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Sammanfattning 

Bakgrund: Människan påverkas på ett socialt, mentalt och fysiskt plan av de 

förändringar åldrandet för med sig. En flytt till äldreboende kan bli aktuell när 

omvårdnadsbehoven blir för omfattande. Inom vården används husdjur på olika sätt. 

Dock finns en stor variation för hur mycket husdjur används på äldreboenden.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att sammanställa resultat av husdjursinterventioner 

på personer som bor på äldreboende. Vidare är syftet att beskriva undersökningsgruppen 

i de inkluderade artiklarna.  

Metod: Föreliggande studie är en litteraturstudie som baserats på 15 kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. Artikelsökning har genomförts i databaserna Cinahl och 

PubMed. 

Huvudresultat: Husdjursinterventioner på äldreboenden har visat sig påverka flera 

faktorer så som social interaktion, beteendeförändringar samt psykisk hälsa. Efter 

interventionerna ökade social interaktion mellan deltagare, personal och djur samt 

minskade känslor av ensamhet. Störst ökning av social interaktion påvisades vid stimuli 

av levande djur jämfört med leksaksdjur. Beteendeförändringar som aggressivitet, 

vandringsbeteende, rastlöst beteende, avvikande beteende, ovilja att samarbeta och 

sömnstörningar minskade efter interventionerna, men i flera fall är dock effekten 

kortvarig. Även förändringar i beteenden kring måltidssituationen har påvisats. Den 

psykiska hälsan förbättrades efter interventionerna genom minskning av depressiva 

symtom, ångest, tvångshandlingar, somatisering, förbättrad kognitiv förmåga, bättre 

humör, bättre upplevd livskvalitet samt autonomi.  

Slutsats: Resultatet påvisar att husdjursinterventioner har positiva effekter och främjar 

hälsan för personer som bor på äldreboenden och kan användas som ett komplement till 

övriga omvårdnadsåtgärder. 
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Abstract 

 

Background: Humans are affected on a social, mental and physical way by the changes 

that come with aging. A move to a nursing home can be necessary when the need of 

care becomes too substantial. Pets are used in different ways in health care. However, 

there is a great variety in what extent pets are used in nursing homes. 

Aim: The purpose of this study is to compile the results of pet interventions on residents 

living in nursing homes. A further purpose is to describe the study group of the included 

articles. 

Method: The present study is a literature review based on 15 quantitative scientific 

articles. The literature research was executed in the databases Cinahl and PubMed. 

Main result: Pet interventions in nursing homes have been shown to effect several 

factors such as social interaction, changes in behaviour and mental health. After the 

interventions social interaction increased between participants, staff, pets and decreased 

feelings of loneliness. The greatest increase in social interaction was shown with stimuli 

by a living pet compared to toypets.  Behavioural changes such as agitation, wandering, 

restlessnes, diverge behaviour, uncoorporative behaviour and sleep disorder decreased 

after the interventions, but in several cases the duration of the effects was short. Effects 

have also been shown on behaviours during mealtime. Mental health improved after the 

interventions by decreasing depressive symptoms, anxiety, compulsive actions, 

somatisation, improved cognitive function, better mood, better perceieved quality of 

live and autonomy.  

Conclusion: The result demonstrates that pet interventions have positive effects and 

promotes health for residents living in nursing homes and can be used as a complement 

to other actions of nursing.  
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1.Introduktion 

1.1 Den åldrande människan 

Ett människoliv innebär flera stora förändringar genom hela livet. En stor förändring är 

att åldras och bli gammal (Friberg & Öhlén 2009). Sveriges äldre befolkning väntas öka 

då fler nu når pensionsåldern jämfört med tidigare (Pellmer et al 2012). På grund av 

detta kommer behovet av sjukvård och äldreomsorg öka. Som vårdgivare måste vi möta 

detta ökade behov för att kunna ge de äldre en god vård och på så sätt bibehålla de 

äldres hälsa så långt det är möjligt (Norberg et al 2012). För ett gott åldrande krävs det 

att människan klarar av att ta sig igenom och hantera de förluster och förändringar som 

det naturliga åldrandet för med sig. Om den äldre människan lyckas med detta kan ett 

gott åldrande uppnås där nya mål skapas och människans autonomi bevaras. Genom att 

uppnå ett gott åldrande ges möjlighet för människan att både fysiskt, mentalt samt 

socialt engagera sig i sitt liv (Friberg & Öhlén 2009). 

I det naturliga åldrandet påverkas hela kroppen, bland annat fungerar kroppens organ 

sämre och detta leder till att den äldre människan blir mer mottaglig för sjukdomar. 

Åldrandet påverkar även personen på ett socialt plan, vilket har betydelse för 

välbefinnandet. Detta kan relateras till minskat socialt nätverk till följd av förluster av 

närstående och/eller begränsningar av den egna kroppen. Funktionsnedsättningar som 

dålig syn och hörsel är vanligt och kan påverka människans sociala förmåga. Många 

äldre drabbas av försämrat minne och demenssjukdom är vanligt förekommande 

(Larsson & Rundgren 2003). Vid demenssjukdom kan ofta beteendeförändringar som 

sömnstörningar, irritabilitet, motorisk rastlöshet samt fysiskt och verbal agitation 

förekomma (Edberg & Wijk 2009, Haibo et al 2013). Även depression och ångest är 

något som ofta drabbar äldre personer. Depression är ett tillstånd som inte enbart 

drabbar personen i sig, utan även personer i dennes omgivning på grund av att den 

sociala förmågan blir nedsatt. Förluster av anhöriga eller funktioner samt känslor av 

ensamhet kan bidra till insjuknande i depression. Ångest och depression går ofta hand i 

hand då ångest kan uppstå som ett kortvarigt symtom i samband med depressionen som 

i regel har en längre duration (Larsson & Rundgren 2003). Ångest förekommer ofta som 

generaliserad ångest och ges i uttryck genom oro och ängslan samt fysiska beteenden 

som rastlöshet, sömnrubbningar och irritabilitet. Dessa tillstånd förekommer ofta i 

samsjuklighet med andra fysiska och/eller psykiska sjukdomar som äldre personer 

vanligtvis lider av (Edberg & Wijk 2009). Enligt Yaka et al (2014) är graden av 
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depression i regel högre hos personer med samsjuklighet och som är beroende av någon 

annan för att klara av det dagliga livet.  

 

1.2 Flytten till äldreboendet 

En människa skall i den mån det är möjligt vårdas i sitt eget hem. Bara när 

hjälpbehoven är så stora att de inte längre kan tillgodoses i hemmet kan en flytt till 

äldreboende bli aktuell (Ehrenberg & Wallin 2009). För många är en flytt till 

äldreboende något ofrivilligt, men ett nödvändigt ont för att få ihop sin vardag. Vissa 

klarar av denna flytt och de förändringar den medför bättre än andra, men många gånger 

innebär det en stor sorg att lämna sitt hem och gamla minnen bakom sig (Granbom et al 

2014). Flytten kan innebära känslor av isolering och ensamhet. Få väljer själva att vara 

ensamma, men trots detta är känslan av ensamhet vanligt förekommande på 

äldreboenden (Melin-Johansson et al 2014). Sjuksköterskan har ett ansvar att skapa en 

miljö som främjar hälsan hos den äldre människan och där värderingar och rättigheter 

respekteras (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Om vårdmiljön är rätt utformad 

bidrar denna till känslor av trygghet och välbefinnande, vilket är ett av sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden inom omvårdnad (Edberg & Wijk 2009). De personer 

som bor på äldreboende känner sig ofta nöjda med den omvårdnad de får, men saknar 

något meningsfullt att sysselsätta sig med, umgänge samt att känna sig behövd. 

Begränsningarna av den egna kroppen kan innebära svårigheter att tillgodose dessa 

behov. Att som människa få känna sig behövd och ha ett socialt umgänge är något som 

skapar meningsfullhet i vardagen och kan öka välbefinnandet. Sällskap som inte är 

vårdpersonal eller en annan person som bor på boendet anses vara extra värdefullt och 

stimulerande då dessa interaktioner inte är lika framtvingade (Dybvik et al 2014).  

 

1.3 Gerotranscendens 

Det är en vanlig uppfattning att åldrandet innebär försämring av kropp och sinne. Med 

gerotranscendens menas det positiva åldrandet där människan kan ta fördel av den 

utveckling och mognad som sker i åldrandet då de förändringarna kan innebära att finna 

trygghet i sig själv, uppnå en ökad vishet och på så sätt förstå och finna tillfredställelse 

och välbefinnande i tillvaron. Gerotranscendens pågår under större delen av livet, men 

blir uppenbar först under äldre år (Tornstam 2005). Transcendens är det latinska ordet 

för överskridande (Wikipedia 2015). Med detta menas att den äldre genom 

gerotranscendens överskrider gränsen/gör en övergång från ett perspektiv på livet till ett 
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annat. Den äldre människan blir mer selektiv i sina sociala relationer då behovet för 

tillfredställande relationer förändras. Det som tidigare gett glädje i livet kan förändras 

då omprioriteringar sker i samband med transcendens och små saker som bidrar till en 

tillfredställande vardag blir viktigare. Förmågan att transcendera har betydelse för ett 

gott åldrande då detta underlättar övergången till det ”nya” livet som ålderdomen 

medför. Detta är dock inget som sker av sig självt, utan den äldre måste själv vara aktiv 

i sin transcendens och ta lärdom av sina erfarenheter för att uppnå god 

gerotranscendens. Denna process går i etapper, det vill säga den går inte stadigt framåt 

utan kan ha stillastående perioder. Hur man bemöter den äldre människan i 

omvårdnaden kan påverka hur processen fortskrider. Att utföra omsorg ur ett 

gerotranscendent perspektiv innebär att man ser till den äldre människans önskemål och 

tar hänsyn till hur denne väljer att spendera sin tid. Genom att som vårdpersonal se 

åldrandet ur ett gerotranscendent perspektiv kan det hjälpa den äldre i processen mot 

gerotranscendens (Tornstam 2005). I flytten till äldreboende kan då gerotranscendens 

vara ett sätt att finna sig själv i den nya tillvaron. För att underlätta flytten till 

äldreboendet kan husdjur vara till hjälp under den transcendens som då råder (Sable 

1995).  

 

1.4 Husdjur 

Husdjur har i alla kulturer haft en stor betydelse genom historien för människans hälsa 

och välbefinnande. Husdjur har ofta en avslappnande effekt i en stressande vardag och 

erbjuder ett bekymmersfritt umgänge där människans sinne för humor, nyfikenhet och 

lekfullhet stimuleras, vilket kan leda till en mer positiv inställning till sin livssituation. 

De erbjuder en relation som är pålitlig och ger stöd genom hela livet och de 

förändringar som sker längs med vägen. Dessa relationer kan vara extra viktiga för 

personer som bor ensamma under längre perioder i livet av olika anledningar (Walsh 

2009). En studie som gjorts på äldre personer inom primärvården har visat att personer 

som har husdjur mer sällan upplever känslor av ensamhet. Signifikanta samband mellan 

att bo ensam utan husdjur och känslor av ensamhet påvisades i studien (Stanley et al 

2014). Studier har även visat att husdjur kan påverka den fysiska hälsan genom att bland 

annat sänka blodtrycket (Cherniack & Cherniack 2014, Steed & Smith 2002). I en av 

dessa studier sågs även högre grad av fysisk aktivitet hos personer med hund samt 

långsammare försämring av aktivitet i dagliga livet (ADL) (Cherniack & Cherniack 

2014). I föreliggande studie används begreppet husdjursintervention. Med detta menas 
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användning av husdjur i terapisyfte i kontrollerad form med klara målsättningar eller 

användning av husdjur som en spontan aktivitet utan särskilda mål för aktiviteten 

(Winkle et al 2014). En intervention innebär att en åtgärd sätts in för deltagarna i en 

testgrupp och resultatet av den insatta åtgärden utvärderas sedan för att se om åtgärden 

haft någon effekt på variabeln som undersöks (Socialstyrelsen 2015). Husdjur används 

idag på olika sätt inom vården. Bland annat hundar används för att assistera synskadade, 

hörselskadade och funktionshindrade personer (Winkle et al 2014). På många 

äldreboenden är det vanligt att personal tar med sig sitt husdjur till boendet under vissa 

begränsningar. Detta räknas dock inte som terapi då djuren som används i terapisyfte 

även skall ha fått särskild utbildning för aktiviteten (Buettner et al 2011). Med husdjur 

menas djur som människan håller som sällskap i hemmet (Wikipedia 2015). I 

föreliggande studie kommer djurslag som hundar, katter, kaniner, marsvin, fåglar och 

fiskar beröras.  

 

1.5 Problemformulering 

Att bo på äldreboende innebär mer än att få sina omvårdnadsbehov tillgodosedda. Till 

följd av händelser som hör till det normala åldrandet som förluster känner många äldre 

känslor av ensamhet. Meningsfull sysselsättning och social samvaro med någon annan 

än vårdpersonal eller andra på boendet är något som anses värdefullt för välbefinnandet. 

En studie på äldre primärvårdspatienter visar att husdjur kan minska känslor av 

ensamhet hos personer som bor ensam. Husdjur har även visat sig ha inverkan på bland 

annat blodtryck och fysisk aktivitet. Husdjur används idag inom vården som bland annat 

assistanshundar för synskadade, hörselskadade och funktionshindrade personer. Husdjur 

på äldreboenden är däremot inte en självklarhet och det är en stor variation för hur 

mycket de används i vården på dessa boenden. Ofta finns det inga klara riktlinjer för hur 

och om man får ha husdjur, och det är kanske inte helt lätt att utforma dessa riktlinjer 

utan att veta vilken betydelse husdjur har för de äldre i dessa typer av boenden. 

Författarna vill till bakgrund av detta sammanställa resultat av olika 

husdjursinterventioner på personer som bor på äldreboenden för att se om husdjur kan 

vara ett komplement till övriga omvårdnadsåtgärder. 
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1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att sammanställa resultat av husdjursinterventioner på 

äldreboenden. Vidare är syftet att beskriva undersökningsgruppen i de inkluderade 

artiklarna. 

 

Frågeställningar 

1. Vad har husdjursinterventioner på äldreboenden gett för resultat? 

2. Hur beskrivs undersökningsgruppen i de ingående artiklarna? 

 

2.Metod 

2.1 Design  

Denna studie är en beskrivande litteraturstudie. Enligt Polit & Beck (2011) ämnar 

litteraturstudier till att sammanställa befintlig forskning samt identifiera brister för att 

påvisa behov av fortsatt forskning inom området. 

 

2.2 Databaser  

De databaser som har använts för att söka fram vetenskapliga artiklar till föreliggande 

studie var Cinahl och PubMed.  

 

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

De sökord som har använts var; nursing home, elderly care, pet, resident. Den 

booleanska söktermen AND användes för att kombinera sökorden och på så sätt 

begränsa sökningen enligt Polit & Beck (2011). Sökorden har kontrollerats via Svensk 

MeSH samt Cinahl Headings. Inget av sökorden var indexord. Dock har sökningar 

gjorts med indexorden Nursing homes och Pets i båda databaserna, men resulterade i 

färre träffar än vid fritextsökning. Samtliga träffar från sökningarna med indexord 

påträffades i fritextsökningarna. Därför har författarna enbart sökt på samtliga sökord i 

fritext. Asterisk (*) har använts bakom valda sökord för att inkludera alla ändelser av 

sökorden i sökningarna, se tabell 1 för resultat av sökningarna. Inklusionskriterier i 

sökningarna var att artiklarna skulle vara peer reviewed, skrivna på svenska eller 

engelska, finnas fritt tillgängliga i full text, vara publicerad år 2000-2015 samt vara 

experimentella studier. Exklusionskriterier var artiklar som ej svarade mot syftet eller 

var systematiska litteraturstudier. En av författarna utförde sökningar i Cinahl och den 

andra utförde sökningar i PubMed. För att börja brett var första steget i 
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artikelsökningarna att söka på varje enskilt sökord i båda databaserna. Sedan 

kombinerades sökord med hjälp av den booleanska söktermen AND för att begränsa 

antalet träffar i sökningarna. Antalet träffar resulterade då i 230 artiklar. Därefter 

började gemensam läsning av titlar. Vid titelgransking exkluderades artiklar som ej 

svarade mot syftet eller på andra sätt inte uppfyllde inklusionskriterierna för studien. 

Identifierades dubbletter vid genomläsning av titlar valdes den träff som först 

påträffades i sökningarna oberoende av databas.  Detta resulterade i 46 artiklar som 

utgjorde tänkbara träffar. Därefter bearbetades artiklarna vidare av båda författarna 

genom läsning av abstract. 31 artiklar exkluderades på grund av att studierna inte utförts 

på äldreboende eller på andra sätt inte mötte inklusionskriterierna. De artiklar vars 

abstract svarade mot föreliggande studies syfte skrevs ut i pappersform samt 

numrerades i bokstavsordning utifrån författarnas namn inför läsning av artiklarna i sin 

helhet. Numreringen gjordes för att underlätta hanteringen av artiklarna. Varje artikel 

lästes igenom av båda författarna för att sedan jämföras och diskuteras för att försäkra 

att de svarade mot studiens syfte. Samtliga artiklar som lästes i sin helhet svarade mot 

syftet och inkluderades i föreliggande studie. Sökningar och urvalsprocessen resulterade 

i 15 vetenskapliga artiklar. Utfall av samtliga sökningar presenteras i tabell 1. 

  

Tabell 1. 

Databaser, kombination av sökord, utfall av sökningar, tänkbara och valda träffar exkl. dubbletter. 

Databas Sökord Antal Tänkbara Valda 

Cinahl Nursing home* AND 

Pet* 

73 19 11 

 Resident* AND Pet* 95 10 1 

PubMed Nursing home* AND 

Pet* 

25 12 2 

 Elderly care AND Pet* 37 5 1 

 Totalt: 230 46 15 
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2.4 Dataanalys  

För att besvara första och andra frågeställningen bearbetades de 15 inkluderade 

artiklarna vidare genom att artiklarna delades upp mellan författarna och artiklarna 

lästes igenom i sin helhet en gång till. De delar som svarade på första och andra 

frågeställningen markerades med överstrykningspennor i olika färger, en färg för 

vardera frågeställning. Sedan bytte författarna artiklar med varandra för att säkerställa 

att alla delar i artiklarna som svarade mot första och andra frågeställningen hade 

markerats. Författarna bearbetade sedan artiklarna vidare genom att sammanställa dessa 

kortfattat i tabeller i bilaga 1 och 2 för att göra innehållet mer överskådligt. Med hjälp 

av denna sammanställning i tabell kunde författarna identifiera likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat. Artiklarna sorterades därefter i högar utifrån dessa likheter och 

skillnader. Utifrån denna sortering kunde tre teman identifieras som formade 

underrubrikerna för resultatet till första frågeställningen. Markerade delar av artiklarnas 

resultat kunde sedan sammanställas under dessa tre rubriker för att besvara första 

frågeställningen i löpande text.  

För att besvara studiens andra frågeställning delades artiklarna upp mellan författarna 

för genomläsning av markerade delar som beskriver undersökningsgrupp i artiklarna en 

gång till. Detta för att kontrollera om alla delar som ska ingå i beskrivningen av 

undersökningsgrupp fanns beskrivna. Polit & Beck (2011) menar att beskrivning av 

undersökningsgrupp ska innehålla kön, ålder, antal, inklusions- och/eller 

exklusionskriterier samt redogöra för bortfall. Vidare har författarna undersökt om 

power har beräknats för antal deltagare i de inkluderade artiklarna som enligt Polit & 

Beck (2011) visar en medvetenhet för att antalet deltagare kan påverka studiens validitet 

i resultatet. Beskrivningen av artiklarnas undersökningsgrupp sammanställdes sedan i 

löpande text i studiens resultat under rubriken Undersökningsgrupp i de inkluderade 

artiklarna. Därefter sammanställdes beskrivningen av undersökningsgrupp i de 

inkluderade artiklarna i tabell 2 för att göra innehållet i texten mer överskådligt.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har granskat innehållet i artiklarna objektivt samt tagit avstånd från plagiat. 

Inga artiklar har exkluderats på grund av eget tyckande. Referenshantering har så långt 

det är möjligt skett på ett korrekt sätt med hjälp av ett automatiserat 

referenshanteringssystem. Då föreliggande studie är en litteraturstudie behövde inte 

författarna ansöka om något etiskt godkännande för att få genomföra studien. 
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3. Resultat 

I föreliggande litteraturstudie har författarna bearbetat femton vetenskapliga artiklar. 

För att besvara första frågeställningen har författarna sammanställt resultatet under de 

tre teman som identifierats och formar resultatets underrubriker; social interaktion, 

beteendeförändringar och psykisk hälsa. För att besvara andra frågeställningen har 

författarna sammanställt hur artiklarna beskriver undersökningsgrupperna i de 

inkluderade artiklarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Social interaktion 

Ett flertal studier tar upp betydelsen av husdjur för den sociala interaktionen för 

personer på äldreboende (Banks & Banks 2002, Greer et al 2002, Katsinas 2000, 

Prosser et al 2008, Richeson 2003, Sellers 2005). En av dessa studier jämförde effekten 

mellan riktiga katter och leksakskatter på kommunikationen för personer med 

demenssjukdom (Greer et al 2002). Under interventionerna räknades antal ord, 

meningsfulla informationssenheter och initiativtagande till kommunikation. Störst 

ökning av antal ord sågs vid stimuli av riktiga katter jämfört med leksakskatter. Även 

meningsfulla informationsenheter ökade mest vid stimuli av riktiga katter och fortsatte 

även att öka efter att katterna avlägsnats. Fler deltagare tog initiativ till att kommunicera 

när de riktiga katterna var närvarande jämfört med leksakskatterna. Deltagarna var 

slumpvis uppdelade i två grupper och fick sitta runt ett bord. Interventionen 

videofilmades och bestod av tre stycken tio minuter långa sessioner för varje grupp. En 

grupp fick leksakskatter och en grupp fick riktiga katter. I nästa fas togs katterna bort 

från grupperna. Därefter bytte grupperna typ av katt med varandra. I Katsinas (2000) 

studie användes en hund i ett rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom. 

Det visade sig att hunden ökade den sociala interaktionen då deltagarna diskuterade 

hunden med varandra och även kommunicerade med hunden. Personer som visade 

Husdjursinterventionerna i föreliggande studie betecknas som följande: 

 

Animal-Assisted Therapy (AAT) 

För att klassas som AAT ska det vara en målinriktad intervention där djuret är en del i 

behandlingsprocessen. AAT ska vara en organiserad aktivitet som skall dokumenteras och ska ske med ett 

djur som erhållit specifik träning för ändamålet. 

 

Eller: 

 

Animal-assisted Activities (AAA) 

Spontana besök med husdjur utan klara målsättningar för aktiviteten 

(Buettner et al 2011). 
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tendens till att bli introvert identifierades av hunden, varpå hunden kunde hjälpa dessa 

personer att återuppta den sociala interaktionen genom att konfrontera dem med hjälp av 

att till exempel puffa uppmuntrande och skälla tills personen gav en respons. Hunden 

kunde göra detta med flera deltagare under samma session då hon efter respons 

identifierade en ny person på väg att bli introvert. Rehabiliteringsprogrammet pågick i 

ett och ett halvt år, fem dagar i veckan, varav hunden var där på tisdagar och fredagar. 

Deltagarna fick då träffa hunden under ungefär sex timmar. Även i Sellers (2005) studie 

sågs signifikanta ökningar i socialt beteende i resultatet av interventionen. Där fick en 

hund besöka boendet i femton minuter fem gånger i veckan i fyra veckor. Deltagarna 

videofilmades och observerades. Resultat med signifikant ökning av social interaktion 

återfinns i en studie av Richeson (2003). AAT hölls i boendets grupprum med en hund 

under tre veckor måndag till fredag i en timme under skiftbytet för sjuksköterskorna. 

Deltagarna delades in i mindre grupper om tre till fyra personer som leddes av en 

aktivitetsledare och en terapihund med en hundskötare. Deltagarna fick umgås med 

hunden, prata med hundskötaren, med varandra och övrig personal. Besöken 

dokumenterades för varje deltagare i en typ av flödesschema för AAT.  

Liknande resultat kan ses i en studie av Prosser et al (2008) där både deltagare och 

personal på äldreboendet upplevde det en och en halv timmes långa djurbesöket en gång 

i veckan som positivt och underhållande. Deltagarna ville gärna fortsätta med 

djurbesöken efter de sex veckorna interventionen pågått. Anledningar till detta 

fokuserade på tre teman; deras uppskattning av kontakten med djuren, att kontakten 

med djuren främjat kommunikation och social interaktion både med djuren och andra 

deltagare samt den variation som dessa besök tillförde deras liv. De djur som kunde 

ingå i besöken var bland annat hundar, katter, kaniner och marsvin. Under tiden för 

interventionen blev deltagarna observerade och reflektionerna dokumenterades 

skriftligt.  

I en studie utförd av Banks & Banks (2002) framkom resultat som visade en signifikant 

minskning av ensamhet i interventionsgrupperna jämfört med kontrollgruppen. 

Interventionen pågick under en sex veckors period. Deltagarna bestod av tre grupper, en 

agerade som kontrollgrupp, en fick träffa hunden i trettio minuter en gång i veckan och 

en fick träffa hunden trettio minuter tre gånger i veckan. Deltagarna i 

interventionsgrupperna fick träffa hunden på sitt rum tillsammans med hundens ägare 

eller skötare, men fick även promenera med hunden i korridoren utanför rummet.  
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3.3 Beteendeförändringar 

Ett flertal studier har visat att användning av hundar inom demenssjukvården leder till 

ett minskat aggressivt beteende hos personer med demenssjukdom (McCabe et al 2002, 

Nordgren & Engström 2014b, Richeson 2003, Sellers 2005). Studien av McCabe et al 

(2002) visade att husdjursinterventioner minskade aggressivt beteende både under dag- 

och kvällsskiften. Man jämförde även dag- och kvällsskift med varandra och den största 

minskningen sågs under kvällsskiften. De introducerade en sällskapshund på boendet 

som då vistades på avdelningen från morgon till kväll i fyra veckor. Deltagarna 

utvärderades varje vecka under interventionen både under dag- och kvällsskiften av 

personalen på boendet.  I studien av Richeson (2003) sågs en signifikant minskning av 

aggressivt beteende hos deltagarna direkt efter interventionen, men detta beteende hade 

återkommit vid uppföljningstillfället tre veckor senare. I Sellers (2005) studie visade tre 

av fyra en minskning av aggressivt beteende. I studien av Nordgren & Engström 

(2014b) sågs minskningar i både fysisk och verbal agitation vid utvärdering direkt efter 

terapin i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Däremot fanns inga 

signifikanta skillnader vid uppföljningstillfället efter sex månader även om värdena 

fortfarande var förbättrade i interventionsgruppen. Deltagarna i interventionsgruppen 

fick träffa och umgås med hunden under fyrtiofem till sextio minuter, en till två gånger i 

veckan, totalt tio gånger. Aktiviteterna med hunden var skräddarsydda utifrån varje 

deltagares förutsättningar och behov, vilket innebar till exempel att promenera med 

hunden eller att borsta den.  

Resultatet i en studie där ett fisk-akvarium introducerades i ett gemensamt utrymme i 

åtta veckor på tre äldreboenden för personer med demenssjukdom visar däremot ingen 

signifikant skillnad på aggressivitet efter interventionen. Utvärdering av aggressivt 

beteende gjordes före och efter interventionen samt jämfördes mellan de olika boendena 

(Edwards et al 2014). 

 

Andra beteendeförändringar som återfanns var bland annat vandringsbeteenden, ovilja 

att samarbeta, sömnstörningar, avvikande och rastlöst beteende (Edwards et al 2014, 

Katsinas 2000, McCabe et al 2002). I studierna av Edwards et al (2014)  och McCabe et 

al (2002) minskade samtliga beteenden signifikant efter interventionerna. Katsinas 

(2000) studie resulterade i minskat vandringsbeteende för några av deltagarna. 

Edwards & Beck (2002) har genomfört en studie på personer med Alzheimers och hur 

deras nutritionsintag och vikt påverkas av AAT. Det visade sig att beteenden kring 
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matsituationen förändrades genom att deltagarna började äta mer när akvariet 

introducerades och hade fortsatt äta mer även vid uppföljningen efter sex veckor. Till 

följd av denna förändring ökade deltagarna signifikant i vikt samma månad som 

introducering av akvariet och de fortsatte att öka under studiens gång. Detta ledde till att 

deltagarna sedan hade ett mindre behov av kosttillskott, vilket resulterade i reducerade 

sjukvårdskostnader på boendet. Studien bestod av två grupper, en interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. I interventionsgruppen använde man sig av fisk-akvarium som 

placerades i den gemensamma matsalen på demensboendet i tio veckor. 

Kontrollgruppen fick först ha en bild i matsalen på fiskar i havet i fyra veckor, följt av 

två veckor utan. Sedan introducerades ett fisk-akvarium även hos kontrollgruppen i två 

veckor. Deltagarna vägdes i början av varje månad tre månader innan interventionen till 

fyra månader efter interventionens start. Varje måltid vägdes i gram före och efter 

måltiden. I kontrollgruppen sågs ingen signifikant skillnad i nutritionsintag efter att 

bilden på fiskarna introducerats.  

 

3.5 Psykisk hälsa 

Sex studier har sett att husdjur har betydelse för den psykiska hälsan hos personer på 

äldreboende (Colombo et al 2006, Lutwack-Bloom et al 2005, Moretti et al 2011, 

Nordgren & Engström 2014a, Nordgren & Engström 2014b, Stasi et al 2004). Sex 

månader efter Nordgren & Engströms (2014b) intervention med hunden sågs inga 

signifikanta skillnader på psykiska symtom, men vid utvärdering direkt efter 

interventionen sågs förbättringar gällande psykiska symtom som ångest och 

nedstämdhet i interventionsgruppen.  

Lutwack-Bloom et al (2005) utförde en studie där de jämförde effekten av besök från 

hundar och människor på humör och depressiva symtom på personer på äldreboende. 

Efter interventionen sågs en signifikant positiv förändring i humöret hos de som fick 

besök av volontärer med hund, men skillnaden i den andra gruppen var minimal. 

Resultatet visade en reduktion av depressiva symtom hos båda grupperna, men 

skillnaden efter interventionen var ej signifikant. Interventionen var utformad så att de 

boende delades upp i två grupper varav den ena skulle få träffa volontärer med hund och 

den andra endast volontärer. Detta skedde under femton till tjugo minuter, tre gånger i 

veckan under en sex månaders period.  

Även Moretti et al (2011) har undersökt effekten på depression i sin studie. Deras 

resultat visade både att kognitiv förmåga förbättrades och depressiva symtom 
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minskades efter interventionen med hundarna i båda grupperna. Nio av tio rapporterade 

att hundarna hade en lugnande effekt och 80 % av deltagarna ville efter studien fortsätta 

med terapin. Positiva effekter på den upplevda livskvalitén observerades i båda 

grupperna och samtliga deltagare skattade upplevelsen som underhållande och 

intressant, samt skulle rekommendera detta till andra äldre personer. De hade två 

interventionsgrupper, varav den ena fick interagera med hundarna både utomhus och 

inomhus, de fick bland annat klappa och gå med hunden under uppsikt av hundskötaren. 

Den andra gruppen fick endast iaktta och fick ej ha någon fysisk kontakt med hunden. 

Interventionen pågick i nittio minuter en gång i veckan under sex veckor. I Katsinas 

(2000) studie återfinns effekten på kognitiv funktion då hunden kunde hjälpa de boende 

att lättare orientera sig i tid och rum då interventionen skedde på fasta dagar, därför 

lärde sig deltagarna efter en tid vilka dagar hunden vistades på boendet. 

 I Nordgren & Engströms (2014a) interventionsstudie på personer med demenssjukdom 

återfinns effekter på den upplevda livskvalitén hos vissa av deltagarna. Deltagarna fick 

träffa en hund under fyrtiofem till sextio minuter, en eller två gånger i veckan, totalt tio 

gånger. Interventionen utvärderades och dokumenterades av terapeut och hundskötare 

utifrån de specifika målen i den skräddarsydda aktiviteten för varje deltagare. 

Aktiviteterna kunde bestå av till exempel att mata hunden och att prata med den. 

Att depressiva symtom minskar efter intervention med husdjur stöds vidare i studien av 

Stasi et al (2004). Deltagarna bestod av två grupper, en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. I interventionsgruppen fick deltagarna umgås och leka med en katt i ett 

gemensamt utrymme i en timme tre gånger i veckan under sex veckor. Interventionen 

hölls av en sjuksköterska som arbetade på boendet. Kontrollgruppen fick fortsätta med 

sina vanliga dagliga aktiviteter.  

I studien av Colombo et al (2006) undersöktes effekten av en husdjursintervention med 

fågel på uppfattning av livskvalitet och självskattning av psykiska symtom hos personer 

på äldreboende. Deltagarna bestod av tre grupper; en grupp som fick ta hand om en 

varsin planta i tre månader, en grupp som fick ta hand om en varsin fågel i tre månader 

och en grupp fungerade som kontroll grupp. Resultatet visade förbättringar i både 

upplevd livskvalitet och reducerade psykiska symtom så som tvångshandlingar, 

depression, fobirelaterad ångest samt somatisering hos fågelgruppen. Deltagarna i 

fågelgruppen visade efter studiens slut förbättringar i uppfattning av kognitiv funktion 

och reducering av depressiva symtom. De som ingick i fågelgruppen fick störst 
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förbättring gällande uppfattning av livskvalitet och skattade sin autonomi mycket högre 

jämfört med de andra två grupperna efter studiens genomförande 

 

3.6 Undersökningsgrupp i de inkluderade artiklarna 

Polit & Beck (2011) menar att en beskrivning av undersökningsgrupp ska innehålla kön, 

ålder, antal och inklusions och/eller exklusionskriterier för att den skall kunna överföras 

på en större population. Av de femton ingående artiklarna beskriver tretton fördelningen 

mellan könen i undersökningsgruppen (Banks & Banks 2002, Colombo et al 2006, 

Edwards & Beck 2002, Edwards et al 2014, Greer et al 2002, Katsinas 2000, Lutwack-

Bloom et al 2005, McCabe et al 2002, Moretti et al 2011, Nordgren & Engström 2014a, 

Nordgren & Engström 2014b, Prosser et al 2008, Sellers 2005). Könsfördelningen 

består till större delen av kvinnor, varav en studie utfördes på endast kvinnor (Greer et 

al 2002). En artikel beskriver könsfördelningen på de tillfrågade till studien, men 

fördelningen efter bortfall framgår inte (Nordgren & Engström 2014a). I två artiklar 

beskrivs ej åldersspann eller medelålder på undersökningsgruppen (Greer et al 2002, 

Prosser et al 2008). Samtliga artiklar redogör för antalet deltagare. Endast en av femton 

artiklar anger att power har beräknats för antalet deltagare (Banks & Banks 2002). 

Power för antal deltagare beräknas enligt Polit & Beck (2011) för att en artikels 

författare ska visa att de tagit hänsyn till antal deltagare för att ge validitet till studiens 

resultat. För liten undersökningsgrupp kan orsaka låg validitet för studien. Den 

generella rekommendationen är att använda sig av en så stor undersökningsgrupp som 

möjligt i den kvantitativa studien för att minimera risken för ett missvisande resultat. Av 

de ingående artiklarna är det enbart artikeln med 144 deltagare som har en 

undersökningsgrupp på fler än 100 stycken (Colombo et al 2006). Att använda sig av en 

mindre undersökningsgrupp kan vara adekvat även i kvantitativa studier beroende på 

vad studien undersöker (Polit & Beck 2011). Av de femton inkluderade artiklarna 

redogör sex för bortfall av deltagare (Banks & Banks 2002, Colombo et al 2006, 

Edwards et al 2014, Moretti et al 2011, Nordgren & Engström 2014a, Richeson 2003). 

Av totalt 1071 tillfrågade föll 513 deltagare bort av olika anledningar som presenteras i 

tabell 2. 

Enligt Polit & Beck (2011) ska en artikels författare specificera vilka kriterier som 

används när undersökningsgruppen valts ut till studien. I tretton av artiklarna finns 

inklusions- och/eller exklusionskriterier tydligt beskrivet för urval av 

undersökningsgruppen (Banks & Banks 2002, Colombo et al 2006, Edwards et al 2014, 
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Greer et al 2002, Katsinas 2000, Lutwack-Bloom et al 2005, McCabe et al 2002, 

Moretti et al 2011, Nordgren & Engström 2014a, Nordgren & Engström 2014b, 

Richeson 2003, Sellers 2005, Stasi et al 2004). I de resterande två artiklarna kan 

kriterier mer eller mindre återfinnas efter tolkning av texten (Edwards & Beck 2002, 

Prosser et al 2008). Se fullständig sammanställning av artiklarnas 

undersökningsgrupper i tabell 2 och bilaga 1. 

Tabell 2. Sammanställning av undersökningsgrupp samt inkl/exkl.kriterier 

 

Banks & 

Banks (2002) 

 

 

 

45 personer boende på äldreboende, varav 80 % kvinnor. 31 % var äldre än 85 år och 70,9% var äldre än 75år.  

Inkl.kriterier: Ingen kognitiv nedsättning, ingen tidigare psykisk sjukdom, ingen allergi för hund eller katt, talar och skriver 

på engelska, skattar minst 24 på MMSE, genomförande av DPHQ, skattar 30 eller högre på UCLA-LS. 

Bortfall: 53 personer tillfrågades, 8 tackade nej. 

Power har beräknats för antalet deltagare. 

 

 

Colombo et 

al (2006) 

 

144 personer, varav 97 kvinnor, med en medelålder på 78,8.  

Inkl.kriterier: Boende på äldreboende utan nämnvärd kognitiv nedsättning (minst 21/30 på MMSE). 

Bortfall: 166 tillfrågades, 22 tackade nej och en avled. 

 

 
Edwards & 

Beck (2002) 

 

 
62 personer, varav 24 män med en medelålder på 80,1år som bor på demensboende. 

 

 
Edwards et al 

(2014) 

 

 
71 personer boende på demensboende, i åldrarna 61-99, varav 21 män. 

Inkl.kriterier: Diagnostiserad demenssjukdom, ej palliativ. 

Bortfall: 72 tillfrågades, en flyttade till ett annat boende. 

 

 
Greer et al 

(2002) 
 

 
6 kvinnor mötte kriterierna. 

Inkl.kriterier: Engelska som modersmål, ingen depression i bakgrunden, klassas ha en måttlig grad av demens baserad på 

MMSE och FAST. 

 

 
Katsinas 

(2000) 

 
12 personer i åldrarna 68-98, varav 3 män. 

Inkl.kriterier: Diagnostiserad demenssjukdom, bor på äldreboende, utvald till att delta i dagverksamhet. 

 
Lutwack-

Bloom et al 
(2005) 

 

 
68 personer med en medelålder på 69,9, varav 58,2% kvinnor.  

Inkl.kriterier: Bor på äldreboende. 

 

 
McCabe et al 

(2002) 
 

 
22 personer med en medelålder på 83,7, varav 15 kvinnor.  

Inkl.kriterier: Diagnostiserad Alzheimers eller liknande sjukdom, boende på demensavdelning. 

 

 
Moretti et al 

(2011) 
 

 
21 personer >65år, varav en man. 

Inkl.kriterier: Bott på äldreboendet minst 2 mån, diagnostiserad demenssjukdom/psykos/ 

humörsrubbning.  

Exkl.kriterier: Personer som var blind/döv eller ej kunde kommunicera med personalen. 

Bortfall: 22 tillfrågades, en tackade nej. 

 

 
Nordgren & 

Engström 

(2014a) 
 

 
9 personer i åldrarna 58-88. 

Inkl.kriterier: Diagnostiserad demenssjukdom, uppfylla 1 eller fler indikationer för AAI, bott på boendet i mer än 4 veckor 

före interventionen, ingen allergi för hundar. 

Exkl.kriterier: Uttryckt ångest mot hundar, ansågs vara olämplig för AAI av personalen. 

Bortfall: 20 tillfrågades varav 12 var kvinnor, 4 gick bort, 4 drog sig ur pga sjukdom eller flytt, 3 föll bort pga att personalen 

ej fyllde i formulären. 
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 4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Husdjursinterventioner på äldreboenden har visat sig påverka flera faktorer så som 

social interaktion, beteendeförändringar samt psykisk hälsa. I social interaktion sågs en 

ökning både mellan personerna som bor på äldreboendet, mellan deltagarna och 

personalen samt mellan deltagarna och djuren som användes i interventionerna. 

Husdjuren främjade kommunikationen då de kunde användas som samtalsämne och 

tillförde en variation i de dagliga rutinerna. Interventionerna med husdjuren visade sig 

även minska känslor av ensamhet då de bidrog till en social samvaro för deltagarna. 

Samtliga studier på beteendeförändringar har visat gynnsamma resultat av 

interventioner med hund, katt och fiskakvarium. Dessa beteendeförändringar var 

aggressivitet, vandringsbeteende, rastlöst beteende, avvikande beteende, ovilja att 

samarbeta och sömnstörningar, men i flera fall är dock effekten kortvarig. Även 

påverkan på beteenden kring måltidssituationen påvisades då deltagarna började äta mer 

och gick upp i vikt. Även den psykiska hälsan förbättrades med hjälp av husdjuren, 

framförallt minskning av depressiva symtom, ångest, tvångshandlingar, somatisering, 

förbättrad kognitiv förmåga, bättre humör, bättre upplevd livskvalitet samt autonomi. 

 

 
Nordgren & 

Engström 

(2014b) 

 

 
33 personer i åldrarna 63-94 varav 11 män.  

Inkl.kriterier: Diagnostiserad demenssjukdom, bott på ett äldreboende minst 4 veckor före studiens start.  

 

 
Prosser et al 

(2008) 
 

 
18 personer som bodde på äldreboende, varav 2 män. 

 
Richeson 

(2003) 
 

 
15 personer på äldreboende med diagnostiserad demenssjukdom 

Inkl.kriterier: Bor på äldreboende, >60 år, skatta 15p eller lägre på MMSE, ha diagnostiserad demenssjukdom, ha minst 3 

dokumenterade aggressiva beteenden under de senaste 2 månaderna, tidigare intresse för djur, behov av intervention för 

agitation. 

Exkl.kriterier: Känd allergi för hund, fobi eller intensiv avsmak för hundar. 

Bortfall: 17 personer mötte kriterierna, en tackade nej och en avled. 

 

 
Sellers 

(2005) 
 

 
4 personer i åldrarna 79-95, varav en man.  

Inkl.kriterier: Diagnostiserad demenssjukdom, intresse och tillgivenhet för djur, ingen känd allergi för hundar, liknande nivå 

av förmågor enligt den omvårdnadsdirektören och aktivitetsdirektören på boendet 

 

 
Stasi et al 

(2004) 
 

 
28 personer med kroniska ålderrelaterade nedsättningar boende på äldreboende med en medelålder på 85,7. 

Exkl.kriterier: Diagnostiserad demenssjukdom, immunologiska störningar, kända allergier, fobier för djur eller behov av 

komplex medicinsk utrustning. 
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4.2 Resultatdiskussion 

För att hjälpa den äldre uppnå gerotranscendens ska enligt Tornstam (2005) 

vårdpersonal respektera önskemål och möjliggöra för den äldre att kunna påverka hur 

denne spenderar sin tid. Att husdjur kan vara en del i hur denna tid spenderas och 

uppskattas av äldre personer ses i studien av Prosser (2008) där deltagarna upplevde 

djurbesöken som positivt och underhållande samt att det tillförde en värdefull variation i 

deras vardag. I processen mot gerotranscendens menar Tornstam (2005) att de mindre 

sakerna som tillför något till vardagen blir mer viktiga då det inte längre behövs lika 

stora händelser för att få en tillfredställande livssituation. I studien av i Banks & Banks 

(2002) fick deltagarna besvara ett frågeformulär som tog reda på om man tidigare haft 

något djur och hur den relationen såg ut. Svaren på formuläret visade att många 

deltagare hade en tydlig bakgrund med känslomässig relation till husdjur och alla 

önskade att de hade ett husdjur i dagsläget. Deltagarna som önskade att de i dagsläget 

hade ett husdjur uppgav att de inte kunde ha det på grund av reglerna på boendet eller 

andra omständigheter.  

För att uppnå gerotranscendens ska den äldre bli visare och finna tillfredställelse och 

välbefinnande i sin situation (Tornstam 2005). Om den äldre upplever ensamhet menar 

författarna till föreliggande studie att detta kan innebära en hindrande faktor i processen 

mot gerotranscendens. Författarna anser därför att husdjur kan hjälpa dessa personer i 

sin transcendens då husdjur visade sig minska känslor av ensamhet för de personer som 

deltog i husdjursinterventionerna i studien av Banks & Banks (2002). Detta kan 

återfinnas i studien av Sable (1995) som menar att husdjur kan fungera som ett stöd för 

äldre personer genom att verka som ett substitut till mänsklig kontakt när en person 

genomgår perioder av ensamhet och transcenderar till något nytt. Författarna till 

föreliggande studie menar därför att stöd och sällskap av husdjur kan vara ett sätt att 

hjälpa personer under deras transcendens vid förflyttningen till ett äldreboende genom 

att bidra till processen att bygga nya relationer samt förgylla deras vardag i enlighet med 

det som beskrivs i studien av Prosser (2008). Enligt Walsh (2009) höjer husdjur 

livskvaliteten, bidrar till en känsla av mening och värde. Husdjur kan även hjälpa dessa 

personer i det dagliga livet då de ger rutiner, ökar mobilisering samt välbefinnande och 

avslappning. Att husdjur har positiva effekter på livskvalitet och välbefinnande återfinns 

även i resultatet på föreliggande studie. 
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Tornstam (2005) menar att bemötande kan påverka hur processen mot gerotranscendens 

fortskrider. Detta anser författarna till föreliggande studie kan kopplas till de 

beteendeförändringar som återfinns i resultatet. Att ha ett husdjur som en del i 

omvårdnaden har visat positiva effekter som minskat aggressivt beteende. Då 

husdjursinterventioner har visats sig reducera beteendeförändringar som bland annat 

aggressivitet i flera studier menar författarna att dessa beteenden kan bemötas på ett 

annat sätt än med farmakologisk behandling. Sturdy et al (2012) menar att det är vanligt 

att personer med demens behandlas med antipsykotiska läkemedel för 

beteendeförändringar som till exempel agitation. Husdjursinterventioner kan vara ett bra 

alternativ eller ett komplement då detta kan ge de äldre en stimulerande miljö och kan 

erbjuda stöd och umgänge för en mer personcentrerad vård, som är att föredra då dessa 

inte innebär några biverkningar. Att en förändring i miljön kan ha påverkan på 

beteenden återfinns i studien av Edwards & Beck (2002) där deltagarnas beteenden 

kring måltidssituationen påverkades av AAT i form av att de började äta mer och 

därmed öka i vikt.   

 

Depression är vanligt förekommande hos äldre personer vilket ofta medför behandling 

med antidepressiva läkemedel (van Asch et al 2013). Flera studier visar minskade 

depressiva symtom vid husdjursinterventioner. I enlighet med det som Sturdy et al 

(2012) presenterar i sin studie om farmakologisk behandling och beteendeförändringar 

anser författarna till föreliggande studie att samma princip om att husdjursinterventioner 

kan vara ett alternativ till farmakologisk behandling för att minska depressiva symtom 

hos de äldre. Sturdy et al (2012) menar att en mer personcentrerad vård med icke-

farmakologisk behandling främjar livskvalitet och välbefinnande hos våra äldre genom 

att erbjuda en positiv förändring i miljön som ger personen stöd för sin individuella 

livsstil. Detta går hand i hand med det Tornstam (2005) säger om hur omvårdnaden kan 

påverka processen mot gerotranscendens för att finna trygghet i sig själv och uppnå 

välbefinnande. Detta ingår enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) och Edberg & 

Wijk (2009) i sjuksköterskans ansvar i att skapa en vårdmiljö som främjar hälsan samt 

inger trygghet och välbefinnande. 

 

Enligt Tornstam (2005) förändras behovet av tillfredställande relationer hos den äldre 

människan då denne väljer sina sociala relationer på ett annat sätt. Att husdjur ökar den 

sociala interaktionen visar flera studier. Djurens betydelse för den sociala interaktionen 
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återfinns även i en studie av Kawamura  et al (2009) som utfördes i Japan där sex 

kvinnor som genomgått AAA med hundar två gånger i månaden under två års tid 

intervjuats och fått dela med sig av sina upplevelser. Några teman identifierades; 

positiva känslor för hunden, tro på sig själv, återfå kära minnen om hundar, en paus från 

den dagliga rutinen och interaktion med andra boende genom hundarna. Tack vare 

hundarna fick kvinnorna även möjlighet att träffa och kommunicera med volontärerna 

som annars inte arbetade på boendet. De gav kvinnorna en möjlighet att få höra om 

sådant som händer ute i samhället och på så sätt kunna hålla sig uppdaterad i nutida 

förändringar. En kvinna berättade att hon inte hade några vänner på boendet, men att 

tack vare AAA fick hon ändå social samvaro under aktiviteten. Flera av kvinnorna 

upplevde AAA som något positivt tack vare att de fick en paus ifrån de dagliga 

rutinerna och känslor som irritation och ensamhet kunde reduceras. Detta anser 

författarna till föreliggande studie överensstämmer med det som Tornstam (2005) säger 

angående sociala relationer samt att den äldre i processen mot gerotranscendens skall 

finna mening och välbefinnande i sin livssituation. Då deltagande i AAA var frivilligt 

stöds detta av Tornstam (2005) som menar att den äldre ska få påverka hur denne vill 

tillbringa sina dagar.  

 

Studier har visat att husdjur även kan påverka den fysiska hälsan (Edwards & Beck 

2002, Cherniack & Cherniack 2014, Horowitz 2008, Stasi et al 2004, Steed & Smith 

2002, Walsh 2009). Man har sett att nivån av stress blir lägre då pulsvärden sänktes 

samt att livskvaliteten skattades högre efter AAT (Horowitz 2008). Även sänkta 

blodtrycksvärden har påvisats i flera studier (Stasi et al 2004, Walsh 2009). I en av 

dessa studier sågs även högre grad av fysisk aktivitet hos personer med hund samt 

långsammare försämring av aktivitet i dagliga livet (ADL) (Cherniack & Cherniack 

2014). Enligt Walsh (2009) kan husdjur innebära färre problem med hälsan, färre 

läkarkontakter samt lägre sjukvårdskostnader hos äldre personer. Detta stöds även av 

Horowitz (2008) som även menar att detta kan leda till ett minskat behov av behandling 

med smärtstillande läkemedel. I studien av Edwards & Beck (2002) såg man även 

sänkta sjukvårdskostnader till följd av mindre behov av kosttillskott då deltagarna åt 

mer och ökade i vikt när fiskakvarium placerades i matsalen. Författarna till 

föreliggande studie har erfarit att det inom vården ofta talas om att det inte finns 

tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheters behov av resurser. De pengar 

verksamheterna spar in genom att vidta åtgärder som husdjursinterventioner kan då 
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förslagsvis användas till att finansiera just detta i verksamheten. Genom att titta på 

resultatet för både social interaktion, fysiska beteenden och psykisk hälsa anser 

författarna att fördelarna med husdjursinterventioner inte går att bortse ifrån.  

 

Hinder för att implementera husdjur inom äldreboenden 

Det finns dock hinder för att det ska vara möjligt att använda husdjur på alla 

äldreboenden. Astma- och allergiförbundets policy är att pälsdjur inte ska förekomma 

inom vård och omsorg. De menar att äldreboenden inte kan ha husdjur på grund av 

försiktighetsskäl relaterat till allergier, men att husdjur kan vistas i särskilda lokaler där 

personer som vill leva med husdjur kan vistas. De menar även att husdjur hindrar 

anhöriga med allergier från att kunna besöka äldreboendet, vilket är en diskriminering. 

Detta innebär dock att personer som flyttar till äldreboende och har husdjur då inte kan 

ta med dessa till äldreboendet, vilket också är en diskriminering (Astma- och 

allergiförbundet 2012). Detta stöds av Tornstam (2005) som menar att den äldre 

människans önskemål ska respekteras. Är det då den äldres önskan att få behålla sitt 

husdjur menar författarna till föreliggande studie att detta ska vara möjligt att lösa för att 

den äldre inte ska diskrimineras. Enligt Astma- och allergiförbundet (2012) säger 

Arbetsmiljölagen att man som personal inte ska bli utsatt för sådant som kan orsaka 

ohälsa på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att 

förhindra och förebygga att detta sker. Författarna till föreliggande studie förstår 

självklart att det ska tas hänsyn till att det kan finnas personal och närstående med 

allergier, men detta måste lösas på ett sätt så den äldres autonomi inte blir kränkt. Enligt 

Tornstam (2005) ska omvårdnadspersonal arbeta för att hjälpa den äldre mot 

gerotranscendens, därför ska hänsyn tas till den äldre i första hand. Författarna till 

föreliggande studie anser att det finns sätt att kringgå detta genom att använda sig av 

allergivänliga djurslag, till exempel fiskar som i studierna av Edwards & Beck (2002) 

och Edwards et al (2014). Men författarna till föreliggande studie anser även att dessa 

argument för att husdjur inte kan användas inom vård och omsorg inte håller i längden. 

Detta på grund av att elva av interventionerna i de ingående artiklarna var begränsade 

till vissa dagar och tider för interventionen, husdjuret bodde alltså inte på boendet. Detta 

gör att personalen eller närstående kan undvika att vistas omkring husdjuret. Flera av 

interventionerna hade aktivitetsledare och hundskötare som skötte interventionen, vilket 

gjorde att personalen inte ens behövde vidröra husdjuret. Därför anser författarna att 

husdjursinterventioner kan implementeras på äldreboenden även om allergier finns, det 
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gäller bara att anpassa programmet efter hur det ser ut på boendet. Husdjur kan 

implementeras på äldreboenden efter noggrann planering där hänsyn tas till riskfaktorer. 

Detta tar Buettner et al (2011) upp i sin studie som menar att alla inblandade ska få vara 

med i planeringen, det vill säga personal, anhöriga och de som bor på boendet. 

Riktlinjerna för användningen av husdjur ska utformas för att skydda människans och 

djurets hälsa. Riktlinjerna ska även ta hänsyn till säkerhet, risker samt planering av 

tillgängliga resurser. Utbildning ska ges till personalen och anpassning efter den tid som 

finns till förfogande under arbetspassen ska tas i beaktning innan husdjur implementeras 

på boendet. 

 

Undersökningsgrupp i de ingående artiklarna 

Könsfördelningen i de inkluderade artiklarna består till större delen av kvinnor, varav en 

studie utfördes på endast kvinnor. Att använda en undersökningsgrupp som endast 

baserats på kvinnor kan enligt Polit & Beck (2011) påverka överförbarheten för studiens 

resultat på en större population där även män inkluderas. Alla inkluderade artiklar 

beskriver inte deltagarnas ålder. Däremot ska undersökningsgruppens kännetecken som 

till exempel ålder beskrivas enligt Polit & Beck (2011). Är undersökningsgruppen 

bristfälligt beskriven kan detta försvåra resultatets överförbarhet i den kliniska praktiken 

och andra typer av boenden. I detta fall anser författarna till föreliggande studie att ålder 

inte beskrivs i alla inkluderade artiklar inte påverkar resultatets överförbarhet då det ska 

överföras på andra personer på äldreboenden. 

Samtliga artiklar redogör för antalet deltagare. Endast en av femton artiklar anger att 

power har beräknats för antal deltagare (Banks & Banks 2002). Vilket författarna till 

föreliggande studie anser är mycket negativt då samtliga artiklar var experimentella 

studier som undersökte effekter av husdjursinterventioner. Power för antal deltagare 

beräknas enligt Polit & Beck (2011) för att en artikels författare ska visa att de tagit 

hänsyn till antal deltagare för att ge validitet till studiens resultat. För liten 

undersökningsgrupp kan orsaka låg validitet för studien. Många av de inkluderade 

artiklarna använde sig utav små undersökningsgrupper. Detta gör att signifikans i 

resultatet kan vara missvisande för den större populationen då ett resultat av ingen 

signifikans kan bero på en för liten undersökningsgrupp. Visar däremot resultatet en 

signifikans på en liten undersökningsgrupp är det överförbart på den större populationen 

om undersökningsgruppens kännetecken går att generalisera på den större populationen 

(Polit & Beck 2011).  
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I de flesta av artiklarna är inklusions- och/eller exklusionskriterier beskrivna. Enligt 

Polit & Beck (2011) kan de kriterier som används för studiens undersökningsgrupp 

påverka resultatets validitet. Dessa kriterier skall medföra att den undersökningsgrupp 

som används i studien matchar hur populationen som studien berör kan se ut. Till 

exempel om man vill undersöka något på personer med demenssjukdom skall 

kriterierna beskriva den generella personen med demenssjukdom.  

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie är en sammanställning av tidigare forskning inom ett specifikt 

område (Polit & Beck 2011), vilket passar till studiens syfte som var att sammanställa 

resultat av husdjursinterventioner på personer som bor på äldreboende. Författarna till 

föreliggande studie har sökt de inkluderade artiklarna i databaserna PubMed och Cinahl. 

Dessa är enligt Polit & Beck (2011) breda databaser som innehåller forskning inom 

omvårdnad. Sökningarna utfördes systematiskt i båda databaser och genererade enligt 

riktlinjerna för föreliggande studie tillräckligt antal träffar att basera resultatet på. 

Författarna valde att använda sig av fritextsökning med samtliga sökord då sökorden 

som indexord gav färre träffar. Sökorden till sökningarna valdes utifrån syfte och 

frågeställningar. Författarna använde sig av den booleanska söktermen AND för att 

kombinera sökord samt asterisk (*) bakom valda sökord för att inkludera alla ändelser 

av sökorden. Genom denna sökstrategi kunde antal träffar begränsas till artiklar som var 

av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Sökningarna begränsades till år 

2000-2015 för att uppnå tillräckligt antal träffar som svarar mot syfte och 

frågeställningar samt att forskningen enligt Polit & Beck (2011) fortfarande är aktuell. 

Författarna valde att inkludera artiklar som är skrivna på svenska och engelska för att 

göra det möjligt att förstå och översätta innehållet på ett så korrekt sätt som möjligt. Att 

engelska inte är författarnas modersmål har tagits i beaktande och uppslagsverk har 

därför används för att översättning av ord som författarna inte förstod så långt det är 

möjligt skulle ske på ett korrekt sätt.  

En styrka i föreliggande studie är att resultatet har baserats på flera artiklar, vilka 

tillsammans skapar en stor undersökningsgrupp på 558 deltagare. Detta ger en ökad 

överförbarhet av resultatet på en större population jämfört med varje enskild studie för 

sig. Deltagarna i de inkluderade artiklarna bestod till största del av kvinnor, vilket kan 

ha betydelse för överförbarheten av resultatet på populationer med både kvinnor och 

män. Då många av de inkluderade artiklarna utfört studier på personer med 
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demenssjukdom gör detta att resultatet inte kan generaliseras på den äldre människan, 

men ger däremot styrka till effekten av husdjursinterventioner på personer med 

demenssjukdom. Överförbarhet av resultatet kan även påverkas av att författarna har 

begränsat syftet till interventioner utförda på äldreboenden. Genom att ha inkluderat 

studier på äldre personer utanför äldreboenden kan resultat med samma effekter ha 

påvisats och då gett en större överförbarhet på den äldre människan. Anledningen till att 

författarna begränsade syftet till äldreboenden var att antalet träffar i 

databassökningarna skulle generera i ett hanterbart antal träffar utifrån de riktlinjer som 

gäller för föreliggande studie samt att artiklarna skulle hinna bearbetas inom den 

tidsram som fanns till förfogande. En stor styrka i föreliggande studie är att resultat i de 

inkluderade artiklarna visar stor samstämmighet då oavsett vilka variabler som 

undersökts har resultaten, även om de ej alltid varit signifikanta, visat gynnsamma 

effekter för personer på äldreboende.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad samt förslag till fortsatt forskning 

Genom att använda husdjur som en del av omvårdnaden på äldreboenden har det visat 

sig ha betydelse både för de boende och vårdpersonalen. För den äldre främjar husdjur 

människan både på ett psykiskt och fysiskt plan och erbjuder en mer human och 

personcentrerad omvårdnad. Detta bidrar till en trivsammare miljö både för de som bor 

på äldreboendet, sjuksköterskor och övrig personal som arbetar där samt de närstående 

som besöker boendet. Dock saknas klara riktlinjer för hur husdjursinterventioner på 

äldreboenden skall gå till idag och i vilken utsträckning de skall användas. Föreliggande 

studie påvisar trots goda resultat ett behov av fortsatt forskning inom området för att 

undersöka effekten av husdjursinterventioner på en större population och påvisa nyttan 

av att implementera detta på äldreboenden idag. Det är dessutom av värde att forska på 

frågan om hur stort problemet med allergier verkligen är och hur man kan lösa 

problemet på ett tillfredställande sätt då detta är ett stort argument till varför husdjur ej 

skall användas på äldreboenden.  

 

4.5 Slutsats 

Resultatet av föreliggande studie påvisar att husdjursinterventioner på flera plan främjar 

hälsan hos personer på äldreboende. Därför drar författarna slutsatsen att detta är något 

som kan användas som ett komplement till övriga omvårdnadsåtgärder för personer som 

bor på äldreboende då dessa hälsofrämjande effekter inte går att bortse ifrån.    
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Sammanställning av inkluderade artiklar. 

 Författare och år Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

1 Banks & Banks 

(2002) 

USA 

The effects of animal-

assisted therapy on 

loneliness in an elderly 

population in long-term 

care facilities 

Experimentell 45 personer boende på äldreboende, varav 

80% kvinnor. 31% var äldre än 85 år och 

70,9% var äldre än 75år.  

 

Inkl.kriterier:  

Ingen kognitiv nedsättning, ingen tidigare 

psykisk sjukdom, ingen allergi för hund eller 

katt, talar och skriver på engelska, skattar 

minst 24 på MMSE, genomförande av 

DPHQ, skattar 30 eller högre på  

UCLA-LS. 

 

Bortfall:  

53 personer tillfrågades, 8 tackade nej.  

 

Power har beräknats för antal deltagare. 

  

MMSE, DPHQ, UCLA-LS ANCOVA 

Pairwise comparison  

2 Colombo, Dello 

Buono, Smania, 

Raviola & De Leo 

(2006) Italien 

Pet therapy and 

institutionalized elderly: 

A study on 144 

cognitively unimpaired 

subjects 

 

 

Experimentell 

 

 

144 personer, varav 97 kvinnor, med en 

medelålder på 78,8.  

 

Inkl.kriterier: 

Boende på äldreboende utan nämnvärd 

kognitiv nedsättning (minst 21/30 på 

MMSE). 

 

Bortfall:  

166 tillfrågades, 22 tackade nej och en 

avled. 

 

Intervjuer, MMSE, 

LEIPAD-SV, BSI 

 

 

Student’s t-test, chi 

square, 

variationsanalys 

 

 

3 Edwards & Beck 

(2002) USA 

Animal-assisted therapy 

and nutrition in 

Alzheimer’s disease 

Experimentell 62 personer, varav 24 män med en 

medelålder på 80,1år som bor på 

demensboende. 

Vikt 3 månader före 

intervention samt vägning i 

början av varje månad fram 

till 4 månader efter och varje 

Parat t-test 



 

måltid vägdes i gram före 

och efter måltiden för alla 

deltagare. 

 

4 Edwards, Beck & 

Lim (2014) USA 

Influence of aquariums 

on resident behavior and 

staff satisfaction in 

dementia units 

Experimentell 71 personer boende på demensboende, i 

åldrarna 61-99, varav 21 män. 

 

Inkl.kriterier: 

Diagnostiserad demenssjukdom, ej palliativ. 

 

Bortfall:  

72 tillfrågades, en flyttade till ett annat 

boende. 

 

 

Nursing home disruptive 

behavior scale, MDS, CMAI 

ANCOVA, Bonferroni 

post hoc test 

5 Greer, Pustai, Zaun & 

Coppens (2002) USA 

A comparison of the 

effects of toys versus live 

animals on the 

communication of 

patients with dementia of 

the Alzheimer’s type 

Experimentell 6 kvinnor mötte kriterierna. 

 

Inkl.kriterier: 

Engelska som modersmål, ingen depression i 

bakgrunden, klassas ha en måttlig grad av 

demens baserad på MMSE och FAST. 

 

MMSE, FAST, MIU, 

ABACA 

Ej angivet, men utifrån 

innehållet tolkar vi det 

som en innehållsanalys 

6 Katsinas (2000) 

Spanien 

The use and implications 

of a canine companion in 

a therapeutic day 

programme for nursing 

home residents with 

dementia 

 

Experimentell 12 personer i åldrarna 68-98, varav 3 män. 

 

Inkl.kriterier:  

Diagnostiserad demenssjukdom, bor på 

äldreboende, utvald till att delta i 

dagverksamhet. 

MMSE, dokumenterade 

observationer 

Ej angivet, men utifrån 

innehållet i artikeln 

tolkar vi det som en 

innehållsanalys 

7 Lutwack-Bloom, 

Wijewickrama & 

Smith (2005) USA 

Effects of pets versus 

people visits with nursing 

home residents 

Experimentell 68 personer med en medelålder på 69,9, 

varav 58,2% kvinnor.  

 

Inkl.kriterier: 

Bor på äldreboende. 

 

POMS, GDS t-test 

8 McCabe, Baun, 

Speich & Agrawal 

Resident dog in the 

Alzheimer’s special care 

Experimentell 22 personer med en medelålder på 83,7, 

varav 15 kvinnor.  

NHBPS, NOSIE, CMAI ANOVA, Mauchly’s 

test of sphericity, Post 



 

(2002) USA unit  

Inkl.kriterier: 

Diagnostiserad Alzheimers eller liknande 

sjukdom, boende på demensavdelning. 

 

hoc test  

9 Moretti, De Ronchi, 

Bernabei, Marchetti, 

Ferrari, Forlani, 

Negretti, Sacchetti & 

Atti (2011) Italien 

Pet therapy in elderly 

patients with mental 

illness 

Experimentell 21 personer >65år, varav en man. 

 

Inkl.kriterier: 

Bott på äldreboendet minst 2 mån, 

diagnostiserad demenssjukdom/psykos/ 

humörsrubbning.  

 

Exkl.kriterier: 

Personer som var blind/döv eller ej kunde 

kommunicera med personalen. 

 

Bortfall:  

22 tillfrågades, en tackade nej.  
 

QoL-enkät samt 

instrumenten MMSE och 

GDS 

Oberoende och parat t-

test 

10 Nordgren & 

Engström (2014a) 

Sverige 

Animal-assisted 

intervention in dementia: 

Effects on quality of life  

Experimentell 9 personer i åldrarna 58-88. 

 

Inkl.kriterier:  

Diagnostiserad demenssjukdom, uppfylla 1 

eller fler indikationer för AAI, bott på 

boendet i mer än 4 veckor före 

interventionen, ingen allergi för hundar. 

 

Exkl.kriterier: 

Uttryckt ångest mot hundar, ansågs vara 

olämplig för AAI av personalen. 

 

Bortfall:  

20 tillfrågades varav 12 var kvinnor, 4 gick 

bort, 4 drog sig ur pga sjukdom eller flytt, 3 

föll bort pga att personalen ej fyllde i 

formulären. 

 

MMSE, QUALID Non-parametric test, 

Wilcoxon rank sum test 



 

11 Nordgren & 

Engström (2014b) 

Sverige 

Effects of dog-assisted 

intervention on 

behavioural and 

psychological symtoms 

of dementia 

Quasi-

experimentell 

33 personer i åldrarna 63-94 varav 11 män.  

 

Inkl.kriterier: 

Diagnostiserad demenssjukdom, bott på ett 

äldreboende minst 4 veckor före studiens 

start.  

 

De som var allergisk, hade uttalad ångest 

och/eller aggressivitet vid möte med hundar 

samt inte hade någon indikation för dog-

assisted intervention fick ej ingå i 

interventionsgruppen. 

 

MMSE, CMAI och MDDAS  Beskrivande statistik, 

Mann-Whitnet u-test 

och the Wilcoxon rank 

sum test. 

12 Prosser, Towsend & 

Staiger (2008) 

Australien 

Older people’s 

relationships with 

companion animals: a 

pilot study 

Experimentell 18 personer som bodde på äldreboende, 

varav 2 män.  

Enkäter före och efter 

interventionen samt 

forskarens iakttagelser och 

reflektioner från sessionerna 

samt instrumentet GDS 

 

Ej angivet 

13 Richeson (2003) 

USA 

Effects of animal-

assisted therapy on 

agitated behaviors and 

social interactions of 

older adults with 

dementia 

Quasi-

Experimentell 

15 personer på äldreboende med 

diagnostiserad demenssjukdom 

 

Inkl.kriterier: 

Bor på äldreboende, >60 år, skatta 15p eller 

lägre på MMSE, ha diagnostiserad 

demenssjukdom, ha minst 3 dokumenterade 

aggressiva beteenden under de senaste 2 

månaderna, tidigare intresse för djur, behov 

av intervention för agitation. 

 

Exkl.kriterier: 

Känd allergi för hund, fobi eller intensiv 

avsmak för hundar. 

 

 

Bortfall:  

17 personer mötte kriterierna, en tackade nej 

MMSE, CMAI, AAT-flow 

sheets 

Parat t-test, ANOVA 



 

 
  

och en avled. 

 

 

14 Sellers (2005) USA The evaluation of animal 

assisted therapy 

intervention for elders 

with dementia in long-

term care 

Experimentell 4 personer i åldrarna 79-95, varav en man.  

 

Inkl.kriterier: 

Diagnostiserad demenssjukdom, intresse och 

tillgivenhet för djur, ingen känd allergi för 

hundar, liknande nivå av förmågor enligt 

den omvårdnadsdirektören och 

aktivitetsdirektören på boendet. 

 

ABMI, SBOC, 

Videofilmade observationer 

Weighted kappa 

values, ANOVA 

15 Stasi, Amati, Costa, 

Resta, Senepa, 

Scarafioiti, Aimonino 

& Molaschi (2004) 

Italien 

Pet-therapy: A trial for 

institutionalized frail 

elderly patients 

Experimentell 28 personer med kroniska ålderrelaterade 

nedsättningar boende på äldreboende med en 

medelålder på 85,7. 

 

Exkl.kriterier:  

Diagnostiserad demenssjukdom, 

immunologiska störningar, kända allergier, 

fobier för djur eller behov av komplex 

medicinsk utrustning. 

CIRS, MMSE, GDS, SASG, 

ADL, IADL och Pet history 

questionaire. 

Ej angivet 



 

 
 

Förklaring av förkortningar i tabellen: 

AAA – Animal-Assisted Activities 

AAT – Animal-Assisted Therapy 

ABACA – (Hittade ingen utskrivning) 

ABMI – Agitation Behavior Mapping Instrument 

ADL – Functional and nutritional status by Activities by Daily Living  

ANCOVA – Analysis Of Covariance 

ANOVA – Analysis Of Variance 

BPSD – Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia  

BSI – Breaf Symptom Inventory 

CIRS – Cumulative Illnes Rating Scale 

CMAI – Cohen-Mansfield Agitation Inventory 

DPHQ – Demographic and Pet History Questionaire 

FAST – Functional Assessment Tool for Alzheimer’s type dementia 

GDS – Geriatric Depression Scale 

 

 

 

IADL – Instrumental Acitivities of Daily Living  

LEIPAD –SV – LEIPAD II –Short Version 

MDDAS - Multi-Dimensional Dementia Assessment Scale 

MDS – Minimal Data Set 

MIU – Meningful Information Units 

MMSE – Mini Mental State Examination 

NHBPS – Nursing Home Behavior Problem Scale 

NOSIE – Nurse Oriented Scale for Inpatient Evaluation 

POMS – Profile Of Mood States 

QUALID – Quality of Life In Late-stage Dementia  

SBOC – Social Behavior Observation Checklist 

SASG – Self Assessment Scale – Geriatric 

UCLA-LS – UCLA Loneliness Scale 

 

 

  



 

Bilaga 2: Sammanställning av syfte, intervention och resultat i inkluderade artiklar. 

 

 Författare Syfte Intervention Resultat 

1 Banks & Banks (2002) 

USA 

Att undersöka effekten av husdjursterapi 

på ensamhet hos en åldrande befolkning 

på äldreboende. 

En hund besökte 

deltagaren på dennes 

rum 1-3ggr/v under 

6v.  

 

DPHQ visade att många deltagare hade en tydlig bakgrund med känslomässig intimitet 

för husdjur och önskade att de hade ett husdjur i dagsläget. AAT visade en signifikant 

minskning av ensamhet i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

 

2 Colombo, Dello Buono, 

Smania, Raviola & De 

Leo (2006) Italien 

Syftet var att undersöka om husdjursterapi 

hade en fördelaktig effekt på psykisk 

status och uppfattning av livskvalité hos 

kognitivt intakta äldre personer på 

äldreboende. 

2 grupper som fick 

ta hand om en planta 

eller fågel i 3 mån 

samt en kontroll 

grupp. 

Resultatet visar förbättringar i nästintill alla parametrar för både BSI och LEIPAD-SV 

värden hos djurgruppen jämfört med de andra två grupperna. Deltagarna i djurgruppen 

visade efter studiens slut förbättringar i uppfattning av kognitiv och social funktion, 

depression och fysisk hälsa. Djurgruppen skattade dessutom sin autonomi mycket 

högre jämfört med de andra två grupperna efter studiens genomförande. De som ingick 

i djurgruppen verkade ha fått störst förbättring gällande uppfattning av livskvalitet 

jämfört med de andra två grupperna. 

 

3 Edwards & Beck (2002) 

USA 

Att undersöka inverkan av AAT, specifikt 

fisk-akvarium, på nutritionsintag hos 

personer med Alzheimer. 

2 grupper, en fick ha 

ett fisk-akvarium i 

matsalen i 10v, en 

fick ha en bild på 

fiskar i 4v, helt utan 

i 2v, sedan fisk-

akvarium i 2v. 

 

Nutritionsintag ökade signifikant när akvariumet introducerades och fortsatte att öka 

under 6-veckors uppföljningen. Vikten ökade signifikant över en 6 veckors period och 

deltagarna krävde mindre kosttillskott, vilket resulterade i reducerade 

sjukvårdskostnader. 

 

4 Edwards, Beck & Lim 

(2014) USA 

Att undersöka akvariums inverkan på de 

boendes beteende och personal 

tillfredsställelse på demensboende. 

Jämförelse av 

beteenden före och 

efter fisk-akvarium i 

ett gemensamt 

utrymme på boendet 

i 8 v. 

 

De boendes beteende förbättrades gällande fyra huvudsakliga områden; samarbetsvilja, 

irrationalitet, sömn, avvikande beteende. De övergripande boendes beteendepoäng var 

signifikant förbättrade efter att akvarium blev introducerat.  

 

5 Greer, Pustai, Zaun & 

Coppens (2002) USA 

Syftet var att fastställa effekten av en 

leksakskatt jämfört med en riktig katt på 

verbal kommunikation hos äldre personer 

på äldreboende med demenssjukdom. 

2 grupper fick 

genomgå 2 faser; 3 

st 10min sessioner 

med två 

leksakskatter och 3 

st 10 min sessioner 

med  en riktig katt.  

Antal ord, meningsfulla meningsenheter och initiativtagande mättes under 

interventionen. Vid stimuli av en riktig katt sågs störst ökning av antal ord jämfört med 

leksakskatten. Man såg även att ökning av meningsfulla meningsenheter ökade mest 

vid stimuli av en riktig katt och fortsatte även att öka efter att katten avslägsnades. Fler 

deltagare tog initiativ till att kommunicera när den riktiga katten var närvarande 

jämfört med leksakskatten. 

 

6 Katsinas (2000) Spanien Syftet är att beskriva användning och En hund besöker 

boendet 6h/dag på 

Med hjälp av hunden kunde deltagarna lättare orientera sig i tid och rum då de lärde sig 



 

innebörd av en sällskapshund i ett 

rehabiliteringprogram för personer med 

demenssjukdom på äldreboende. 

tisdagar och 

fredagar i 1,5 år. 
vilka dagar hunden kom till boendet. För några minskade deras vandringsbeteende, och 

man såg även en ökad social interaktion mellan de boende och hunden samt mellan de 

boende om hunden. Oväntade resultat visade att hunden genom konfrontation kunde 

hjälpa de personer som lätt blev introvert att ”vakna till” och reorientera sig.  

 

7 Lutwack-Bloom, 

Wijewickrama & Smith 

(2005) USA 

Syftar till att peka ut betydelsen av besök 

av husdjur jämfört med människor på ett 

äldreboende. 

  

2 grupper;  

ena fick träffa 

volontärer med hund 

andra bara 

volontärer i 15-20 

min 3ggr/v i 6 mån. 

 

En signifikant positiv förändring i humöret sågs hos de som fick besök av hunden. 

GDS visar en reduktion av depressiva symtom, men skillnaden efter interventionen var 

ej signifikant. 

8 McCabe, Baun, Speich 

& Agrawal (2002) USA 

Syftet med studien var att avgöra effekten 

av introducering av en boende-hund på 

problembeteenden för personer med 

Alzheimer eller liknande sjukdom som 

bor på demensavdelning. 

 

Hund på 

avdelningen från 

morgon till kväll i 

4v. 

Resultatet visar en minskning av problembeteenden över en 4 veckors period under 

dagskiften jämfört med kvällsskiften. Man kunde även se att problembeteendena var 

avsevärt färre under kvällsskiften jämfört med dagskiften.  

9 Moretti, De Ronchi, 

Bernabei, Marchetti, 

Ferrari, Forlani, Negretti, 

Sacchetti & Atti (2011) 

Italien 

Studien syftar till att undersöka effekter 

av husdjursterapi som intervention för 

äldre patienter med olika psykiska 

sjukdomar på äldreboenden i ett välbärgat 

område i Italien. 

 

2 grupper; ena fick 

interagera med 

hundarna och den 

andra fick endast 

iaktta utan fysisk 

kontakt i 90min 

1ggn/v i 6v. 

 

Man kunde efter interventionen se förbättrade resultat av MMSE och GDS för båda 

grupper. Positiva effekter på den upplevda livskvalitén observerades i båda grupperna 

och samtliga deltagare skattade upplevelsen som underhållande och intressant, samt 

skulle rekommendera detta till andra äldre personer. 9 av 10 rapporterade att djuren 

hade lugnande effekt. 80% av deltagarna ville efter studien fortsätta med terapin. 

 

10 Nordgren & Engström 

(2014a) Sverige 

Att utvärdera effekten av AAI på 

livskvalitet hos personer med 

demenssjukdom på fyra svenska 

äldreboenden. 

Träffa en hund 45-

60 min 1-2ggr/v 

totalt 10ggr. 

 

Man fick inte fram några signifikanta skillnader efter 6 månader, men kunde däremot 

se positiva tendenser då CMAI-värden för fysiska aggressiva beteenden, fysiska icke-

aggressiva beteenden och verbal agitation samt MDDAS-värden för beteendemässiga 

och psykiska symtom förbättrats vid utvärdering direkt efter terapin i 

interventionsgruppen. 

11 Nordgren & Engström 

(2014b) Sverige 

Att undersöka effekten av hundassisterad 

intervention på beteende och psykiska 

symtom hos personer med 

demenssjukdom boende på äldreboende 

under en 6 månaders period. 

 

8 boenden fördelat 

på 2 grupper; en fick 

träffa och umgås 

med en hund under 

45-60 min 1-2 ggr/v 

totalt 10 ggr och en 

var kontroll- grupp. 

 

 

Både deltagare och personal på äldreboendet upplevde djurbesöket som positivt och 

underhållande. Deltagarna ville gärna fortsätta med djurbesöken, anledningar till detta 

fokuserade på 3 teman: deras uppskattning av kontakten med djuren, att kontakten med 

djuren främjat kommunikation och social interaktion både med djuren och andra 

deltagare samt den variation som dessa besök tillförde deras liv. 



 

 

12 Prosser, Towsend & 

Staiger (2008) 

Australien 

Syftet med studien är att undersöka om ett 

djurbesöks program kan användas för att 

förbättra hälsa och välbefinnande hos de 

boende och främja deras förmåga att 

bygga relationer. 

Besök av hund, katt, 

kanin, marsvin i 

1,5h 1ggn/v i 6v. 

QoL förbättrades signifikant efter interventionen.  

 

13 Richeson (2003) USA Att undersöka effekten av husdjursterapi 

på aggressiva beteenden och social 

interaktion hos äldre personer med 

demenssjukdom. 

 

AAT med en hund 

måndag- fredag i 3v 

under skiftbytet för 

ssk. 

Resultatet visar signifikant minskning av aggressiva beteenden efter 

interventionsstudien och en signifikant ökning av social interaktion. CMAI och AAT-

flow sheets visar att de aggressiva beteendena hos deltagarna minskade omedelbart 

efter interventionen och hade ökat igen vid uppföljningstillfället.  

14 Sellers (2005) USA Att undersöka effekten av djurterapi på 

sociala och aggressiva beteenden hos 

äldre personer på äldreboende med 

demenssjukdom. 

 

En hund fick besöka 

boendet 15min/dag 

5ggr/v i 2a och 4e 

veckan av studien. 

Signifikanta ökningar kunde ses i socialt beteende och även signifikanta minskningar 

av aggressivt beteende efter behandlingen. Alla de äldre visade en ökning av socialt 

beteende under varje behandlingssession och 3 av 4 visade en minskning av aggressivt 

beteende.  

15 Stasi, Amati, Costa, 

Resta, Senepa, 

Scarafioiti, Aimonino & 

Molaschi (2004) Italien 

Att utvärdera effekten av husdjursterapi 

för personer på äldreboende. 

2 grupper; en fick 

träffa en katt i 1h 

3ggr/v i 6v och en 

kontrollgrupp. 

Resultatet visar att interventionsgruppen får minskade depressiva symtom samt en 

signifikant sänkning av deras blodtrycksvärden.  


