
Dataanalys bearbetades 
statiskt. 
 

Deltagarnas 
depressiva symtom 
minskades av att få 
träffa djur i vården, 
genom en minskning 
av depression poäng 
med 50%.  
 
Positiv upplevelse av 
livskvalitet noterades 
i 
interventionsgruppen 
och kontrollgruppen. 
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mental illness 
 
Tidskrift: 
Psychogeriatrics: The 
official journal of the 
Japanese Psychogeriatric 
society 

different psychiatric 
diseases, living in a 
nursing home in a 
wealthy area of 
northern Italy.   

Data samlades med 
innan och direkt efter 
djurintervention. 
Data analyserade och 
bearbetades statistiskt.  

Deltagarna fick 
positiva upplevelser 
av AAA och 
majoriteten ville 
fortsätta med 
djurintervention.  

Författare: Moyle, W., 
Jones, C., Murfield, J., 
Thalid, L., Beattie, E., 
Shum, D., O´Dwyer,S., 
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År: 2018 
 
Land: Australien 
 
Titel: Effect of a robotic 
seal on the motor activity 
and sleep patterns of older 
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measured by wearable 
technology: A cluster-
randomised controlled 
trial 
 

Tidskrift: Maturitas 
  

Undersöka effekterna 
av PARO på 
motoriska aktivitet 
och sömnmönster, 
mäts med hjälp av ett 
tekniskt bärbart 
armband 
 
We explored the 
effects of PARO on 
motor activity and 
sleep patterns, as 
measured by a 
wearable triaxial 
accelerometer.  

Kvantitativ intervention 
som var ett kluster 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
Utfördes parallell i tre 
grupper, enkelblindad. 
 
415 deltog i studien, 
175 dagtid mätning, 280 
kvällsmättning. 
Deltagarna ska vara ≥ 
60 år, demensdiagnos, 
inga förändringar i sin 
läkemedelsbehandling, 
lider ej av allvarlig 
psykisk och fysisk 
ohälsa och smärta samt 
lider av allvarlig dödlig 
sjukdom.  
 
Data samlades in innan 
interventionen, under 
femte veckan och vid 
uppföljning. Data 
analyserades och 
bearbetades statistiskt, 
chi-square, fisher exacts 
tests och ANOVA.  

Efter tio veckor 
visade stegräknaren 
minskat antal steg på 
dagtid hos PARO 
gruppen i jämförelse 
med gruppen med 
vanlig vård. Likaså 
minskades nattliga 
antal steg och daglig 
fysisk aktivitet för 
PARO gruppen i 
jämförelse med 
gosedjur deltagarna. 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna kunde 
hittas gällande ägnad 
tid för vakenhet, - 
liggande, - och 
halvsovande på 
dagtid samt nattetid.   

Författare: Nordgren, L 
& Engström, G. 
 
År: 2014 
 
Land: Sverige  
 
Titel: Effects of dogs-
assisted intervention on 
behavioural and 
psychological symptoms 
of dementia. 

Utvärdera effekten av 
AAI hos äldre 
dementa på boende 
gällande deras 
beteende och 
psykologiska symtom 
hos boende med 
demensdiagnos under 
6 månader. 
 
Aim to evaluate the 
effect of a dog-
assisted intervention 

Åtta vårdhem i Sverige 
deltog i studien under en 
sexmånadersperiod. 19 
deltog i studien och 
samtliga hade 
demenssjukdom. 
Kriterier för deltagande 
är: boende på vårdhem i 
minst fyra veckor före 
studien, 
demenssjukdom och 
uppfyller 1–2 kriterier 
för hundassisterad 

Hos 
interventionsgruppen 
hittades inga 
signifikanta 
skillnader mellan 
baseline och efter 
interventionen, vilket 
kan bero på en liten 
grupp skala.  
 
Beteendesymtom och 
fysiska icke 
aggressiva beteenden 
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Tidskrift: Nursing older 
people 
  

on the behavioural and 
psychological 
symptoms of residents 
with dementia during 
a six-month period.  

terapi. Deltagarna som 
var allergiska mot 
hundar, oroliga och har 
hotfullt beteende 
exkluderade från 
studien. 
 
Data samlades in via 
kartöversikt 
För att utvärdera 
effekterna av hundterapi 
användes 
mätinstrumenten CMAI 
och MDDAS. Data 
analyserades med 
beskrivande statistik. 
 
En jämförelse mellan 
grupperna gjordes innan 
interventionen med 
hjälp av Mann-Whitney 
U test och för att 
jämföra grupperna över 
tid användes Wilcoxon 
Rank Sum.  
 
Deltagarna i 
interventionsgruppen 
fick totalt tio pass 
hundterapi fördelat en 
till två gånger i veckan 
och varje pass var 
mellan 45 - 60 minuter. 
Det var fyra olika 
hundar; en boxer, en 
golden retriever och två 
“flat- coated” retriever.  
 
Interventionsprotokollen 
individanpassades och 
inkluderade aktiviteter 
såsom promenader, 
leka, klappa, sköta om 
och prata med hunden.   

minskades direkt 
efter interventionen.   
 
Verbal 
kommunikation 
utvecklades positivt 
då det ökade 
signifikant efter sex 
månader från 
baseline.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Författare: Nordgren, L 
& Engström, G.  
 
År: 2014 

Syftet med 
pilotstudien var att 
utvärdera effekter av 
AAI på livskvalitet 

En kvantitativ 
interventionsstudie med 
för- och eftertest. 20 
deltagare deltog i vid 

En vecka efter 
interventionen hade 
livskvalitet hos 
patienter med 
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Land: Sverige 
 
Titel: Animal-assisted 
Intervention in Dementia: 
Effects of quality of life. 
 
Tidskrift: Clinical 
Nursing Research 

hos patienter med 
demensboende i fyra 
svenska vårdhem. 
 

The purpose of the 
present pilot project 
was to evaluate effects 
of AAI on quality of 
life (QoL) in people 
with dementia in four 
Swedish nursing 
homes.  

baseline men nio 
fullföljde studien.  
 
Lämpliga deltagare med 
demens- diagnos valdes 
ut, som uppfyllde en 
eller flera kriterier för 
AAI, var boende på 
vårdhem > fyra veckor 
innan interventionen, ej 
hotfulla och allergiska. 
 
Datainsamlingen bestod 
av baseline, MMT och 
bakgrundsdata från 
patientjournaler. Data 
analyserades med 
beskrivande statistisk. 

demens förbättrats.  

Författare: Nordgren, L. 
& Engström, G.  

 
År: 2012 

Land: Sverige 

Titel: Effects of Animal-
Assisted Therapy on 
Behavioral and/or 
Psychological Symptoms 
in Dementia: A Case 
Report. 

 
Tidskrift: American 
Journal of Alzheimer's 
Disease and others 
dementia 
 

Syftet med 
pilotstudien var att 
undersöka effekter av 
AAT på 
läkemedelsbehandling, 
beteendemässiga och 
psykiatriska symtom, 
ADL, kognition, 
orientering, 
livskvalité, smärta och 
fallrisk. 
 
The aim of the pilot 
study was to 
investigate the effects 
of AAT on 
pharmaceutical 
treatment; behavioral 
and psychiatric 
symptoms; ADLs; 
cognition and 
orientation; quality of 
life; pain and fall risk.  

En kvasiexperimentell, 
longitudinell och 
interventionell design. 

Pilotstudie om en 84-
årig kvinna i Sverige 
med vaskulär demens 
samt ansiktscancer. 
 Hon tränades 
systematiskt med ett 
terapihundsteam en 
gång i veckan i 60 min 
under åtta veckor. Den 
totala observationstiden 
var fem månader. 
Teamet bestod av en 
fyraårig “flat coated” 
golden retriever hund 
och sin skötare som var 
en erfaren 
sjuksköterska. 
Interventionen bestod av 
skötsel och promenader 
med hunden.  
 
Data samlades in via 
patientjournaler, innan 
och direkt efter 
intervention samt vid 
uppföljning som är 3 

Positiva effekter på 
patienten under 
djurinterventionen 
noterades såsom 
upplevd livskvalitet, 
ökat initiativtagande, 
självständighet och 
samarbetsvilja 
samtidigt som 
misstänksamhet, 
förvrängning och 
rastlöshet minskades. 
Fysisk aggressivitet 
upphörde. 

Negativa effekter 
efter interventionen 
var ökat motstånd vid 
på/avklädning och 
motorisk vandrande, 
störd nattsömn samt 
försämring av ADL- 
och kognitiva 
funktionen. 
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månader efter studiens 
slut.  

Kriterier för deltagande 
i studie var en/flera 
indikationer som 
uppfylls för AAT. 
Diagnostiserad med 
demens, bor på 
vårdhemmet i mer än 
fyra veckor före studie, 
inte allergisk, aggressiv, 
upprörd, ångestfylld 
mot hundar. 

Författare: Olsen, C., 
Pedersen, I., Bergland, A., 
Enders-Slegers, M., 
Patil,G & Ihlebaek, C. 
 
År: 2016 
 
Land: Norge 
 
Titel: Effect of animal-
assisted  
interventions on  
depression,agitation and 
quality of life in nursing 
home residents suffering 
from cognitive impairment 
or dementia: a cluster 
randomized controlled 
trial 
 

Tidskrift: International 
Journal of geriatric 
psychiatry  

Undersöka möjliga 
effekter på depression, 
agitation och 
livskvalitet hos äldre 
som bor på vårdhem 
med demensdiagnos 
eller kognitiv 
nedsättning genom att 
införa AAA samt att 
en uppföljning sker 
efter studie. 
 
The aim of this study 
was to examine the 
possible effects on 
depression, agitation 
and QoL in nursing 
home residents with 
dementia or cognitive 
impairment, through 
an intervention with 
AAA and a follow-up 
study.  

Kvantitativ 
interventionsstudie som 
var en prospektiv, 
kluster randomiserad 
multicenterstudie med 
uppföljning tre månader 
efter interventionen slut. 
48 deltagare deltog i 
studien.  Män och 
kvinnor ≤ 65 år med 
demensdiagnos eller 
kognitiv nedsättning 
＜25 poäng på MMT 
som var inte ellergiska 
eller rädda för hundar 
inkluderades. 
 
Datainsamlingen 
utfördes på innan 
interventionen 
(baseline), efter 12 
veckors och vid 
uppföljning, 3 månader 
efter studiens slut. Data 
analyserades och 
bearbetades statistiskt. 

Det fanns en 
signifikant skillnad 
mellan grupperna 
gällande depression 
och livskvalitet innan 
interventionen och 
vid uppföljningen 
hos deltagarna med 
svår demens. 
Deltagarna i 
interventionsgruppen 
var mindre 
deprimerade.  
 
Positiv effekt på 
depression och 
livskvalitet hittades 
på deltagarna med 
svår demens efter 
AAA. Ingen 
signifikant effekt på 
livskvalité hittades 
under hela studien 
hos deltagarna med 
mild till måttlig 
demens. 
Inga effekter på 
agitation hittades.  

Författare: Olsen, C., 
Pedersen, I., Bergland, A., 
Enders-Slegers, M & 
Ihlebaek, C. 
 
År: 2019 

Systematiskt 
registrerar beteende 
relaterad till 
engagemang i en 
grupp AAA 
intervention hos 

En kvantitativ, 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
49 deltog i studien.  ≥ 
65 med diagnos demens 
eller med kognitiv 

Vid jämförelse av 
deltagarnas grad av 
demens, hittades få 
skillnader i deras 
beteende. Vissa 
deltagare med svår 
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Land: Norge 
 
Titel: Engagement in 
elderly persons with 
dementia attending 
animal-assisted group 
activity. 
 
Tidskrift: Academic 
Journal 

personer som lever 
med demens, som bor 
hemma eller på ett 
vårdhem. Studiens 
ytterligare syfte är att 
undersöka möjliga 
skillnader mellan 
grupperna. 
 
The main objective of 
this study was to 
systematically register 
behaviours related to 
engagement in a group 
AAA intervention for 
persons with dementia 
(PWDs) in nursing 
home(NHs) and 
among home-dwelling 
PWDs attending a day 
care center(DCC), and 
a second aim was to 
investigate possible 
differences between 
the two populations.  

nedsättning < 25 poäng 
på MMSE. Hundrädsla 
och allergi 
exkluderades. 
 
Datainsamling utfördes 
med MMSE, Clinical 
Dementia rating (CDR), 
sociodemografiska skala 
och videoinspelning. 
Baseline skapades  
 
Data analyserades 
statistiskt. Skillnader 
mellan grupperna 
analyserades med hjälp 
av ANOVA. 
Demografiska data 
presenterades med 
beskrivande statistisk.  

demens somnade 
under interventionen, 
därmed ägde de 
mindre tid till 
hundaktiviteter, i 
jämförelse med 
övriga deltagare. 
Avslutningsvis hade 
AAA effekt på 
deltagarna och 
skillnader mellan 
grupperna var 
minimala.  

Författare: Olsen, C., 
Pedersen, I., Bergland, A., 
Enders- 
Slegers, M & Ihlebaed, C.  
 
År: 2016 
 
Land: Norge 
 
Titel: Effect of animal-
assisted activity on 
balance and quality of life 
in home-dwelling persons 
with dementia 
 
Tidskrift: Geriatric 
Nursing  

Undersöka om 
djurassisterad aktivitet 
(AAA) har effekt på 
faktorer relaterade till 
risker för fallolyckor, 
balans och livskvalitet 
hos personer med 
diagnosen demens 
som bor på daghem. 
 
Purpose of the study 
was to examine if 
animal-assisted 
activity with a dog in 
home-dwelling 
persons with dementia 
attending day-care 
centers would have an 
effect on factors 
related to risk of fall 
accidents, with 
balance and quality of 
life as main outcome  

Kvantitativ 
interventionsstudie som 
var en prospektiv och 
kluster randomiserad 
multicenterstudie med 
en uppföljning tre 
månader efter studiens 
slut. 79 deltagare deltog 
i studien, 41 i 
interventionsgruppen 
och 38 i 
kontrollgruppen.  
 
Deltagande kriterier:  > 
65 år med diagnos 
demens eller kognitiv 
funktionsnedsättning < 
25 poäng i MMSE. Ej 
rädsla eller allergi mot 
hundar.  
 
Data samlades in innan 
och efter 

I studiens resultat 
framkom att 
djurinterventionen 
hade inga effekt på 
deltagarnas 
livskvalitet under 
hela studien.  
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djurintervention samt 
vid uppföljning. Data 
analyserades statistiskt. 

Författare: Thodberg, K., 
Sörensen, L., Christensen, 
J., Poulsen, P., Houbak, 
B., Damgaard, V., 
Keseler, I., Edwards, D & 
Videbech, P.  
 
År: 2016 
 
Land: Danmark 
 
Titel: Therapeutic effects 
of dogs visits in nursing 
homes for the elderly  
 

Tidskrift: 
Psychogeriatrics: The 
Official Journal of the 
Japanese Psychogeriatric 
Society 
 
  

Studera effekterna av 
varannan veckas 
hundbesök,dess 
påverkan på den 
 äldres sömnmönster 
och det psykiatriska 
välbefinnande. 
 
The aim of the present 
study was to measure 
the effects of biweekly 
visits from a person 
accompanied by a 
dog. The effects of 
dog visits were 
compared to similar 
visits by the same 
person bringing either 
a robot seal with a 
limited capacity of 
giving feedback, or an 
immobile/motionless 
soft toy cat.  

Studien använde en 
randomiserad komplett 
blockdesign. 101 
deltagare med 
demensdiagnos i 
varierade grad från fyra 
olika vårdhem i 
Danmark deltog i 
studien. Medellivs- 
längden var 85.5 (79 - 
90) år.  
 
Deltagarna delades 
slumpmässigt upp i en 
av tre besökstyper som 
var en hund, PARO – 
sälrobot eller en mjuk 
leksakskatt. De fick 
möta dessa två gånger 
per varannan vecka 
under 12 veckor (dvs. 
sex veckor total 
intervention).  
 
Före och efter besöket 
vägdes deltagarna, en 
geriatrisk 
depressionsskala fylldes 
i, bedömning av 
demensgrad poäng och 
MMT utfördes. De som 
var rädda eller 
allergiska för hundar 
exkluderades.  

Sömnens längd 
ökade i den tredje 
veckan hos patienter 
som hade 
hundbesöket än 
besöken gjort av en 
robotsäl eller en 
leksakskatt. Men 
effekten försvann 
efter sex veckor eller 
efter studiens slut.  
 
Besökstyperna hade 
ingen effekt på 
deltagarnas vikt, 
BMI, 
depressionsgrad, 
demensgrad och 
kognitiv status. 
 
Depressionsgraden 
minskades under 
interventionsperioden 
medan den kognitiva 
försämringen ökade 
genom ökat 
demensgrad.  
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