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Sammanfattning  

Bakgrund: Människan och hunden har en nära relation vilket lett till att hunden 

utvecklat en förmåga att känna av sinnestillstånd och kroppsspråk hos människan. Hund 

har används i vården under många år och studier har visat att hunden ger människan ett 

bättre mående och ökar den sociala och fysiska aktiviteten. Syfte: Är att undersöka hur 

vårdpersonal och ledningsgruppen beskriver verksamheten med vårdhund samt deras 

erfarenheter av och reflektioner om vårdhundens betydelse för personer demenssjukdom 

och äldre somatiskt sjuka samt deras vård.  Metod: Studien har en beskrivande design 

med kvalitativ ansats. I studien har 21 intervjuer genomförts med personal på ett 

äldreboende; omvårdnadspersonal som arbetar med äldre somatiskt sjuka, de som 

arbetar med demenssjuka och personal i ledningsgruppen. Intervjuerna transkriberades 

och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att 

personal från de tre grupperna var positiva till verksamheten med vårdhund samt att de 

upplevde att vårdhunden var positiv för de boende ur ett fysiskt, psykiskt och socialt 

perspektiv. Personalen som arbetade med personer med demenssjukdom och personalen 

i ledningsgruppen beskrev att de önskade att verksamhetens med vårdhund skulle 

utökas och utvecklas. Som ett sätt att utveckla verksamheten beskrevs att 

vårdpersonalen i större utsträckning skulle göras delaktiga i träningsaktiviter med 

vårdhunden och att vårdhunden i större utsträckning skulle kunna användas vid olika 

omvårdnadssituationer. Slutsats: Personalen var positiva till vårdhundsverksamheten 

och upplevde att vårdhundarna var värdefulla för de boende. Möjligheter att utöka och 

utveckla vårdhundsverksamheten beskrevs.   

 

Nyckelord: demenssjukdom, intervjustudie, personal, somatiskt sjuka, vårdhund 

 

 

  



 

 

 

 

 

Abstract  

Background: Human and dog have a close relationship which led to the dog developed 

an ability to sense the state of mind and body language of the humans. Dogs have been 

used in health care for many years and studies have shown that the dog gives a human 

better consciousness and increase the social and physical activity. Aim: To study how 

healthcare personnel the management team describe the service with animal assisted 

therapy and their experiences of and reflections about animal assisted therapy with old 

people with dementia and somatic disease and their care. Method: The study had a 

descriptive design with qualitative approach. In the study, 21 interviews were performed 

with staff at a facility for old people; health care personnel working with elderly with 

somatic diseases, those working with elderly suffering from dementia and staff in the 

management team. The interviews were transcribed and analyzed using qualitative 

content analysis. Results: The results showed that staff from the three groups was 

positive to the service with animal assisted therapy and that they experienced that the 

animal assisted therapy as positive for the old people physically, mentally and socially. 

The personnel working with old people suffering from dementia and staff in the 

management team described a wish to expand and develop the service with animal 

assisted therapy. One way to develop the service was that health care personnel to a 

larger extent should be involved in the animal assisted therapy and that animal assisted 

therapy to a larger extent could be a help in different care situations. Conclusion: The 

staff was positive to the service with animal assisted therapy and they experienced that 

the animal assisted therapy were positive for the old people. Possibilities to expand and 

develop the service with animal assisted therapy were described.  
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Förord 

Författarna till föreliggande studie är Maria Björk (M.B) och Lisa Liendeborg (L.L). 

Studien har delats upp på följande sätt. M.B. har intervjuat personal på demensboende 

och LL har intervjuat personal på boende för somatiskt sjuka samt personal i 

ledningsgrupp. Intervjuerna har transkriberats och analyserats av den författare som 

intervjuat. Introduktionen, problemformulering, syfte samt diskussionsavsnitten har 

författarna skrivit tillsammans. Metoden har skrivits var för sig. Gemensamt har vi 

sedan färdigställt uppsatsen. 

Vi vill tacka den personal som vi fick intervjua och som gjorde det möjligt för oss att 

genomföra denna studie. Stort tack till Bernice Skytt som varit vår handledare under 

uppsatsskrivandet. 

 

Solskenshistoria - Hur vårdhund kan påverka  

En av de boende som har fått behandling med vårdhund var en kvinna med stor orosbild 

och en psykisk diagnos. Personalen hade svårt att motivera henne och få henne att förstå 

att verkligheten ser annorlunda ut än den oroliga värld hon tycktes leva i. Hon skrek och 

var mycket orolig och personalen har svårt att nå fram till henne. En tid senare fick hon 

träffa vårdhunden Åke i gymnastiksalen. Hon fick i uppgift att locka på honom när han 

hoppade en bana med hinder. Hunden Åke sprang hela banan och stannade framför 

kvinnan som genast lutade sig fram och gav honom godis. Hon sade förvånat: "Vad snäll 

han är, tänk att han vill vara med mig! Jag som aldrig har haft hund." Hon ville gärna att 

hunden satt en stund i hennes knä. Hon strök honom länge över pälsen och förundrades 

över hur mjuk han var. Efter en stund började hon berätta om sig själv, hela tiden pratade 

hon till hunden.  Hon berättade för honom vad som bekymrade henne mest. Hunden Åke 

kunde under behandlingstiden hjälpa kvinnan att bryta sin oro varenda gång de träffades. 

Personalen vittnade om att hon var väldigt lugn när hon kom tillbaka och att känslan hos 

kvinnan satt kvar under hela dagen. Det gick även så småningom för personalen att bryta 

oron for kvinnan genom att prata om Åke och vad de båda gjort tillsammans.  
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Bakgrund 
 

Hund i vården 

Hundar har spelat en viktig roll ända sedan mänsklighetens begynnelse för människan. 

Redan från istiden han man funnit spår att vargar används till jakt, spårning samt som 

vakthundar (Cirulli et al. 2011). Människan och hunden har en nära relation vilket lett 

till att hunden utvecklat en förmåga att känna av sinnestillstånd och kroppsspråk hos 

människan (Filan & Llewellyn-Jones 2006). 

 

Florence Nightingale fann att ”Ett litet husdjur är ofta ett utmärkt sällskap åt sjuka män-

niskor, särskilt för dem som lider av långvariga kroniska sjukdomar” (Höök 2010). Re-

dan år 1860 beskrev Florence Nightingale djurs terapeutiska betydelse för människan 

"ett litet djur är ofta ett perfekt sällskap för den sjuke, speciellt för kroniskt sjuka. En få-

gel i en bur är ibland den enda glädjen för en sjuk patient. Om hon kan mata och ta 

hand om djuret själv, ska hon alltid uppmuntras att göra detta" (Palley et al. 2010). Den 

läkande djurkontakten har en historia som är gammal. I mentalvården användes djur-

kontakt redan på 1700-talet. Syftet var att då att få en mera human behandling av patien-

ter med psykisk ohälsa. Man erbjöd patienterna att delta i arbetet på bondgård med kor, 

får, hästar och höns (Höök 2010). 

 

Sedan början av 60- talet har djur besökt eller bott tillsammans med patienter i olika 

verksamheter som t.ex. sjukhus, rehabiliteringskliniker, offentliga skolor samt särskilda 

boenden.  Det har varit en stor spridning över hela världen med djur i vården. Det har 

inte dokumenterats förrän i början av 80-talet. Idag utformas speciella mål för varje 

individ innan behandlingen startas eftersom det synts att det har en positiv effekt 

(Johnson et al. 2002). Boris Levinson (1962) en amerikans terapeut, arbetade under 60-

talet med barn. Levinson hade en patient på behandling som han hade svårt att få 

kontakt med. Patienten kom tidigare till ett besök och Levinson hade då sin hund på 

mottagningen. Han märkte att hunden och barnet fick god kontakt och att de 

samverkade bra.  Tack vare detta möte kom Levinson att ha sin hund med i flera 

sessioner då han såg det positivt eftersom att barn med kommunikationssvårigheter 

samverkade mycket bra med hunden (Levinson 1962). 
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År 1987 började den första vårdhunden i Sverige att arbeta och då på ett boende för de-

menta. Personalen iakttog att hunden Blackie ökade kommunikationen mellan personal 

och patienter men även mellan patienter och patienter. Patienterna blev bättre i sin de-

pression och den sociala aktiviteten ökade (Beck-Friis et al. 2007). Kommunikation 

mellan människor och djur sker oftast genom kroppsspråk och tonfall. Patienter som har 

en sänkt verbal förmåga t.ex. demens är det svårt att nå fram till. För dessa patienter har 

man provat att använda icke verbala metoder för att nå fram lättare och då med hjälp av 

vårdhundar (Norling 2002). Ofta sker kommunikationen mellan hund och människa ge-

nom beröring och kroppslig aktivitet (Håkansson et al. 2008).  

 

Djurens betydelse för människans hälsa 

På senare år har man uppmärksammat djurens betydelse för människans hälsa. En 

forskningsöversikt gjordes i början av 2000-talet av Ingemar Norling (Norling 2002). 

och rapporten visade att både natur, trädgård och djur bidrar till ökad livskvalitet och 

hälsa hos människor. Norlings rapport publicerades för många år sedan men 

forskningen av vilka effekter natur och djur har i vård och rehabilitering ökar både 

internationellt och i Sverige (Håkansson et al. 2008).  

I USA förekommer det att försäkringsbolagen ställer krav på att vårdenheter ska erbjuda 

kontakt med hund. Anledningen är att det anses bidra till kortare vårdtider eftersom 

hunden ökar välbefinnandet för patienter och det ger bättre läkningsmöjligheter (Fine 

2010).   

 

Regelverk vid arbete med vårdhund 

Vägledning till gällande regelverk  

Vägledningen har tagits fram i samverkan med Arbetsmiljöverket, 

Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.  

Vägledningen beskriver de regelverk som gäller när hundar används inom vård- och 

omsorgsverksamheter. Syftet är att ge vårdgivare och verksamhetsansvariga en vägled-

ning till de lagar och föreskrifter som styr då hund används inom vård och omsorg. 

Vägledningen är tänkt att vara ett stöd vid kvalitetsarbete där hundar används. I vägled-

ningen finns hänvisningar till lagstiftning och informationskällor (Socialstyrelsen 2014).  

 

Bedömning av risker 

Det finns flera olika risker som de verksamhetsansvariga måste ta hänsyn till när en 
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hund används inom en vård- eller omsorgsverksamhet.  Enligt gällande regelverk ska 

varje verksamhet göra en bedömning av de risker som kan vara aktuella med tanke på 

verksamhetens art, de personer som vistas där eller kommer dit tillfälligt, de lokaler och 

den utrustning som finns. Vid förändringar, t.ex. om verksamheten eller 

personalgruppens sammansättning ändras, måste det göras en ny riskbedömning. En 

utgångspunkt för en trygg och säker vård är att vårdgivare kan erbjuda en alternativ 

verksamhet utan hund, för den som av någon anledning inte kan ha direkt eller indirekt 

kontakt med hund (Socialstyrelsen 2014). 

 

De vanligaste kroniska sjukdomarna är överkänslighet och allergier av olika slag. Den 

allra vanligaste orsaken till året-runt-allergi är allergi mot hund och katt och det kan 

därför vara ett hinder vid införandet av vårdhund. Av de vuxna i Sverige får 15–20 

procent allergiska besvär av pälsdjur och minst hälften av dessa är allergiska mot hund. 

Alla hundraser producerar allergener som kan ge upphov till allergi. Det finns med 

andra ord inte några allergisäkra hundar. Däremot kan mängden av dessa allergener 

variera beroende på antal djur, ras och möjligen även beroende på hundens ålder. Viktigt 

är också hur hunden sköts med till exempel bad och hur ofta. Hundens allergener finns 

på kläder, andra textilier etc. och kan spridas till andra lokaler. Personer med allergi kan 

då riskera att ofrivilligt bli utsatta för indirekt hundkontakt. Det innebär att de kan få 

allergiska symtom utan att själva faktiskt ha träffat hunden. De personer som är mest 

känsliga kan drabbas av uttalade symtom som t.ex. astma. Det är därför angeläget att 

minska mängden av hundallergener i offentliga miljöer.  Det är svårt att helt kunna 

sanera allergener från hundar. Mängden allergen påverkas av hur lokalen är utformad 

med mattor och stoppade möbler m.m. Även lokalens ventilation har betydelse.  Det är 

viktigt att hålla allergenhalten på en så låg nivå som möjligt i lokalerna. Därför behöver 

bl.a. materialval och rutiner för rengöring, tvätt och städning anpassas så att 

förekomsten av hundallergen minimeras. Det är också viktigt att eventuellt begränsa 

vilka utrymmen hunden ska ha tillträde till (Socialstyrelsen 2014) 

 

Smitta och smittspridning  

I kontakten mellan hund och människa finns risker för överföring av vissa 

mikroorganismer, som kan orsaka sjukdom hos såväl människa som hund, så kallad 

zoonos. Hundar kan även fungera som s.k. passiva vektorer och föra vidare människors 

bakterier och virus, t.ex. calicivirus (vinterkräksjuka). Det är viktigt att vara medveten 
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om detta och arbeta för att förhindra att smitta överförs när en hund ska arbeta i en vård- 

eller omsorgsverksamhet.  Riskbedömning när det gäller smitta omfattar både 

hundekipaget och den enskilde, liksom personal och eventuella besökare i 

verksamheten.  

 

Bakteriella infektioner orsakade av hundar uppstår vanligen genom bett. Specialtränade 

hundar, som t.ex. vårdhundar, är dock en så speciell grupp av hundar att sannolikheten 

för att hundbett ska förekomma måste anses som minimal. Rutiner för städning, 

rengöring och desinfektion anpassas för att förebygga risk för smittspridning, för i vilka 

situationer hunden inte får ha kontakt med enskilda eller med personal och i vilka 

utrymmen hunden får eller inte får vistas (Socialstyrelsen 2014). 

 

Fysiska skador  

När beslut tas att använda vårdhund i verksamheten får det inte innebära någon risk för 

fysiska skador för vare sig enskilda eller personal. Det får heller inte innebära några 

fysiska risker för besökare.  Vårdgivaren och arbetsgivaren har ett ansvar för att 

identifiera eventuella risker och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga olycksfall. 

Exempel på risker kan vara bett av hund eller fallolyckor orsakade av hunden själv eller 

av hundens tillbehör som placerats olämpligt. Inte heller hunden ska behöva riskera att 

drabbas av skada, genom olyckshändelse eller genom aggressivt beteende, från en 

enskild eller personal. Hunden får inte heller på annat sätt påverkas negativt genom sin 

närvaro och medverkan i verksamheten (Socialstyrelsen 2014). 

 

 

Hundrädsla  

Verksamhetsansvarige måste planera så att den som är hundrädd inte behöver komma i 

oönskad kontakt med en hund. Även om ingen i verksamheten var hundrädd eller 

upplevde obehag när vårdhunden introducerades, kan situationen förändras i framtiden. 

Arbete med hund inom vård och omsorg ska inte innebära att resurser tas från den 

löpande verksamheten på ett sådant sätt att det medför en ökad arbetsbörda och stress 

för de arbetstagare som inte är direkt inblandade i arbetet med hunden. Lika viktigt är 

att verksamhet med hund inte medför att enskilda, som inte tar del av hundens insatser, 

får sämre vård eller omsorg (Socialstyrelsen 2014). 
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Utbildning av vårdhund 

Utbildningen av en blivande vårdhund finns i Drösarp Skåne . Utbildningen inleds med 

ett test av hunden för att se om den är lämplig att utbildas till diplomerad vårdhund. Vid 

testet ser bedömarna främst på samspelet mellan förare och hund och på hundens 

reaktioner i olika situationer. Alla hundraser kan arbeta som vårdhundar. För att arbeta 

som vårdhund ska hunden vara social, trygg, ha lätt för att samarbeta och skapa god 

kontakt med andra människor. Utbildningen pågår under ett år på halvfart och är till 

största delen praktisk. Utbildningen avslutas med en avslutande test för diplomering. En 

vårdhund arbetar alltid kopplad och under tillsyn av sin förare. Vårdhunden arbetar på 

remiss från läkare, sjuksköterska, lekterapeut, eller arbetsterapeut. Det ska alltid finnas 

en vårdplan och den ska kontinuerligt uppdateras. Hunden måste alltid kunna förhålla 

sig lugn i möten med människor med ovanliga beteenden exempelvis med yvigt 

rörelsemönster. Hunden ska tycka om möten med nya människor och spontant ta 

kontakt på ett balanserat sätt (Vårdhundskolan 2013). 

 

Litteraturgenomgång  

Vårdhund i arbete med somatiskt sjuka äldre 

WHO´ s definition av äldre delas in i två kategorier. Den första kategorin är yngre äldre 

som är 65 år till 79 år. Den andra kategorin är äldre äldre, d.v.s. personer som är 80 år 

och äldre (Dehlin & Rundgren 1995). Att använda hund i arbetet med somatiskt sjuka 

kan bidra till att öka deras aktivitet på flera olika sätt. Hunden distraherar oss till 

aktivitet. Ibland gör individen extra ansträngningar utan att märka det själv då 

fokuseringen ligger på hunden (Lundström & Blusi 2012). En av orsaken till att 

aktiviteten ökar kan vara att hunden motiverar att delta i aktiviteten (Velde et al. 2005). 

För att träna motorik och balans kan övningen bestå av att kasta boll till hunden. Det 

beskrevs i studien att uppgiften kändes meningsfull då man gör något även för hunden. 

Hunden viftar på svansen och är glad för hundar tycker ofta om att leka med bollar. Att 

öka meningsfullheten, att känna sig behövd och tillfredsställd kan öka med användning 

av djur i vården. Att utföra verkliga arbetsuppgifter som t.ex. promenader med hunden 

då den ska rastas istället för påhittade åtgärder kan vara meningsfullt (Håkanson et al. 

2008).  

 

I en studie angående vuxna som drabbats av stroke har man jämfört resultatet av 
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rehabilitering med och utan hjälp av vårdhund. Deltagarna som haft hjälp av 

vårdhunden ökade sin gånghastighet och gångmönstret blev förbättrat i jämförelse med 

de som använde kryckor. De som rehabiliterades med hjälp av hund hade ett anpassat 

halsband som de höll i under promenaden. De följde hunden utan att tänka på sin 

gångförmåga. Deltagarna som inte hade hjälp av hunden hade krycka att stötta sig med 

vid gångträning. Kryckan blev deras fokus på att lära sig gå. Träningen med hunden 

upplevdes inte alls så monoton då hunden stannade lite då och då. Ibland för att kissa 

eller att hälsa på någon som kom förbi. Det var positivt för deltagarna då den 

vardagsliknande miljön var positiv för de som deltog (Rondeu et al. 2010). Att hundar 

kan användas i rehabilitering för att förbättra rörlighet, styrka och balans men även 

förbättra genom dagliga göromål med hunden såsom borstning, klippning och att inte 

förglömma att klappa hunden råder det inget tvivel om enligt en kvalitativ fallstudie 

inom arbetsterapin (Velde et al. 2005).  

 

Motivationen är viktig i rehabiliteringen. Ett bra välbefinnande är en viktig faktor för 

motivationen (Siegert & Taylor 2003). För att få ett aktivt deltagande och följsamhet i 

rehabiliteringen behövs motivation. Olika teorier finns vad som påverkar motivation 

och målsättning hos en person. En teori är att förmågan att vilja och att uppnå ett mål 

hör ihop med känslor. Om målen är värda att kämpa för och ger energi påverkar det 

graden av välbefinnandet. Vilka faktorer som påverkar vårt välbefinnande och vilka 

satsningar som bör göras är av stor vikt att ta reda på (Siegert & Taylor 2003). 

Rehabilitering med hund kan öka motivationen undermedvetet. Det grundar sig på 

positiva sinnesupplevelser. Att påvisa detta i form av en självrapportering går inte då det 

är undermedvetet. Däremot kan man se på ansiktsuttryck, nyfikenhet, sociala 

interaktioner, tillgivenhet, glädje och hormonpåverkan när hundkontakt finns (Wolfarth 

et al. 2013). 

 

Enligt en kvantitativ studie genomförd i Härnösand 2012 hade samtliga av de äldre som 

tränade med hunden efter avslutad träningsperiod ökat sin grad av livskvalitet eller 

förbättrat sin ADL-förmåga. Samtliga i gruppen blev mer positivt inställda när de 

erbjöds att vara med i olika aktiviteter på boendet. De flesta blev också mer sociala och 

pratade mer med sina medboende än tidigare. Samtliga blev mer motiverade till träning 

när vårdhunden användes som metod än vad de varit tidigare, då de tränade på vanligt 

sätt. Personerna var också mer motiverade till att själva i så stor utsträckning som 
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möjligt klara sin personliga vård (Lundström & Blusi 2012). 

 

Vårdhund i arbete med personer med demenssjukdom 

Demenssjukdom enligt ICD-10 kriterierna är en hjärnsjukdom av vanligtvis kronisk 

eller fortskridande art. De högre kortikala funktionerna, inkluderande minne, tänkande, 

orientering, förståelse, räkneförmåga, inlärningsförmåga, språk och omdöme är störda. 

Däremot är medvetandet inte grumlat. Försämringen av kognitiva funktioner åtföljs ofta 

av och föregås ibland av försämring av känslomässig kontroll, socialt beteende eller 

motivation. För diagnos ska symtomen ha funnits under åtminstone 6 månader (Dehlin 

& Rundgren 2007). 

 

Demens enligt DSM-IV leder till nedsatt korttids- och långtidsminne. Försämrat 

korttidsminne med oförmåga till nyinlärning. Nedsatt långtidsminne innebär att 

patienten inte kommer ihåg personligt relevant information. Minst ett av följande 

symtom: oförmåga till abstrakt tänkande, eller minskande omdömesförmåga, eller andra 

störningar av högre kortikal funktion som afasi, apraxi, agnosi, personlighetsförändring 

eller konstruktionssvårigheter eller förändring av premorbida drag. Försämringen av de 

intellektuella funktionerna medför en allvarlig störning av individens sociala eller 

yrkesmässiga funktion. Kriterierna för konfusion får inte vara uppfyllda. En 

underliggande organisk orsak bör kunna påvisas. Går inte detta kan en underliggande 

organisk orsak ändå antas föreligga om tillståndet inte tillfredsställande kan förklaras av 

någon icke-organisk orsak, som exempelvis depression (Dehlin & Rundgren 2007). 

 

Den forskning som finns angående personer med demens sjukdom och djurterapi är 

positiv. Det har upplevts att vårdhunden har en lugnande verkan på dementa (Edberg & 

Wijk 2014). En kvalitativ pilotstudie i USA visade att den sociala interaktionen mellan 

de dementa boende på vårdhem ökade signifikant från första till sista veckan av 

vårdhundsträffar som pågick dagligen i tre veckor. Behovet av lugnande läkemedel 

minskade under studiens gång och de agiterade perioderna minskade men effekten hade 

försvunnit tre veckor efter studiens avslutande. Personal och anhöriga kommenterade 

ofta under studiens gång hur alerta och lyhörda de boende var och att de pratade mycket 

om hundarna (Richeson 2003). 
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Äldre dementa blev i en observationsstudie på ett äldreboende presenterade för tre hun-

darna i olika storlek, en robothund, en mjuk leksakshund och en tecknad hund. Dessu-

tom fick de se en film med valpar. I studien berättade att de äldre dementa att hunden 

såg ut som deras de hade haft, att valpen var söt och hunden slickade mig mm. Även om 

de riktiga hundarna fick mest uppmärksamhet så visades en hel del intresse mot de 

andra stimuli också. Filmen med valpar gavs mycket uppmärksamhet då de engagerade 

sig i att titta på filmen längst tid. Minst respons gavs till en leksakshund och en teckning 

av en hund men det skilde sig tydligt också mellan storleken på hundarna. Den största 

hunden, en storpudel gavs mest respons och den mellanstora lite mindre medan den 

minsta hunden fick minst uppmärksamhet (Marx et al. 2010).  

 

En australiensisk undersökning visade att en vårdhund tillsammans med minnesterapi 

ledde till att den medicinska behandlingen kunde behållas på samma nivå och inte ökas, 

som förväntats i en grupp med 45 personer med demens sjukdom.  I kontrollgruppen 

som bara fick minnesträning märktes inte samma positiva effekt (Manimalisrapporten 

2009). 

 

Läkemedel till äldre 

Under de senaste 20 åren har förskrivningen av läkemedel till personer över 75 år ökat 

med 70 procent. I de särskilda boendena har ökningen varit påtaglig. Nya läkemedel och 

behandlingsmetoder sägs vara orsaken till den ökade förskrivningen (Socialstyrelsen 

2009). 

Läkemedelsupptag, fördelning, omvandling och utsöndring av läkemedel förändras i 

stigande ålder. Läkemedlen stannar oftast kvar längre i kroppen vilket medför en 

förlängning av verkan och även risken av biverkningar ökar (Tsujimoto et al. 1989).  

 

Hos äldre personer är läkemedelsanvändningen hög och därmed blir läkemedelsbiverk-

ningarna vanliga. Hjärt-kärlläkemedel, anti inflammatoriska medel, blodförtunnande, 

smärtstillande och psykofarmaka orsakar ofta läkemedelsbiverkningar hos äldre. Exem-

pel på psykofarmaka är sömnmedel, lugnande medel, antidepressiva medel och läkeme-

del mot psykoser. De kan ges både vid behov men även kontinuerligt.  Dåsighet, förvir-

ring, påverkan på rörelseapparaten, blodtrycksfall, fall och besvär från mag- och tarm är 

biverkningar som äldre är särskilt känsliga emot. (FASS 2014). 
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Oxytocin 

Forskning har visat att det idag finns tillräckliga bevis för att djur har en hälsofrämjande 

effekt på människor. Djur har en lugnande inverkan på oss och stressen minskar 

därmed. I vår kropp har vi ett hormon, oxytocin som vid beröring av djur frisätts. Vid 

beröring av djur frisätts detta hormon och det minskar aggressioner, ångest, och 

eventuellt också stress. Oxytocin skapar också en lugn sinnesstämning och påverkar 

människors sociala förmåga (Beck-Friis et al. 2007, Håkansson et al. 2008). 

 

Oxytocineffekterna vid kontakt med vårdhund finns det inte fullständigt bevis på ännu 

men det pekar på att människa-djur interaktionen ökar oxytocin nivåerna i människan. 

Stressnivåerna minskar enligt forskning vid kontakt med vårdhund. Vid mera långvariga 

kontakter och vid upprepad kontakt med en hund blir det större effekter.  Även 

människa-djur interaktionen är starkare när man träffar en bekant hund (Beetz et al. 

2012). 

 

Införande av vårdhund i Uppsala kommun  

Äldrenämnden i Uppsala kommun antog 1 mars 2006 en policy att införa djur i vården. 

Utvecklingen att erbjuda hundkontakt som stöd i omvårdnaden har sedan dess kommit 

långt. Citat från beslutet: ”I många fall kan kontakten med husdjur tillföra ett värde i 

vården och omsorgen om äldre”, ” Husdjur är tillåtna vid kommunens vårdboende” 

”Yttersta ansvaret åligger enhetschefen” (Sellgren 2010). 

 

Hösten 2006 påbörjas planeringen för att starta ett pilotprojekt på en nystartad demens 

boende i Uppsala kommun. Kommunen beviljade stimulansmedel för att införa verk-

samheten med vårdhund. Första vårdhundsekipaget utbildades våren 2007.  Legitimerad 

personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster utbildades parallellt 

med vård- hundsekipaget för att kunna skriva remiss på hundaktivitet/träning för de bo-

ende. Information gavs till omvårdnadspersonalen angående risker och möjligheter med 

hundinförandet. Hundinförandet räknas in i den ordinarie verksamheten. Diskussioner 

fördes med alla anställda på boendet för att utforma verksamheten på bästa sätt för både 
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de boende och för personalen. Skriftliga riktlinjer utarbetades i samverkan med vård-

hundsskolan.  

 

Sedan hösten 2007 har intresset för vårdhund på boenden ökat i Uppsala kommun och 

verksamhetschefer efterfrågar stöd ekonomiskt för att utbilda vårdhundteam samt att ar-

beta fram riktlinjer och lokala rutiner för just deras verksamhet. 

 

Verksamheten har sedan dess vuxit och utvecklas. I Äldrenämndens planering för 2010 

- 2012 står följande:  

"Forskning och praktisk erfarenhet har påvisat att djur i vården kan ha en positiv 

påverkan för hälsa, välbefinnande och livskvalitet för äldre. Djur i vården kan göra det 

lättare att hantera särskilda påfrestningar av både psykisk, social, fysisk och medicinsk 

art.” (Sellgren 2010). 

 

Syftet med att starta vårdhundsteam i Uppsala var att minska behovet av psykofarmaka 

hos de boende. Uppsala kommun ser vårdhunden som en form av terapi. Kontakt med 

vårdhund har visat positiva resultat för vårdtagare som tidigare haft svårt att svara på 

behandling. När vårdhund finns i närheten ska behovsläkemedel inte behövas enligt an-

svarig läkare (Sellgren 2010).  

 

 

Distriktssköterskans och sjuksköterskans roll och ansvar 

 

Distriktssköterskans och sjuksköterskans kompetensbeskrivning kräver i arbetet bland 

annat förmåga till självständighet och ett förhållningssätt som är byggt på evidensbase-

rad kunskap. Arbetet ska bygga på ett etiskt och ett holistiskt förhållningssätt. Att ha re-

spekt för patientens integritet, självbestämmande samt unikhet är ett etiskt förhållnings-

sätt. Det holistiska förhållningssättet bygger på patientcentrerat helhetsperspektiv. Även 

arbetet utifrån uppsatta folkhälsomål finns beskrivet i kompetensbeskrivningen för di-

striktssköterskans ansvarsområde (Distriktssköterskeföreningen 2014, Socialstyrelsen 

2005). Sjuksköterskans arbete ska även utgå från International Council of Nurses etiska 

kod som innebär följande fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att före-

bygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Denna kod ses som en väg-

ledning i att handla i överensstämmelse med sociala värderingar och behov (Socialsty-

relsen 2005). 



 

 

11 

 

 

 

 

Diffusion of innovations i omvårdnaden 

Diffusion of innovations är översatt ett tankesätt, en teori om spridning av en idé eller 

produkt som uppfattas som ny i en grupp och om hur dess idéer omsätts i praktiken. In-

förandet av innovationen har flera steg. Dessimination är det första steget och handlar 

om hur idén sprids till de som ska använda innovationen. Nästa steg är adoption och 

handlar om antagande om hur mottagarna anammat innovationen och om deras intent-

ion att använda den. Det tredje steget är implementeringen, användandet i gruppen och 

det sista steget är maintenance, det understödjande och långsiktiga användandet. För att 

ta till sig en ny innovation behövs kunskap om vad den kan användas till. Det finns i en 

grupp personer olika sätt att ta till sig och anamma nya innovationer. De kan delas in i 

de personer som är äventyrliga och gärna testar nya idéer, de som är respekterande, ge-

nomtänkta, skeptiska och traditionella. De flesta ligger lite i mitten, d.v.s. genomtänkta 

och skeptiska och det är viktigt att tänka på detta vid införandet av något nytt. Relativ 

fördel och kompabilitet påverkar hastigheten av hur en innovation tas emot i gruppen. 

Att tänka på är om innovationen är bättre än det den ska ersätta och om den passar de 

tänkta mottagarna (Rogers 1995). 

 

Problemformulering 

Vårdpersonal har ett arbete där god omvårdnad och individanpassad vård ska ligga som 

fokus i deras arbete (Svenson 2007). Det yttersta ansvaret ligger hos sjuksköterskan på 

det särskilda boendet att god omvårdnad och individanpassad vård sker.  

Sjuksköterskans uppgift är att ta tillvara det friska hos varje individ, att förebygga 

hälsorisker och att motivera till förändring. Sjuksköterskan ska också kunna bedöma 

patientens resurser och förmåga till egenvård, undervisa och stödja med syfte att främja 

hälsa och förebygga ohälsa. Personer med demenssjukdom har ofta svårt att 

kommunicera med omvärlden vilket försvårar arbetet kring dem. Att som personal gissa 

sig till vad patienten upplever är svårt (Edberg & Wijk 2014). Den forskning som finns 

angående personer med demens sjukdom och djurterapi är positiv. Det har upplevts att 

vårdhunden har en lugnande inverkan på personer med demens men även för personer 
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med andra sjukdomar. Att ha kunskap om vårdhundens betydelse och att kunna 

rekommendera behandlingsmetoden som distriktssköterska kan vara av stor betydelse 

för den enskilde patienten. 

Det är av stort intresse att studier görs inom detta område då svensk sjukvård ska 

bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Få vetenskapliga studier har gjorts 

som kan visa på eventuell effekt inom detta område. Denna studie vill belysa 

vårdpersonalens erfarenheter av och reflektioner om vårdhund i verksamhet på boende 

för somatiskt sjuka äldre och personer med demenssjukdom. Författarna har heller inte 

hittat vetenskapliga studier som belyser personals upplevelser av vårdhundens besök 

och inte heller studier som beskriver effekter av vårdhundsbesök. Detta är viktigt för att 

ha möjlighet att arbeta mot samma mål på avdelningen. Samt att ge vårdhunden största 

möjliga möjlighet att ge patienten en positiv upplevelse.  

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka vårdpersonalens och ledningsgruppens beskrivning 

av verksamheten med vårdhund samt deras erfarenheter av och reflektioner om 

vårdhundens betydelse för personer med demenssjukdom och äldre somatiskt sjuka 

samt deras vård. 

 

Metod 

Design 

En intervjustudie med en beskrivande design har genomförts (Polit & Beck 2008). 

Målet med studien var att ge en bild som är rättvis av människans egenskaper eller deras 

förhållanden samt hur ofta fenomenet uppträder. Deskriptiva studier har som syfte att 

observera, beskriva och att dokumentera naturliga delar av situationer som finns 

naturligt och kan även fungera som antaganden och teoriutveckling som utgångspunkt. 

 

Beskrivning av äldreboendet där intervjuerna genomfördes 
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De personer som valdes ut att intervjua arbetar på ett boende som ligger i Uppsala kom-

mun och där vårdhund funnits sedan 2010.  Det är ett demensboende och ett omsorgsbo-

ende för äldre som är byggt 2001.  I boendet finns två avdelningar för personer med de-

mens med sammanlagt 17 platser på varje avdelning samt en avdelning för somatiskt 

sjuka äldre med 17 platser. Sammanlagt finns 51 lägenheter/enheter. Alla enheter har ett 

eget pentry och hygienutrymme. På omvårdnadsenheten vårdas boenden som behöver 

träning fysiskt, kognitivt, socialt och psykiskt. De somatiskt sjuka äldre träffar vårdhun-

den två gånger i veckan och de demenssjuka träffar vårdhunden en gång i veckan. 

 I personalen ingår en verksamhetschef, en administratör, tre sjuksköterskor, en sjuk-

gymnast, en arbetsterapeut samt undersköterskor och vårdbiträden. Cirka femtio perso-

ner arbetar i huset i team där sjuksköterskorna har ansvar för en enhet var. Även vård-

hundsförare och volontärer finns i huset vissa dagar. I dagsläget arbetar 2 vårdhundsfö-

rare på boendet och de är anställda av boendet.  

När olika problem uppstår kring en enskild boende kan remiss skrivas av legitimerad 

personal på hundassisterad aktivitet som sedan sker enskilt eller i grupp. De boendens 

problem och svårigheter diskuteras på team möten, eller i personalgruppen som tar upp 

frågan med legitimerad personal. När problemet kartlagts skrivs remiss och mål med ak-

tiviteten. Vårdhundföraren träffar den boende för att se hur denne reagerar på vårdhun-

den. Remisskrivande personal diskuterar sedan med vårdhundsföraren och en plan tas 

fram vad som är lämpligt utifrån problemställningen och målformuleringen. Hundföra-

ren träffar sedan den boende vid 6-10 tillfällen. Anteckningar förs av vårdhundföraren 

där aktivitetens innehåll och hur den boende interagerat med vårdhunden. En samman-

fattning görs efter vårdhundsaktiviteten av vårdhundsföraren. Resultatet utvärderas och 

eventuella fortsatta vårdhundsaktiviteter planeras med den remisskrivande personalen 

och vårdhundsföraren. Resultatet följs sedan upp på team möten på respektive avdel-

ning. Tillväga gångsättet att arbeta med hunden kan skilja hos de olika målgrupperna 

somatiskt sjuka och demenssjuka. Hundens unika sätt att motivera är dock den samma. 

Verksamheten finansieras inom ramen för den budget som finns på boendet.  

 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp personal som arbetar med somatiskt sjuka 

äldre 

Ett bekvämlighetsurval har gjorts enligt Polit och Beck (2008). Inklusionskriterierna var 

att deltagarna som intervjuades skulle arbeta på en rehabiliteringsavdelning för äldre där 
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man har eller haft besök av vårdhund.  Intervjustudien genomfördes i Uppsala län på 

boende för äldre med rehabiliterande inriktning. Både män och kvinnor med olika 

yrkesutbildningar, erfarenheter och åldrar intervjuades. Det var sju kvinnor och en man 

som intervjuades. Åldern i gruppen varierade mellan 23 och 63 år med en 

genomsnittsålder på 30,8 år.  Totalt åtta personal tackade ja att delta i studien. Alla 

tillfrågade deltog. 

 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp personal som arbetar med personer med 

demenssjukdom 

Ett bekvämlighetsurval har gjorts enligt Polit och Beck (2008). Inklusionskriterier för 

deltagarna som skulle intervjuas var att de skulle arbeta på en avdelning för personer 

med demenssjukdom som har eller haft besök av vårdhund.  Intervjustudien 

genomfördes på boende för personer med demenssjukdom i Uppsala län. Både män och 

kvinnor med olika erfarenheter, åldrar och olika yrkesutbildningar intervjuades. Det var 

sju kvinnor och en man som intervjuades. Totalt nio personer tillfrågades. Totalt åtta 

personal tackade ja att delta i studien. Åldern varierade från 28-37 år med en 

genomsnittsålder på 32,6 år.  En tackade nej att delta i studien då hon tyckte det var 

obehagligt att bli inspelad. 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp personal i ledningsgrupp 

För att få mera information om hur rehabiliteringen med hund startat och går till 

intervjuades även Verksamhetschefen, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt 

ansvarig vårdhundsförare på boendet. Inklusionskriterierna för deltagarna som 

intervjuades var att de skulle tillhöra ledningsgruppen på boendet. Intervjuerna 

genomfördes på boendet i Uppsala län i deltagarnas konferens rum samt 

vårdhundförarens lokal. Åldern i gruppen varierade mellan 27 och 63 år med en 

medelålder på 39,6 år. Alla av kvinnligt kön. Totalt tillfrågades 5 personer och samtliga 

tackade ja till att delta i studien. Dessa 5 var gemensamt ansvariga för avdelningen  

 

 

Datainsamlingsmetod, personal som arbetar med somatiskt sjuka 

Intervjuerna genomfördes under våren och hösten 2014 på somatiskt boende för äldre. 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide. Ex på frågor och frågeområden 
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är ”Kan du berätta hur besöket av vårdhund går till?”, ”Vad sker mellan mötet mellan 

hund och patient?”, ”Är du som personal involverad i besöket? En provintervju 

genomfördes innan för att prova intervju frågornas trovärdighet och för att författarna 

skulle öva på intervjutekniken. Handledaren lyssnade igenom provintervjun. 

Provintervjun ingår inte i studien då den genomfördes på avdelning där vårdhund endast 

varit på utbildning. Några frågor ändrades i intervjuguiden för att få ett flöde i intervjun. 

Intervjuguiden var semistrukturerat utformad med öppna frågor och med möjlighet att 

ställa följdfrågor, t.ex. ”Kan du berätta mera?”. En surfplatta användes för att spela in 

intervjuerna så att författaren senare skulle kunna lyssna på svaren. Intervjuerna tog 

mellan 3-57 minuter och svaren transkriberades sedan ut ordagrant av författaren. Den 

korta intervjun på endast 3 minuter togs med i studien då den ändå gav svar på flera av 

författarnas frågor som hade betydelse för studien. 

 

Datainsamlingsmetod, personal som arbetar med personer med demenssjukdom 

Under våren och hösten 2014 genomfördes intervjuerna av författaren till studien. 

M.B. utförde intervjuerna på boende för personer med demenssjukdom. En 

intervjuguide användes vid intervjuerna. Exempel på frågor och frågeområden är ”Kan 

du berätta hur besöket av vårdhund går till?”, ”Vad sker i mötet mellan hund och 

patient?”,” Är du som personal involverad i besöket?  För att öva på intervjuteknik och 

för att prova intervjufrågornas trovärdighet genomfördes en provintervju. Handledaren 

lyssnade därefter igenom provintervjun. Provintervjun gjordes på en avdelning där 

vårdhund endast varit under utbildning och togs därför inte med i materialet.  Några 

frågor ändrades i intervjuguiden för att få ett flöde i intervjun. Frågorna var 

semistrukturerat utformade med öppna frågor och med möjlighet att ställa följdfrågor, 

exempel på följdfråga ”Hur menar du?”. Intervjuerna spelades in på surfplatta så att 

författarna senare skulle kunna lyssna på svaren. Intervjuerna tog mellan 8-45 minuter 

och svaren transkriberades sedan ut ordagrant av författaren. 

 

Datainsamlingsmetod, personal i ledningsgrupp 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2014 på somatiskt boende för äldre. 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide. Frågor utformades till 

verksamhetschefen, sjuksköterskan, arbetsterapeuten och vårdhundsföraren som passade 

in i deras arbetsområde. Sjukgymnasten var sjuk så där fick författaren svaren via mail. 

Inga följdfrågor kunde då ställas. Exempel på frågor till verksamhetschefen ”Ser du 
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något negativt med hunden som chef?”, ”Hur tror du personalen ser på besöket?”, ” Vad 

säger personalen till dig?”. Frågor till sjuksköterska ”Det är du som skriver remiss?”, ” 

Har du sett någon effekt av besöken?”. Frågor till arbetsterapeut och 

sjukgymnast ”Berätta om hur besöket av vårdhund går/gick till?”, ”Brukar ni anpassa 

hund efter individ?”. Frågor till vårdhundsföraren ”Kan du berätta lite om 

utbildningen?”, ”Hur ska hunden vara då för att kunna få bli vårdhund, Några speciella 

egenskaper den bör ha?”. En provintervju genomfördes innan för att prova intervju 

frågornas trovärdighet och för att författarna skulle öva på intervjutekniken. 

Handledaren lyssnade igenom provintervjun. Provintervjun ingår inte i studien då den 

genomfördes på avdelning där vårdhund endast varit på utbildning. Några frågor 

ändrades i intervjuguiden för att få ett flöde i intervjun. Intervjuguiden var 

semistrukturerat utformad med öppna frågor och med möjlighet att ställa följdfrågor, 

t.ex. ”Kan du berätta mera?”. En surfplatta användes för att spela in intervjuerna så att 

författaren senare skulle kunna lyssna på svaren. Intervjuerna tog mellan 45-53 minuter 

och svaren transkriberades sedan ut ordagrant av författaren. 

 

Tillvägagångssätt  

Intervjuer av personal som arbetar med somatiskt sjuka  

Författaren till studien skickade mail till verksamhetschefen som har ansvar för boendet 

för äldre. Verksamhetschefen gav sitt medgivande att studien fick genomföras på 

omsorgsenhet för äldre. Författaren presenterade sitt arbete i form av ett 

informationsbrev samt förfrågan gällande deltagande i studien. Inklusionkriterier gavs 

skriftligen till verksamhetschefen. Verksamhetschefen utsåg vårdhundsföraren som den 

sammankallande länken. Vårdhundsföraren tog kontakt med personalen och berättade 

om studien. Personalen och vårdhundsföraren utsåg en dag då de som skulle intervjuas 

arbetade och författaren fick information om detta. Datum för intervjuerna bokades efter 

detta. Personalen fick information om studiens syfte och frågeställningar. Personalen 

som valde att delta i studien informerades skriftligt och muntligt att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville utan motivation. 

Intervjumaterialet behandlades konfidentiellt och att den enskilde deltagaren inte kunde 

identifieras.  

 

Intervjuer av personal som arbetar med personer med demenssjukdom 

Verksamhetschefen som har ansvaret för avdelningar med boende med demenssjukdom 
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kontaktades via mail av författaren till studien. Verksamhetschefen gav sitt medgivande 

att studien fick genomföras på enheten för personer med demenssjukdom. Författaren 

presenterade arbetet i ett informationsbrev, i skriftlig förfrågan om deltagande i studien 

och inklusionskriterier skriftligen. Verksamhetschefen utsåg vårdhundsföraren att 

samordna intervjuerna. Vårdhundsföraren berättade om studien för personalen och 

personalen fick utse en dag som skulle passa för intervjuerna och författaren fick 

information om detta och datum bokades. Personalen som valde att delta i studien 

informerades skriftligt och muntligt att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta intervjun när de ville utan motivation. Information gavs om studiens syfte och 

frågeställningar och att intervjumaterialet behandlades konfidentiellt och att den 

enskilde deltagaren inte kunde identifieras.  

 

Intervjuer av personal i ledningsgrupp  

För att få mera information om hur rehabiliteringen med hund startat och går till 

bestämdes att även Verksamhetschef, arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast och 

vårdhundsförare på boendet skulle intervjuas. Genom samma tillväga gångsätt ordnades 

dessa intervjuer med hjälp av vårdhundsföraren samt verksamhetschefen. 

Vårdhundsföraren kontaktades och hon utsåg en dag som passade verksamheten då 

intervjuerna kunde genomföras. Personalen informerades om studiens syfte och 

frågeställningar. Personalen som valde att delta i studien informerades skriftligt och 

muntligt att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun när de 

ville utan motivation. Intervjumaterialet behandlades konfidentiellt och att den enskilde 

deltagaren inte kunde identifieras.  

 

Dataanalys 

Dataanalys somatiskt sjuka äldre  

Processen för tillväga gångsättet vid analys av intervjutexter enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är att hela texten lästes upprepande gånger så att känslan för helheten 

infann sig. De meningar och fraser som var relevant information som svarade på syftet 

plockades ut. Även text som var omgivande togs med så att meningsbärande enheten 

kvarstod. För att korta ner texten men ändå behålla allt innehåll kondenserades 

enheterna. De kondenserade enheterna kodades och grupperades i kategorier för att 

återspegla budskapet i intervjuerna. Koderna jämfördes för att se likheter och olikheter. 

Resultatet av de granskande koderna resulterade i tre subkategorier och sex kategorier. I 
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varje steg i analysprocessen har författaren sett tillbaka i grundmaterialet och på så sätt 

kunnat återkoppla till syftet med studien. Flera justeringar har gjorts under processens 

gång. Under analysarbetet har återkommande diskussioner förts med handledaren. 

Exempel på arbetet visas i tabell 1. 

 

 

Tabell 1 Exempel på analysprocess äldre 

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Koder Subkategori 

Har du sett någon 
förändring angående den 
boendes mående efter att 
vårdhund besökt 
boendet? så fall vilken typ 
av förändring? Ja man ser 

att de lyser upp. Att det 
tänds något i dom det 
märks att de blir glada. 
 

Man ser att de lyser 
upp. Att det tänds 
något i dom, det 
märks att de blir 
glada. 

Patienterna blir 
glada de lyser upp 

Vårdhunden ger 
glädje 

Berätta om hur besöket av 
vårdhund går till när de 
kommer hit? Alltså de 
brukar vara nere på vi har 
ju typ en sjuk/ 
gymnastiksal här nere. Då 
kommer de hit och gör lite 
grejer och så. Dom Kastar 
käglor och hundarna går 
och hämtar och så där. 

De kommer hit och 
gör lite grejer. Kastar 
käglor som hunden 
hämtar 

Gör lite grejer. 
Kastar käglor 
hunden och hämtar. 

Aktiviteter med 
hunden. 

Är du involverad vid 
besöket någonting som 
personal? Nääää jag 
brukar inte vara med 
liksom vid men vi vet ju 
liksom vilka som brukar 
gå ner och så hjälper vi 
dom ner å så brukar 
vi …..... när vi kommer ner 
tar de som har hundarna 
över. 

Nej jag brukar inte 
vara med. Vi brukar 
hjälpa dem ner till 
lokalen. 

Personal går med 
till lokalen, deltar 
inte. 

Personalens 
deltagande 

 

 

Dataanalys personer med demenssjukdom 

Hela texten lästes upprepade gånger för att få en känsla om helhet. Detta enligt tillväga 

gångsättet vid analys av intervjutexter enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Meningar och fraser med relevant information plockades ut. Omgivande text togs med 

för att meningsbärande enheter skulle kvarstå. Texten kortades ner genom att 

kondensera den men ändå behålla allt innehåll. Koderna klipptes ut och delades upp i 

olika högar där varje hög handlade om samma sak. Därefter lästes koderna i varje hög 



 

 

19 

 

igenom igen för att se vad det verkligen handlade om. De kondenserade enheterna 

kodades och grupperades på detta sätt i subkategorier och kategorier för att tydliggöra 

budskapet i intervjuerna. Koderna jämfördes sedan för att kunna se likheter och 

olikheter. Några koder plockades bort då de inte svarade mot syftet. Granskning av 

koderna gav sex kategorier och 13 subkategorier. Författaren har tillsammans med 

medförfattaren och handledaren diskuterat meningsbärande enheter, kondensering, 

koder, subkategori och kategorier. Exempel på arbetet visas i tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocess personer med demens 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

De leker och 
kastar boll och så 
där och de kan ju 
träna också om 
de behöver röra 
sig.  
Omedvetet tränar 
de? 
Ja för att få 
igång, allting 

De leker och 
kastar boll och 
tränar om de 
behöver det. 
Om de är 
orörliga kan de 
böja sig fram 
och kasta så 
det blir 
omedveten 
träning 

De kastar boll 
och leker, en 
omedveten 
träning 

Planerad aktivitet Hunden 
medverkar i 
olika 
aktiviteter 

Sen har det varit 
olika grupper 
med olika 
boende, det är 
inte alla som 
tycker om hundar 
heller så det har 
vi kommit fram till 
vilka det är som 
har något utbyte 
av det. 

Alla gillar inte 
hundar så vi 
har provat oss 
fram med olika 
grupper för att 
se vilka som 
har utbyte av 
det 

Alla boende 
gillar inte 
hundar så vi 
har provat oss 
fram vilka som 
har utbyte av 
det 

Ointresse av vårdhund.  Betydelsefullt 
med 
patientens 
inställning till 
vårdhund 

Så hon är 
verkligen 
överlycklig och 
med henne har vi 
mest haft glädje 
av det vid 
tandläkarbesök. 

Med den 
boende har vi 
mest haft glädje 
av hunden vid 
tandläkarbesök. 

Hunden har 
mest varit till 
hjälp vid 
tandläkarbesök 

Hjälp vid omvårdnad och vid 
behandlingar/undersökningar. 

Hunden 
medverkar i 
olika 
aktiviteter 

 

 

Dataanalys ledningsgrupp för boendet 

Processen för tillväga gångsättet vid analys av intervjutexter enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är att hela texten lästes upprepande gånger så att känslan för helheten 

infann sig. De meningar och fraser som var relevant information som svarade på syftet 

plockades ut. Även text som var omgivande togs med så att meningsbärande enheten 

kvarstod. För att korta ner texten men ändå behålla allt innehåll kondenserades 

enheterna. De kondenserade enheterna kodades och grupperades i kategorier för att 
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återspegla budskapet i intervjuerna. Koderna jämfördes för att se likheter och olikheter. 

Resultatet av de granskande koderna resulterade i fyra subkategorier och 12 kategorier. I 

varje steg i analysprocessen har författaren sett tillbaka i grundmaterialet och på så sätt 

kunnat återkoppla till syftet med studien. Flera justeringar har gjorts under processens 

gång. Under analysarbetet har återkommande diskussioner förts med handledaren. 

Exempel på arbetet visas i tabell 3. 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Exempel på analysprocess personer i ledningsgrupp 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori 

Ja vi utformar 
övningarna efter 
behovet som den 
boende har. 

Utformar övningarna 
efter behovet som 
den boende har. 

Övningar efter 
den boendes 
behov. 

Den boendes behov 
styr övningarna med 
vårdhunden. 

Vi har ju en vision att 
utöka 

Vi har ju en vision 
att utöka 

Utöka 
verksamheten 
med vårdhund 

Vi har vision att utöka 
verksamheten med 
vårdhund. 

Brukar ni anpassa 
hund efter individ? 
Ja men absolut. När 
vi har minnesträning 
med de boende är 
det ju lättare om 
man kan säga den 
lilla gråa än namn 
för de kommer inte 
ihåg namnen. Sen 
kan man ha kort. De 
flesta mina behöver 
ju träna minnet. 

Absolut. Lättare om 
man säger den lilla 
gråa än namn för de 
kommer inte ihåg 
namnen. 
 

Utnyttjar 
hundens 
utseende i 
minnes -
träningen. 

Minnesträning 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då studien inte riktar sig till patienter har författarna bedömt att tillstånd från 

forskningsetiska rådet inte behövs. Tillstånd ansöktes och inhämtades från ansvarig 

verksamhetschef på boendet. Både muntlig och skriftlig information gavs till den 

berörda personalen innan intervjuerna påbörjades. Den skriftliga informationen gavs i 

form av informationsbrev. Personalen som intervjuades tillfrågades inför intervjun vid 

varje tillfälle att den förstått informationsbrevet. I informationsbrevet framgick klart och 

tydligt att deltagandet var frivilligt och att informanten kunde avbryta intervjun när som 

helst och lämna sitt deltagande utan att det skulle bli några personliga konsekvenser. 
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Samma frågor ställdes till personalen på avdelningarna för att öka studiens 

tillförlitlighet. Det framgick i informationsbrevet att undersökningsmaterialet skulle och 

har förvarats inlåst och utan tillkomst för obehöriga. Materialet kommer att förstöras när 

examensarbetet är avslutat. Materialet presenteras utan att enskild person kan 

identifieras. 

 

Resultat 

Resultaten är indelade i tre delar och kategorier med subkategorier som styrks med citat. 

 

Resultat somatiskt sjuka äldre 

 Resultaten från intervjuer med omvårdpersonal på boende för somatiskt sjuka äldre i tre 

olika kategorier och sex subkategorier som i tabell 4. 

 

Tabell 4. Översikt av kategorier och subkategorier, äldre  

Kategorier Subkategorier 

Planerade aktiviteter Aktiviteter med hunden 

Vårdhundsbesöket betyder mycket för personalen 
och för omvårdnaden 

Mycket positivt med vårdhund 
Personalens deltagande 
Hjälp i omvårdnaden med vårdhund 

Hund i vården ger positiva fysiska, psykiska och 
sociala effekter för de boende 

Vårdhunden ger glädje 
Vårdhunden stimulerar  

 

Planerade aktiviteter 

 

Aktiviteter med hunden 

Hunden kom två dagar i veckan till boendet. Respondenterna berättade att de gjorde 

aktiviteter som är anpassade till den boende. De kastade bollar och ringar som hunden 

hämtade. Hundspel spelades och då gömdes hundgodis av de boende under små koppar 

som hunden letade på. Hunden fick hoppa över hinder och bowling spelades med 

hunden som klothämtare. Aktiviteter som att gosa och klappa hunden var populärt och 

engagerande. Ibland om vädret tillät blev det även promenader utomhus.  

 

”Dom klappar hunden och pratar å sen hoppar den i ringen och hoppa över bollen” Ä6 

 

Vårdhundsbesöket betyder mycket för personalen och för omvårdnaden 
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Mycket positivt med vårdhund 

I intervjuerna beskrev respondenterna att det var mycket positivt och uppskattat med att 

vårdhunden kom till arbetsplatsen och att de tyckte att det inte fanns något negativt att 

säga om att vårdhunden kom. Personalen tyckte det var kul och de blev glada då hunden 

kom. Personalen och patienterna pratade om hunden och tittade på bilder även de dagar 

som inte hunden kom på besök. Önskan fanns dock att hunden skulle komma oftare så 

flera boende kunde delta. 

”Personalen är så glad att hunden ska komma.” Ä3 

 

 

Personalens deltagande 

Personalen deltog inte i aktiviteten med vård hunden men hjälpte de boende ner till 

träningslokalen som var anpassad för vårdhundsaktivitet. Personalen var ibland med och 

tittade vad som hände och vad som gjordes i träningen. De skulle gärna vilja vara mera 

engagerade och vara med i träningarna med de boende och hunden. Personalen såg inte 

vårdhundsbesöket som en arbetsbelastning utan som en avlastning för personalen.  

”Det är ingen arbetsbelastning för oss heller utan bara så toppenbra” Ä7 

 

Hjälp i omvårdnaden med vårdhund 

Bilder fanns på vårdhunden i vissa boendes rum som hjälp i omvårdnaden. Detta t.ex. 

om det var svårt att få någon boende att kliva upp på morgonen. Respondenten berättade 

att det gick mycket lättare om man lockade med hunden även då bara med en bild. De 

boende blev mera motiverade att kliva upp på morgonen då hunden ska komma på 

besök då man inte ville missa besöket av vårdhunden. Personalen tyckte det var lättare 

att prata med den boende om hunden.  

”En del har svårt att komma upp på morgonen då lockar vi med hunden” Ä 7 

 

 Hund i vården ger positiva fysiska, psykiska och sociala effekter för de boende 

 

Vårdhunden ger glädje 

Respondenterna berättade att de boende har blivit mycket gladare och mår mycket bättre 

både fysiskt och psykiskt sedan vårdhundsbesök inleddes. De blev mycket gladare och 

det syntes att de verkligen tyckte om besöket av vårdhund. Det framkom också att de 

boende lyste upp och att något tändes i deras blickar när vårdhunden kom. Lyckan sken 
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i ansiktet. De boende ville inte missa vårdhundsbesöket.  

Vårdhunden stimulerar 

Rörelseträning brukade gå lättare med hjälp av vårdhunden. Ett exempel på en sådan 

träning var då en boende inte kunde röra sina armar efter en stroke. Träningen gick då ut 

på att låta den boende ge tecken till hunden. Hunden skulle t.ex. dansa eller sitta. 

Rörelserna gick då mycket lättare för patienten att göra. Minnet stimulerades även i 

aktiviteten med hund och respondenterna angav att de boende kom ihåg hunden bra.  

 

”De boende älskar hunden så mycket och blir glada då den kommer” Ä5 

”Alla är så glada att hunden ska komma. De liksom lever upp och blir glada.” Ä4 

 

Resultat personer med demenssjukdom 

Författaren har valt att redovisa resultaten från demensavdelningar i sex olika kategorier 

och 13 subkategorier som i tabell 5. 

 

Tabell 5. Översikt av kategorier och subkategorier, personer med demenssjukdom 

Kategorier Subkategorier 

Personalens positiva åsikter och erfarenheter om 
vårdhund 

Personalens åsikter om vårdhund 
 
Allergi/hygien 
 

Hunden medverkar i olika aktiviteter Planerad aktivitet med hunden 
Hjälp vid omvårdnad och vid 
behandlingar/undersökningar 
Tillfälliga besök av hunden på avdelningen 

Vårdhunden är till nytta för patienterna Hunden ger glädje 
Hunden lugnar 
Hunden stimulerar 

Betydelsefullt med patientens inställning till 
vårdhund 

Rädsla 
Ointresse av vårdhund 

Personalen är aktiv vid förberedelser men 
passiva vid besöket 

Personalens roll i vårdhundens besök 
Arbete som föregår besöket 

Möjligheter med vårdhund Önskar mer ”hundtid” 

 

 

Personalens positiva åsikter och erfarenheter om vårdhund 

 

Personalens åsikter om vårdhund 

All personal var positiv till vårdhund, även de som var allergiska och de betraktade 

vårdhunden som en naturlig del i vården. Hunden kom planerat en gång i veckan under 
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ungefär en timmes tid men respondenterna ville att det skulle vara oftare och längre 

träffar.  

”Hur uppfattar du att dina arbetskamrater tänker kring vårdhundens besök och 

betydelse? Bara positivt precis som jag tycker. Vi skulle vilja att de kom oftare 

bara. ”D5 

 

 

 Allergi/Hygien 

Respondenterna berättade att det fanns allergiker inom personalstyrkan och att det har 

anpassats en del för att det skulle kunna fungera att arbeta med hunden. En av 

allergikerna kunde få jobbigt ibland p.g.a. hunden men tyckte ändå det var så bra med 

vårdhund att hon inte ville att det ska sluta. Dessutom var allergikerna olika påverkade 

beroende på vilken hund som besökte vårdenheten, hur länge och var de varit med 

hunden, på avdelningen eller inne i den boendes rum. De gick aldrig in på avdelningen 

med hunden om en allergiker arbetade. En grupp träffade hunden på avdelningen 

eftersom den allergiske som arbetade där inte kände av den hunden medan gruppen från 

den andra avdelningen träffade hunden i samlingssalen eftersom den allergiske i den 

personalgruppen reagerade mera. 

”Nu har vi en av personalen som är allergisk med astma och så det är ju inte alla 

hundar som passar. Och det är klart att om man mår dåligt som personal om någon 

svischar in med en hund så känns inte det så kul. Nu är det bara en som jag vet och hon 

vet vilka hundar hon tål så hon kan hålla sig undan lite då. Det kanske blir extra 

känsligt för henne nu med hundbytet också. Den nya hunden är ju långhårig och det är 

väl värre. Vissa hundar kan hon ju träffa. Hon har inte sagt något om att det är jobbigt 

heller, absolut inte.” D8 

Respondenterna Var överens om att renlighetskrav inte skulle få styra att vårdhund inte 

skulle kunna användas eftersom det var ett hem för de äldre och inget sjukhus. Det 

upplevdes inte som ett problem idag.  

 

Hunden medverkar i olika aktiviteter 

 

Planerad aktivitet med hunden 

Respondenterna berättade att de boende vid den planerade aktiviteten lekte mycket med 



 

 

25 

 

hunden, de spelade t.ex. spel, bowlade och gömde godis åt hunden. En annan aktivitet 

var att de boende gick ut på promenad med hunden och då höll den boende i kopplet 

tillsammans med vårdhundens förare så de boende aldrig hade eget ansvar för hunden. 

En boende fick besök av hunden inne i dennes bostad och hunden har legat i hennes 

säng så hon kunde klappa den. 

”De leker och kastar boll och så där och de kan ju träna också om de behöver röra sig.  

Omedvetet tränar de? Ja för att få igång, allting.” D1 

 

Hjälp vid omvårdnad med hunden 

Hunden har kunnat hjälpa till vid olika händelser i vardagen, t.ex. vid tandläkarbesök 

och dusch. Hunden behövde inte göra något vid dessa tillfällen utan det räckte med att 

hunden var närvarande eller satt i den boendes knä vid tillfället. Respondenterna 

berättade också att de hade bilder på vårdhunden som de kunde visa som hjälp att 

motivera de boende till olika omvårdnadsaktiviteter andra dagar då hunden inte var där 

och att detta fungerade mycket bra. Det var vid denna hjälp till omvårdnad som 

omvårdnadspersonalen blev inblandad i hundens besök och de såg alla det som mycket 

positivt. 

”Man ser ju en skillnad alltså och hunden får vara med ibland vid vissa vårdgrejer 

också. Ja, visa vägen in till duschen ibland och tandläkarbesök och sådana där saker 

och vara med vid tandhygienisten och lite sådant.” D2 

 

Tillfälliga besök på avdelningen 

Ibland kom vårdhundens förare upp till avdelningen med hunden på spontant besök och 

detta var mycket uppskattat och för stunden värt jättemycket. Hunden gav sällskap och 

ett avbrott i vardagen. Respondenterna berättade också att de upplevde det som att de 

boende sett det som att det var deras egen hund som hälsade på. 

”… det är ju viktigt att han får känna att det är hans stund med hunden också…” D4 

 

Vårdhunden är till nytta för patienterna 

 

Hunden ger glädje 

Respondenterna ansåg att det tydligt syntes att de boende lyste upp och blev glada när 

hunden kom på besök.  De upplevde också att flera var jättefascinerade av hunden och 

att det var mycket skratt och glädje i luften. Det gick inte alltid att fråga personer med 
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demenssjukdom utan att vårdhundens förare fick prova och se vad som gav glädje och 

att det var glädjen för stunden som betydde något eftersom de glömde fort. När hunden 

var där hade de boende det jättetrevligt. Dessutom var det tydligt vilka som tyckte det 

var roligt, de som inte gillade att leka med hunden lekte helt enkelt inte med hunden. En 

av respondenterna berättade att två av de boende som hade en depression var gladare 

och pratade mera efter vårdhundens besök. 

 ”Man ser verkligen att de lyser upp och blir jätteglada när vovven kommer och vill gå 

fram och klappa och krama och pussa på den och på så sätt ser man ju att det ger men 

sen ett par dagar senare om du frågar så har de ju glömt att det varit en hund här.” D3 

Flera av respondenterna sa att det var något speciellt med hunden och barn, att de äldre 

lyste upp på samma vis vid möte med hundar som med barn. 

”Men det här med djur alltså är speciellt och det är lika när det kommer småbarn också 

så lyser folk upp. Det verkar vara samma sak med djur och barn.” D8 

 

Hunden lugnar 

Respondenterna ansåg att vårdhunden hade en lugnande inverkan på personer med 

demenssjukdom. Personalen upplevde att de boende blev lugnare av hunden och mellan 

besöken gav bilder av hunden och att samtala om dem liknande effekt. Även stunden 

efter vårdhundens besök var jätteviktig genom att de boende samtalade med varandra 

om hunden och vad hunden gjorde, de boende upplevdes bli gladare och lugnare. 

Lugnande läkemedel hade kunnat minskas enligt en av respondenterna medan en annan 

sa att det var mest för stunden efter vårdhundens besök som de boende blev lugnare och 

att det troligen inte kunde minska medicineringen. 

”Blir dem lugnare? Ja mycket men man har nog inte kunnat minska några mediciner 

men det är ju en glädje som ja, för stunden mest en del är ju ganska sjuka här.”D5 

 

Hunden stimulerar 

Respondenterna var överens att de boendes minne stimulerades av vårdhunden och att 

de kom ihåg och pratade om hunden samma dag de träffades i alla fall men att det 

senare glömdes bort men kunde påminnas igen med hjälp av bilder på hunden. Många 

kom ihåg namnet på hunden och frågade ofta efter hunden. De pratade mycket om 

hunden efter en planerad träff med vårdhunden. 

 

”Hon blir lugnare för stunden och kan återberätta det samma dag sen glömmer hon 
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bort det. Men samma dag pratar hon om hunden.” D7  

 

 

 

 

Betydelsefullt med patientens inställning till vårdhund 

 

Rädsla för hunden 

Enligt respondenterna fanns det en del av de boende som upplevdes hundrädda och de 

behövde inte träffa hunden om de inte ville. Dessutom upplevdes de tycka att det var 

jobbigt med en större hund och detta togs det hänsyn till. En av de boende som tränat 

med vårdhund tidigare blev mera orolig och då avslutades träningen. 

”Den andra kunden blir egentligen mer orolig så de tänker avsluta hos henne och prova 

med någon annan istället.” D7 

 

Ointresse för vårdhund 

Vårdhund passade inte alla. Det visade sig ganska enkelt på de dementa vilka som hade 

intresse av vårdhund. De som inte var intresserade gick helt enkelt därifrån. Intresset 

kunde bero på vilken hund som användes då en liten hund kunde upplevas lite fjantig 

för en boende medan en annan tyckte det var trevligt. En stor hund kunde upplevas som 

skrämmande medan en annan boende kunde tycka det var trevligt med något mer att ta 

i. 

”Ungefär hälften tycker det är jättekul och hälften dom går bara hem.” D1 

 

Personalens aktiv vid förberedelse men passiva vid besöket 

 

Arbete som föregår besöket  

Respondenterna berättade att det tidigare var sjuksköterskan ensam som bestämde vilka 

av de boende som skulle få träffa vårdhunden medan de nu upplevde att de tillsammans 

med sjuksköterskan kunde diskutera fram vilka som träningen skulle passa för. Även 

vårdhundens förare var inblandad i bedömningen och vårdhundens förare kunde 

tillsammans med hunden komma upp till avdelningen och se om den boende reagerade 

positivt eller inte på hunden. 

Respondenterna berättade vidare att de ofta provade med vårdhunden om det framgick 
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av levnadsberättelsen att de haft hund tidigare och att det var viktigt att hitta den typen 

av träning som passade för varje enskild boende.  

 

”Vem är det som bestämt att hunden ska komma? 

Det är ju lite som vi också upptäckt. Så det är ni som…? Ja och så går det ju via 

sköterskan också, det är ju dom som ska fixa med remiss och sådant.” D2 

 

Personalens roll i vårdhundens besök 

Respondenterna såg till att de boende som skulle träna med hunden var på plats till 

träningstillfället och de berättade att personalen fick vara med och se vad som skedde 

vid träningen men ofta passade de på att göra något annat under tiden träningen pågick. 

Om de var med och tittade vid träningen skulle de sitta still och vara tysta, alltså inte 

delta, för att inte störa hunden och de boende. De upplevde det som positivt när 

träningen skedde på avdelningen då de lättare såg vad som skedde under träningen utan 

att lämna sina andra arbetsuppgifter. Personalen beskrev att de blev involverade i arbetet 

med vårdhunden först när hunden hjälpte till vid den personliga omvårdnaden.  

 

”På vilket sätt är du som personal involverad i besöket? Sen är det väl det från början 

var det ju väldigt strikt m.m. man fick absolut inte närvara, om det var att man störde 

eller att hunden blev distraherad det vet jag inte jag var med där nere en gång och då 

fick jag tillsägelse att jag bara skulle sitta som en ja ... inte bry mig om något.” D5 

 

Möjlighet med vårdhund 

 

Önskar mer ”hundtid” 

Respondenterna hade mycket idéer hur utveckling av verksamheten skulle kunna se ut. 

De ville gärna se en utveckling av vårdhund då behovet var stort och tyckte att det var 

synd att det inte satsades mer på djur i vården. Dessutom kom det fram önskemål om att 

kunna ha katt eller hund som bodde på avdelningen men de sa också att det inte skulle 

vara lika bra då vårdhunden var gediget utbildad att fungera i miljön och att en 

sällskapshund eller katt skulle bli en annan sak.  

 

”Vissa ställen finns det ju katt som bor på avdelningen. Vi satt och pratade om det 

häromdagen och det skulle vara jättemysigt, någon de kan klappa på som kurrar och så, 
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men det kanske skulle vara bra med bägge delar.” D6 

 

 

Resultat personal i ledningsgrupp på boendet 

Tabell 6. Översikt av kategorier och subkategorier, personal i ledningsgrupp 

Kategorier  Subkategorier 

Varierande träningsmöjligheter med vårdhund Ökar motivation till träning med vårdhund 
Ökar meningsfullheten i vardagen 
Planering vårdhundsaktivitet 
Hjälp i omvårdnaden med vårdhund 

Positiva erfarenheter med träning med vårdhund  Lugnande med hunden 
Förbättrad konventionell träning med hunden 
Sociala kontakter ökar med hunden 

Gemensamma visioner med hundaktiviteten Ekonomi 
Utökad verksamhet 
Höjer kvaliteten 
Planerade mål 

Hunden som ”individ” spelar roll Hundens specifika betydelse i aktiviteten 

 

Varierande träningsmöjligheter med vårdhund 

 

Ökar motivation till träning med vårdhund 

Respondenterna berättade att många av de boende inte var så intresserade av träning 

innan de fick börja träna med vårdhunden. Genom att använda hunden blev träningen 

inte lika tydlig för den boende. När man använde hunden i träningen hamnade fokus på 

hunden istället för på den egna träningen. Träningen blev så mycket roligare tyckte både 

personal och patienter. Information gavs till den boende innan start vilka saker som 

skulle tränas och varför. 

 

”Vi pratar med den boende för och förklarar varför den ska träna viss saker” L4 

Ökar meningsfullheten i vardagen 

 

Respondenterna berättade att det var mycket lättare att få en del patienter att komma 

upp ur sängen om man visade kort på hunden. För hundaktiviteten ville man inte missa. 

Det fanns en orsak att kliva upp på morgonen för hunden ska komma. Dessa foton 

användes dock för sällan av omvårdnadspersonalen enligt arbetsterapeuten. 

 

”Kommer upp lättare på morgonen. Blir besviken om hunden inte kommer” L4 
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Planering vårdhundsaktivitet 

Respondenterna berättade att det var legitimerad personal som skrev individuell remiss 

för de boende för vårdhundsaktivitet. När den boende flyttade in skrevs en 

levnadshistoria och då kom det fram om man haft djur tidigare. Sjuksköterskan deltog i 

omvårdnaden och såg därför även själv den boendes behov att delta i 

vårdhundsaktivitet. Legitimerade personalen gjorde ett träningsprogram i teamet som 

vårdhundsföraren skulle följa. De boende informerades alltid om planeringen. 

 

”Legitimerad personal som sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut skriver 

remissen i samråd med vårdpersonalen” L2 

 

 

Hjälp vid omvårdnad med vårdhund 

Enligt respondenterna hade man hjälp av hunden i olika omvårdnadssituationer då den 

boende var rädd för vad som skulle ske. Till exempel vid provtagning, dusch och 

tandläkarbesök. Att känna rädsla och inte alltid förstå vad som skulle hända runt om en 

och då kunna fokusera på hunden som satt i knäet istället för på det obekanta var 

positivt. Foton på hunden var en annan hjälp för personalen vid till exempel 

morgonbestyren. 

 

”Målet är att underlätta i omvårdnadsarbetet för vårdpersonalen” L4 

 

 

Positiva erfarenheter med träning med vårdhund 

 

Lugnande med vårdhund 

Respondenterna sjuksköterskan, arbetsterapeuten och sjukgymnasten berättade att de 

nästan inte använde några lugnande läkemedel idag på boendet. Om detta bara var en 

effekt av vårdhundens resultat är oklart. Även andra aktiviteter kunde spela roll såsom 

att någon boende hade haft hund själv tidigare och det blev ett vardagsinnehåll för den 

boende. De boende blev lugnare och mera harmoniska i hundens närhet.  Att känslan 

fanns kvar längre än minnet att hunden varit på plats sågs all personal som mycket 

positivt. Att bilder användes på hunden då den inte var på plats gav en lugnande effekt 

psykiskt och minnet stimulerades. 
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”Man har kunnat minska på lugnande mediciner vilket är toppenbra” L2 

 

Förbättrad konventionell träning med hunden 

Arbetsterapeuten och sjukgymnasten tränade både den fysiska och psykiska delen med 

vårdhundsföraren och hunden. Hela kroppen tränades. Alla rörelser gav resultat. Tron på 

hjärngymnastik fanns i teamet. Kognitivt, fysiskt, finmotoriskt, koordination och balans 

tränades. Det gav både glädje och träning på samma gång. Att glömma bort sina 

krämpor i träningen då man hade roligt var vanligt hos de boende. Den remiss skrivande 

personalen utvärderade träningen. 

 

”Vi tränar kognitiva förmågor minnet, fysiska förmågor, fin motorik koordination av 

händer, balans i stående. Vill även träna bål och armar” L4 

 

Sociala kontakter ökade med hunden 

Kontakten med den boende hade förbättrats och respondenterna tyckte att hunden var 

till stor hjälp med det. Att ha hunden att prata om blev en mysig stund. Hunden spred så 

mycket glädje hos både personal och de boende i vardagen.  De boende hade kul 

tillsammans i samband med vårdhundsaktiviteten och det skrattades och stå hejades 

under aktiviteten. Även under andra tider bidrog hunden till gemenskap. De boende som 

inte pratade med varandra tidigare pratade nu om hunden spontant. 

 

”De boende har stort utbyte av varandra och lär snabbt vad de andra boenden heter 

och så” L4 

 

Gemensamma visioner med hundaktiviteten 

 

Ekonomi 

I intervjun med respondenterna framkom att vårdhunds verksamhet startade som ett 

projekt i forskningssyfte med stimulanspengar som stöd. Idag belastade det boendets 

ekonomi. Man hade ändå valt att prioritera vårdhundsaktiviten då man tyckte den är bra. 

Med verksamhetens ekonomiska resurser har det även utbildats nya vårdhundsförare. Vi 

såg det som en vinst att ha hund på boendet och de höjde kvaliteten som även var en 

affärsidé. 
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”Belastar boendets ekonomi men vi prioriterar vårdhundsverksamheten förstås” L1 

 

 

Höjer kvaliteten 

Respondenten sa att det var en profilering för verksamheten att det fanns vårdhund på 

boendet. Många anhöriga hade som önskan att deras förälder ska få delta i 

hundaktiviteter. Mycket positiva reaktioner från anhöriga. Det framgick i vår 

information om boendet på vår hemsida att vårdhund fanns på boendet och vid 

rekrytering av personal stod det med i annonsen. 

 

”Dels är det en affärsidé om man ser det så. Det finns ju en poäng i det också. Sen för 

att höja kvaliteten på boendet förstås” 

 

 

Planerade mål 

Målsättning med vårdhundsaktivitet är att utöka så alla boenden hade vårdhund i 

Uppsala kommun. Målsättning var också att få personalen att förstå hur viktigt det var 

med tankesättet och inställningen till rehabilitering för äldre. Respondenterna angav att 

det behövdes mera pengar i verksamheten med vårdhund för att kunna öka men det 

planerades ständigt för en utökning. Deltagarna i ledningsgruppen skulle behöva 

informera omvårdnadspersonalen mer om vårdhundens nytta. 

”Vi har ju en vision att utöka men måste titta ekonomiskt” L1 

 

Hunden som ”individ” spelar roll 

 

Hundens specifika betydelse i aktiviteten 

I intervjun med respondenterna framkom att hundens storlek och personlighet var av 

stor betydelse. För att få bli vårdhund skulle den vara social, trygg, samarbetsvillig, 

frisk och kunna få kontakt med människor. Hunden lockade till aktivitet genom 

ögonkontakt.  Övningarna utformades efter hundens personlighet och storlek. Hunden 

anpassades även efter den boendes förmåga och behov. Olika hundar fanns i 

verksamheten vilket var bra för den boende då den kunde se skillnad på vilken hund 

som kom. Vårdhunden hade genomgått lämplighetstest där samspel mellan hunden och 

föraren kollades i olika situationer. Den boende upplevde att hon/han styrde träningarna 
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fast det var hunden som lockade fram rätt rörelser. 

 

”Hunden uppmuntrar med att hela tiden hålla ögonkontakt och locka till aktivitet” L4 

 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonalen beskriver verksamheten med 

vårdhund samt deras erfarenheter av och reflektioner om vårdhundens betydelse för 

personer med demenssjukdom och äldre somatiskt sjuka samt deras vård. Personal på 

avdelning med personer med demenssjukdom, personal med somatiskt sjuka äldre och 

personer i ledningsgruppen är positiva till verksamheten till vårdhund. Personalen vid 

avdelning för personer med demenssjukdom och ledningsgruppen beskriver att det finns 

möjlighet att utveckla och utöka verksamheten med vårdhund. 

 

Resultatdiskussion 

Tidigare studier om vårdpersonalens uppfattning om vårdhund har inte kunnat hittas.  

Författarna anser att ett viktigt resultat i studien är att omvårdnadspersonalen inte är 

insatt i hur vårdhundsträningen är utformad. I Diffusion of Innovations (Rogers 1995), 

en teori om hur nya implikationer förs in i en verksamhet betonas det att det är viktigt 

med processen från idé till införandet och hur en idé omsätts i praktiken. Det är viktigt 

med utvecklingen av innovationen, spridningen, d.v.s. överföringen av kunskaper och 

identifieringen av kommunikationskanaler. Hur spridningen påverkar mottagarna och 

hur de anammar innovationen. Därefter är det lika viktigt med implementeringen och 

understödja användandet. Författarna anser att detta inte har skett i den utsträckning det 

skulle ha behövts på boendet där intervjuerna genomfördes. 

 

En systematisk översikt har genomförts av Socialstyrelsen med syfte att studera om 

vårdhundens insatser kan påverka hälsa och välbefinnande för personer som tillhör 

gruppen sjuka äldre (Socialstyrelsen, 2014). Att använda hundar i vården blir allt 

vanligare i Sverige. Utbredningen av vårdinsatsen har varit relativ okänd då kravet att 

registrera denna vårdform inte finns. Översikten visar genomgående att det finns ett 
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otillräckligt vetenskapligt stöd för effekter av vårdhundprogram, dock kan det för en-

skilda personer vara betydelsefullt att träffa en vårdhund.  Att det kan finnas positiva ef-

fekter avseende psykisk ohälsa, ensamhet och positiva känslor visar resultatet. Då det 

inte finns tillräckligt många välgjorda studier kan inte resultatet generaliseras med till-

räcklig statistisk styrka. Samvaro med djur kan öka den sociala interaktionen, minska 

problembeteende, rastlöshet och ovilja till samarbete visar några av vårdhundsprogram-

men. Vårdhunden ger en ökad livskvalitet genom att vara ett avbrott i vardagen och 

skapa meningsfullhet (Socialstyrelsen, 2014). Det framkom i föreliggande studie att 

personalen som arbetade med somatiskt sjuka äldre och de dementa tyckte det var 

mycket positivt och uppskattat att vårdhunden kom till boendet. Vårdhunden gav glädje 

och stimulerade de boende till träning. Omvårdnadspersonalen såg att det gick lättare i 

omvårdnadsarbetet när de lockade med att hunden skulle komma. De boende blev då 

mera motiverad till att kliva upp ur sängen. Personalen hade inget negativt att säga om 

vårdhundsbesöket.  

En önskan att vårdhunden skulle komma oftare så flera kunde delta av de boende fanns 

från personalen. Personalen hade också en önskan att få vara mera engagerade i vård-

hundsbesöket vilket de inte var i dag.  

 

Syftet i studien enligt Kaiser et al. (2002), var att undersöka hur en vårdhund respektive 

en glad person kunde påverka beteendet hos en äldre person. En sjuksköterskestudent 

var den glada personen med en utåtriktad personlighet som hade lätt att prata och få 

kontakt med människor. Efter att den äldre personen träffat både vårdhund och den 

glada personen analyserades deltagarens beteende. Deltagarna log och flyttade närmare 

samt tog fysisk kontakt med både med den glada personen och vårdhunden. Flera leen-

den uppvisades i samband med mötet med vårdhunden. Williams & Jenkins (2008) tar 

även upp att djurs närvaro bidrar till att människor skrattar mer, blir gladare och ler.  

Vårdhund i rehabiliterande och aktiverande syfte har visat sig ge goda effekter inom 

olika områden i vården. En studie gjord av Abate et al. (2011) som undersökt aktivering 

i form av mobilisering av hjärtsjuka patienter visade att mobiliseringen ökade signifi-

kant för de patienter som deltog i studien. Då patienterna gick med vårdhunden ökades 

deras mobilisering genom antalet steg de tog. Patienterna var inte själva medvetna om 

detta då de promenerade med vårdhunden. Sextionio hjärtpatienter erbjöds mobilisering, 

13 avböjde att delta. Alla blev sedan erbjudna att träna med vårdhund och då tackade 

alla ja även de som inledningsvist avböjt att delta. Patienterna ökade antal steg från 120 
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utan hund till 135 steg med hund.  Det finns studier som visat att personer som drabbats 

av hjärtinfarkt som lever med hund och/eller katt efter ett år hade högre överlevnad än 

de som inte har hund och/eller katt (Friedmann et al 1980, Friedman & Thomas, 1995). 

 

 I en studie av Rondeau et al (2010) uppvisas samma resultat. Fyra patienter med hemi-

pares efter stroke undersöktes. Ökad gånghastighet, förbättrat gångmönster, ökad moti-

vation till mobilisering visade det resultatet i samband för de som tränat med vårdhund. 

 En studie gjord av Mosello et al (2011) visade att den motoriska aktiviteten hos 

Alzimersjuka ökade signifikant under gruppaktivitet med vårdhund jämfört med 

aktivitet utan vårdhund. I en svensk studie av Nordgren et al (2013a) visade det sig att 

dementa personer upplevde glädje och välbefinnande en tid efter att de tränat med 

vårdhund. Det fanns resultat som indikerade på att det fanns upplevelser som tillförde 

vardagen en mening. Nordgren et al. (2013b) har även i en fallrapport belyst att den 

deltagande kvinnan upplevde ha ett bättre välbefinnande i kontakten med vårdhund 

jämfört med innan.  

 

 I föreliggande studie framkom att hundens storlek kan spela roll för den demenssjuke. 

En respondent berättade att en liten hund kan upplevas som fjantig medan en stor hund 

är lite mer att ta i. Hundens storlek spelar roll i kontakten med den boende. En liten 

hund kan sitta i knäet medan en stor inte kan det. Det blir då skillnad i den fysiska kon-

takten (Velde et al. 2005). Detta framkom även från omsorgspersonalen och lednings-

gruppen i föreliggande studie att hundens storlek och personlighet var av stor betydelse. 

Även i tidigare studier har kontakten med sällskapsdjur beskrivits kunna öka avkoppling 

och lek (Beck 2000). I föreliggande studie berättar respondenterna att de flesta av de 

boende blir glada och pratar om hunden. Vid användandet av vårdhund har man kunnat 

visa på ökad livskvalitet och glädje (Lundström & Blusi 2012). Ett ökat välmående har 

visat sig i kontakt med djur (Brodie & Biley 2008). I föreliggande studie säger 

respondenten att den boende glömmer bort sina krämpor då träningen är rolig. Målet 

med träningen är att hela kroppen tränas, kognitivt, fysiskt, psykiskt, socialt men även 

för att underlätta i omvårdnaden för vårdpersonalen. Tidigare forskning har visat att vid 

träning med hunden ligger fokus på vårdhunden och den boende märker inte själv hur 

denne anstränger sig och på detta vis ökar den egna aktiviteten (Lundström & Blusi 

2012, Rondeau et al. 2010). 
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I föreliggande studie berättade respondenterna i ledningsgruppen att många av de bo-

ende inte var så intresserad av träning innan vårdhundsträningen började på boendet. 

Det blev inte så tydligt för de boende att det handlade om träning när hunden var med. 

Både personal och boende tyckte träningen blev roligare med hunden och vardagen blev 

meningsfull. Förbättrad konventionell träning av hela kroppen både fysiskt och psykiskt 

angavs. De sociala kontakterna ökade mellan de boende och personalen. Gemensamt 

hade de hunden att prata om. Livskvaliten påverkar inte bara patienternas begränsningar 

på grund av sjukdom i det dagliga livet utan också relationerna med andra och de posi-

tiva utsikterna i framtiden. (Heo et al., 2008). 

  

Att personalen hade hjälp av hunden vid olika omvårdnads situationer bekräftade 

respondenterna både på demensboendet och vid boendet för somatiskt sjuka äldre.  

Närvaron av hundar kan minska aggression, oro, ensamhet och uppmuntra till sociala 

kontakter hos personer med demenssjukdom (Barker & Wolen, 2008; Filan & 

Llewellyn-Jones, 2006). I föreliggande studie har detta framkommit tydligt i intervjuer 

med personalen på demensboendet. Omsorgspersonalen på demensboendet berättade att 

de boende blev lugnare och gladare efter vårdhundsbesöket. Stunden efter vårdhundens 

besök var viktig genom att de boende samtalade med varandra om hunden och vad 

hunden gjorde. Minnet stimulerades och de boende kom ihåg namnet på hunden och 

frågade även efter hunden samma dag. Andra dagar kunde de boende påminnas med 

hjälp av bilder på hunden.  

 

Enligt tidigare studier visade det sig att fysisk närhet med djur ger höjda halter av 

hormonet oxytocin vilket är förknippat med välmående och minska oro (Beetz et al. 

2012). Den fysiska kontakten med hunden ger en utsöndring av oxytocin vilket ger en 

lugnande och tröstande effekt (Chandler 2005). I föreliggande studie används lugnande 

nästan inte alls på boendet idag. I studier angående personer med orosproblematik har 

ett lugn skapats av vårdhunden. Den boende har en längre period kunnat sitta still då 

den klappat hunden. Vårdhunden är helt kravlös och dömer inte personen hur den talar 

eller ser ut. Hunden för inget vidare som en person har sagt (Bardill & Hutchinson 

1997, Macauley 2006 och Kawamura et al. 2002). Den gemensamma visionen i 

ledningsgruppen var att utöka vårdhundsverksamheten. Respondenterna angav att det 

höjer kvalitén på boendet och att det ses som en profilering då man söker ny personal. 

Respondenterna angav att det behövs mera pengar i verksamheten för att kunna utöka 
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vårdhundsverksamheten men det planeras ständigt en utökning 

  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva verksamheten med vårdhund samt vårdpersonalens 

och ledningsgruppens erfarenheter av och reflektioner om vårdhund i arbetet med 

personer med demens sjukdom och somatisk sjuka äldre. I resultatdelen har författarna 

sammanfattat intervjuerna. I analysen har kategorier och subkategorier presenterats. De 

meningsbärande enheterna, kondenseringar, koder, subkategorier och kategorier har för 

att öka studiens trovärdighet diskuterats med handledaren. Varje subkategori har styrkts 

med hjälp av citat från intervjuerna och trovärdigheten i studien har ökats genom dessa 

citat (Graneheim & Lundman 2004). De inklusionskriterier som gjordes för att öka 

studiens överförbarhet gjordes genom ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012). 

Intervjufrågornas utformning kan i studien ha påverkat resultatet. För att öka studiens 

tillförlitlighet har en intervjuguide använts.  Detta ökar även studiens trovärdighet 

gällande studiens syfte. Datainsamlingen har skett under lång tid då tappat fokus kan ha 

påverkat studiens pålitlighet. 

Av 22 tillfrågade tackade 21 stycken ja till att delta i studien. Samtliga deltagare 

arbetade på boendet, 19 var kvinnor två var män. Intervjuerna genomfördes på samtliga 

deltagares arbetsplats på plats de själva valde. Intervjuerna skedde inte ostört vilket är 

viktigt för att få ett bra resultat enligt Polit och Beck (2012). Underhållning av 

blåsorkester och telefonsamtal störde intervjuerna och det kan ha påverkat intervjuerna 

negativt. Författarna upplever att det inte var positivt att intervjuerna skedde på 

arbetsplatsen. Författarnas ovana vid intervjusituation kan ha varit ett hinder för att få 

mer uttömmande svar. Längden på intervjuerna var vid flera tillfällen mycket korta 

vilket troligen inte gav ett uttömmande resultat. Författarnas positiva inställning till 

vårdhund kan leda till att texten tolkats på ett positivt sätt. Resultatets och tolkningens 

trovärdighet kan vara beroende på vem som tolkat texten (Polit & Beck 2012). 

En beskrivning av deltagarna samt vilken metod som används för att samla in data 

liksom dataanalysen har författarna beskrivit för att läsaren själv ges möjlighet att 

värdera överförbarheten.  

 

Kliniska implikationer 

Denna studie belyser omvårdnadspersonalens och ledningsgruppens erfarenhet av 
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vårdhundens betydelse i vården av personer med demenssjukdom och somatiskt sjuka 

äldre. Resultatet visar att omvårdnadspersonalen behöver mer kunskap och information 

om hur vårdhunden arbetar, vilka resultat som eftersträvas och utvärdering av detta. 

Detta är viktigt att beakta om vårdhund ska införas på andra orter. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande studie föreslår att denna studie bör göras om med längre 

intervjuer med fler följdfrågor. Inga studier har hittats angående omvårdnadspersonalens 

uppfattning om och reflektioner av vårdhundens betydelse i vården och därför fyller 

ändå denna studie en viktig roll. Fortsatta studier föreslås t.ex. genom 

observationsstudier för att finna fler vägar till hjälp i omvårdnadsarbetet.  

 

 

Slutsats 

De intervjuade var positiva till verksamheten till vårdhund och upplevde att hunden var 

positiv för de boende. Vårdhundsföraren och vårdhunden har en mycket viktig roll att 

stötta omvårdnadspersonalen och underlätta i deras arbete. Till exempel användes kort 

på hunden som ett hjälpmedel i omvårdnadsarbetet men inte alls i den utsträckningen 

det skulle kunna användas. Omvårdnadspersonalen bör få information av 

ledningsgruppen om de utvecklingsmöjligheter som finns så att vårdhunden kan vara till 

hjälp och ha en viktig roll i omvårdnaden. Detta bör göras flera gånger varje termin.  
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