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Sammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sällskapsdjurets betydelse för äldre personer som 

bor på vård- och omsorgsboenden. Vidare var syftet även att beskriva den metodologiska 

aspekten undersökningsgrupp samt dess urval. Metoden utgick från designen beskrivande 

litteraturstudie. 12 artiklar inkluderades genom sökningar i databaserna Cinahl och PubMed 

samt genom manuell sökning. Huvudresultatet visade att sällskapsdjurets betydelse var till 

stor del positivt för äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden. Det framkom tre 

rubriker genom att studera resultaten i valda artiklar: fysisk-, psykisk- och social betydelse. 

De äldre personernas motorik ökade, de upplevde mindre ensamhet, blev bättre i sin 

kommunikation och aggressioner minskade samt att de blev gladare. Flertalet äldre personer 

uppgav att de upplevde en högre livskvalitét. En viss svårighet återfanns i artiklarna med att 

bevisa de fysiska påverkningarna som sällskapsdjuren åstadkom, så som kortisolnivåer, 

blodtryck, hjärtfrekvens och syrgasmättnad. Äldre personer med tidigare djurintresse visade 

ett större engagemang när de träffade sällskapsdjur och de ville gärna umgås en längre tid än 

de äldre personerna utan tidigare djurintresse. Slutsatsen om sällskapsdjurets betydelse har i 

föreliggande litteraturstudie visat sig till stor del vara positivt för äldre personer som bor på 

vård- och omsorgsboende. Sällskapsdjuret kan påverka den äldre personen fysiskt, psykiskt 

samt socialt. De kan uppleva mindre ensamhet, mindre depressions symtom, högre 

livskvalitet och en ökad glädje. Hunden har visat sig vara det sällskapsdjur som använts mest.  
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Abstract 

The aim with this literature study was to describe the pet's significance for elderly people 

living in a nursing home. Furthermore, the aim was also to describe the methodological aspect 

of the study group as well as its selection. The method was based on a descriptive literature 

design. 12 articles were included through searches in the databases of CINAHL and PubMed, 

and by manual search. Main results showed that the pet's significance was largely positive 

for elderly people living in nursing homes. It emerged three subheads by studying the results 

of the selected articles: physical-, mental- and social effect. The elderly persons increased 

motor skills, they experienced less loneliness, got better in their communication and the 

aggressions decreased and they became happier. The majority of elderly persons reported that 

they experienced a higher quality of life. A particular difficulty was found in the articles to 

prove the physical influences that the pet animals produced, such as cortisol levels, blood 

pressure, heart rate and oxygen saturation. Elderly people with previous interest in animals 

showed a greater commitment when they interact with pets and they wanted to spend a longer 

time with the pet than the elderly persons with no previous interest in animals. The 

Conclusion shows that the pet’s significance in this literature study proved to be largely 

positive for elderly people living in nursing homes. Pets can affect the elderly person 

physically, mentally and socially. The elderly people may experience less loneliness, less 

depression symptoms, higher quality of life and greater joy. Dogs have proven to be the pet 

that have been used the most. 
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1. Introduktion 

1.1 Äldre personer och åldrandet 

I Sverige finns det 1 829 000 personer över 65 år och 499 000 personer över 80 år. Enligt 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknas personer över 65 år som äldre personer. 

Antalet äldre personer kommer att stiga de närmaste åren, samt att medellivslängden 

kommer att öka för både kvinnor och män
1
.  

Med stigande ålder ökar närvaron av sjukdomar och läkemedelsanvändningen hos de äldre 

personerna. Många äter fler än tio läkemedel, regelbundet eller vid behov, dessa kan 

påverka varandra och ge biverkningar samt bristande följsamhet. Ett vanligt läkemedel 

som används är psykofarmaka, för att behandla ångest, oro, depression och sömnbesvär. 

Syn- och hörselnedsättningar och kognitiva nedsättningar är också vanligt förekommande. 

Livsstilsfaktorer som alkohol- och matvanor samt bristande motion och rökning kan leda 

till funktionsnedsättningar och sämre hälsa. Vidare kan funktionsnedsättning som 

rörelsehinder innebära en större fallrisk för den äldre personen. En ökning att drabbas av 

flera hälsoproblem samtidigt kan ses med stigande ålder. Även risken att drabbas av 

demenssjukdom ökar med åldern, 160 000 personer i Sverige är drabbade. Vanliga 

demenssymtom är att minnet försämras, svårigheter att klara vardagliga sysslor samt 

beteendeförändringar och nedstämdhet kan yttra sig 
2
. 

 

1.2 Att bo på vård- och omsorgsboende 

Allt fler äldre personer kan komma att behöva flytta in på vård- och omsorgsboende, det 

är viktigt att den äldre personen får möjligheten att skapa sig ett hem på den nya platsen 

genom att få ta med sig personliga ägodelar som till exempel möbler, foton och kläder 
3
. 

På ett vård- och omsorgsboende kan det finnas en risk att den äldre personen kan bli en 

del av rutinen och inte själv har möjlighet att organisera sin vardag utan måste anpassa sig 

efter personal och andra som bor på vård- och omsorgsboendet
4
. Äldre personer kan finna 

det svårt att påverka sin fysiska miljö
5
. Den fysiska miljön bör vara utformad så att de 

känner sig trygga, väl bemötta och omhändertagna. Vilket kan bidra positivt till deras 

hälsa
6
. 

 

Av personer över 65 år i Sverige bor 5 % på vård- och omsorgsboenden
4
. Äldre personer 

som bor på vård- och omsorgsboenden kan drabbas av en depression, om de inte får den 

stimulans som de behöver. Vid inflyttning kan det hjälpa att tidigt försöka upptäcka 
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tecken på depression, för att kunna underlätta för den äldre personen i övergången till nytt 

boende
7
. Att ha möjligheten att umgås med andra kan upplevas tillfredsställande och kan 

öka känslan av tillhörighet. Genom att känna tillhörighet kan känslan av ensamhet minska, 

som är starkt förenad med depression
8, 9

.  

En studie av Söderberg et al.
10

 visade att många äldre personer trivs i sitt ordinära boende 

och önskar stanna där så länge som möjligt för det ger dem en känsla av oberoende och en 

identitet. Vidare visade resultatet att en flytt till vård- och omsorgsboende kan påverka 

självständigheten negativt, dock kan det ses som en möjlighet i längden, när de äldre 

personerna anser sig själva vara för sjuka att klara sig själv i sitt ordinära boende. 

 

En annan litteraturstudie av Williams och Jenkins
 11

 visade att sällskapsdjur kan ingå i den 

fysiska vårdmiljön på vård- och omsorgsboenden då de kan bidra till aktiviteter. För att 

skapa en terapeutisk miljö kan sällskapsdjuren antingen vandra fritt på vård- och 

omsorgsboenden eller ha en person med som ansvarar för sällskapsdjuret. 

Riksdagens undersökning om antal sällskapsdjur hos äldre personer som bor på vård- och 

omsorgsboenden visade att bara en sjättedel har tillgång till sällskapsdjur. Sällskapsdjur 

inom vård- och omsorg kan komma i konflikt med målsättningen i samhället, att det ska 

vara åtkomligt för alla. De som är allergiska får inte jämställd tillgång till alla vård- och 

omsorgsboenden
12

. Allergiska besvär av pälsdjur återfanns hos 15-20 % av Sveriges 

vuxna, allergi mot hund utgör hälften. Med sällskapsdjur kan hygienen äventyras på vård- 

och omsorgsboenden, det kan ske överföring av smittor som kan orsaka sjukdom hos både 

människan och sällskapsdjuret.  Hundrädsla kan även medföra ohälsa, det är viktigt att 

den som är hundrädd inte utsätts för en hund ofrivilligt
13

. 

 

1.3 Sällskapsdjur 

Sällskapsdjur har funnits hos människan i mer än tusen år och de används till både arbete 

och sällskap
14

. Med sällskapsdjur menas katt, hund, häst och smådjur. Även arbetande 

hundar som polishundar och ledarhundar räknas med
15

. Statistiska centralbyrån (SCB) 

utförde under hösten 2012 en undersökning om antalet sällskapsdjur i Sverige på uppdrag 

av Svenska kennelklubben, Jordbruksverket, Royal Canin och Agria djurförsäkring. 

Resultatet visade att det fanns 784 000 antal hundar och 1 159 000  antal katter i 

Sverige
16

.  

Relationer mellan människor och djur är ofta mindre komplicerade än mänskliga 

relationer
11

. Sällskapsdjurens sätt att tolka oss människor är annorlunda än hur vi 
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människor tolkar varandra. De är likgiltiga och värderar oss inte efter utseende, klädstil, 

bostad eller inkomst. Det kan innebära att det skapas jämlikhet mellan människan och 

sällskapsdjuret. De intresserar sig för människors beteende och bemötande, och ger oftast 

tillbaka den behandlingen de får
14

. Sällskapsdjuren har genom tiderna fått ett egenvärde 

och blir därmed behandlat som en vän då det inte dömer utan bara finns vid ens sida
14, 17

. 

Djurterapi har visat sig gå tillbaka till 1700-talet. De vanligaste djuren som används inom 

djurterapi är katt, hund, fisk och kanin. För att använda djur inom terapi krävs det att vissa 

kriterier uppfylls, speciellt viktigt att hygienrutiner runt sällskapsdjuret följs och att de 

som bor på boendet inte utsätts för fara. Sällskapsdjuret bör uppföra sig lugnt och vara fri 

från sjukdomar
11

. 

 

1.6 Teoretisk anknytning 

KASAM – Känsla av sammanhang. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre 

centrala begrepp vilket tillsammans utgör känslan av sammanhang. En aktivitet kan bidra 

till ökad meningsfullhet, det som utgör det viktigaste begreppet
18

. Enligt en annan 

litteraturstudie av Eriksson och Lindström
19

 är KASAM ett pålitligt instrument för att 

mäta hur människor hanterar vardagen, studien visade även att den kan öka med åldern.  

 

Hög KASAM påverkar hur människor uppfattar sin hälsa och är viktig innebörd i ett gott 

åldrande. Det kan tolkas som att människan kan hantera livet enklare, det vill säga att 

lättare kunna möta motgångar
20

. En flytt till vård- och omsorgsboende kan ses som en 

motgång
10

 som kan underlättas av hög KASAM. Det behöver inte innebära att personen är 

lycklig trots hög KASAM
20

. Äldre personer på vård- och omsorgsboende kan uppleva 

känslor av ensamhet och depression. Dessa kan uppkomma i brist på aktiviteter och 

sociala umgängen vilket kan minska känslan av sammanhang
8, 9, 18

. I femte kapitlet § 4 i 

socialtjänstlagen står det att ”Socialnämnden ska verka för att äldre personer människor 

får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.” 
21

. I en studie av Herrman och Flick
5
 visade 

resultatet att det som oftast efterfrågades på vård- och omsorgsboende är lugn och ro, 

möjligheten att vara ifred. Dock ville de äldre personerna även ha möjligheter till 

aktiviteter dels för att det kan leda till en bättre sömn och en känsla av meningsfullhet.  
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1.7 Problemformulering 

Tidigare forskning i Sverige om sällskapsdjur och deras interaktion med människor, 

visade att det förekom experimentella studier om hästar och en större litteraturöversikt om 

sällskapsdjurets betydelse för människors hälsa. Det som uppges saknas är forskning med 

sällskapsdjur med inriktning på äldre personer
15

. I Sverige finns det sällskapsdjur i vart 

tredje hushåll
16

 och efter 65 års ålder kan den möjligheten begränsas
12

. Att flytta in på ett 

vård- och omsorgsboende kan innebära en stor förändring, identiteten kan påverkas 

genom att tillgången till personliga ägodelar minskas och därmed kan den fysiska miljön 

kännas främmande
3
. Kunskapen om sällskapsdjurets betydelse är viktig för vård- och 

omsorgspersonal och den allmänna sjuksköterskan, för att de kan påverka omvårdnaden 

för de äldre personerna på vård- och omsorgsboenden. De kan bli lugnare, bättre i 

motoriken och få ökat socialt umgänge. Föreliggande litteraturstudie kan vara 

betydelsefull då vi blir allt äldre i dagens samhälle och fler kan behöva flytta in på vård- 

och omsorgsboenden, där det kan vara vanligt att uppleva ensamhet. Därför bör 

sällskapsdjurets betydelse uppmärksammas för att se om tillvaron kan förbättras för de 

äldre personerna. 

 

1.8 Syfte 

Syftet var att beskriva sällskapsdjurets betydelse för äldre personer som bor på vård- och 

omsorgsboenden. Samt att beskriva den metodologiska aspekten undersökningsgrupp 

samt dess urval ur valda artiklar. 

 

1.9 Frågeställningar 

 Vad betyder sällskapsdjur för äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden? 

 Hur väl är undersökningsgruppen och dess urval beskriven i de valda artiklarna? 

 

       2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har genomförts med deskriptiv design enligt Polit och 

Beck
22

. 

 

2.2 Databaser och sökord  

De databaser som användes för sökning av artiklarna är PubMed och Cinahl. De 

tillhandahölls av högskolan i Gävles bibliotek och innefattade omvårdnadsforskning. 
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Sökorden Pets, Pet therapy, Animal assisted therapy, Nursing home, Meaning, 

Significance, Aged och Elderly valdes utifrån syftet. Endast en MeSH-term har använts, 

Pets i Pubmed. Resterande sökord har skrivits in som fritext då inga passande MeSH-

termer eller Cinahl headings påträffades. Sökningen började med att söka på varje sökterm 

var för sig vilket resulterade i för stort antal träffar. För att få en mer hanterbar mängd av 

artiklar kombinerades söktermerna till tre och tre med den booleska sökoperatorn AND, 

detta gav inte tillräckligt med träffar. Sökningen utfördes istället med två och två 

söktermer, fortsatt med den booleska termen AND (se tabell 1). Vid träff på samma 

artiklar i båda databaserna valde författarna att redovisa i bara en av databaserna i 

tabellen.  

 

Tabell 1, beskrivning över exempel på databassökningar; specificering av databaser, sökord, utfall och 

valda artiklar. 

Databas Sökord Utfall Valda artiklar 

för granskning 

PubMed Pet therapy AND Elderly AND Nursing home 13 2 

 Pets (MeSH) AND Aged AND Nursing home 11 1 

 Pet therapy AND Nursing home AND Aged 11 1 

 Animal assisted therapy AND Nursing home 9 2 

 Pet therapy AND Meaning 4 0 

 Pet therapy AND Significance 26 0 

 Pet therapy AND Nursing home 13 3 

 Pets (MeSH) AND Meaning 4 0 

 Pets (MeSH) AND Significance 5 0 

 Pets (MeSH)AND Nursing home 11 1 

Cinahl Pet therapy AND Elderly AND Nursing home 4 0 

 Pet therapy AND Nursing home AND Aged 18 2 

 Animal assisted therapy AND Nursing home 6 1 

 Animal assisted therapy AND Elderly 5 2 

 Pet therapy AND Meaning 3 1 

 Pet therapy AND significance 3 1 

 Pet therapy AND Nursing home 18 3 

 Pets AND meaning 1 0 

 Pets AND significance 2 1 

 Pets AND nursing home 5 0 

 Pets AND aged 35 1 

 Pets AND elderly 6 3 
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Manuell sökning i 

valda studiers 

referenslista 

  2 

Summa  213 27 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var att de äldre personerna skulle bo på vård- och omsorgsboenden. 

Artiklarna fick vara högst tio år gamla eftersom att vid val av fem år gamla fann inte 

författarna till föreliggande litteraturstudie tillräckligt med relevanta artiklar. Artiklarna 

skulle finnas på engelska eller svenska samt finnas fritt tillgängliga i full text via HiG´s 

databaser. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Författarna valde att 

använda artiklar som var peer-reviewed, hade tillgängligt abstract och med en 

åldersbegränsning 65+. Artiklarnas syfte skulle vara relevant till föreliggande 

litteraturstudies syfte. Samt att de valda artiklarna genomfört relevanta etiska 

överväganden. Systematiska litteraturstudier exkluderades. 

 

2.4 Dataanalys 

Föreliggande litteraturstudie startade med val av söktermer som sedan utgjorde en 

systematisk sökning efter artiklar, söktermerna utgick ifrån syftet och frågeställningar
23

. 

Litteraturstudien utgick från Polit och Beck
22

 modell i nio steg som klargör hur en 

litteraturstudie bör utföras. 

Sökningen efter artiklar utfördes den 22 april 2014. 

Sammanlagt lästes 213 titlar, de titlar som tycktes passa in på syftet var 25 stycken. 

Vidare lästes abstrakten grundligare. Bortfallen av dessa 25 presenteras i figur (se figur 1). 

De som motsvarade litteraturstudiens syfte lästes i full text vilket resulterade i 10 artiklar. 

Båda författarna läste dessa 10 artiklar och granskade dessa enligt riktlinjerna i Polit och 

Beck
22

. I artiklarnas referenslista påträffades två manuella artiklar som inkluderades, som 

även de lästes av båda författarna i full text. Totalt resulterade detta i 12 artiklar till 

resultatet. Dessa sammanställdes i en tabell (se bilaga 1) och i löpande text under rubriker 

för att besvara första frågeställningen. Rubrikerna framställdes genom att färgkoda delar 

av artiklarna med gemensamma betydelser. 

Delar som beskrev undersökningsgruppen samt dess urval sammanställdes i en tabell (se 

bilaga 2) för att besvara den andra frågeställningen om den metodologiska aspekten 

undersökningsgrupp samt dess urval. 
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Figur 1.  Presentation av artiklars bortfall 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande litteraturstudie granskade de valda artiklarnas etiska 

överväganden för att se att de inte frångått de etiska principer om deltagarnas rättigheter 

då deras forskning utgår från människor. Enligt Polit och Beck
22

 är en presentation till en 

etisk kommitté oftast nödvändig.  

I åtta av de valda artiklarna framkommer det att de inlämnat ansökan till en etisk 

kommitté, i de resterande fyra beskrivs det hur de erhållit informerat samtycke vilket är en 

särskild viktig del av etiska överväganden. De fyra med informerat samtycke valde även 

Första urvalet: Titel 213 

lästes. 

10 artiklar lästes i fulltext 

och valdes att ingå i 

resultatet. 

 

2 artiklar exkluderades på grund 

av att fulltext inte var fritt 

tillgänglig.  

 

2 artiklar exkluderades då de var 

systematiska litteraturstudier. 

 

1 artikel exkluderades för att den 

inte var på engelska eller 

svenska. 

 

 

10 artiklar motsvarade inte syftet. 

 

2 manuella artiklar inkluderades. 

 

12 totalt till 

resultatet. 

Vidare lästes 25 abstract 
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författarna att inkludera då de enligt Polit och Beck´s riktlinjer bedömdes som att de utfört 

etiska överväganden.  

Plagiering är att använda någon annans idéer, resultat eller ord
22

. Detta har författarna 

tagit avstånd ifrån för att inte äventyra resultatet av litteraturstudien.  

Intentionen var att vara objektiva, alla artiklar som utgör resultatet har redovisats, både de 

som stödjer och inte stödjer författarnas antagande om resultatet
23

.   

 

3. Resultat 

Utifrån 12 vetenskapliga artiklar presenteras resultatet i en tabell (se bilaga 1) samt i 

löpande text. Resultatet sammanställdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Rubriker skapades från artiklarnas resultat för att göra presentationen strukturerad och 

tydlig. De aktuella rubrikerna är fysisk-, psykisk- och social betydelse (se figur 2), dessa 

begrepp framkommer i majoriteten av artiklarna som påvisade betydelser. Samtliga 

artiklar utgår från äldre personer samt att de bor på vård- och omsorgsboende. 

Utomstående och författarna till artiklarna har även observerat förändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Presentation av resultatet. 

 

3.1 Fysisk betydelse 

Berry et al.
24

 avsåg i sin studie att undersöka betydelsen av hundassisterande 

interventioner som ett verktyg för att öka livskvaliten hos äldre personer samt att ta reda 

på om deras kortisolnivåer kunde påverkas. Interventionen inträffade två gånger i veckan i 

Betydelse 

 

Fysisk 

betydelse 

Psykisk 

betydelse 

Social 

betydelse 
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fem månader. De äldre personerna fick träffa en hund i en social situation eller i en 

sjukgymnastik sammankomst. De äldre personerna blev uppdelade i fyra grupper, 

sjukgymnastik- och social interaktion samt kontrollgrupper till vardera. 

Sjukgymnastikgruppen fick promenera med hunden, den sociala interaktionen bestod av 

att leka, klappa och mata hunden. Kontrollgrupperna fick endast träffa människor. Dessa 

interventioner filmades och analyserades. Salivprov togs 30 minuter före och efter 

interventionen. Resultatet visade att kortisolnivåerna sänktes hos de äldre personerna i 

sjukgymnastikgruppen och dess kontrollgrupp. Det var aktiviteten som påverkade och inte 

endast hunden. I den sociala interaktionsgruppen sågs ingen förändring mellan grupperna 

på kortisolnivåer. Studien av Luptak och Nuzzo
25

 undersökte om hundar kan påverka 

äldres hjärtfrekvens, blodtryck samt syrgasmättnad. Författarna utförde tre mättillfällen, 

före-, under- och efter hundens besök. Studien visade att hjärtfrekvensen och 

syrgasmättnaden var i stort sett opåverkade, ingen signifikant skillnad. Däremot 

påverkades blodtrycket under tiden hunden var på besök, blodtrycket sjönk vilket visade 

att hunden gav en direkt effekt, dock varade det inte under en längre tid. Blodtrycket steg 

igen efter hundens besök.  

I en studie av Kawamura et al.
26

 utvärderades det om djurterapi kunde påverka 

psykologiska och beteendemässiga effekter hos äldre personer på vård och 

omsorgsboende. I interventionen fick de äldre personerna besök av hundar två gånger i 

månaden, de lekte och tittade under 30 minuter under en totalt två timmars sammankomst.  

Det framkommer i resultatet att en äldre man förbättrade sina fysiska problem som 

halvsidesförlamning och afasi efter interaktionen med hundar. Mannen uttryckte mer 

känslor, skrattade och var piggare vilket även ökades mannens matlust. Genom att klappa, 

mata, leka och borsta hunden ökade mannens vilja till att röra sig. 

 

3.2 Psykisk betydelse 

Kawamura et al.
26

 använde två instrument för att utvärdera effekter på beteende och 

psykologiskt välmående hos äldre personer under en längre tid av djurterapi. De som 

användes var Mental Function Impairment Scale (MENFIS) och Gottfries-Bråne-Steen 

Scale Japanese Version (GBSS-J) Det gjordes tre mätningar med MENFIS, före, mitt i vid 

sex månader och efter tolv månader med djurterapi. Samma antal mätningar utfördes med 

GBSS-J. Utvärderingen av interventionen visade att djurterapi minskade 

beteendeproblem. En äldre kvinna, som var arg, med störd dygnsrytm visade förbättrat 

beteende genom att bli enklare att lugna ner och kvinnans sömnrutiner stabiliserades samt 
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fick ökad matlust efter djurterapin. En studie gjord av Moretti et al.
27

 utvärderade 

effekterna av djurterapi på depression, livskvalitet och psykiatriska sjukdomar hos äldre 

personer. Detta utfördes genom att använda geriatric depression scale (GDS) och mini-

mental state examination (MMSE), före och efter en intervention med djurterapi. MMSE 

visade endast lite förbättring. De äldre personerna upplevde dock bättre livskvalitet och 

tyckte att upplevelsen var trevlig och intressant. Interventionen med sällskapsdjur gav en 

lugnande effekt samt att gamla minnen kom tillbaka, de äldre personerna ville gärna 

fortsätta med djurterapin. GDS visade att djurterapin hade en positiv effekt genom att 

depressionssymtomen hos de som ingick i studien minskade med 50 %. Nordgren och 

Engström
28

 utvärderade effekterna av djurterapi på beteende och psykiska symtom hos 

äldre personer med en demenssjukdom. De äldre personerna på olika vård- och 

omsorgsboenden fick träffa en hund en till två gånger i veckan. De använde sig av Multi-

Dimensional Dementia Assessment Scale (MDDAS), MMSE och Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory (CMAI) för sin utvärdering. Det framkom av deras studie en 

förbättring på MDDAS, MMSE samt CMAI, däremot påvisades inte dessa skillnader som 

signifikanta och Nordgren och Engström påtalade att det behövdes mer forskning inom 

området på större grupper.  

Lutwack-Bloom et al.
29

 studerade värdet av användningen av en hund som behandling på 

ett vård- och omsorgsboende genom att använda GDS och profile of mood states (POMS), 

som mätinstrument. Författarna jämförde besök från en hund eller från en människa, 

vilken påverkan dessa hade på äldre personer. Författarna använde sig av en kontrollgrupp 

som fick besök av en människa och en experimentgrupp som fick besök av en hund. 

Besöken utfördes under 15-20 minuter, tre gånger i veckan under sex månader. Resultatet 

av studien på GDS visade ingen signifikant skillnad. Däremot visades en större skillnad 

genom att använda POMS, som bedömer humörtillstånd. Resultatet visade positiva 

effekter på förvirring och trötthet hos de äldre personerna i experimentgruppen.  

 

I en studie av Columbo et al.
30

 undersöktes det om ett djurterapi program hade en positiv 

effekt på psykiska sjukdomar och upplevelse av livskvalitén hos äldre personer på ett 

vård- och omsorgsboende. De delades in i tre grupper, en grupp erhöll en planta, en grupp 

erhöll en kanariefågel samt en kontrollgrupp som inte erhöll någonting. De fick 

instruktioner om hur de skulle sköta om plantan och kanariefågeln under tre månader. Det 

gjordes två mätningar under tre månader för att se om djurterapi hade någon positiv effekt 

på äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden. Instrument som användes var 
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MMSE, Brief symptom inventory (BSI) och Instrument to Assess Quality of Life in the 

Elderly (LEIPAD). Första mätningen visade inga tydliga framsteg däremot visade 

djurgruppen en bättre självuppfattning. Vid andra mätningen, efter tre månader, visade 

djurgruppen bättre poäng angående ångest och depression samt ökad livskvalitet. De äldre 

personerna uppgav att de upplevde sig mer självständiga och en ökad livskvalitet efter att 

de fått tagit omhand om kanariefågeln. Ingen signifikant skillnad i det sociala beteendet 

kunde påvisas.  

 

3.3 Social betydelse 

Sellers
31

 undersökte effekterna av djurterapi på tidigare sociala och aggressiva beteenden 

hos äldre personer med en demenssjukdom. De äldre personerna besöktes med en hund 

vid fem tillfällen i 15 minuter. Detta videofilmades för att sedan tolkas och kodas. 

Resultatet visade att djurterapi ökade det sociala beteendet och minskade det agiterande 

beteendet. Utomstående observerade en ökad livskvalitet hos de äldre personerna. 

Kawamura et al.
26

 utvärderade påverkan på beteendeproblem och aggressioner under 

längre tids djurterapi. Författarna kom fram till att känslorna blev stabilare och att de äldre 

personerna blev mer koncentrerade och piggare. Inspelningarna från Berry et al.
24

 studie 

tolkades och resultatet visade att de äldre personerna var mer spontana och ville umgås 

med hunden under en längre tid. De visade tecken på att bli gladare av att få träffa hunden 

och ville gärna utföra aktiviteter självständigt. I början behövdes en hundförares hjälp för 

att de äldre personerna skulle ta för sig och interagera med hunden. 

 

Vrbanac et al.
32

 utvärderade sällskapshunden och dess effekter på känslan av ensamhet 

samt möjligheten att införa djurterapi på ett vård- och omsorgsboende. De äldre 

personerna fick träffa hundar tre gånger i veckan under 90 minuter i en period av sex 

månader. Under besöken fick de interagera med hundarna genom att klappa, leka, 

promenera och kommunicera. I resultatet kom författarna fram till att känslan av ensamhet 

minskade hos de äldre personerna, de upptäckte även att det sociala beteendet ökade och 

därmed upplevdes en bättre livskvalitet. De äldre personerna visade uppskattning och log, 

de njöt av att få klappa och prata med hunden De såg sällskapshunden som en kamrat, 

deras humör blev bättre och de ansåg att det var viktigt att ta hand om sällskapshunden 

och tillbringa tid med den. De äldre personerna valde att komma tidigare till djurterapin 

och stanna längre efter för att dela med sig av tidigare djurerfarenheter. Genom detta blev 

de äldre personernas kommunikation med varandra bättre. Banks et al.
33

 jämförde en 
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robothund från Sony Corporation, Tokyo, Japan (AIBO) och en levande hund om dess 

påverkan på ensamhet hos äldre personer som bor på vård- och omsorgsboende. Det 

användes tre grupper, en grupp fick djurterapi med robothund, en grupp fick med en 

levande hund samt en kontrollgrupp utan djurterapi. Djurterapin utfördes på 30 minuter en 

gång per vecka under åtta veckor. Resultatet visade att känslan av ensamhet kan påverkas 

av att få delta i aktiveteter med en levande hund. De äldre personerna upplevde mindre 

ensamhet och de blev inte fäst vid hunden utan att det var aktiviteten som ansågs viktigast. 

 

 Marx et al.
34

 utvärderade effektiviteten av djurterapi i omvårdnaden av äldre personer 

med en demenssjukdom. Författarna använde sig av stimulanser som valpvideo, hund 

färgläggning, plyschhund, robothund och tre olika stora verkliga hundar, en liten-, mellan 

stor- och en stor hund. De äldre personerna fick träffa hundarna i max 15 minuter, de som 

engagerade sig i minst tre minuter inkluderades till resultatet. Mötena observerades av två 

olika forskningsassistenter. Den mellanstora hunden visades vara den som ökade 

kommunikationen mest hos de äldre personerna. Resultatet visade även att tidigare 

djurintresse kan påverka de äldre personernas engagemang till djuret. De äldre personerna 

engagerade sig under en längre tid om de haft tidigare djurintresse. Den stora hunden var 

mest intressant. Den lilla hunden visade minst resultat vid engagemang och 

kommunikation. Studien av Cohen-Mansfield et al.
35

 undersökte om aktiviteter och 

stimuli grundad på en äldre persons tidigare och nuvarande preferenser kunde leda till mer 

engagemang än andra aktiviteter och stimuli. En självidentitets frågeformulär användes 

för att fastställa de äldre personernas tidigare och nuvarande intressen. De som återfanns 

var musik, konst, spädbarn, läsning, tv, husdjur och kontorsarbete. Dessa fick utgöra olika 

stimulanser. Stimulansen med husdjur utfördes med en hund. Under tre veckor fick den 

äldre personen ungefär fyra stimulans tillfällen per dag. Två forskningsassistenter 

observerade. Stimulans försöken spelades in och engagemangen tolkades, försöken varade 

från tre minuter upp till 15 minuter. I studien framkom det att tidigare djurintresse kan öka 

engagemanget till hunden. 

 

3.4 Granskning utifrån den metodologiska aspekten  

      undersökningsgrupp och dess urval 

Den metodologiska aspekten undersökningsgrupp samt dess urval har granskats enligt 

Polit och Beck
22

 och sammanställdes i en tabell (se bilaga 2). De inkluderade artiklarna 

redovisade undersökningsgruppen och dess urval på olika sätt och antalet deltagare skiljer 
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sig markant vilket försvårade en jämförelse. Några av artiklarna beskrev 

undersökningsgruppen väldigt noggrant
31, 34-35 

medan andra artiklar
24-30, 32-33 

inte beskrev 

undersökningsgruppen tillfredsställande. Majoriteten av artiklarna presenterade inte sitt 

urval till undersökningsgruppen.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Föreliggande litteraturstudies huvudresultat visade att sällskapsdjurets betydelse var till 

stor del positivt för äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden. Det framkom 

tre rubriker genom att studera resultaten i valda artiklar, fysisk-, psykisk- och social 

betydelse. De äldre personernas motorik ökade, de upplevde mindre ensamhet, blev bättre 

i sin kommunikation och aggressioner minskade samt att de blev gladare. Flertalet äldre 

personer uppgav att de upplevde en högre livskvalitét. En viss svårighet återfanns i 

artiklarna med att bevisa de fysiska påverkningarna som sällskapsdjuren åstadkom, så som 

kortisolnivåer, blodtryck, hjärtfrekvens och syrgasmättnad. Äldre personer med tidigare 

djurintresse visade ett större engagemang när de träffade sällskapsdjur och de ville gärna 

umgås en längre tid än de äldre personerna utan tidigare djurintresse.  

 

4.2  Resultatdiskussion 

4.2.1 Sällskapsdjurets betydelse 

Tidigare forskning på vård- och omsorgsboenden visade att äldre personer kan uppleva en 

känsla av ensamhet och kan lättare drabbas av en depression
8,9

. Moretti et al.
27

 visade med 

sin studie att depressionssymtomen minskade med 50 % genom att använda djurterapi. 

Även Columbo et al.
30

 beskrev att depressionssymtomen minskade och livskvaliten 

förbättrades.  

Vidare framkommer det i Williams och Jenkins litteraturstudie att sällskapsdjur gav effekt 

på känslan av ensamhet och fysisk motion, i samband med detta har även framgångar på 

stress och förbättring av personlig hälsa setts
11

.  Vrbanac et al.
32

 och Kawamura et al.
26

 

påvisade effekter på känslan av ensamhet och förbättring av motoriken. Även 

Wongpakaran och Wongpakaran
7
 konstaterade att äldre personer kan drabbas av ensamhet 

och depression i brist på aktiviteter.  
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Banks et al.
33

 ansåg att aktiviteterna kan vara en viktig del för att minska känslan av 

ensamheten för den äldre personen. Känslan av meningsfullhet kan stärkas av en aktivitet 

med sällskapsdjur då de äldre personerna känner att de har ett ansvar. 

Meningsfullheten är det starkaste begreppet för att uppleva KASAM, känslan av 

sammanhang. De äldre personerna får känna sig viktiga genom att hjälpa till med 

sällskapsdjuren, det kan stärka deras autonomi
14, 18, 30

. Tidigare djurintresse gör att 

engagemanget kan öka och därmed blir det aktuella sällskapsdjuret mer meningsfullt
34-36

. 

Det kan bli en kamrat, de är inte dömande och kan ge kärlek och respekt. De ger på så sätt 

en inverkan på känslan av ensamhet
14, 17, 32, 36

. Sällskapsdjur visade sig vara begränsat på 

vård- och omsorgsboenden för att det ska vara tillgängligt för alla
12

. Det 

rekommenderades att fler vård- och omsorgsboenden bör tillåta sällskapsdjur
36

. En 

robothund kan vara lika effektiv som en levande hund bland dementa vilket då skulle 

kunna öka tillgängligheten på vård- och omsorgsboenden
33-36

.  Då många är allergiska kan 

robothunden underlätta då den inte har någon päls och smittspridning kan undvikas samt 

att hygienen kan hållas efter då den enklare kan rengöras. Den kan även användas till 

hundrädda personer då den inte är levande med egna initiativ
13

. 

 

I en annan litteraturstudie kom Filan och Llewellyn-Jones
37 

fram till att sällskapsdjur har 

positiva effekter, däribland på agitation och aggression samt socialt beteende.  

Detta stämmer överens med resultatet från studien av Sellers
31

 som visade att 

aggressionsbeteendet minskade och det sociala beteendet ökade. Kawamura et al.
26

 ansåg 

att känslorna blev mer stabila med tiden. Berry et al.
24

 påträffade hur effektiv djurterapi 

var på sinnesstämningen hos äldre personer. Då studien visade fler leenden under tiden de 

äldre personerna umgicks med hunden, leendena skedde mer spontant. 

Glädjen bland de äldre personerna höjdes när de fick umgås med sällskapsdjuren, vilket 

även ökade livskvalitén
24, 26-27, 31-32

. Vrbanac et al.
32

 undersökning visade även att 

kommunikationen till andra äldre personer på vård- och omsorgsboende förbättrades. 

Deras sociala beteende utvecklades i samband med interaktionen med sällskapsdjur 

genom att interaktionerna skedde mer spontant från de äldre personerna, mötena med 

hunden varade längre och gavs mer uppmärksamhet
24, 31-32, 34-35

. Genom att det sociala 

beteendet ökade gav det även en högre livskvalitet vilket minskade de depressiva 

symtomen. De äldre personerna som upplevde mindre depressions symtom visade en stark 

känsla av sammanhang och upplevde även en högre tillfredställelse. Känslan av 

sammanhang skulle kunna vara en stor möjlighet för öka välbefinnandet hos äldre 
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personer
32, 38-39

. Däremot har Columbo et al.
30

 inte kunnat påvisa en signifikant skillnad 

för sociala beteenden i sin studie.  

Filan och Llewellyn-Jones
37

 litteraturstudie visade att ett akvarium i en matsal på ett vård- 

och omsorgsboende bidrog till att de äldre personerna ökade sin aptit och sin vikt. Även 

Kawamura et al.
26

 såg förbättringar kring måltider och aptit när de använde sig av 

djurterapi med hundar. 

 

Luptak och Nuzzo
25

 hade som mål att påvisa om hundar kunde påverka de vitala 

parametrarna blodtryck, hjärtfrekvens och syrgasmättnad. Hunden gav en direkt effekt på 

blodtrycket och ingen mätbar effekt på hjärtfrekvensen och syrgasmättnaden. 

Dock fann Filan och Llewellyn-Jones
37

 i sin litteraturstudie att det kan ge effekt på 

hjärtfrekvensen, pulsen var signifikant reducerad under tiden för djurterapi, vilket visade 

att djurterapin gav en lugnande effekt. Tyvärr var dessa effekter inte långvariga. 

En annan litteraturstudie av Eriksson och Lindström
39

. kom fram till i deras granskning att 

personer med stark KASAM visade sig ha bättre syreupptagningsförmåga, lägre 

diastoliskt blodtryck och lägre hjärtfrekvens. Medan låg känsla av sammanhang visade sig 

vara relaterat till psykisk ohälsa och hjärt- och kärlsjukdom. Känslan av sammanhang var 

starkt associerad till psykisk hälsa än till fysisk då den är mer komplex. Hög känsla av 

sammanhang skyddar hälsan. 

 

Filan och Llewellyn-Jones
37

 påtalade att det är små grupper som studerats och som 

begränsade studiernas validitet. Nordgren och Engström
28

 visade till viss del positiva 

resultat och instämde med Filan och Llewellyn-Jones
37

 då de nämnde att deras grupp inte 

åstadkom tillräckligt starka resultat på grund av dess storlek. 

Att grupperna ansågs små utgjorde svårigheter för att presentera positiva resultat, dessa 

kunde inte redovisas signifikant på mätningar. Även känslan av sammanhang visade 

svårigheter att redovisas signifikant. Trots detta upplevde de äldre personerna att 

djurterapin var meningsfull och att de rekommenderade det till andra äldre personer trots 

att detta motsäger mätningarna
27, 40

.   

 

4.2.2 Diskussion av den metodologiska aspekten undersökningsgrupp och dess urval 

Riktlinjer av Polit och Beck
22

 användes för granskning av undersökningsgrupp samt dess 

urval i valda kvalitativa och kvantitativa artiklar. Antalet deltagare i artiklarna varierade 

från fyra till 193, vilket visade en stor variation. Desto större grupp ger mindre risk till 
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opålitlighet, en liten grupps resultat kan inte generaliseras till en större del av 

befolkningen. Deltagarnas kön var det som förekom som det vanligaste presenterade om 

undersökningsgruppen, detta framkom i alla artiklar förutom i artikeln av Banks et al
33

. 

Deltagarnas medelålder återfanns i tio av artiklarna
24-32, 34-35

. Det framkom en högre andel 

kvinnor i alla artiklar, i en av dessa var inte män representerade alls
25

. Gällande 

könsfördelningen så är det enligt Polit och Beck
22

 inte ett representativt urval på grund av 

en ojämn fördelning mellan könen. 

Kvinnor har en högre medelålder och lever längre än männen, troligtvis är det dem som 

representerar majoritetet på vård- och omsorgsboenden.  

Flertalet artiklar beskrev rädsla för hundar och allergi som de vanligaste 

exklusionskriterierna för sitt urval till undersökningsgruppen
24-25, 28, 31-33 

vilket är relevant 

med tanke på att hundar utgör det sällskapsdjur som oftast används till studierna. Att 

hundrädda inte gavs möjligheten att delta kan ha påverkat resultatet, att det som framkom 

blir positivt. 

Studien av Sellers
31

 kunde tydligt beskriva undersökningsgruppen. Det förekom bara fyra 

deltagare vilket troligtvis underlättade beskrivningen. Ytterligare två artiklar
34-35 

ansågs 

beskriva undersökningsgruppen tillräckligt enligt författarna till föreliggande 

litteraturstudie. Det återfanns relevant information för att kunna utläsa artiklarnas resultat. 

 

Ingen av författarna till de 12 artiklar beskriver sitt urval till specifika vård- och 

omsorgsboenden tillräckligt. Hälften av artiklarna, det vill säga sex stycken, tog upp en 

del av studiernas urvals metod till vård- och omsorgsboenden
25, 27-31

. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie har utifrån den information som uppgetts kring val av urval i 

artiklarna tolkat vidare med hjälp av Polit och Beck
22

 riktlinjer till vilken sorts urval som 

användes. Det framkom att ett slumpmässigt urval användes i fyra av artiklarna
25, 27, 29-30

. 

Ett slumpmässigt urval är när alla deltagare haft samma möjlighet att bli inkluderad i 

studien. Denna typ av urval anses påverka resultatet så det blir trovärdigt och 

representativt för en hel population
22

. Två av artiklarna använde sig av strategiskt urval 
28, 

31
. Detta urval är när forskaren väljer deltagare efter sitt personliga tycke. De väljer ut de 

som tros ge bäst resultat kring den aktuella forskningsfrågan
22

. Resterande sex artiklar 

konstaterades med okända urval på grund av den bristande informationen, detta redovisas 

även i tabell (se bilaga 2). 
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4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde syftet att beskriva sällskapsdjurets 

betydelse för äldre personer på vård- och omsorgsboenden. Valet att göra en 

litteraturstudie avgjordes av att det skulle beskriva de äldre personernas upplevelser. 

Enligt Polit och Beck
22

 är en litteraturstudie att föredra vid beskrivning av upplevelser. 

Litteraturstudien sammanställdes efter en systematisk sökning efter väsentliga artiklar och 

granskning av dessa. Enligt Polit och Beck
22

 är databaserna PubMed och Cinahl relevanta 

för sökning inom omvårdnadsforskning.  

Söktermerna som valdes för litteraturstudien kan ses som en svaghet då författarna valde 

att endast använda termen nursing home trots fler tillgängliga termer för vård- och 

omsorgsboenden. Författarna valde även bort flertalet MeSH termer då de inte ansågs 

relevanta för föreliggande litteraturstudie. Cinahl Headings användes inte på grund av att 

de söktermer som användes ansågs ge tillräckligt relevanta träffar. Författarna gjorde ett 

stort antal sökningar, med en enda sökterm och sedan många kombinationer av söktermer, 

som inte gav väsentligt antal träffar. Författarna valde sedan att redovisa vissa av dessa 

sökningar för att visa hur begränsad tillgången på artiklar var.  

 

Inklusionskriterierna bestämdes av både författarna, valet av 10 år gamla artiklar 

bestämdes för att dessa studier fortfarande kan anses vara relevanta inom området för 

föreliggande litteraturstudie. Detta visar också en begränsning på forskning inom området 

och att få studier har genomförts under senare år. En annan svaghet som kan ses med att 

författarna har läst artiklarna på engelska och att det inte är författarnas modersmål kan ha 

skapat missuppfattningar. Det kan ses som en styrka att de artiklar som valts att ingå i 

resultatet härstammar från olika delar av världen. Hade det valts att inkludera fjärrlånade 

artiklar kan det ha gett författarna större insyn kring det studerande ämnet än de 

begränsningar som nu återfanns. I resultatet valdes det både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar då det efter den första preliminära sökningen visades att det fanns begränsat med 

studier inom området. De kvalitativa styrker resultatet då de kan kopplas till betydelserna 

för de äldre personerna. De få kvantitativa artiklarna som inkluderades kan enligt 

författarna till föreliggande litteraturstudie anses styrka de kvalitativa artiklarnas resultat 

genom att de var genomförda på större undersökningsgrupper. 
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Det är inte bara inom vård- och omsorgsboenden som sällskapsdjur kan användas utan 

även på sjukhus, därför är det bra att den allmänna sjuksköterskan vet att djurterapi 

existerar och att det kan ge positiva effekter. Om sjuksköterskan är medveten om den 

äldre personens tidigare intressen skulle det kunna underlätta hanteringen av flytten till ett 

vård- och omsorgsboende och därmed öka den äldre personens känsla av sammanhang. 

Hög KASAM skulle skydda deras hälsa samt ge ett gott åldrande
20, 39

. För äldre personer 

som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende, med en ny främmande miljö och med ett 

tidigare djurintresse skulle ett sällskapsdjur kunna minska symtom på depression och 

känslan av ensamhet samt även underlätta kommunikationen med andra på vård- och 

omsorgsboendet. Vidare skulle detta kunna få den äldre personen att trivas på sitt vård- 

och omsorgsboende och möjligheten att kunna uppleva en bättre livskvalitet.  

 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visade att forskning gällande sällskapsdjur 

behöver utföras på större studier för att öka validiteten
28, 37

. Det har riktats viss kritik på 

studier om sällskapsdjur, att de kan ha mindre vetenskaplig tillförlitlighet och att det 

därför har utförts mer experimentella studier för att det kan öka tillförlitligheten
11

. Vidare 

forskning bör därför fokusera på större grupper och äldre personer för att befolkningen 

blir allt äldre och äter fler mediciner som ger biverkningar. Denna litteraturstudie har 

påvisat att sällskapsdjur kan påverka depression, aggression och sociala beteenden. Därför 

anser författarna att vidare forskning bör beröra sällskapsdjurets effekter, om dessa kan 

minska läkemedelsanvändningen hos äldre personer. 

 

4.5 Slutsats 

Sällskapsdjurets betydelse har i föreliggande litteraturstudie visat sig till stor del vara 

positivt för äldre personer som bor på vård- och omsorgsboende. Sällskapsdjuret kan 

påverka den äldre personens fysiska-, psykiska- samt sociala betydelser. De kan uppleva 

mindre ensamhet, mindre depressions symtom, högre livskvalitet och en ökad glädje. 

Hunden har visat sig vara det sällskapsdjur som använts mest.  
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Bilaga 1 Översikt av granskade artiklar 

Författare, 

År, 

Studieplats 

Titel Syfte Design Undersöknings-

grupp 

Datainsamli

ngs-Metod  

Dataanalys Resultat 

Banks et al. 

(2008). 

USA. 

Animal-Assisted 

Therapy and 

Loneliness in Nursing 

Homes: Use of Robotic 

versus Living Dogs. 

Att jämföra AIBO med en 

levande hund och dess påverkan 

på ensamhet hos äldre personer 

som bor på vård- och 

omsorgsboenden. 

Experimentell 

design 

 

N= 38 från tre olika 

vård- och 

omsorgsboenden i 

St. Louis. 

MMSE  

 

UCLA 

 

MLAPS 

(modifierad 

version av 

LAPS). 

ANOVA 

 

Student t-test  

 

Newman-Keuls  

intervall test  

 

Pearsons  

En hund har positiv påverkan på 

känslan av ensamhet och att det var 

djuraktiviteten som var viktig. De 

äldre personerna blev inte fäst vid 

hunden. 

Berry et al. 

(2012). 

Italien. 

Developing effective 

animal-assisted 

intervention programs 

involving visiting dogs 

for institutionalized 

geriatric patients; a 

pilot study 

Syftet med denna studie var att 

testa värdet av hundassisterade 

interventioner som ett innovativt 

verktyg för att öka livskvaliteten 

hos den äldre befolkningen. 

Tvärsnitts-

studie 

N= 19 från ett vård- 

och 

omsorgsboenden i 

Rom. Kvinnor= 13, 

män= 6. Medelålder 

85 år. 

GDS 

Beteende 

bedömning 

(video 

inspelning) 

och 

fysiologisk 

bedömning 

(salivprov). 

ANOVA 

Tukey-Kramer-

test  

Sociala interaktioner skedde mer 

spontant, efter att de äldre personerna 

umgåtts med hunden. De äldre 

personerna blev mer framåt och tog 

egna initiativ. Kortisolnivåerna hade 

ingen signifikant skillnad. 

Cohen-

Mansfield 

et al. 

(2010). 

USA & 

Israel. 

The impact of past and 

present preferences on 

stimulus engagement in 

nursing home residents 

with dementia 

Att aktiviteter och stimuli 

baserade på en persons tidigare 

och nuvarande preferenser skulle 

leda till mer engagemang än  

andra aktiviteter/stimuli. 

Jämförande 

design 

 

N= 193 från sju 

vård- och 

omsorgsboenden i 

Maryland. 

Kvinnor= 151, 

Män= 42. 

Medelålder 86 år. 

MDS  

MMSE  

SIQ 

OME 

ANOVA 

 

Tidigare djurintresse visade skillnad i 

engagemang, det varade längre. 

Columbo et 

al. (2006). 

Italien. 

Pet therapy and 

institutionalized 

elderly: A study on 144 

cognitively unimpaired 

subjects. 

Syftet med denna studie var att 

bedöma om ett husdjursterapi 

program hade en positiv effekt på 

psykiska sjukdomar och 

upplevelsen av livskvalitén hos 

kognitiva felfria 

institutionaliserade äldre. 

Experimentell 

design 

N= 144 från sju 

vård- och 

omsorgsboenden i 

norra Italien. 

Kvinnor= 97, män= 

47. Medelålder 78,8 

år. 

LEIPAD  

BSI  

MMSE  

Students t-test  

Chi square 

Varians-analys 

Djurgruppen visade bättre 

självuppfattning, mindre depression 

och ångest. Livskvaliten upplevdes 

bättre. Dock ingen skillnad i det 

sociala beteendet. 
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Kawamura 

et al. 

(2007). 

Japan. 

Long-term evaluation 

of animal-assisted 

therapy for 

institutionalized elderly 

people: a preliminary 

result. 

Syftet med denna forskning var 

att utvärdera  

psykologiska och 

beteendemässiga effekter av 

animalassisted  

terapi (AAT) på äldre personer 

boende på ett vård- och 

omsorgsboende, på lång sikt. 

Jämförande 

design 

N= 10 på vård- och 

omsorgsboenden i 

norra Japan. 

Kvinnor= 9, män= 

1. 

GBSS-J  

 

MENFIS  

Two-sample 

Wilcoxon 

Visade förbättring vid 6 månader 

inom psykiska- och beteendeproblem. 

Även viss motorik och matlust 

förbättrades vid 12 månaders 

mätning. Utvärderingen av 

interventionen visade att djurterapi 

minskade beteendeproblem. 

Luptak & 

Nuzzo. 

(2004). 

USA. 

The effects of small 

dogs in vital signs in 

elderly women: a pilot 

study. 

Syftet med denna studie var att 

undersöka effekter på blodtryck, 

hjärtfrekvens och syrgasmättnad, 

med en obekant hund hos äldre 

kvinnor. 

Pre-post 

testdesign. 

(Experimentell 

design) 

N= 15 från ett vård- 

och 

omsorgsboenden, 

Lexington Square, i 

mellanvästra USA. 

Kvinnor= 15, 

medelålder 83.43 

år. 

Mäta 

Blodtryck 

(digital BT 

mätare) 

hjärtfrekvens 

samt 

syrgasmättna

d (puls-

oximeter) 

Parat t-test Blodtrycket påverkades däremot inte 

hjärtfrekvensen och syrgasmättnaden. 

Tyvärr ingen ihållande effekt. 

Lutwack-

Bloom et al. 

(2005). 

USA. 

Effects of Pets versus 

people visits with 

Nursing Home 

Residents. 

Att undersöka värdet av 

användningen av en hund som 

hälsar på som behandling i 

långtidsvården. Om själva besöket 

eller om hunden själv kan 

förändra resultatet. 

Experimentell 

design 

N= 68 från två 

vård- och 

omsorgsboenden. 

Kvinnor= 40, 

58,2%, män= 28, 

48,8%. Medelålder 

69,9 år. 

GDS 

POMS 

Oberoende t-

test. 

Ingen signifikant skillnad på GDS, en 

större ökning i POMS. Därmed visar 

interventionen positiva förändringar. 

Marx et al. 

(2010). 

USA. 

The Impact of 

Different Dog-related 

Stimuli on Engagement 

of Persons With 

Dementia 

Att ge ytterligare empirisk 

utvärdering av effektiviteten av 

djurassisterad terapi i omvårdnad 

äldre personer med demens. 

Observations - 

design 

N= 56 från två 

vård- och 

omsorgsboenden i 

Maryland. 

Kvinnor= 44, 

män=12. 

Medelålder 87 år. 

MDS 

MMSE 

OME 

Bonferroni test 

Innehålls-analys 

(det verbala) 

Det sociala beteendet ökade och den 

mellanstora hunden framkallade mest 

kommunikation. Den stora hunden 

var den de äldre personerna var mest 

engagerad i, den lilla hunden gav 

minst resultat. 

Moretti et 

al. (2011). 

Italien. 

Pet therapy in elderly 

patients with mental 

Illness. 

Syftet med interventionsstudien 

var att utvärdera effekterna av 

husdjursterapi på äldre personer, 

drabbade av olika psykiska 

sjukdomar, på ett vårdhem, i ett 

välbärgat område i norra Italien. 

Jämförande 

design 

N= 21 från norra 

Italien. Kvinnor= 

20, män= 1. 

Medelålder 84,7 år. 

MMSE 

GDS 

Frågeformu-

lär, Enkät 

Oberoende och 

parade stickprov  

Students t-test 

Förbättring av GDS och de upplevde 

bättre livskvalitet. MMSE visade 

endast lite förbättring. 

Depressionssymtomen minskade med 

50 %. 
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Nordgren 

& 

Engström. 

(2014). 

Sverige. 

Effects of dog-assisted 

intervention on 

behavioral and 

psychological 

symptoms of dementia 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera effekten av en DAI på 

beteendemässiga och psykiska 

symtom på boende med en 

demens sjukdom under en 

sexmånaders-period 

Kvasi-

experimentell 

pre-test/post-

test design 

N= 33 från åtta 

vårdhem i 

Eskilstuna. 

Kvinnor= 22, män= 

11. Medelålder 82 

år. 

MMSE  

CMAI 

MDDAS 

BPSD 

Mann-Whitney 

U-test  

Wilcoxons  

Two-tailed t-test 

DAI gruppen var sämre i sitt psykiska 

tillstånd än kontrollgruppen, det 

skedde en minskning dock var det 

inte tillräcklig för att vara signifikant. 

Studien kom fram till väldigt små 

skillnader i MDDAS, MMSE och 

CMAI.  

Sellers. 

(2005). 

USA.  

The Evaluation of an 

Animal Assisted 

Therapy Intervention 

for Elders with 

Dementia in Long-

Term Care 

Undersöka effekterna av AAT på 

sociala och agiterande beteenden 

hos äldre personer med demens 

sjukdom. 

Singel-falls 

experimentell 

design 

N= 4 från ett vård- 

och 

omsorgsboenden. 

Kvinnor= 3, män= 

1. Medelålder 87 år. 

ABMI  

SBOC 

MMSE  

MDS 

ANOVA 

KAPPA 

Ökade i det sociala beteendet och 

minskade i agiterat beteende. 

Vrbanac et 

al. (2013). 

Kroatien. 

Animal assisted 

therapy and perception 

of loneliness in 

geriatric nursing home 

residents. 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera sällskapshunden som en 

form av AAT och dess effekter på 

uppfattningen av ensamhet på 

geriatriska vårdhem. Samt 

hemmahörande i syftet var att 

utvärdera möjligheten att införa 

AAT till faciliteter som vårdhem. 

Jämförande 

design 

N= 21. Kvinnor 17, 

män 4. Medelålder 

80,5 år. 

UCLA, kort 

version  

Enkät 

Students t-test, 

parat 

Att tillbringa tid med djur bidrar till 

minskad känsla av ensamhet. 

Livskvaliten ökade och de äldre 

personerna blev gladare, samt att 

kommunikationen ökade. 

AAI - Animal-Assisted Interventions, AAT – Animal Assisted Therapy, ABMI - Agitation behavior mapping instrument, AIBO – Robothund (Sony Corporation, Tokyo, Japan), ANOVA - 

analysis of variance (jämförelse/varians analys), BPSD - behavioral and psychological symptoms,  BSI - brief symptom inventory, BT – Blodtryck, CMAI- Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory, DAI - dog-assisted intervention, GBSS-J -  Gottfries-Bråne-Steen Scale Japanese Version, GDS - Geriatric Depression Scale, KAPPA – Ett index för att mäta inter reabilitet, 

LAPS - The Lexington Attachment to Pets Scale, LEIPAD – Instrument to Assess Quality of Life in the Elderly, LTCF - long-term care facilities, MDDAS - Multi-Dimensional Dementia 

Assessment Scale, MDS – Minimum, Data Set,  MENFIS - Mental Function Impairment Scale, MMSE – Mini-Mental State Examination, OME - Observational Measurement of 

Engagement, POMS - Profile of Mood States, SBOC - Social behavior observation checklist, SIQ - Self-Identity Questionnaire, UCLA – scale of loneliness. 
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Bilaga 2 Granskning av metodologisk aspekt undersökningsgrupp samt dess urval 

Vald artikel Undersökningsgrupp/urval Är 

undersökningsgrupp

en väl beskriven? 

Banks et al. (2008).  

USA. 

Urvalsmetod: okänd  

N= 38. Tre olika vård- och omsorgsboenden. 

Exklusionskriterier: <24 på MMSE, allergi mot hundar eller katter, <30 

UCLA, psykisk sjukdom eller Alzheimers sjukdom. 

 

Nej 

Berry et al. (2012). 

Italien. 

Urvalsmetod: okänd 

N= 19. Ett vård- och omsorgsboenden. Medelålder 85 år (intervall 70-96 år). 

Kvinnor= 13, män= 6. 

De flesta äldre personerna diagnostiserades med högt blodtryck, typ 2 diabetes 

och/eller funktionshinder på rörelseapparaten (främst relaterade till allvarlig 

artros). 

Inklusionskriterier: viljan att interagera med hundar, inga allergier, ingen 

påverkan på förmågan till interaktion. Exklusionskriterier: rädsla för hundar 

 

Nej 

Cohen-Mansfield et 

al. (2010). 

USA & Israel. 

Urvalsmetod: okänd 

N= 193. Sju vård- och omsorgsboenden. Medelålder 86 år (intervall 60-101 

år). Kvinnor= 151 (78 %), män= 42. 

Kaukasier 156 st. (81 %), änka 125 st. (65%). Genomsnitt 6,7 medicinska 

diagnoser.  

Bakgrundsvariabler från de boendes journal: information om kön, ålder, 

civilstånd, medicinsk information. 

Inklusionskriterier: diagnos av demens. Exklusionskriterier: bipolär sjukdom 

eller schizofreni, nedsatt fingerfärdighet/rörlighet i båda händer, kunde inte 

sitta i en stol eller rullstol, yngre än 60 år. 

 

Ja 

Columbo et al. 

(2006). 

Italien. 

Urvalsmetod: slumpmässigt urval 

N=144. Sju vård- och omsorgsboenden. Medelålder 78,8 år ± 9,4. Kvinnor= 

97, män= 47. 

Utbilningsnivå 4,5 ± 2,3 

Exklusionskriterier: <21 MMSE. 

 

Nej 

Kawamura et al. 

(2007). 

Japan. 

Urvalsmetod: okänd 

N=10. Ett vård- och omsorgsboenden. (Intervall 75-95 år) Kvinnor= 9, män= 

1.  

6 st. hade vaskulärdemens och 4 st. senildemens. 

9 st. hade depression/ångest/förvirring/apati. 

1 st. hade ovårdat språk. 

1 st. hade våldsamt beteende. 

Alla deltagare hade någon sorts av psykologiska- och beteende problem sen 

tidigare. 

 

Nej 

Luptak & Nuzzo. 

(2004). 

USA. 

Urvalsmetod: Slumpmässigt urval (flygblad). 

N= 15. Ett vård- och omsorgsboenden. Medelålder 83,43 ± 3,57 (intervall 76-

90 år). Kvinnor = 15. 

Inklusionskriterier: haft sällskap och vill interagera med hundar. Vill få sina 

vitala värden mätta. Frivilligt delta, minst 65 år och inte vara allergiska. 

 

Nej 

Lutwack-Bloom et al. 

(2005). USA. 

Urvalsmetod: Slumpmässigt urval (tydligt beskrivet). 

N= 68. Två vård- och omsorgsboenden. Medelålder 69,9 år. Kvinnor= 40 

(58,2%), män 28 (41,8%) 

Ras/etnisk fördelning: 14 st. (21,2%) vit icke spansk talande, 10 st. (15,2%) 

afrikansk amerikan, 32 st. (47 %) spansk och 6 st. (9,1 %) andra. 

En kontrollgrupp (medelålder: 85,23 år, 84,6% kvinnor, 22,5% 

afroamerikaner)och en experimentgrupp (medelålder: 59,74 år, 41,5% 

kvinnor, 3,8% afroamerikaner). 

Nej 
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Marx et al. (2010). 

USA. 

Urvalsmetod: okänd 

N=56. Två vård- och omsorgsboenden. Medelålder 87 år (intervall 61-101 år). 

Kvinnor= 44 (79 %), män= 12. 

Kaukasier 47 st. (84 %), änka 35 st. (63 %). Utbildad vid gymnasiet 47 st. (84 

%), 20 st. (36 %) även utförd högskoleutbildning. 

Inklusion: Diagnos demens.  

Exklusion: bipolär sjukdom eller schizofreni.  Ingen fingerfärdighet rörelse i 

handen. Kunde inte sitta bekvämt i en stol eller rullstol. Var yngre än 60 år 

(detta beror på att tidig debut av demens presenterar sig annorlunda än den 

senare debuten av demens). 

 

Ja 

Moretti et al. (2011). 

Italien. 

Urvalsmetod: Slumpmässigt Broschyr om projektet med inbjudan till möte för 

boenden, anhöriga och personal. 

N= 21. Ett vård- och omsorgsboenden. Kvinnor= 20, män= 1. Medelålder 84,7 

år ± 9,9. 

Skolnivå 4,0 ± 3,4 år. 

Demensdiagnos 10 (47,6%), psykisk ohälsa 7 (33,3%) och depression 4 

(19,0%). 

Inklusionskriterier: ålder > 65 år, bott på institution under minst 2 månader, 

påverkad av psykisk sjukdom (Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, 

sekundär demens, humör sjukdom, psykotisk sjukdomar) enligt deras 

journaler. 

Exklusionskriterier: vara döv/blinda eller inte kan interagera med personalen.  

Djurgruppen bara bott 6,1 mån (± 8,7 mån), jämfört med kontrollgrupp 12,4 

mån ( ± 11,2 mån) på vård- och omsorgsboenden 

 

Nej 

Nordgren & 

Engström. (2014). 

Sverige. 

Urvalsmetod: Strategiskt urval 

N= 33 från åtta vård- och omsorgsboenden i Eskilstuna, (4= kontrollgrupper, 

4= AAI grupper). Medelålder 81 år och 83 år. Kvinnor = 22, män = 11. 

Inklusionskriterier: diagnos av någon typ av demens, bosatt på vård- och 

omsorgsboenden mins fyra veckor, inte allergisk. 

Exklusionskriterier: Oro mot hundar sedan tidigare, aggressiv/upprörd vid 

mötande av hund.  

 

En bra kandidat för DAI skulle vara bosatt som hade börjat vandra eller 

verkade vara upprörd och arg mot personal eller kolleger/invånare. 

Bakgrundsdata samlades in via journaler. 

 

Nej 

Sellers. (2005). 

USA. 

Urvalsmetod: Strategiskt urval 

N= 4 från ett vård- och omsorgsboenden. Medelålder 87 år. Kvinnor= 3, män= 

1. Inklusionskriterier: en dokumenterad diagnos av demens eller Alzheimers 

sjukdom, ett intresse och tillgivenhet för djur; ingen allergisk reaktion mot 

hundar; och deltagarna skulle vara på liknande nivåer. 

 

Viktigaste egenskaperna från journalen: ålder, utbildningsnivå, antal år på 

boendet, diagnoser, funktionell status, och poäng på MMSE.  

 

Deltagare 1, 88-årig vit kvinna. Avslutat gymnasiet, änka och bott på boende 2 

år och 4 månader före studien.  

Diagnoser: kronisk rinit, depression, ödem, hypertension, perifer  

kärlsjukdom, stasis dermatit och senil demens, okomplicerad. Använder 

rullator, använder toaletten självständigt, och kunde konversera med personal 

och andra äldste. MMSE var 16/30, måttlig nivå kognitiv svikt.  

 

Deltagare 2, 86 år gammal vit kvinna. Avslutat  

gymnasiet, änka och bott på boende 4  

år och 10 månader före studien. 

Diagnoser: anemi, artrit, depression och osteoporos. Demens annat än 

Alzheimers. Rörlig, utnyttja toaletten självständigt och begränsad användning 

av språket. MMSE 5/30, allvarlig nivå på försvagning. 

  

Deltagare 3, 95 år gammal vit kvinna. Avslutat gymnasiet, änka och bott på 

boende i 1 år och 10 mån före studien.  

Ja 



 

28 

 

Diagnoser: artrit, grå starr, förstoppning, högt blodtryck, ospecificerad tumör 

och magsår. Alzheimers. Rörlig med rullstol, hjälp med överflytt och 

toaletten. Hörselnedsättning – svårare att konversera med andra. Med 

hörapparate och tyst miljö - använda språket korrekt. MMSE 12/29, måttlig 

nivå av försvagning.  

  

Deltagare 4, 79-årig vit man. Avslutat elfte klass, gift och bott på boende 2 år 

och 10 mån före studien. Frun på samma boende.  

Diagnoser: artrit, hjärtrytmrubbningar, pacemaker, artros i knäna, andra hjärt-

kärlsjukdomar, och typ II diabetes. Alzheimers sjukdom. Rörlig, historia av 

fallolyckor. Begränsat språk. MMSE 3/30, allvarlig nivå av försvagning. 

  

Vrbanac et al. (2013). 

Kroatien. 

Urvalsmetod: okänd 

N= 21. Medelålder 80,5 år ± 6,6. Kvinnor= 17 st., män= 4 st. 

 

Sjutton deltagare var redan involverade i andra sociala aktiviteter tillgängliga 

på vårdhemmet. 14 deltagare var djurägare före ankomsten till vårdhemmet (7 

hundar, 5 katt, 2 båda). Ingen deltagare hade känd allergi mot djur. 

 

Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


