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Introduktion: Hunden har kallats "människans bästa vän" kanske är den också det. Vårdhunden 

har blivit vanligare på såväl sjukhus som i kommunal vårdmiljö och kan vara ett icke-

farmakologiskt komplement i omvårdnaden för personer med demenssjukdom.  

Syftet: Att granska vilken inverkan vårdhunden har för personer med demenssjukdom.  

Metod: Litteraturstudie i 9-steg enligt Polit & Beck (2012) med datainsamling i databaserna 

PsycINFO, PubMed och CINAHL. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes enligt Polit & Beck 

(2012) med granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. De artiklar som kvarstod i 

urval 3 var 11till antalet och dessa presenterades i tre teman.  

Resultat: De teman som framträdde var, Själslig påverkan Relationell påverkan och Kroppslig 

påverkan. 

Slutsats: Vårdhund har en relativt kortvarig men signifikant inverkan på livskvaliteten för 

personer med demenssjukdom, samt i omvårdnaden av dessa. Det behövs ytterligare forskning 

inom området och den personcentreradevård som möjliggörs genom vårdhundmöten. Detta då 

icke- farmalogiska alternativ för personer med demenssjukdom är ett åsidosatt om än så viktigt 

område att bedriva forskning inom.   
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Introduktion  
 

Brülde (2003) förklarar att upplevelsen av att ha det bra, är det samma som hög livskvalitet. De 

som har lägst livskvalitet är berättigade till stöd och hjälp från andra. Personer med 

demenssjukdom är en grupp som är extra utsatt i relation till att nå hög livskvalitet. Idag lever 

uppskattningsvis 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige (Socialstyrelsen 2017a). Att 

hjälpa den som lider av sjukdom, ohälsa och livsleda är en del av sjuksköterskans ansvar samt 

att ge personcentreradvård (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Vårdhunden kan vara ett 

komplementärt redskap till sjuksköterskan i omvårdnaden. Detta då sjuksköterskan har i sitt 

uppdrag att motivera, stödja och stärka patientens egna resurser (Carnevali 1990) och 

därigenom möjliggöra ökad livskvalitet hos individen. 

 

Demens  
 

Demens är en sjukdom som drabbar och skadar hjärnan vilket medför nedsatt kognitiv funktion. 

Detta betyder att minne, tanke, beteende samt förmågan att utföra vardagliga aktiviteter (ADL) 

påverkas negativt och i dagsläget finns inget botemedel (Word Health Organization 2017 

WHO). Prince et al. (2013) beskriver att antalet personer med demenssjukdom förväntas 

fördubblas var tjugonde år. Sjukdomen fortsätter att öka i Sverige såväl som i övriga världen 

och WHO (2017) klargör vidare att prognosen tyder på att år 2050 kommer antalet personer 

med demenssjukdom i världen vara 152 miljoner.  

De vanligaste typerna av demens är Alzheimers sjukdom följt av vaskulär demens, Lewybody 

demens och frontallobsdemens (Socialstyrelsen 2017a). Demenssjukdom startar oftast med att 

minnet sviktar, följt av att personen uppvisar beteende och symtom som exempelvis ångest och 

oro. Halloran (2014) beskriver att dessa yttringarna är vanligt förekommande, 90% av alla 

personer med demenssjukdom upplever detta förr eller senare i sjukdomsförloppet.  

En gemensam benämning för yttringar som innefattar rop, skrik, motvillighet, aggression, 

vandringsbeteende samt symtom som rör tal, förmåga att kommunicera, apati, hallucinationer 

och minskad aktivitetsnivå är Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens [BPSD] 

(Cohen-Mansfield et al. 2010). God demensvård förutsätter att personen genomgått en 

demensutredning där diagnostisering genomförts gällande typ och stadium av demenssjukdom 

(Socialstyrelsen 2017a). 

  

Icke- farmakologiska behandlingsalternativ vid demenssjukdom  
 

Kverno et al. (2009) påtalar att det inom demensvården används övervägande farmakologisk 

behandling för att reducera de symtom och yttringar som uppstår, samt lindra lidandet av dess 

konsekvenser. Men tyvärr medför medicineringen ofta oönskade biverkningar som reducerar 

den demenssjukes möjligheter till god livskvalitet. Enligt Vården i siffror [17-09-01] 

behandlades 6,8% av alla personer över 75 år i Värmland med läkemedel som bör undvikas. 

Hela 2,3% inom samma grupp använde anti-psykotiska läkemedel.  
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Vasse et al. (2012) belyser vikten av att erbjuda icke-farmakologiska behandlingsalternativ som 

komplement i omvårdnaden för personer med demenssjukdom. Det finns flera olika icke-

farmakologiska behandlingsmöjligheter exempelvis musik, sång, reminiscens eller fysisk 

träning och användandet av vårdhund är en av de möjligheterna (Hulme et al.  2010; Richeson, 

2003). Vårdhund kan förskrivas på remiss från sjuksköterskan som en del i omvårdnaden och 

med mål som exempelvis kan vara ökad- eller minskad aktivitetsnivå vid vandringsbeteende, 

eller ökat välbefinnande samt minskad oro och ångest. (Swall et al. 2016)  

 

Nationella riktlinjer och vårdprogram vid demenssjukdom 
  

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2017a) finns 

redan idag rekommendationen ”Demenssjukdom, måttlig till svår - Djur i vården inom särskilt 

boende” som förordar användning av vårdhund (Socialstyrelsen 2017b).   

Även Landstinget i Värmland [liv.se] har lokalt vårdprogram [Demensprogrammet] 

innehållande riktlinjer för hur demensvård ska bedrivas. Detta program grundar sig på 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2017a). Landstinget i Värmland presenterar bakgrund 

samt olika alternativa arbets- och förhållningssätt inom omvårdnaden av person med 

demenssjukdom. Exempel på detta är icke-farmakologiska interventioner för att främja, stödja 

och bevara personens integritet, välmående och livskvalitet. Landstinget i Värmland beskriver 

vidare hur djurterapi kan användas för att nå dessa mål.   

 

Omvårdnad och sjuksköterskan 
  

Omvårdnadsarbetet leds av sjuksköterskan och det är sjuksköterskans ansvar att komplettera 

kompetensen hos sig själv, såväl som hos vårdteamet, när det exempelvis rör områden som 

nutrition, smärta och aktivitet (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

Edvardsson et al. (2008) beskriver att omvårdnaden av en person med demenssjukdom behöver 

individualiseras med ett personcentrerat förhållningssätt, detta uppnås genom att se människans 

absoluta värde, förstå personens upplevelser och erfarenheter och sätta dessa i centrum för hur 

omvårdnaden utförs. Personcentreradvård är inte en garanti för god livskvalitet, utan alltså en 

förutsättning i omvårdnaden av personen, på väg mot ökad livskvalitet som ett av målen.  

Omvårdnadens grund kan beskrivas som det individuella och funktionella hälsotillstånd en 

person befinner sig i samt dennes dagliga livssituation. Således är omvårdnadsdiagnosen en 

sammanfattning av patientens hälsoproblem och den faktor som utgör grunden för hur 

omvårdnaden ska planeras och genomföras. Familj, vänner och husdjur kan ses som en yttre 

resurs genom att stärka personens inre själsliga resurser (Carnevali 1990). Vårdhunden kan 

bedömas som en yttre resurs för personen med demenssjukdom.  

 

Vårdhunden 
 

Vårdhunden eller vårdhundsteamet är redan idag ett ofta uppskattat inslag i vardagen på många 

särskilt boende i Sverige. För att kallas vårdhundsteam i Sverige krävs utbildning som löper 

över ett år och avser såväl hundförare som hund och håller en hög kvalitet. Swedish Standards 

Institute [SIS] (2013) har tagit fram en nationell standard för vårdhunds team ”Vårdhundsteam 
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inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada – Krav 

på utbildning”. Syftet med denna är att nå hög kvalitet på vårdhundinsatser, enhetlig 

diplomering och en internationell standard. Vårdhundsinsatsens förfarande ska utformas så att 

den följer Socialstyrelsens SOSFS 2011:9 och [2014-8-7 Hundar i vård och omsorg – 

Vägledning till gällande regelverk] samt Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Vårdhund kan 

användas av olika patientgrupper och i olika syften och är inte specifikt utvecklat för att verka 

som intervention för personer med demenssjukdom. Exempel på detta kan vara inom psykiatri, 

stroke rehabilitering, pre- och post operativvård eller vid palliativvård.  

  

Problemformulering 
 

Socialstyrelsen (2017b) rekommenderar att vårdhund används, dock påpekar man att storskalig 

evidens saknas och att inverkan interventionen har endast kan bekräftas av beprövad erfarenhet. 

Om vårdhunden genom de möten som skapas, visar sig ha evident inverkan i omvårdnaden och 

för personer med demenssjukdom, är det ett rimligt antagande att evidens och användning av 

icke - farmakologisk behandling i en personcentrerad omvårdnad är ett område som bör belysas. 

Vilket kan ses som motiv nog för att utföra denna litteraturstudie. Det är av yttersta vikt att 

tillhandahålla god personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom samt att 

möjliggöra ökad livskvalitet för denna grupp.  

 

Syfte  
 

Att granska vilken inverkan vårdhunden har för personer med demenssjukdom. 
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Metod 

 

Detta är en litteraturstudie skriven som ett examensarbete på grundnivå, under våren 2018. En 

litteraturstudie innebär att på ett systematiskt sätt söka, granska och sammanställa redan 

befintlig vetenskaplig forskning inom valt ämnesområde. I detta arbete har Polit & Beck (2012) 

nio steg följts.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema i nio steg fritt efter Polit & Beck (2012).  
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Litteratursökning  
 

En litteratursökning innebär en sammanställning över vad som skrivits om det valda 

ämnesområdet, problemformuleringen och syftet sedan tidigare. (Polit & Beck 2012)  

I steg ett (Polit & Beck 2012) formulerades syftet samt frågeställningar. Enligt Polit & Beck 

(2012) ska sökstrategier utformas under steg två så som sökord och val av databaser. Detta 

gjordes och sökningen skedde 2018-02-05 till 2018-02-06 i databaserna PsycINFO, PubMed 

och CINAHL. De sökord som användes utformades med hänsyn till att svara på syftet. Valda 

sökord var Animal assisted activities, (Animal assisted therapy användes endast i PubMed), 

Dog, Nurs*, Dementia.  

I databasen PsycINFO söktes orden som Advanced search vilket tillät filtrering av resultaten 

begränsat till de valda kriterierna. Sökorden söktes först var och en, sedan i kombination med 

AND. Nurs* söktes ” *trunkerat” för att bredda sökningen. Interna dubbletter sorterades 

automatiskt bort från resultatet och redovisades ej av PsycINFO i den avslutande kombinerade 

sökningen. (Tabell 1.)   

I databasen PubMed ersattes ordet Animal assisted activities med [MeSH]- termen Animal 

assisted Therapy detta för att undvika frisökning. Även här söktes orden var och en och 

kombinerades med AND i den avslutande sökningen. (Tabell 2.)   

I databasen CINAHL avstods sökordet Nurs* då denna databas är riktad mot forskning inom 

omvårdnad. Sökningen genomfördes via CINAHL Headings. Dementia söktes som ((Major 

Heading)) (MH) de andra som key word och adderades in i sökningen under Major Concept 

(MM). Liksom tidigare söktes orden först enskilt och senare i kombination med AND. Här 

gjordes även en kombinerad sökning med Dog AND Dementia. (Tabell 3.)  

Anledningen till att denna sökning (Dog AND Dementia) uteslöts ur de andra databaserna var 

att de renderade i stort antal irrelevanta resultat.  

Sökningen dokumenterades och in- och exklusionskriterier valdes vilket motsvarar steg tre 

(Polit & Beck 2012).  

 

Inklusions-och exklusionskriterier  
 

Inklusionskriterier vid databassökningen var vetenskapligt granskade artiklar ”peer-reviewed”, 

publicerad mellan 2008-01-01 till 2018-02-06 med deltagare i resultatet som var över 18 år, 

skrivet på engelska eller svenska samt abstrakt tillgängligt. Exklusionskriterier var där 

vårdhunden och/eller personer med demens inte redovisats separat i resultatet, om andra 

variabler studerats vid tillfället. Även review artiklar exkluderades.  
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Tabell 1 PsycINFO 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Animal assisted 

activities 

167    

S2 Dog 1136    

S3 Nurs* 51 867      

S4 (MH) Dementia 22 819    

S5 S1 AND S2 AND S3 

AND S4 

6 5 4  4 

Totalt:   5 4 4 
Manuell sökning gjordes för att eftersöka specifika artiklar i 

Urval 2, totalt 3 artiklar tillkom samt kvarstod i Urval 3. 
3 3 

 

Tabell 2 PubMed  

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Animal assisted 

Therapy [MeSH] 

290    

S2 Dog 55 268    

S3 Nurs* 216 070    

S4 Dementia  77 005    

S5 S1 AND S2 AND S3 

AND S4 

16 10 (5) 3 3 

Totalt:   10 3 3 

Externa dubbletter (). 

Tabell 3 CINAHL   

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (MM) Animal assisted 

activities 

11 1   

S2 (MM) Dog 676    

S3 (MH) Dementia 7945    

S4 S2 AND S3 7 1 1 1 

S5 S1 AND S2 AND S3  1 1 (1)   

Totalt:   3 1 1 
Externa dubbletter ().  

 

 

Urval  
 

Urval 1 
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Artiklarna kontrolleras mot syftet och relevansen bedömdes förenligt med steg fyra (Polit & 

Beck 2012). Här lästes titel och abstrakt på de 18 artiklarna. Tio artiklar föll bort då 

granskningen gjordes då de var irrelevanta för studiens syfte. Exempel på irrelevanta studier 

var de som utfört djurförsök i farmakologiskt syfte. Efter urval 1 återstod åtta artiklar relevanta 

för studiens syfte.  

Urval 2 

Artiklarna granskades kritiskt och lästes i sin helhet, fokus lades framförallt på metod och 

resultat i förenlighet med steg fem (Polit & Beck 2012). Under granskningen av referenser 

framkom nya källor relevanta för studiens syfte. Manuell sökning gjordes och tre artiklar 

tillkom för att bidraga till ökad validitet. Urval 2 resulterade där med i 11 vetenskapliga artiklar.  

Urval 3  

Här insamlades resultatet som sekundärgranskades kritiskt, analyserades och sammanställdes 

detta förenligt med steg sex och steg sju (Polit & Beck 2012). Nio kvantitativa och två 

kvalitativa artiklar granskades genom att använda granskningsmallarna ”Guide to an Overall 

Critique of a Qualitative Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative 

Research Report” (Polit & Beck 2012) detta för att värdera artiklarnas kvalitet, reliabilitet och 

validitet. Efter granskning som bestod av att kontrollera titel, forskningsmetod, studien syfte 

samt tillförlitlighet kvarstod samtliga 11 artiklarna som utgör resultatet i studien.  

 

Databearbetning 
 

Sökandet av teman påbörjades genom att texterna analyserades och lästes upprepade gånger, 

detta förenligt med steg åtta (Polit & Beck 2012) för att sedan göra en sammanställning och 

utforma resultatet detta enligt steg nio (Polit & Beck 2012) 

Denna litteraturstudie gjordes med induktiv ansats. Genom att använda överstrykningspennor i 

olika färger som representerade likheter och skillnader, trädde ett färgschema av rubriker fram. 

Dessa rubriker hade olika beröringsområden och samlades därför under respektive färg. 

Artiklarna numrerades för att lättare kunna skiljas åt och det färgschema med beröringsområden 

som framträtt summerades och resulterade i olika teman. Samtliga artiklar som resultatet utgörs 

av i denna studie finns i matrisen under Bilaga1.  

 

Forskningsetiska ställningstagande  

  
Samtliga artiklar presenterade i resultatet hade godkännande av etisk kommitté eller höll ett 

uttalat etiskt förhållningssätt. Enligt Polit & Beck (2012) är det viktigt att ta hänsyn till det när 

forskning bedrivs. Resultatet behandlades sålunda så sanningsenligt, rättvist, lika som möjligt 

och utan att färgats av personlig åsikt, både vid sammanställningen, samt i de tidigare utförda 

urvalen.   

Detta gjordes för att undvika misstolkning eller förvrängning av innehållet. Således användes 

också korrekt referenshantering så det tydligt framgick vem eller vilka författarna till resultatet 

i artiklarna var och därigenom undvika plagiering eller falsifiering. Även de sökord som 

användes vid insamlingstillfället var relevanta för syftet, då detta är en viktig punkt i 

utformandet av en litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2015). 
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Resultat  
 

Syftet med denna litteraturstudien var att granska vilken inverkan vårdhunden har för personer 

med demenssjukdom. Resultatet i litteraturstudien bygger på 11 vetenskapliga artiklar. Nio 

kvantitativa och två kvalitativa artiklar som redovisas i matris under Bilaga1. Nedan i figur 2 

presenteras de tre teman som framkom under databearbetningen. De temana återger resultatet 

från artiklarna.  

 

 

 

 

          Figur 2. Tre teman Själslig påverkan, Relationell påverkan och Kroppslig påverkan.  

 

 

Själslig påverkan 
 

Under detta tema kommer resultat som berör beteende och/eller själsliga symtom samt generell 

påverkan av den individuella livskvaliteten att beskrivas.  

Livskvalitet och själsligt välmående kan på grund av beteende och/eller psykiska symtom ses 

som en utmaning att hantera för såväl personal, anhöriga som patient menar Swall et al. (2014) 

Swall et al. (2017) förklarar hur de fann ökade känslor av egenvärde, sammanhang, stärkt ”jag” 

och meningsfullhet hos personerna som tagit del av interventionen med vårdhunden. Detta 

möjliggjordes genom att personerna gav själsligauttryck av empati och altruism för hunden, 

vilket i sin tur ledde till upplevelser av glädje och ömhet, som inbringade en känsla av att vara 

behövd och känna sig meningsfull. 

 Ett varaktigt resultat över tid av ökad livskvalitet saknades hos Nordgren & Engström (2014a) 

men de direkta positiva effekterna på livskvalitet lät inte sig väntas på. Tydligast var detta då 

personerna inte upplevdes vara nedstämda i samma utsträckning och visade att de uppskattade 

kroppskontakt i större utsträckning än tidigare. Liknande positiv resultatökning visade också 

Moretti et al. (2011) på då de utförde interventionen. Olsen et al. (2016b) fann en tydlig och 

tillochmed signifikant ökad livskvalitet hos personerna i interventionsgruppen, allra tydligast 

var detta hos personer med svårast grad av demenssjukdom.  

Själslig påverkan som både direkt och indirekt relaterade till ökad livskvalitet, observerades i 

samtliga resultat i samband med interventionstillfällena (Kramer et al. 2009; Majic´ et al. 2013; 

Marx et al. 2010; Moretti et al.2011; Mossello et al. 2011; Nordgren & Engström 2014a; 

Nordgren & Engström 2014b; Olesen et al.2016a; Olsen et al. 2016b; Swall et al.2014 och 

Swall et al. 2017).  

I mötet med vårdhunden möjliggjordes tillfället att minnas och att reflektera över det som 

upplevts tidigare i livet och den man varit tidigare i frånvaro av demenssjukdomen, samt en 

närvaro i nuet. (Marx et al. 2010; Nordgren & Engström 2014a; Nordgren & Engström 2014b; 

Själslig påverkan 
Relationell 

påverkan 

 

Kroppslig 

påverkan 
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Swall et al. 2014)  Marx et al. (2010) såg att interventionsdeltagarna, trots kognitiv försämring, 

i mötet med vårdhunden mindes sällskapsdjur man tidigare mött i livet eller som man själv ägt.  

Nordgren & Engström (2014a) förklarade att under mötet med vårdhunden frammanades 

många minnen, upplevelser känslor. Dessa bekräftades av hundföraren i vårdhundteamet och 

vårdhunden blev ett reminiscensredskap. Nordgren & Engström (2014b) beskrev hur det 

uppmärksammades tydliga ”nya” minnen hos deltagarna. De hade känt igen den vårdhund på 

fotografi som används vid interventionen och de hade haft klara, tydliga minnen av hunden 

samt pratat om den i positiva ordalag.  

 Swall et al. (2014) talar om den medvetenhet som väcktes och hur den pendlade i karaktär 

under vårdhundmötet från då till ”nuet”. Minnen av både sorg och glädje delades med hunden 

genom sång, skratt, ”gullande-små-prat” också förmaningar samt varsel från en svunnen tid 

kom upp under mötet. Icke-verbala uttryck som leende, blickar samt ansiktsuttryck av välbehag, 

men även gråt, sorg och förtvivlan förekom (Swall et al. 2014).   

Kramer et al. (2009) såg inte kopplingen till tidigare minnen hos deltagarna under 

interventionstillfället, däremot visades ett ökat engagemang och intresse för stimuli hos 

personerna. Detta ledde till ökad själslig glädje, vilket är relevant för livskvalitet.   

Agitation, aggressivitet både fysisk och icke-fysisk, verbal och icke-verbal granskades av 

Majic´ et al. 2013; Mossello et al. 2011; Nordgren & Engström 2014b; samt Olsen et al. (2016b) 

i relation till mötet med vårdhunden med skilda utfall i resultatet. Agiterade beteenden hos 

personer med demens är förknippade med den avvikelse som uppstår mellan behoven personen 

har och den utsträckning till vilka de möts konstaterade Nordgren & Engström (2014b).  

Majic´ et al. (2013) såg att agitation/aggression höll sig på en konstant nivå, utan ökning i vare 

sig frekvens eller svårighetsgrad hos personerna som mött vårdhunden. I kontrollgruppen, som 

inte hade deltagit i vårdhunsmötet, ökade dock samma beteende under studieperioden.  Majic´ 

et al. (2013) skriver i sin slutsats att deras resultat tyder på att djurassisterad terapi kan fördröja 

progression av neuropsykiatriska symtom hos personer med demenssjukdom.  

Mossello et al. (2011) fann ingen skillnad gällande ilska/ aggression alls under studien gång. 

Nordgren & Engström (2014b) däremot upptäckte en signifikant ökning av verbal agitation hos 

deltagarna precis efter avslutad intervention, samt sex månader post intervention. Denna ökning 

fanns dock ej vid mättillfället tre månader post intervention, varför det förhöll sig så hade 

Nordgren & Engström (2014b) svårigheter att förklara, dock påpekades att verbal agitation är 

starkt associerad med obehag samt ensamhet och att det kanske var det ”tomrum” som skapades 

efter avslutat möte med vårdhunden som föranlett den verbala agitationen.  

Likt Mossello et al. (2011) fann inte heller Olsen et al. (2016b) skillnad gällande agiterat 

beteende hos deltagarna. Kramer et al. (2009) fann att enstaka deltagare vid något tillfälle 

uttryckt verbal motvilja mot vårdhunden, något de inte funnit tecken på gällande den robot-

hund de använde vid den andra interventionen under samma studie.  

Depression, nedstämdhet, ångest och oro var symtom som studerades av Majic´ et al. 2013; 

Moretti et al.2011; Mossello et al. 2011; Olsen et al. (2016b) och påvisade genomgående 

positiva resultat för de personer som deltagit i vårdhundinterventionerna.  

Majic´ et al. (2013) såg det positiva resultatet vid jämförelsen med kontrollgruppen, i denna 

kontrollgrupp ökad graden av depressiva symtom och frekvens under undersökningsperioden. 

Detta till skillnad från interventionsgruppen där personerna uppvisade konstanta värden och 

frekvens, även över tid. Dock upptäcktes ingen klar förbättring av depressiva symtom inom 

interventionsgruppen.  
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Moretti et al. (2011) påvisade signifikanta resultat, interventionen förbättrade depressiva 

symtom hos personerna med 50%. Hos dessa individer sågs även en tydlig förbättring, om än 

inte signifikant (p=0,060), i MMSE medelvärdet då detta var två gånger så högt i jämförelse 

med vid inskrivning innan interventionen.  

En klar förbättring fann Mossello et al. (2011) gällande ångestsymtom som dämpades kraftigt. 

När mätning av specifika observerade emotioner gjordes var resultatet signifikant, ”pleasure” 

(välbehag) och ”general alertness” (generell uppmärksamhet) ökade alltmedan ”sadness” (sorg) 

minskade mycket kraftigt samt kvarstod på samma nivå flera timmar efter avslutad intervention. 

Olsen et al. (2016b) visade resultat som var nästintill signifikanta (p=0,054) i avseendet 

minskade depressiva symtom hos interventionsdeltagarna. Denna minskning stod sig även vid 

sista mätningen som gjordes 12 veckor efter interventionstillfället. Resultatet var allra tydligast 

bland de personerna med svårast grad av demenssjukdom. 

 

 

Relationell påverkan 
 

Under detta tema kommer resultat som berör kommunikation, relationell- och socialdelaktighet 

att beskrivas.  

Kramer et al. (2009) observerade socialt beteende hos deltagarna genom att notera 

konversation, ögonkontakt/ blickmönster, handgester, beröring och skratt och leende. Kramer 

et al.  (2009) använde tre olika objekt i intervention, varav besök med hund och ägaren till 

hunden var en av de interventionerna. De övriga var robothund med besökande person, samt 

endast besök av en person. Alla tre objekten ökade tydligt ett socialt beteende hos deltagarna, 

fler samtal, leenden och frågor väcktes. Det ansågs särskilt glädjande att robothunden kunde 

fungera som ett interaktivt alternativ till vanlig hund, då det enligt författarna kunde finnas 

motsättningar för användandet av traditionell vårdhund.  

Majic´ et al. (2013) fann ett samband mellan social isolering, ensamhet, relationella brister samt 

en ökad risk för depression hos äldre. Vårdhunden reducerade depressiva symtom hos 

deltagarna, vilket Majic´ et al. (2013) ansåg vara till vinning då depression och agiterat beteende 

är associerade med nedsatt förmåga till sociala relationer.  

Marx et al. (2010) genomförde interventioner med flera olika hundrelaterade stimulis. Levande 

vårdhundar var en typ av intervention. Marx et al. (2010) gick steget längre i att belysa vikten 

och inverkan av djurassisterad terapi genom att förklara att djurassisterad terapi passade mycket 

väl för just personer med demenssjukdom. Anledningen till detta ansågs vara att vårdhundmötet 

bidrog till en social interaktion som inte var beroende av personens grad av kognitiva funktion 

då vårdhunden var ett sällskap oavsett personens stadium av medvetande. Vidare tillades att 

hunden var en icke-dömande lyssnare som inte lade vikt vid otaliga och oväsentliga 

upprepningar eller samma historia berättad om och om igen. Marx et al. (2010) beskrev i 

resultatet hur spontana konversationer uppstått efter interventionen samt att den högsta andelen 

av konversationer berörde just mötet med den stora levande hunden.  

Mossello et al. (2011) fann att det var vårdhundmötet som specifikt framkallade det positiva 

ökade engagemanget för omgivningen hos personerna, vilket öppnade upp för sociala 

relationer. Resultatet visade även att vårdhundinterventionen gav signifikant möjlighet för 

ändrad emotionell status hos personer med demenssjukdom. Genom att minska sorg och ångest 

och öka positiva emotioner som välbehag och generell uppmärksamhet.   
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Olsen et al. (2016a) genomförde interventionen med vårdhund i grupp med tre till sju deltagare 

som var hemmaboende personer med demenssjukdom, som deltog i anpassad dagverksamhet. 

Personerna i gruppen var redan till vardags mycket socialt aktiva och 90% av dem hade goda 

relationer till familjemedlemmar samt goda vänner. Hälften av dem bodde helt själva med 

hemtjänst. Själva interventionen mottogs även den väl av deltagarna som social aktivitet. Olsen 

et al. (2016b) såg att det på grund av resultatet som framkommit vid interventionstillfället, inte 

kunde uteslutas att detta resultat även fortsatte vara en bidragande orsak till deltagarnas spontat 

ökande sociala relationer, både deltagarna sinsemellan samt med personalen. 

 Swall et al. (2014) såg resultatet av interventionen som en möjlighet för anhöriga och personal 

att nå fram till personen med demenssjukdom, då det genom mötet med vårdhunden gett flera 

stunder av total klarhet hos personerna och därigenom kunna återupprätta, om än för en kortare 

stund, en ”gammal” relation som kanske sedan länge inte funnits tillgänglig som följd av 

demenssjukdomens konsekvenser. Det framkom även att vårdhunden upplevts som en kär och 

förtrogen vän, en levande varelse personerna kunde berätta saker för som de känt eller upplevt, 

både i ”nutid” och sedan länge passerad tid. Hunden gav också möjlighet till en tyst, stilla stund 

av samvaro.  

Swall et al. (2017) fann att relationen med vårdhunden gav bekräftelse för personerna på att det 

de kände och gjorde för hunden var rätt. Genom att vara tillsammans med hunden, ge den 

omtanke och skydd efter bästa förmåga, tillgodosågs även upplevelsen av att känna sig sedd, 

betydelsefull och ha en mening för personerna. Detta tillät dem använda ”gömda/glömda” 

relationella resurser och färdigheter de hade. Vidare klargjorde Swall et al. (2017) att det tyder 

på vårdhundintervention för personer med demenssjukdom kan minska apatiska beteenden och 

stimulera till förbättrad livskvalitet samt sociala relationer med andra personer.  

 

Kroppslig påverkan 
 

Under detta tema kommer resultat som berör aktivitet och fysisk funktion att beskrivas.  

Det är viktigt att förstå kopplingen mellan aktivitet, kroppsligt åldrande, demenssjukdom och 

livskvalitet hos personer med demenssjukdom som bor kvar hemma beskriver Olsen et al. 

(2016a) och avser förhållandet mellan minskad aktivitet relaterat till kognitiv bearbetning 

(såsom uppmärksamhet, inlärning, sensoriska- och rörelsestrategier samt orienterings möjlighet 

och dynamiskkontroll) och risken för fall. Vid interventionen var därför de deltagarna placerade 

i en halvmåne och aktiviteten utformad så att personerna skulle behöva röra sig i alla olika 

riktningar under tiden interventionen med vårdhunden pågick.  

Dessutom ingick moment i aktiviteten som krävde kroppslig aktivitet av annat slag än enbart 

balans, såsom att kasta boll/leksak till hunden eller att ge den små godisbitar (som kräver 

precision och finmotorik). Resultatet var statistiskt signifikant, det fanns en klinisk positiv 

effekt på balansen hos deltagarna, detta även då mer än hälften av dem använde hjälpmedel för 

att gå. Personerna i interventionsgruppen var kroppsligt aktiva även till vardags och mer än 

50% hade fysiskaktivitet som hobby (Olsen et al. 2016a)  

Mossello et al. (2011) beskriver att inte bara påverkades den motoriska aktiviteten positivt vid 

vårdhundmötet hos personerna med svår grad av demenssjukdom, utan även en ökning av 

attraktionen för omgivningen skedde. Detta som en direkt påverkan av vårdhundinterventionen 

som gav signifikant möjlighet till ändrad emotionell status. Hos personerna visade sig detta 
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genom minskad sorg och ångest, ökade positiva emotioner som välbehag och generell social 

uppmärksamhet.  

Nordgren et al. (2014a) förklarar vilka olika kriterier som kunde krävas för att få vårdhunden 

på remiss förskrivet av sjuksköterska och en av dessa var relaterat till nedsatt kroppslig förmåga 

och/eller ovillighet att utföra övningar. Olika kroppsliga färdigheter som gavs som förslag var 

balans och muskelstyrka, fin motorik, grepp och precision samt rörlighet. Swall et al. (2017) 

talade om den sensoriska upplevelsen som ofta involverade hundens päls, värme och struktur i 

mötet med vårdhunden, men också vilka färdigheter som tränades i leken och omsorgen av 

hunden, såsom att använda en kam eller borste.  
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Diskussion 

 

Syftet var att granska vilken inverkan vårdhunden har i omvårdnaden för personer med 

demenssjukdom. Resultatet ger en generell spegling av vårdhunden som icke-farmakologiska 

behandlingsalternativ. Resultatet visar framförallt på att vårdhunden påverkar personer med 

demenssjukdom på flera olika plan vilket ger en ökad livskvalitet. Då all slags positiv inverkan 

och utfall av ett vårdhundmöte är av värde för personerna med demenssjukdom, är det således 

även av värde för omvårdnaden.  

 

Resultatdiskussion  
 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att vårdhunden påverkar om än kortvarigt och ger ökad 

livskvalitet för personer med demenssjukdom. Livskvalitet beskrivs i denna litteraturstudie 

under temat Själslig påverkan i resultatet. All ökning av livskvalitet är av värde om än så 

kortvarig påpekar Cooper et al. (2012), Copay et al. (2007) och Ferriera et al. (2012) att de sett 

i sina studier. Brülde (2003) tydliggjorde likaså att hög livskvalitet är det samma som att en har 

det bra. Genom att erbjuda vårdhundintervention som icke-farmakologiskt 

behandlingsalternativ möjliggörs personcentrerad och individanpassad omvårdnad. Detta 

resultat stöds av tidigare forskning inom området icke-farmakologiska behandlingsalternativ 

(Cohen-Mansfield et al. 2010; Herrmann & Gauthier 2008; Kverno et al. 2009; Vasse et al. 

2012)  och är dessutom i linje med Socialstyrelsen (2017a; 2017b) samt Landstinget i Värmland 

– Demensprogram [2017].  

Vårdhunden möjliggjorde tillfälle att minnas och att reflektera över det som upplevts tidigare i 

livet och beskrevs av Nordgren & Engström (2014a) som ett reminiscensredskap. Även minne 

beskrivs under temat Själslig påverkan i denna litteraturstudie.  Cotelli et al. (2012) tydliggör i 

sin studie vikten av reminiscens vid demenssjukdom.  

Agitation/aggression beskrivs i resultatet även det under temat Själslig påverkan vid första 

anblick skulle detta område även kunna passa under temat Kroppslig påverkan, men då både 

verbal och icke verbal samt icke-fysiska uttryck studerats förutom fysisk agitation, föll detta 

under temat Själslig påverkan. Resultatet gav olika utfall i författarnas studier. Mossello et al. 

2011; Olsen et al. (2016b) såg ingen positiv påverkan gällande aggression vid interventionen. 

Dock såg Richeson (2003) motsatsen i sin studie, att agitationen minskade. Kverno et al. (2009) 

belyste vikten av icke-farmakologiska behandlingsalternativ vid agiterat beteende i sin studie.  

Under temat Relationell påverkan framkom resultat som också de är nära sammanbundna med 

den upplevda livskvaliteten i temat Själslig påverkan. Även temat Kroppslig påverkan spelad 

en roll för hur utfallet i Relationell påverkan blev. Relationer och socialdelaktighet föreföll vara 

del av ett större sammanhang som påverkades i förhållande av själsligt mående men också 

kroppsliga funktioner samt förutsättningar till dessa. Personer med demenssjukdom har i olika 

grad en kognitiv påverkan, som föreföll inverkar psykiskt, socialt samt fysiskt.  

Majic’ et al. (2013) såg kopplingen mellan depression och social isolering. Samt att det 

omvända gav skydd mot depression. Motomura et al. (2004) fann att djurassisterad terapi kunde 

användas för att nå individuella mål, öka välbefinnande samt reducera symtom som depression, 

agitation och andra beteenden relaterade till demenssjukdom. Detta stämmer väl överens med 

resultatet i denna litteraturstudie. 
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I de olika studierna framkom att benämningen vårdhund inte har exakt samma innebörd, 

beroende av vilket land de är utförda i och vilka regler och lagar som gäller i respektive land. 

Det finns också globala skillnader i hur och vem som förskriver vårdhunden samt hur 

interventionen är strukturellt uppbyggd.  

 

 

Metoddiskussion  
 

Samtliga studier förde en metoddiskussion där det påpekades att deras studie kunde innefatta 

/innefattar svagheter, bias och andra eventuella missledande syftningar.  

Det förefaller som det generellt är lättare att göra en kvantitativ studie när det rör området 

demens. Motivet till detta skulle kunna vara den etiska situation rörande medgivande, 

godkännande som ofta insamlas ”by proxy.” Där av är det kanske ett enklare alternativ att 

använda formulär för bedömning och redovisa i siffror, hellre än att behöva utföra ytterligare 

en tolkning genom att i ord beskriva annans upplevelser och känslor. I resultatet redovisas nio 

kvantitativa och två kvalitativa artiklar.  

”Att uppnå en paus från konsekvenserna demenssjukdomen orsakar” kunde ses som en 

genomsyrande tankegång hos flertalet författare i studierna. Detta genom att kartlägga de 

påverkansfaktorer som tydliggjordes i respektive studie. Det vill säga, hur interventionen i sig 

kunde bidra med möjligheten till ökad livskvalitet både i stunden och en tid framöver. För att 

därigenom åtnjuta känslan av att vara den person som man varit tidigare i livet till skillnad från 

demenssjukdomens habitat tillstånd.   

En sökning borde ha gjorts innan de sökord som bestämdes för att användas, fastslogs. Det vill 

säga, att på så sätt hade sökorden kunnat specificerats ytterligare för att svara på syftet. Ett 

förslag på ett sådant sökord kunde vara Animal assisted intervention.  

Kombinationen i sökningarna och sökorden är inte exakt identiska. Detta beror på att 

kombinationen av sökord, som initialt utfördes lika i samtliga databaser, renderade i en större 

mängd ovidkommande/ irrelevanta resultat. Exempel på irrelevanta studier var de som utfört 

djurförsök i farmakologiskt syfte. Sökningen Dog AND Dementia uteslöts därför i tabellerna 

PsycINFO och PubMed.  

Valet att göra en specifik sekundär sökning togs efter granskning av referenslistor bland de 

initialt funna artiklarna. Detta renderade i tre artiklar då det ansågs ge ett större dataunderlag 

med relevans för litteraturstudiens validitet och reliabilitet. Dessa artiklar har genomgått samma 

granskning som de övriga artiklarna och behandlats likvärdigt.  

Valet av övervägande kvantitativa studier i litteraturstudien kan ha påverkat resultatet. Detta då 

författaren anser att det ligger viss etisk betänklighet i att bedriva forskning där de medverkande 

är personer med demenssjukdom. Att ge sig i kast med att tolka emotioner, blickar och andra 

uttryck hos personerna med demenssjukdom, är ett finkänsligt vågspel. Med detta sagt finns 

dock två kvalitativa studier med i resultatet.  

Det faktum att det finns studier presenterat i resultatet med samma eller nästintill samma 

författare, kan också ha påverkat resultatet. Detta avser sex av totalt 11 artiklar, Swall et al. 

(2014; 2017) , Nordgren & Engström (2014a; 2014b), samt Olsen et al. (2016a) och Olsen et 

al. (2016b). Detta säger kanske mer om forskningsområdets betydelse i dagsläget den 8 mars 

2018 än något annat, men kan ha att med sökordens relevans att göra. 
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Denna litteraturstudien har tydliga styrkor framförallt gällande reliabilitet, då sökningar samt 

dokumentation av dessa är noggrant utförda. Även det etiska förhållningssätt som hölls genom 

hela arbetet med litteraturstudien kan ses bidraga till ökad trovärdighet. Generaliseringsbarhet 

är en annan styrka, då studierna är utförda i olika länder (Sverige, Norge, Italien, USA och 

Tyskland) och trots detta påvisar en tydligt ökad livskvalitet bland samtliga deltagare i 

resultatet.  

 

Klinisk betydelse 
 

Resultatet i denna litteraturstudie påvisar den evidens som finns i inverkansområdet vårdhund 

för personer med demenssjukdom, samt även i omvårdnaden av dessa personer. Med 

Socialstyrelsens (2017b) rekommendation är det frågeväckande varför vårdhund som 

intervention inte används oftare som icke-farmakologiskt komplement i den personcentrerade 

omvårdnaden. Socialstyrelsen (2017b) angav som motiv till rekommendationen 

”Demenssjukdom, måttlig till svår - Djur i vården inom särskilt boende” att beprövad erfarenhet 

fanns, men påpekade att evidens saknades. Kanske skulle Socialstyrelsen behöva revidera sin 

motivering.  

Användningsområdet och kunskapen kring vårdhund som intervention i synnerhet, samt icke-

farmakologiska interventioner i allmänhet bör beaktas som möjlighet till framtida 

kompetensutveckling för sjuksköterskor. Att som sjuksköterska kunna se möjligheter men även 

brister som finns i verksamheten är viktigt för att fortsätta föra god omvårdnad. Att 

utbilda/fortbilda sjuksköterskor och övrig vårdpersonal i icke-farmakologiska behandlings 

möjligheter bör ses som en vinst ur flera olika perspektiv, men framförallt ur patientperspektiv. 

 

Förslag till fortsatt forskning  
 

Det vore av intresse att se en storskalig kvantitativ studie där både vårdteamet, vårdhundteamet 

och patienter deltog och var representerade samtidigt. Detta för att kunna inhämta resultat till 

jämförelse. Att undersöka vad som sker när livskvaliteten påverkas hos personerna med 

demenssjukdom vid vårdhundinterventionen och om detta påverkar kvaliteten på omvårdnaden, 

personalens upplevelse av arbetsbörda, arbetsmiljö och klimat eller närståendes upplevelser i 

endera positiv eller negativ riktning. Att undersöka om det kunde vara så att det renderade i 

minskad farmakologisk användning, ökade sociala interaktioner eller om den fysiska hälsan 

påverkades mätbart. En sådan studie vore värdefull då omvårdnadsarbetet ständigt bör präglas 

av att låta nya forskningsrön bli beprövad erfarenhet.   

Slutsats  
 

Vårdhund har en relativt kortvarig men signifikant inverkan på livskvaliteten för personer med 

demenssjukdom, samt i omvårdnaden av dessa. Det behövs ytterligare forskning inom området 

och den narrativa vård som möjliggörs genom vårdhundmöten. Detta då icke- farmalogiska 

alternativ för personer med demenssjukdom är ett åsidosatt om än så viktigt område att bedriva 

forskning inom.  Vårdhunden kan därför ses som ett komplementärt redskap till sjuksköterskan 

för att tillgodose icke-farmakologiska behandlingsalternativ i en personcentreradvård. 
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Bilaga 1     

 

 

 

 

Författare  Årtal, land.  Syfte Metod  Huvudresultat 

Kramer, S.C., 

Friedmann, E. & 

Bernstein, P.L. 

Publicerad 

2015  

(2009) 

USA  

Att utvärdera sociala 

beteenden hos personer 

med demensdiagnos i 

deras möten med, 

besökare, hund och 

besökare, samt robot-hund 

och besökare. 

Kvantitativ. Empirisk studie.  

Urval: 17 personer. Strategiskt urval. 

Bortfall: Redovisas ej. 

 

Studien visar att 

interventionerna av 

alla 3 typer, ökade det 

sociala engagemanget 

hos deltagarna. 

Vilket ansågs vara en 

vinst relaterat till 

deltagarnas introverta 

beteende. 
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Författare  Årtal, land. Syfte Metod Huvudresultat  

Majic´, T., 

Gutzmann, H., 

Heinz, A., Lang, 

U.E. & Rapp, 

M.A. 

Publicerad 2013. 

Tyskland 

Att undersöka effekten av 

djur assisterad terapi i 

relation till 

agitation/aggression och 

depression hos personer 

med demens. 

Kvantitativ. Randomiserad kontrollerad 

studie. 

Urval: 54, (27 i två par grupper) 

Strategiskt urval. 

Bortfall: 10 innan par-matchning. (11 

personer exkluderades i urvalet då de inte 

passade in i par- matchningen). 0 under 

interventionstiden. 

Studien visade att det 

fanns en signifikant 

minskning av agitation 

och depression under 

tiden interventionen 

pågick. Dessutom höll 

sig mätnivån på samma 

”Base-line” som innan 

interventionen hos 

interventionsgruppen, 

jämfört med 

kontrollgruppen där 

samma mätområde 

(agitation och 

depression) ökade.  
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Författare Årtal, 

land. 

Syfte Metod  Huvudresultat 

Marx, M.S., 

Cohen-Mansfield, 

J., Regier, N.G., 

Dakheel-Ali, M., 

Srihari, A. & 

Thein, K. 

Publicerad 

2010  

USA 

Att undersöka effekten av djur 

assisterad terapi för personer med 

demenssjukdom boende på 

äldreboende.   

 

Kvantitativ observationsmetod.  

Urval: 56 personer boende på 2 

äldreboende. Strategiskt urval. 

Bortfall:0  

 

Resultatet visade inte på 

någon signifikans i tid eller 

engagemang vid de olika 

hundrelaterade 

stimulis/aktiviteter som 

testades hos deltagarna.  

Dock tenderade videon med 

valpar och de levande 

hundarna att engagera en 

mer positiv attityd, än att 

färglägga en bild av en 

hund. 
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Författare Årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Moretti, F.,   

De Ronchi, D., 

Bernabei, V., 

Marchetti, L., 

Ferrari, B., Florani, 

C., Negretti, F., 

Sacchetti, C. & Atti, 

A-R.  

Publicerad 

2011 Italien 

Att utvärdera effekten av hund 

terapi intervention för äldre 

patienter med olika 

psykiatriska sjukdomar med 

inriktning mot kognitiv 

funktion, humör och subjektiv 

perception av livskvalitet.  

Kvantitativ. Empirisk studie. 

Urval: 10 strategiskt urval. 

Botrfall:0 

 

Geriatric Depression 

Scale visade på en 

minskning av 50% i 

interventions 

gruppen och den 

gruppen höjde sig 

även gällande Mini-

Mental State 

Examination 

(kognitiv status). 
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Författare Årtal, Land Syfte Metod Huvudresultat 

Mossello, E., 

Ridolfi, A., Mello, 

A-M., Lorenzini, G., 

Mugnai, F., Piccini, 

C., Barone, D., 

Peruzzi, A., Masotti, 

G. & Marchionni, N. 

Publicerad 

2011. 

Italien 

Att utvärdera effekten av djur 

assisterad aktivitet, med hjälp 

av hund, på kognition, BPSD, 

emotionell status och motorisk 

aktivitet för personer med långt 

framskriden Alzheimers.   

Kvantitativ/ empirisk studie.  

Urval: 10 personer i 

dagverksamhet. Strategiskt urval. 

Bortfall:0  

 

Resultatet pekade på 

minskad ångest och 

nedstämdhet, en ökning 

gällande positiva 

känslor och motorisk 

aktivitet hos deltagarna. 

Detta gällde djur 

assisterad aktivitet (med 

hund). 
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Författare Årtal, Land Syfte Metod Huvudresultat 

Nordgren, L. & 

Engström, G.  

Publicerad 

2014a 

(2013) 

Sverige  

Att värdera effekten av 

(hund) djur assisterad 

intervention relaterat till 

livskvalitet hos personer 

med demenssjukdom.  

Kvantitativ. Pilotstudie med 

uppföljning. Pretest / posttest 

metod användes.  

Urval: 20 personer med 

demenssjukdom från 4 äldreboende 

i Sverige, var av 9 fullföljde de 10 

interventionstillfällena. Strategiskt 

urval. 

Bortfall: 11.  

 

  

Positivt resultat gällande 

livskvaliteten uppmättes 

direkt efter interventionen 

men ingen ytterligare ökning 

hade skett vid posttest 3 

månader senare.    
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Författare Årtal, Land Syfte Metod Huvudresultat 

Nordgren, L. & 

Engström, G. 

Publicerad 

2014b. 

(2012) 

 Sverige 

Att undersöka effekten av hund 

assisterade interventioner för 

beteende och psykologiska 

symtom hos personer med 

demenssjukdom (BPSD).  

Kvantitativ longitudinell studie 

med uppföljning. 

Urval: 8 äldreboenden, 33 

personer med demenssjukdom, 

20 i interventionsgruppen och 13 

i kontrollgruppen. Strategiskt 

urval. 

Bortfall: 2.  

 

Ingen signifikans uppmättes 

gällande BPSD. Dock fanns 

positiva tendenser direkt efter 

interventionen jämfört med 

kontrollgruppen. 
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Författare Årtal, Land Syfte Metod  Huvudresultat 

Olsen, C., 

Pedersen, I., 

Bergland, A., 

Enders-Slegers, 

M-J. & Ihlebæk, 

C. 

Publicerad 

2016a 

Norge 

Att undersöka huruvida djur 

assisterad aktivitet kunde 

påverka fallrisken, balans och 

livskvaliteten hos personer 

med demenssjukdom inom 

dagverksamhet. 

Kvantitativ. Perspektiv cluster-

randomiserad multicentrerad studie med 

uppföljning.  

Urval: 16 dagverksamheter för personer 

med demenssjukdom. 42 personer i 

interventions grupp och 38 personer som 

kontrollgrupp. Strategiskt urval. 

Bortfall: 1 i interventionsgruppen.  

 

   

En signifikant positiv 

effekt på balans 

uppmättes. Ingen 

signifikans gällande 

livskvaliteten. Dock 

indirekt effekt tack vare 

minskad risk för fall. 
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Författare Årtal, Land Syfte  Metod  Huvudresultat 

Olsen, C., Pedersen, 

I., Bergland, A., 

Enders-Slegers, M-

J., Patil, G. & 

Ihlebæk, C. 

Publicerad 

2016b Norge 

Att undersöka den möjliga 

effekten av (hund) djur 

assisterad aktivitet på 

depression, agitation och 

livskvalitet hos patienter med 

demenssjukdom eller annan 

kognitiv nedsatthet.  

Kvantitativ. Empirisk-, 

longitudinell-, perspektiv-  

uppföljningsstudie.  

Urval: 28 i interventionsgruppen 

(58 totalt) Strategiskt urval. 

Bortfall: 17% anges, vilket 

skulle motsvara nästan 10 

personer (9,86) detta beror på att 

ofullständiga data kompenserats 

digitalt.  

 

Deltagarna i 

hundinterventionsgruppen 

påvisade signifikant bättre 

livskvalitet och minskad 

depression. Ingen 

signifikant skillnad 

avseende agitation kunde 

påvisas.  
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Författare Årtal, Land Syfte  Metod  Huvudresultat 

Swall, A., Ebbeskog, 

B., Lundh Hagelin, C. 

& Fagerberg, I. 

Publicerad 

2014 Sverige 

Att belysa upplevelsens 

betydelse hos personer med 

Alzheimers i mötet med 

vårdhund. 

Kvalitativ. Fenomenologisk, 

hermeneutisk ansats. 

Urval: 5 personer med 

Alzheimers som aldrig fått 

remiss/ besök av vårdhund 

tidigare. 1 person 

exkluderades i urvalet. 

Strategiskturval. 

Bortfall: redovisas ej. 

Studien såg att det i mötet 

med vårdhunden kunde 

skapas en möjlig brygga 

till personernas förflutna 

en slags ”där och då” och 

ett ”här och nu” som var 

värdefull. Personerna 

kunde på så vis uttrycka 

tankar och dela 

upplevelser, verbala och 

icke-verbala uttryck med 

hunden i gemensamt 

samförstånd. 
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Författare Årtal, Land Syfte Metod Huvudresultat 

Swall, A., Ebbeskog, 

B., Lundh Hagelin, C. 

& Fagerberg, I. 

Publicerad 

2017  

Sverige 

Att belysa den mening av omsorg 

som uppstår hos personer med 

Alzheimers vid mötet med 

vårdhund. 

Kvalitativ. Fenomenologisk, 

hermeneutisk. 

Urval: 5 personer med 

Alzheimers som aldrig fått 

remiss/ besök av vårdhund 

tidigare. Strategiskt urval. 

Bortfall: redovisas ej. 

Studien talar om vilka 

känslor som ”väcktes” till 

liv hos personerna med 

Alzheimers under deras 

vårdhundmöten. Dessa var 

empati, altruism, vilket i 

sin tur ledde till 

upplevelser av glädje och 

ömhet, vilket kan inbringa 

en känsla av att vara 

behövd och känna sig 

meningsfull.  

 


