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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Hundterapi är ett relativt outforskat område, i dagsläget finns det en 

begränsad mängd med evidensbaserad forskning rörande vårdhundens effekter. 

Vårdhunden har många olika användningsområden inom sjukvården. Sjukdomar som 

demens och psykisk ohälsa är vida utbrett i världen och det syns en ökning av personer 

som drabbas av demens vilket kan kopplas till en ökad medellivslängd. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdhundens effekter på 

välbefinnandet hos personer med kognitiv nedsättning samt att som metodologisk 

aspekt beskriva på vilket sätt hunden använts som oberoende variabel i studiernas 

interventioner. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie där tio kvantitativa experimentella studier har 

granskats och sammanställts.  

Huvudresultat: Sammanställningen av studierna gav tre olika utfall, förbättrad effekt, 

försämrad effekt samt oförändrat utfall. Flera av studierna visade på att vårdhunden 

hade minskat deltagarnas depressiva symtom och deras nedstämdhet. Samtidigt syntes 

en ökad emotionell stabilitet samt en minskad ångest och aggressivitet hos deltagarna. 

De ingående studierna visade även en försämrad effekt av välbefinnandet och en ökning 

av dementa symptom vilket yttrade sig genom att deltagarna blev mindre adekvata och 

mer verbalt aggressiva, huruvida denna effekt berodde på vårdhunden framkom inte. 

Utifrån den metodologiska frågeställningen framkom det ur studierna att deltagarna fått 

klappa, leka, utfodra, promenera samt fått välja själva hur de spendera tiden med 

hunden.  

Slutsatser: Ur litteraturstudien framkom det förbättrade effekter på välbefinnandet hos 

deltagarna med kognitiva nedsättningar efter hundterapin, vilket framhåller hundens 

hälsofrämjande egenskaper. Vidare saknade stora delar av de ingående studierna 

statistisk signifikans och blev därför inte tillförlitliga. Det behövs därför mer 

evidensbaserad forskning för att kunna fastställa vårdhundens effekter inom området.  

 

 

 

 

Nyckelord: Demenssjukdom, Experimentella studier, Hundterapi, Psykisk ohälsa, 

Välbefinnande 



 

 

Abstract 

Background: Dog therapy is an unexplored area within the field of nursing, to date 

there´s a lack of evidence based research regarding the therapeutic effects of the dog in 

health-care. The therapy dog has a variety of areas in the healthcare which it can be 

used. Dementia and mental illness is a widely spread over the world and there is an 

increase in people diagnosed with the disorder, it´s thought to be related to increased 

average life expectancy.  

Aim: The aim of this literature-review was to describe the effects of the therapy dog on 

the wellbeing on patients with cognitive dysfunctions and as methodological aspect 

describe in which way the dog has been used as an independent variable in the 

interventions of the studies.  

Method: A descriptive literature-review where ten quantitative experimental studies has 

been reviewed and complied. 

Main result: The result of the included studies were summarized under three different 

outcomes, improved effect, degraded effect and unchanged effect. Several of the studies 

showed a decrease in the participant’s depressive symptoms, it was thought to be due to 

the effects of the dog. The participants showed an increased emotional stability and a 

reduced grade of anxiety as well as decreased aggressive behavior. The outcome of the 

included studies also showed a decreased tendency in the participant’s self-experience 

quality of life and an increased frequency of dementia symptoms, which were revealed 

as les adequateness and more verbally aggressive. Based on the methodological 

question the studies showed that the activities the participants did during the 

intervention were; pet the dog, play with the dog, feed it, take walks with the dog and 

they could choose individually what they wanted to do. 

Conclusion: The literature- review revealed that the therapy dog had a improved impact 

on the participants wellbeing after the intervention, compared to before the intervention. 

This emphasizes the dog´s health-promoting characteristics. Furthermore, the outcome 

of the literature- review shows that the result from the included studies lack statistical 

significance, therefore these results were not counted as reliable. The present review 

underlines the need for further evidence- based research regarding the health-promoting 

effects of the therapy dog.    

 

Keywords: Animal-assisted therapy, Dementia, Experimental studies, Mental Illness, 

Wellbeing 
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1. Introduktion  

1.1 Hundens roll och dess funktion inom vården  

Användningen av djur inom vården av människor går vanligtvis under det engelska 

begreppet AAT (Animal-Assisted-Therapy). Begreppet vårdhund definieras som en 

hund som har valts ut för sina kvalitéer och som utbildats till vårdhund. Inom begreppet 

vårdhund anses också att föraren ska ha utbildning för uppgiften (1). AAI (Animal-

Assisted Intervention) är ett paraplybegrepp som innefattar olika typer av terapiformer 

där djur är avsiktligt involverade i vården. AAT och AAA (Animal Assisted Activity) är 

två undergrupper till AAI (2). Skillnaderna mellan dessa två former av hundterapi är 

främst att AAT är mer uppstyrd jämfört med AAA. Inom AAT finns det terapeutiska 

mål för att öka patientens livskvalité, lika tydliga mål saknas däremot inom AAA (3). 

Utöver dessa två grenar av hundterapi finns även flertalet andra typer men då dessa är 

svåra att särskilja från varandra kommer alla former av AAI i föreliggande 

litteraturstudie benämnas som enbart hundterapi. 

 

I Sverige används vårdhunden mest inom äldreomsorgen med syfte att öka den sociala 

samvaron, den fysiska aktiviteten samt som en del i behandling (4). Vårdhundens 

uppgifter kan dock variera alltifrån terapihund, assistanshund eller sällskapshund (5). 

Inom diabetesvården används så kallade DAD (Diabetes Alert Dogs) där hundarna har 

utbildats för att känna av när patienten får lågt blodsocker, vilket är livshotande 

tillstånd, och varna om detta (6). Det finns också assistanshundar som hjälper till i 

vardagen som t.ex. att öppna dörrar, bära och hämta saker och trycka på knappar som 

kan vara svårt för personer med funktionshinder (7). Det finns olika terapiformer där 

vårdhunden kan användas inom, bland annat används vårdhunden inom 

bröstcancervården där hunden sitter med under terapisamtal (8). Vidare kan hunden 

även användas inom pediatriken för att stilla smärta hos barn (9).  

 

Forskningsläget idag visar på att det finns liten mängd evidensbaserad forskning kring 

effekterna av vårdhunden som terapiform (10). Dock ökar användningen av hundterapi 

inom vården, på ett barnsjukhus i Phoenix syns en ökning av användandet från 1543 

djurbesök år 2005 till 10525 besök år 2014 (11). 
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1.1.1 Organisationen och sjuksköterskans roll 

När hundar används inom vården så behöver det ske utifrån verksamhetens systematiska 

kvalitetsarbete, det finns både riktlinjer och lagar att följa. Verksamheten ska stå för en 

riskanalys och utveckla rutiner för att göra insatsen så säker som möjlig. Detta innebär 

att det ska finnas förebyggande åtgärder samt att verksamheten ansvarar för att 

hundföraren och hunden har utbildning (4). All personal inom verksamheten bör känna 

till vårdhundens uppgift, säkerhet, riskhantering samt de lagar som finns angående hund 

inom vården för att skydda människorna och djurens hälsa. Som sjuksköterska bör man 

söka nya evidensbaserade behandlingsmetoder och vara i bra position att förklara dess 

potentiella fördelar för administratörer, verksamhetschefer, personal samt patienter. 

Sjuksköterskan har en viktig roll för att kunna utveckla hundens roll i vården då 

sjuksköterskan ofta är samordnare mellan olika instanser och därmed är i en sits då hon 

kan påverka behandlingsalternativ (12).   

 

1.2 Kognitiva sjukdomar  

Med kognition menas hur människor processar inkommande information och hur 

information förmedlas utåt. Är den kognitiva funktionen nedsatt medför det 

begränsningar i de dagliga aktiviteterna. Kognitiv nedsatthet är ett paraplybegrepp för 

ett flertal undersjukdomar, exempel på sådana sjukdomar är demens, alzheimer, psykisk 

ohälsa i form av depression eller schizofreni (13).  

 

Sjukdomen demens är ett samlingsbegrepp för ett flertal andra sjukdomstillstånd. 

Symptomen som uppstår yttrar sig genom påverkan på minnet, beteende förändringar 

samt att personen kan uppleva oro då denne inte kan hantera intryck från sin omgivning 

(14). Antalet personer i världen som levde med demenssjukdom år 2015 uppskattades 

till 46 miljoner. Denna trend ökar vilket har visats det senaste årtiondet, enligt WHO:s 

hälsorapport beräknas denna siffra fördubblas inom 20 år. Ökningen förväntas i första 

hand ske i länder där även medelåldern kommer öka, eller redan är hög, då 

demenssjukdomar är kopplade till hög ålder (15).  

 

Socialstyrelsen beräknar att det i dagsläget finns 150 000 äldre personer som lider av 

depression i Sverige, majoriteten av dem är kvinnor. Detta utgör ungefär en tiondel av 

den äldre populationen där var tjugonde person har mycket svåra symtom. Ungefär hos 

hälften av personerna som drabbas av Alzheimers och demens förekommer depressiva 
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symtom (16). Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp och innefattar en rad olika psykiska 

sjukdomar, alltifrån stress till svår depression ingår. Socialstyrelsen uppskattar att var 

femte person i åldern 65-79 år har någon form av besvär med orolighet, ångest eller 

ängslan (17). Tidigare forskning visar på en koppling mellan miljöns påverkan och 

personer med demens sjukdom eller psykisk ohälsa, en gynnsam miljö minskar 

symptomen hos patienterna (18). 

 

1.3 Hälsa och välbefinnande  

Begreppet hälsa kan definieras med att en person har fysiskt välbefinnande, psykisk 

välbefinnande eller socialt välbefinnande, det kan också beskrivas att en person är fri 

från sjukdom och skador (19). I föreliggande litteraturstudie kommer det fysiska 

välbefinnandet definieras genom att individen är tillfreds med sin fysiska förmåga som 

t.ex. att denne klarar sina dagliga aktiviteter (ADL). Att ha psykisk välbefinnande kan 

definieras genom att individen kan möta de mentala påfrestningar som vardagen för 

med sig, därmed avses att individen har psykisk hälsa inte enbart om hon har en 

avsaknad av psykisk sjukdom (20). Det sociala planet av välbefinnande kan vara att 

personen är tillfreds med sitt sociala kontaktnät. Välbefinnandet kan ses ur två plan, det 

ena är en professionell bedömning. Det andra är subjektivt där personen själv skattar sitt 

välbefinnande utifrån sin egen situation och förmåga (19). En minskning av aggressivt 

beteende kommer i föreliggande litteraturstudie avses som ett ökat välbefinnande. 

 

1.4 Teoretisk referensram 

Nightingale grundade en omvårdnadsprocess i fyra steg där sjuksköterskan först ska 

observera patientens hälsostatus och dokumentera denna. Utifrån observationerna ska 

sjuksköterskan identifiera de nödvändiga omvårdnadsåtgärderna för att förändra miljön 

till det bättre. När omvårdnadsåtgärderna är genomförda ska sjuksköterskan utvärdera 

det aktuella hälsotillståndet och undersöka eventuella förändringar. Denna process 

upprepas så ofta som nödvändigt för att uppnå det övergripande målet av det förbättrade 

hälsotillståndet. Florence Nightingales omvårdnadsteori betonar att miljön har stor 

betydelse för patienternas återhämtning och läkning. Faktorer i miljön som påverkar 

patienten var den psykologiska- och den fysiska miljön där sjuksköterskans uppgift är 

att förbättra den. Sjuksköterskan har som arbete att maximera möjligheterna för 

patientens välbefinnande oberoende sjukdomstillstånd (21).  
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Nightingale ansåg att vårdandet av patienten utfördes genom att förändra eller bevara 

miljön utifrån patientens behov för att bibehålla dennes hälsa. Vidare menade 

Nightingale att om patienten drabbas av våldsrelaterade skador under vårdtiden, är det 

inte “sjukdomens” fel utan snarare sjuksköterskans bristande omvårdnad (21). En 

omvårdnadsåtgärd kunde vara att placera ett djur i patientens närvaro vilket Nightingale 

ansåg öka välbefinnandet hos denne, detta syntes främst hos patienter med kronisk 

sjukdom (22). Nightingale menade också att det finns två olika plan av vårdandet, ett av 

dessa var att en person agerade vårdande och hälsofrämjande gentemot medmänniskor. 

Det andra planet var utbildad vårdpersonal som löste omvårdnadsproblem och utförde 

omvårdnadsåtgärder utifrån evidensbaserad kunskap. Individen sågs som 

flerdimensionell med biologiska, psykologiska, sociala och andliga plan. Nightingale 

kopplade det psykiska välbefinnandet till det fysiska och menade att genom psykisk 

påfrestning kunde sjukdom uppstå, detta kom att kallas att se patienten holistiskt. 

Omvårdnadsteorin poängterar att en individ inte behöver vara fri från sjukdom och 

lidande för att anses ha hälsa (21).  

 

1.5 Problemformulering  

I Sverige används vårdhunden mest inom äldreomsorgen där denne är en del i 

behandlingen, den fysiska aktiviteten samt för att öka den sociala samvaron. Hundterapi 

har börjat användas mer frekvent som behandlings alternativ, dock är mängden 

evidensbaserad forskning rörande terapiformens effekt i dagsläget begränsad. Personer 

med kognitiv nedsättning har svårt att hantera intryck från omgivningen. Det är tidigare 

känt att miljön kring patienterna påverkar deras hälsa och välbefinnande. Studien har 

gjorts för att sammanställa tidigare evidensbaserad forskning på vårdhundens effekt på 

välbefinnandet hos personer med kognitiva nedsättningar. Det är viktigt att 

sammanställa effekter för att undersöka om vårdhunden kan fungera hälsofrämjande för 

patienterna. Sjuksköterskor skulle kunna dra nytta av resultatet i föreliggande 

litteraturstudie för att få mer kunskap om alternativa behandlingsmetoder samt att 

personer med kognitiv nedsättning skulle får fler valmöjligheter rörande 

behandlingsalternativ.  
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1.6 Syftet 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdhundens effekter på 

välbefinnandet hos personer med kognitiv nedsättning samt att som metodologisk 

aspekt beskriva på vilket sätt hunden använts som oberoende variabel i studiernas 

interventioner. 

 

1.7 Frågeställningar 

Vilka effekter har vårdhunden på välbefinnandet av personer med kognitiv nedsättning? 

På vilket sätt har vårdhunden använts som den oberoende variabeln i interventionen? 

2. Metod 

2.1 Design 

Designen på studien var en deskriptiv litteraturstudie (23) som avsågs att sammanställa 

evidensbaserad forskning utifrån studiens syfte. 

2.2 Databaser 

Databaser som användes var Cinahl och Academic Search Elite samt sökmotorn 

PubMed. Cinahl är den största omvårdnadsdatabasen med över 1 miljon artiklar från 

mer än 3000 vetenskapliga tidskrifter. PubMed utgör en ännu större databas av 

vetenskapliga artiklar med fokus på det medicinska området (23). 

 

2.3 Sökord /  Urvalskriterier/ Sökstrategier 

Sökorden som använts till litteraturstudien var: ”Dementia”, ”Dog”, ”Animal-assisted 

therapy”, ”Therapy”, ”RCT”, ”Cognitive”, ”Effect”, ”Nursing”, ”Clinical trial” och 

”Experimental study”. Dessa har använts i olika kombinationer vid sökningarna med 

hjälp av booleska termen AND (se tabell 1). Inklusionskriterierna för artiklar i 

litteraturstudien var: att deltagarna i experimenten hade någon form av kognitiv 

nedsättning samt att en vårdhund skulle ingå i interventionen. Ytterligare ett 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, då 

dessa språk behärskas av författarna samt att artiklarna endast skulle innehålla studier 

med experimentell design och kvantitativ ansats (23). Exklusionskriterier för 

litteraturstudien var experiment utförda med barn då de kan medföra en risk för barnen 

samt att de inte kan ge sitt fullständiga medgivande till studien (23). Ytterligare ett 

exklusionskriterier var att utesluta alla review artiklar då det är andrahands källor där 
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resultatet kan ha blivit påverkat av dess författare (23).  I databasen Cinahl valde 

författarna att endast söka på artiklar som fanns nedladdningsbara i fulltext från 

Högskolan i Gävles proxyserver samt att använda sökfiltret PeerReviewed för att 

artiklarna då ska vara expertgranskade (23). PeerReviewed begränsningen finns ej att 

tillgå i PubMed, däremot kan sökningarna begränsas till att enbart vara tillgängliga via 

Högskolan i Gävles proxyserver vilket gjordes. Författarna har gjort valet att inte söka 

med MESH termer eller Cinahl Headings för att få sökningarna så breda som möjligt. 

Litteraturstudien kommer endast att basera på studier som följer IMRAD- struktur 

(introduktion, metod, resultat och diskussion). Artikelsökningarna gjordes den 2 

februari 2016. 

 

 

Tabell 1. Utfall av sökningar. 

Sökmotor Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

relevanta 

träffar 

Academic 

Scearch 

Elite 

Dog AND Dementia AND Therapy Tillgängliga i 

fulltext via 

Högskolan i 

Gävles 

proxyserver, 

PeerReviewed 

16 4 

Cinahl Dog AND Experimental study 

AND Animal assisted therapy 

Tillgängliga i 

fulltext via 

Högskolan i 

Gävles 

proxyserver, 

PeerReviewed 

10 1 

Cinahl Dog AND Effect AND Nursing Tillgängliga i 

fulltext via 

Högskolan i 

Gävles 

proxyserver, 

PeerReviewed 

10 3 

Cinahl Dementia AND Dog Tillgängliga i 

fulltext via 

Högskolan i 

Gävles 

proxyserver, 

PeerReviewed 

14 1 
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Cinahl Dog AND Animal assisted therapy Tillgängliga i 

fulltext via 

Högskolan i 

Gävles 

proxyserver, 

PeerReviewed 

56 3 

PubMed Animal assisted therapy AND 

Cognitive AND clinical trials 

Tillgängliga i 

fulltext via 

Högskolan i 

Gävles 

proxyserver. 

12 2 

PubMed Dog AND dementia AND Animal 

assisted therapy 

Tillgängliga i 

fulltext via 

Högskolan i 

Gävles 

proxyserver. 

12 5 

PubMed Dog AND Cognitive AND 

Experimental study 

Tillgängliga i 

fulltext via 

Högskolan i 

Gävles 

proxyserver. 

12 1 

PubMed Dog AND dementia AND Therapy Tillgängliga i 

fulltext via 

Högskolan i 

Gävles 

proxyserver. 

75 5 

PubMed Dog AND Mental AND Clinical 

trail 

Tillgängliga i 

fulltext via 

Högskolan i 

Gävles 

proxyserver. 

32 1 

                                              Summa   249 26 varav 

10 unika 

 

2.4 Urvalsprocess 

Utfallet av sökningen (se tabell 1) blev 249 artiklar totalt där 194 av dessa föll bort vid 

läsning av rubriken då det tydligt framgick att studien hade en kvalitativ ansats och på 

grund av att forskningspersonernas sjukdomar var andra än vad litteraturstudien ämnar 

undersöka. Det föll även bort några artiklar där rubriken indikerade att studierna var 

gjorda på barn. 
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Abstrakt lästes av de 55 kvarvarande artiklarna där 13 av artiklarna inte använt sig av en 

hund i interventionen, studierna hade undersökningsgruppen barn samt att de ej var 

tillgängliga via Högskolan i Gävles proxyserver. Därefter lästes de kvarvarande 42 

studierna där ytterligare 16 artiklar valdes bort då studierna saknade en IMRAD- 

uppbyggnad, inte var skrivna på engelska eller svenska eller saknade kvantitativ ansats 

med en experimentell design. Det återstod 26 relevanta artiklar varav 16 studier var 

dubbletter. Kvar blev 10 unika artiklar som lagt grund för litteraturstudiens resultat (se 

figur 1). 

 

 

Figur 1. Flödesschema  

 

2.5 Dataanalys 

De 10 artiklarna som valdes till litteraturstudien granskades individuellt för att en skapa 

en enskild uppfattning och minska risken för att missa viktiga delar. Eftergenomläsning 

249 artiklar

• Genomgång av artikel rubrik relaterat till litteraturstudiens syfte och ämne.

• 194 stycken artiklar exkluderades.

55 artiklar

• Abstrakt läses av 55 artiklar och relaterades till litteraturstudiens syfte

• 13 stycken artiklar exkluderades i avseende med artiklarnas metodologiska 
ansats samt att de ej fanns fritt tillgängligt via Högskolan i Gävles proxyserver.

42 artiklar

• 42 artiklar studerades utförligt.  

• 16 artiklar exkluderades pågrund av språk, ej IMRAD format eller ej skriven med 
kvanitativ ansats. 

26 artiklar

• Av 26 artiklar var 16 dubletter som exkluderades. 

10 artiklar

• 10 unika artiklar valdes till resultatet.
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av artiklarna valdes tre områden ut för att förenkla sammanställningen av resultatet: 

förbättrad effekt, försämrad effekt och oförändrat utfall. Med oförändrat utfall menas att 

det vid jämförelse mellan studiernas kontroll- och interventionsgrupp inte uppmätts 

några signifikanta skillnader i utfallen. Med förbättrad effekt menas att det finns 

signifikanta förbättringar i utfallet och med försämrad avses signifikanta försämringar i 

det primära och sekundära utfallsmåtten. Fortsatt bearbetning utfördes gemensamt av 

författarna där fokus var att finna likheter och olikheter i de ingående studiernas 

resultat- respektive metod del. Kodningssystem med färgpennor användes med olika 

färger för litteraturstudiens metodologiska aspekt, oförändrat utfall, förbättrad effekt 

respektive försämrad effekt. Kodnings system med färgpennor rekommenderar Polit 

och Beck (23) för att organisera resultatet till en litteraturstudie. Därefter upprättades en 

preliminär resultattabell med rubrikerna: Författare, Titel, Design/ansats, 

Undersökningsgrupp, Datainsamlingsmetod, Intervention, Dataanalys, Syfte och 

Resultat. Resultattabellen sammanställdes grundligt och mycket ingående för att 

fungera som underlag till resultatet. Den preliminära tabellen innehöll en större mängd 

data än vad den slutgiltiga tabellen skulle innehålla, detta för att underlätta 

sammanställningen av litteraturstudiens resultat. När resultatet var färdigställt kortades 

tabellen slutligen ned för att enbart innehålla en sammanfattning av den relevanta datan. 

Studiernas insamlingsmetoder noterades på en egen lista för att kunna jämföra de olika 

mätinstrumenten. Vid bearbetning av dessa framkom även olika riktning på skalorna 

som beaktades vid utläsningen av resultatet. Till den metodologiska aspekten studerades 

artiklarnas metod del noggrant med fokus på att beskriva kärnkomponenterna i hundens 

användning i interventionerna, för att sedan sammanställas i resultatet. För att underlätta 

sammanställningen av metod delen noterades likheter och olikheter hur hunden har 

använts i studiernas interventioner med färgkoder. Utifrån färgkoderna och 

resultattabellen sammanställdes slutligen den metodologiska aspekten till resultatet. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Inklusion och exklusion av artiklar till litteraturstudien har inte färgats av författarnas 

åsikter eller förväntning på studiens resultat. Författarna till litteraturstudien har inte 

fabricerat någon del av resultatet eller förvrängt data till studiens fördel s.k. falsifiering. 

Ingen data har heller plagierats, utan har återberättas utifrån studiens syfte (23). 
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3. Resultat 

Bearbetning av artiklarna sorterades utifrån tre områden; förbättrad effekt, försämrad 

effekt och oförändrat utfall som presenteras i resultatet. Detta besvarar litteraturstudiens 

första frågeställning. Den metodologiska frågeställningen presenteras under rubriken 

“Hunden som oberoende variabel i interventionen”. De tio artiklarna (24-33) som har 

använts till resultatet är endast experimentella interventions studier där forskarna 

undersökt vårdhundens effekter på välbefinnande på patienter med kognitiv nedsättning. 

Paraplybegreppet demenssjukdom och dess undergrupper utgör undersökningsgrupper i 

sex av artiklarna (26, 28, 30-33). De återstående fyra artiklar har patienter med psykisk 

ohälsa som undersökningsgrupp (24, 25, 27, 29). 

 

3.1 Förbättrad effekt 

Det syntes en förbättrad effekt på välbefinnandet hos deltagarna med kognitiv 

nedsättning i sex av de tio valda artiklarna (24, 26, 29-32). Moretti et. al (29) utförde en 

studie där de under sex veckor undersökte effekterna av hundterapi på en grupp äldre 

patienter med psykisk ohälsa. På GDS (Geriatric Depression Scale) skalan syntes en 

minskning av depressiva symptom på deltagarna efter interventionen. Förbättrade 

effekter på välbefinnandet påvisades också i en annan studie (26) där äldre 

demenspatienter fått ta del av hundterapi. Mätningar skedde både före och efter 

interventionen med mätinstrumentet MENFIS (Mental Function Impairment Scale) 

som visade på signifikanta förbättringar på patienternas känslomässiga stabilitet samt 

hur de uttryckte sina känslor. Mosello et. al (30) fann i en studie utförd med Alzheimers 

diagnostiserade patienter att det skett en förbättring av deltagarnas självskattade 

tillfredsställelse samt en minskning av deras nedstämdhet på både morgonen och 

kvällen efter att de deltagit i interventionen. I studien framkom även att patienterna 

blivit mer aktiva under morgonen och att graden av ångesten som de upplevde innan 

studien minskat efter hunden introducerades. En ökning av deltagarnas välbefinnande 

syntes också i Nordgren och Engström (31) studie med demensdiagnostiserade patienter 

efter dem deltagit i interventionen med hundterapi. Mätinstrumentet man använde i 

studien var QUALID (Quality of Life in Late-stage Dementia) som visade på en ökning 

av deltagarnas självskattade livskvalité (31). I en fallstudie (32) har MMSE (Mini-

Mental State Examination) skalan använts för att bedöma hur graden av 

demenssymptom har förändrats under interventionen med hundterapi för en 82 årig 
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kvinna. Såväl direkt efter interventionen som vid en uppföljning 3 månader senare hade 

det skett en förbättring. Man utförde även en psykologisk mätning vilket även den 

påvisade en förbättringar hos kvinnan (32). I en studie (24) minskade de psykiatriska 

symptomen både i undersökningsgruppen och kontrollgruppen på BPRS (Brief 

Psychiatric Rating Scale) som bland annat mäter en persons självskattade och objektivt 

observerade symtom såsom depression, ångest, hallucinationer, psykotiska beteenden. 

   

Två studier (24, 28) visade på en förbättring av deltagarna med kognitiv nedsättning vad 

gäller aggressiva beteenden. I en interventionsstudie gjord av Dias Marques et. al (24) 

på patienter med psykisk sjukdom undersöktes hur hundterapi påverkade deltagarnas 

aggressiva beteende. Enligt skalan SOAS-R (The Staff Observation Aggression Scale–

Revised) minskade interventionsgruppens aggressiva mönster och beteende i jämförelse 

mot kontrollgruppen. I den andra studien utförd på patienter med Alzheimers sjukdom, 

(28) syntes en minskning av deltagarnas aggressivitet veckan efter hunden 

introducerades jämfört med innan interventionen, effekten avtog dock ju längre studien 

pågick.  

 

Hundterapin förbättrade också deltagarnas förmåga att klara av sina dagliga aktiviteter 

(27, 30, 32). I en interventionsstudie av Kovacs et. al (27) med 

Schizofrenidiagnostiserade patienter visade resultatet efter interventionen på 

förbättringar inom vissa områden på ILSS skalan (Independent Living Skills Survey). 

Dessa förändringar syntes på patienternas förmåga att utföra vardagliga sysslor och 

patienternas hälsa. Det visade både på en ökning att utföra aktiviteterna och att 

problemen som kunde uppstå i de situationerna minskade. Vidare syntes en förbättring 

av rörelseförmågan och uppskattning av miljön när Mossello et. al (30) undersökte 

effekterna av hundterapi på deltagarna. I Nordgren och Engströms (32) fallstudie 

framkom också att fallrisken minskat för patienterna och att de hade en större förmåga 

att utföra sina dagliga aktiviteter.  

 

I en studie gjord på patienter med psykisk ohälsa på ett långtidsboende (25) 

observerades patienternas verbala- och icke-verbala uttryck. Studien visade på att 

interaktionen med hunden gav förbättrad verbal förmåga mätt från baslinjen som visade 

0 uttryck per minut till 1,56 uttryck per minut vid slutet av hundterapin. Studien visade 

även att den icke verbala interaktion steg från 0.32 till 2.90 vid djurterpin. Mätningarna 
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upprepades utan hundinterventionen vilket visade på en sänkning av antalet verbal och 

icke verbala uttryck. Detta visar tydligt att effekterna utkom från hundterapin. 

 

 

Figur 2. Antal studier med förbättrad effekt. 

 

3.2 Försämrad effekt 

I sammanställningen av litteraturstudiens resultat framkom det tre artiklar (26, 32, 

33) där deltagarna med kognitiv nedsättning skattade sitt eget välbefinnande lägre efter 

interventionen. I Nordgern och Engströms experimentella fallstudie (32) blev kvinnan 

mindre adekvat efter interventionen, detta framkom då hon inte längre kunde särskilja 

personal och patienter på boendet. Patienten kunde inte heller redogöra för sin egen 

födelsedag eller tala om vilken plats hon befann sig på, något som hon tidigare kunnat. 

Patienten upplevde mer negativa beteendemässiga symptom och uppskattade även sin 

livskvalité som sämre enligt mätinstrumentet QUALID. I en annan studie av Nordgren 

och Engström (33) undersöktes hur hundterapi påverkade de psykologiska och 

beteendemässiga symptom relaterat till demens sjukdom. Undersökningen visade att 

verbal upprördhet hade ökat när de gjorde en sexmånaders uppföljning efter avslutad 

intervention. Kawamura et. al (26) noterade också försämringar i områdena vakenhet, 

minskad koncentration samt förmågan att tänka abstrakt. 

 

Vidare syntes en försämring hos patienterna när man undersökte deras rörelseförmåga 

och deras spatiala förmåga som de mätte med GBSS-J (Gottfries- Bråne Steen Scale- 
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japansk version) vilket avses bedöma intellektuell- och emotionell nivå samt förmågan 

att utföra ADL och egenvård (26). I Nordgren och Engströms fallstudie (32) syntes även 

en markant ökning av kvinnan smärta från att vara smärtfri till att skatta sig själv till 25 

på MDDAS (Multi- Dimensional Dementia Assasment Scale).  

 

3.3 Oförändrat utfall  

I studien av Kovacs et. al (27) visade att patienter med schizofreni efter interventionen 

hade förbättrat sina poäng på ILSS skalan som bedömer förmågan att hantera sina 

dagliga aktiviteter inom flera områden men dessa var ej signifikanta. Förändringar som 

framträdde bland patienterna var att de oftare själva hanterade sin ekonomi och att 

problemen som kunde uppstå minskade. Resultatet visade också en ökning av 

fritidsaktiviteter, ökad matlust samt förbättring rörande patienternas förmåga att sköta 

sin personliga hygien. Problem som brukade uppstå vid dessa aktiviteter minskade efter 

interventionen. Förmågan att använda sig av transportmedel ökade men problemen 

kopplade till dessa ökade också. Ingen av dessa förbättringar var statistiskt signifikant 

och kan därför inte anses vara tillförlitligt.  

Interventionsstudien som Moretti et. al (29) utförde visade att det inte fanns några 

statistiskt signifikanta skillnader mellan kontrollgrupp och undersökningsgrupp på 

demensbedömningsskalan MMSE. Den användes för att undersöka huruvida hundterapi 

påverkade patienter med psykisk ohälsa. I en studie av Dias Marques et. al (24) 

användes BPRS skalan som bedömer psykriatriska symptom och STAXI-2 (State-Trait 

Anger Expression Inventory) som bedömer hur man uttrycker sin ilska dock framkom 

inga statistisk signifikanta förändringar mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen.  

 

I Nordgren och Engströms studie (33)  mättes aggressiva och agiterat beteende genom 

mätinstrumentet CMAI (Cohen Mansfield Agitation Inventory) vilket visade att ingen 

skillnad mellan interventionens början och uppföljningen tre månader efter. I studien av 

Mosello et. al (30) visades ingen skillnad på mätningarna av verbala uttryck innan och 

efter interventionen. Det visades heller ingen skillnad i mätvärden utifrån huruvida 

patienterna påverkades negativt av miljön omkring dem. Studien visade inte på några 

signifikanta skillnader i poängen vid användning av skattningsskalan NPI 

(Neuropsykriatric Inventory) som mäter förekomst och allvarlighetsgrad av demens 

symptom.  Enligt skattningsskalan CSDD (Cornell Scale for depression in Dementia) 
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som mäter depression i samband med demens syntes en icke signifikant minskning av 

poängen vilket innebär att patienterna skattade sig som mindre depressiva efter 

hundterapin. Efter skattningen med CMAI, som mäter graden av agitation, syntes en 

icke signifikant minskning av poängen.  

 

I Nordgren och Engströms studie (33) undersöktes hur hundterapi påverkar patienters 

psykiska och beteendemässiga symptom relaterad till deras demenssjukdom. I studien 

framkom genom mätinstrumenten MDDAS som mäter demensnivå och MMSE att 

ingen signifikant förändring i effekt för varken interventionsgruppen eller 

kontrollgruppen framkommit. Med mätinstrumentet CMAI visades ingen signifikant 

skillnad i varken kontrollgrupp eller undersökningsgrupp på poängen i undergrupperna 

fysisk aggressivt beteende och fysisk icke- aggressivt beteende.  

 

Kawamura et. al (26) har undersökt effekterna av hundterapi med demenssjuka patienter 

som bor på ett vårdboende i Japan. Resultatet visade inga signifikanta skillnader på 

totalpoängen på skalorna MENFIS som mäter mental funktion och GBSS-J som 

utvärderar graden demens symptom. Det syntes dock en tendens till en icke- signifikant 

försämring de första sex månaderna som sedan ökade till en förbättring efter ytterligare 

sex månader på GBSS-J skalan. Medan MENFIS skalan visade på först en förbättring 

de första månaderna för att sedan minska till försämring de sista sex månaderna, även 

detta var icke- signifikant.  

 

3.4 Hunden som oberoende variabel i interventionen 

Centralt i alla använda artiklar i litteraturstudien är att en hund har använts, det skiljer 

sig dock hur vårdhunden har använts i de olika studiernas intervention. Se 

sammanställning i figur 3.  

 

I sju av artiklarna har deltagarna klappat hunden och umgåtts med hunden (26, 27, 29- 

33), utav de nämnda artiklarna har deltagarna i sex artiklar fått utfodra eller ge godis till 

hunden (26, 27, 30-33). Deltagarna har i fem studier (29-33) fått ta promenader med 

hundarna. I fyra av artiklarna har deltagarna fått leka med hundarna inomhus eller 

utomhus (26, 29, 30, 33). I en artikel fick deltagarna bestämma själva vad det skulle 

göra med hunden (24). Mc Cabe et. al (28) gjorde en studie där hunden fick ströva fritt 

på avdelningen och de boende kunde spontant socialisera med hunden när de själva 
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önskade. I en artikel av Hall och Malpus (25) gjordes observationer som noterades när 

deltagarna interagerade med hunden på deras egna initiativ, interaktioner räknades som 

ögonkontakt, klappa den eller prata med den.  

 

Av de tio ingående artiklar var de fem stycken studier där deltagarna gemensamt 

träffade hunden (24, 26, 27, 29, 30). En studie som skilde sig från andra var den som 

utfördes utav Mc Cabe et. al (28) där hunden hade fri tillgång till hela boendet från 

morgon till kväll. Hall och Malpus (25) gjorde också en studie där hunden hade ett eget 

rum och deltagarna själva fick välja när de skulle träffa hunden. I två artiklar av 

Nordgren och Engström (31, 33) har deltagarna blivit tilldelade individuella ”recept” på 

hundterapi vilket innebär att innehållet i sessionerna utformas efter deltagarens 

förutsättningar. Deltagarna fick tio sessioner på ca 45 minuter där hunden medverkade i 

terapin.  

 

 

Figur 3. Sammanställning av metodologisk aspekt  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Sammanställningen utav studierna gav tre olika utfall, förbättrad effekt, försämrad 

effekt samt oförändrat utfall. Flera av studierna visade på att vårdhunden hade minskat 

deltagarnas depressiva symtom och deras nedstämdhet. Samtidigt syntes en ökad 
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emotionell stabilitet samt en minskad ångest och aggressivitet hos deltagarna i 

interventionerna. De ingående studierna visade även en försämrad effekt av 

välbefinnandet och en ökning av dementa symptom vilket yttrade sig genom att 

deltagarna blev mindre adekvata och mer verbalt aggressiva, huruvida denna effekt 

beror på vårdhunden framkommer inte. Utifrån den metodologiska frågeställningen 

framkom det ur studierna att deltagarna fått klappa, leka, utfodra, promenera samt fått 

välja själva hur de spendera tiden med hunden.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Utifrån litteraturstudiens första frågeställning visade resultatet att det fanns förbättrade, 

försämrade effekter samt oförändrat utfall, dock övervägde de förbättrade effekterna i 

studierna. Av resultatet föreföll en tendens till förbättring på välbefinnandet hos 

personer med kognitiv nedsättning som har genomgått hundterapi. Denna trend 

framkom i 9 (24-32) av de tio utvalda artiklarna som redovisade någon form av 

förbättrat resultat. Detta kan tolkas som att hunden hade någon form av positiv inverkan 

på deltagarnas välbefinnande. Tidigare forskning visar på styrkan av det emotionella 

och sociala bandet mellan hund och människa. Bland annat har det i kvalitativ forskning 

tydligt framkommit många fördelar med att ha hund, däribland ökade ägarnas 

livskvalité, de kände sig behövde och hade alltid någon som lyssnade på dem (34).  

 

I Mosello et. als studie (30) framkom att graden av deltagarnas ångest minskat efter 

hundterapin. Likande effekter framkom i Morettis et. al (29) studie där 

forskningspersonerna depressiva symtom sjunkit efter att hunden introducerats för dem. 

Hunden anses utifrån dessa studier haft en betydande roll i påverkan av de deltagande 

patienternas mentala hälsa. Vårdhundens hälsofrämjande egenskaper framkommer 

också i en kvalitativ studie där hunden använts inom bröstcancervården där den 

medverkat som terapistöd. Deltagarna upplevde att hunden bidrog till ett lugnt och 

avslappnat möte med terapeuten samt att deras ångest och stress minskade (8). Ett annat 

område där hunden använts inom är diabetesvården för att varna när patienterna får lågt 

blodsocker, vilket också har resulterat i positivt resultat för forskningspersonerna 

(6). Detta visar på att hundens användning inom vården kan ge förbättrade effekter inom 

flera områden.  
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Florence Nightingale menade att miljön kring en patient var avgörande för hur patienten 

återhämtade sig från sin sjukdom. Hon ansåg också att ett djur kunde hjälpa till i den 

processen (22). Nightingale ansåg att sjuksköterskans roll är att utforma miljön utifrån 

patientens behov och att utföra hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder (21). Det framkom 

i nio av artiklarna (24-32) att välbefinnandet hade ökat för patienterna på olika plan 

efter interventionen med vårdhunden. Utifrån detta kan en parallell dras att hunden har 

en hälsofrämjande effekt på patienter med kognitiv nedsättning. Nightingale ansåg att 

människan ska ses som en helhet med både kropp och själ. Hon ansåg också att en 

människa kunde vara sjuk men samtidigt behålla sin hälsa (21). Litteraturstudiens 

resultat visar på en likande situation där deltagarna har kvar sin grundsjukdom men 

symptomen har minskat. Några symptom som har minskat var nedstämdhet, ångest samt 

att de har skattat sin tillfredställelse (30), välbefinnande (26, 31) och livskvalité högre 

(31). Detta kan tolkas som ett tecken på att deltagarna har fått en bättre hälsa efter 

interventionerna. Nightingale ansåg också att psykisk påfrestning kunde göra att 

sjukdom uppstod, utifrån detta skulle det kunna tolkas som att hundterapi skulle kunna 

förebygga sjukdom då de psykiska besvären förbättrades i studierna.  

 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det försämrade effekter på 

välbefinnandet hos patienterna i tre artiklar (26, 32, 33). I dessa artiklar syntes en 

ökning i psykiska symptom och en minskad emotionell förmåga. Deltagarna blev mer 

verbalt upprörda (33) och uppvisade ett försämrat abstrakt tänkande samt en minskad 

adekvat kognitiv förmåga (26, 32).  Undersökningsgruppen i artiklarna utgjordes av 

demenssjuka (32, 33) och äldre personer med olika psykologiska och beteendemässiga 

sjukdomar (26). Försämringarna på deltagarna kan bero på att symptomen blir allt 

tydligare och kraftigare allteftersom sjukdomarna fortskrider. Därmed kan det vara 

oklart huruvida det är hundens effekt som påverkat symptomen eller om det är 

sjukdomens naturliga förlopp (35). I en artikel av Nordgren och Engström (32) skattade 

en deltagare sin livskvalité sämre och uppskattade att sin smärta hade stegrat från 0 till 

25 på MDDS skalan efter interventionen. Att deltagaren upplevde en stor smärtstegning 

kan i studien utläsas bero på att hon hade fått en cancertumör i ansiktet under studiens 

gång. Detta kan också ha påverkat hennes uppskattning av sin livskvalité. Därmed kan 

slutsatsen dras att hundterapin med hunden inte behöver vara orsaken till dessa 

försämringar. Eftersom det endast var en deltagare i studien kan inga generella 

slutsatser dras (32). 
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I sex av artiklarna (24, 26, 27, 29, 30, 33) har statistisk signifikans uteblivit på några 

utfall vilket gör att resultatet ej blir tillförlitligt. Detta kan bero på att artiklarna hade för 

liten urvalsgrupp och för stor spridning vilket gör att resultatet inte blir evidensbaserat. 

Polit och Beck (23) beskriver att kvantitativ forskning behöver tillräckligt stor 

urvalsgrupp för att säkerställa statistisk validitet, detta kan göras genom att utföra en 

Poweranalys. För att resultatet i studien ska kunna bli applicerbart på den stora 

populationen krävs att forskarna väljer största möjliga urval. Poweranalys är inget som 

framkommer i någon av de utvalda artiklarna. Statistisk signifikans skulle kunna 

stärkas, eller fastställas, genom att studierna använt sig av en Poweranalys för att 

beräkna nödvändig storlek på urvalsgrupp samt mindre spridning i utfallen vid 

interventionens början. 

4.2.1 Metodologisk aspekt 

En aspekt som kan bidra till de olika utfallen är de skillnader i hur hunden använts i 

interventionen. Det fanns ingen övergripande kontinuitet mellan de ingående studierna 

vilket kan leda till att utfallen blir olika. Det som särskilde studierna var hur deltagarna 

fick utföra aktiviteterna, detta gjordes antingen i grupper om flera personer eller där 

forskningspersonen var ensam med hunden och försöksledaren. Fem (24, 26, 27, 29, 30) 

interventioner utfördes där deltagarna fick träffa hunden i grupp, fyra (24, 26, 29, 30) av 

dessa visade på ett ökat välbefinnande. Utifrån detta kan hypotesen ställas att social 

samvaro ökar välbefinnandet som t.ex. vid gruppterapin med vårdhundar. Detta kan 

också styrkas av en studie (36) där det undersökts hur deltagarna med kognitiv 

nedsättning påverkades av social samvaro. Det framkom att deltagarna i studien 

uppmätte en högre livskvalité vid social samvaro. Utifrån detta kan utfallet blivit 

annorlunda för deltagarna som medverkade individuellt i hundterapin i jämförelse mot 

gruppterapin.  

 

En annan aspekt där de inkluderade studierna skiljde sig åt var vilken typ av aktivitet 

som utfördes under interventionen. I föreliggande litteraturstudie framkom det att 

deltagarna i sju studier fått klappa och umgås med hunden (26, 27, 29-33), det var den 

aktivitet som flest studier inkluderat i sin intervention. Den aktivitet som användes 

minst var att deltagaren själv fick bestämma vilka aktiviteter de skulle utföra med 

hunden (24, 25, 28). Att deltagarna med kognitiv nedsättning ska bestämma aktivitet 
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själv kan bli problematiskt då sjukdomen påverkar minnesfunktion samt svårigheter att 

hantera intryck från omgivningen (13). 

 

En likhet som framkom ur artiklarna var att då en fysisk aktivitet, promenad eller lek 

inomhus/ utomhus, inkluderats i interventionen syntes en ökning av 

forskningspersonernas välbefinnande. Detta samband syntes i fem (26, 29-32) av sex 

(24, 26, 29-33) artiklar som påvisade en förbättrad effekt bland deltagarna. En ökad 

fysisk aktivitet är kopplat till ett ökat välbefinnande vilket styrks i (37) studie där de 

undersökt detta samband hos Alzheimerssjuka patienter. Detta visar också på att utfallet 

i föreliggande litteraturstudie bör bli annorlunda då användandet av vårdhunden varierar 

mellan studierna.  

 

4.3 Metoddiskussion  

Litteraturstudien gjordes med en deskriptiv design för att beskriva och sammanställa 

vårdhunden effekter på personer med kognitiv nedsättning. Sökningarna som gjorde var 

främst i Cinahl och PubMed då de har ett stort urval av artiklar (23). Sökningarna 

begränsades inte till några årtal då en preliminär sökning visade på att sökbredden var så 

pass liten då begränsningar till årtal skulle medföra en minskning av antalet relevanta 

artiklar. Sökningarna genererade tio studier utföra från år 2000 till 2015. En styrka hos 

litteraturstudien kan ses då det inte finns någon begränsning till ett eller flera länder. 

Detta medför att det resultat som framkommit skulle kunna appliceras i vilket land som 

helst. Länderna studierna gjordes i var Sverige (31, 32, 33), USA (28), Italien (29, 30), 

Ungern (27), Portugal (24), Japan (26) och England (25). Se bilaga 1. Detta inkluderar 

tre av världskontinenterna vilket ger ett multikulturellt perspektiv. Ytterligare ett val 

som gjordes var att utesluta artiklar gjorda på barn, detta för att barnen inte kan ge sitt 

medgivande till interventionen fullt ut (23). Detta val gjordes också därför en stor del av 

de hittade artiklarnas urvalsgrupp var äldre personer. Samt att många av artiklarna hade 

inriktat sig på demenssjukdom och dess undergrupper och dessa sjukdomar drabbar 

mest äldre personer (15). Valet att utesluta barn från litteraturstudien baserades på att 

resultatet skulle bli mer avgränsat.  

 

En svaghet som litteraturstudien innehåller är att artiklarna har olika insamlingsmetoder, 

evidensnivån skulle bli högre om artiklarna hade använt samma mätinstrument (23). 

Detta var dock inte möjligt då det ej fanns tillräckligt många artiklar utförda med 
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samma mätinstrument. De tio (24-33) studierna som har använts till litteraturstudien har 

olika designer med olika evidensnivå, se bilaga 1. Användandet av olika evidensnivå på 

studierna kan ha försvagat litteraturstudien då det inte går att dra en allmängiltig slutsats 

(23). Sökningarna begränsades till Högskolan i Gävles proxyserver, detta resulterade i 

att utfallet av sökningarna troligtvis genererade i ett mindre antal artiklar än om 

begränsningen inte använts. Samtidigt blev sökningen inte lika tidskrävande som den 

hade blivit om mängden sökningar hade genererat fler relevanta träffar.  

 

Författarna har valt att inte använda MESH- termer eller Cinahl Headings för att bredda 

sökningen då utfallet av artiklar var relativt litet vid den prelimära sökningen. Sökorden 

valdes då de var relevanta för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Detta ledde 

till att sökningarna endast gjordes med fritextsökning vilket ger ett bredare utfall (23). 

Vid sökningen av artiklarna användes den booleska söktermen AND för att kombinera 

sökorden. Polit och Beck (23) beskriver detta som en bra sökstrategi för att begränsa 

och detaljera utfallen. Författarna prövade även att göra sökningar med söktermen OR, 

detta gjordes med syfte att bredda utfallet av sökningarna, dock gav detta inga relevanta 

artiklar (23). Då författarna inte behärskar andra språk än svenska och engelska har de 

inkluderade artiklarna endast valts med dessa språk. Dock fanns en liten risk att 

författarna skulle ha kunnat tolka utfallen i artiklarna fel eftersom artiklarna var skrivna 

på engelska, detta då engelska inte är författarnas modersmål.  

Sökningarna genererade i tio unika experimentell interventions studier, se tabell 1 för 

sökningarna. Nordgren och Engström har skrivit tre (31-33) utav de utvalda artiklarna 

vilket kan anses som en svaghet för litteraturstudien då resultatet kan ha färgas utav 

deras slutsatser. Ett flertal unika författare hade höjt litteraturstudiens evidensgrad (23). 

Författarna valde ändå att ta med de tre artiklarna då utbudet skulle bli för litet utan 

dem, samtidigt som de utgör en relevans för litteraturstudiens syfte och frågeställning.   

 

En styrka i dataanalysen som gjordes för sammanställning av de tio artiklarna var att 

författarna valde att bearbeta artiklarna individuellt för att inte påverkas av varandra. 

Användandet av färgkodningssystem gjorde att resultatet blev enklare att läsa ut, något 

som rekommenderas av Polit och Beck (23). Ännu en styrka kan ses då författarna valde 

att göra en grundlig och mycket detaljerad resultattabell som dubbelkontrollerades för 

att säkerställa tillförlitligheten av framkommen fakta flera gånger utifrån artiklarnas 

resultat och metod del. Polit och Beck (23) beskriver resultattabellen som en 
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nyckelfunktion i analysprocessen. Allt detta för att resultatet i litteraturstudien skulle bli 

så tillförlitlig som möjligt. 

Hunden som verktyg inom vården och dess användning är i dagsläget dock relativt 

outforskat (10) men det tenderar till en ökning såväl inom forskning som i praktiken. I 

praktiken har användandet tilltagit (11) och i den föreliggande litteraturstudien syntes en 

stegring av antal artiklar på senare år. I fyra (25-28) av studierna är publiceringsåren 

mellan 2000-2007 medan de resterande sex (24, 29-33) är publiceringsåren 2011-2015. 

Tolkningen av detta kan vara att det syns ett ökat intresse att utföra evidensbaserad 

forskning på vårdhundens effekter inom sjukvården. 

4.4 Kliniska implikationer  

Användningen av terapihund är i dagsläget liten men resultatet i föreliggande 

litteraturstudien påvisar en förbättrad effekt på välbefinnande för personer med kognitiv 

nedsättning. Utifrån resultatet skulle därför införandet av hund på vårdavdelningar och 

boenden för patienter med kognitiv nedsättning fungera hälsofrämjande för patienterna. 

Denna sammanställning av relevant litteratur skulle kunna utgöra grund för vidare 

forskning. Vårdpersonal inom det aktuella området kan med hjälp av litteraturstudien få 

upp ögonen för effekter och inverkan av alternativa behandlingsmetoder för personer 

med kognitiv nedsättning. En förhoppning, från författarnas sida, vore att intresset 

väcks även inom andra områden i vården gentemot användningen av vårdhundar. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

Efter en genomgång och sammanställning av tillgänglig litteratur på området ser 

författarna att det krävs mer evidensbaserad forskning för att undersöka vårdhundens 

effekter i vårdandet av personer med kognitiva nedsättningar. För att kunna applicera 

införandet av vårdhund i större utsträckning inom vården krävs mer forskning där 

evidensnivån är högre samt att förändringarna i utfallen blir statistisk signifikanta. 

Undersökningarna behöver göras med en högre evidensnivå exempelvis genom 

randomiserade kontrollstudier då de har en högre evidensnivå än andra experimentella 

studier. För att få utfallen statistiskt signifikanta behövs större undersökningsgrupper 

samt ett minskat spridningsmått på utfallen.  
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4.6 Slutsats  

Ur litteraturstudien framkom det förbättrade effekter på välbefinnandet hos deltagarna 

med kognitiva nedsättningar efter hundterapin, vilket framhåller hundens 

hälsofrämjande egenskaper. Vidare syntes att stora delar av utfallen i studierna saknade 

statistisk signifikans och därför inte blev tillförlitliga. Det behövs därför mer 

evidensbaserad forskning för att kunna fastställa vårdhundens effekter inom området.  
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Bilaga 1. Sammanställning av litteraturstudiens artiklar till resultatet.  

 

Författare   

publ.år 

studieland  

Titel  Design/ansats  Undersökningsgrupp  Datainsamlings metod  Intervention Dataanalys  

Dias Marques, M. 

Cruz Mendes,A. 

Ferreira de 

Magalhães 

Gamito, A. De 

Sousa, L.  

 

2015, Portugal 

Effectiveness of 

animal-assisted 

interventions in 

preventing 

violence in acute 

psychiatric 

inpatients 

En 

kvasiexperime

ntell studie. 

52 patienter med psykisk 

sjukdom och ett aggressivt 

beteende. 

Interventionsgruppen och 

kontrollgruppen innehöll 

26 patienter vardera.  

State-Trait Anger Expression 

Inventory (STAXI-2), Brief 

Psychiatric Rating Scale 

(BPRS) och The Staff 

Observation Aggression 

Scale–Revised 

(SOAR-R).  

Patienterna i undersökningsgruppen delades 

upp i par om två. Patient paret besöktes av 

hunden två gånger per vecka under tre veckor. 

Detta för att patienterna skulle interagera med 

varandra och hunden. Varje besök varade 15 

minuter. Patienterna fick själva välja vad de 

skulle göra när de träffade hunden. 

Mann Withney- 

test, The 

Fisher’s test, 

Chi-square test 

och parade t-

test. 

Hall,P. Malpus, 

Z. 

 

2000, England 

 

Pets as therapy: 

effects on social 

interaction in 

long-stay 

psychiatry 

 

Det är en 

kvasiexperime

ntell studie där 

upprepad A-B-

C-A mätning. 

5 manliga patienter på ett 

psykiatrisk boende för svår 

och kronisk psykisk ohälsa. 

Observation av patienterna. Först observerades patienterna i sin vanliga 

miljö i 2 sessioner per vecka i två veckor (A). 

Sedan fick patienten träffa hundföraren utan 

hund under 2 veckors period då observationer 

skedde (B). Patienten introducerades sedan 

för hunden och observationer gjordes och 

noterades när patienten skapade ögon- eller 

fysisk kontakt med hunden under 14 veckor 

(C). Efter det följde två veckors observation 

av endast patienten utan hund (A).  

Visuell 

tidsanalys. 

Kawamura,N. 

Niiyama, M. 

Niiyama, H. 

 

2007, Japan 

Long-term 

evaluation of 

animal-assisted 

therapy for 

institutionalized 

elderly people: a 

preliminary result 

Det är 

experimentell 

fallstudie. 

10 patienter med 

psykologiska eller 

beteendestörningar 

(demens, depression, 

psykos, afasi). 

De har använt skalorna 

Gottfries- Bråne Steen Scale- 

japansk version (GBSS-J) 

och Mental Function 

Impairment Scale 

(MENFIS). 

Volontärer besökte äldreboendet med 4 olika 

små hundar.  Forskaren hade satt upp 

personligamål för patienterna.  Patienterna 

fick besök av hundar 2 gånger per månad där 

de fick 30 minuter av 2 timmar session att 

klappa, ge mat och leka med hundarna. 

Wilcoxon 

signed rank 

test. 
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Kovacs,Z. Kis, R. 

Rozsa, S. Rozsa, 

L.  

 

2004, Ungern 

Animal-assisted 

therapy for 

middle-aged 

schizophrenic 

patients living in a 

social institution. 

A pilot study 

Designen som 

använts är en 

pre-test post-

test”. 

Undersökningsgruppen 

bestod av 7 schizofrena 

patienter som är inlagda på 

en psykiatrisk institution i 

Budapest, Ungern. 

Datainsamlingsmetoden som 

använts var “Independent 

Living Scale  Survey” 

(ILSS).  

Studien pågick i 9 månader med en session 

varje vecka à 50 minuter. Hunden gick till en 

början runt bland deltagarna och sökte 

uppmärksamhet hos dem. Svårare eller 

enklare övningar följde sedan för att påverka 

deltagarnas emotionella uttryck och 

reaktioner. Mer utmanande övningar krävde 

att patienterna bildade grupper. Ledaren för 

studien uppmanade sedan patienterna att mata 

och klappa hunden.   

Parat t-test. 

McCabe, B. 

Baun, M. Speich, 

D. Agrawal, S. 

 

2002, USA 

Resident Dog in 

the Alzheimer’s 

Special Care Unit 

 

Designen som 

använts är en 

pre-test post-

test”. 

22 patienter med alzheimer 

eller en liknande sjukdom 

bosatta på ett 

SCU(Alzheimers special 

care unit) vårdhem. 

Bedömningen utfördes med 

Nursing Home Behavior 

Problem Scale (NHBPS). 

Hunden bodde på vårdhemmet (SCU) och 

hade en personal som var ansvarig för dess 

skötsel. Hunden var med på enheten från 

morgon till kväll förutom när hunden fick 

mat. Hunden kunde gå fritt på innergården 

och de gemensamma ytorna. Det var inte 

ovanligt att hunden var inne i patienternas 

rum.  

ANOVA och 

deskriptiv 

statistik. 

Moretti,F. De 

Ronchi, D. 

Bernabei, V. 

Marschetti, L. 

Ferrari, B. 

Forlani, C. 

Negretti, F. 

Sacchetti, C. Atti, 

A-R.  

 

2011, Italien 

Pet therapy in 

elderly patients 

with mental 

illness 

 

Designen som 

använts är en 

pre-test post-

test”. 

Patienter med psykisk 

ohälsa. 

Undersökningsgruppen 

bestod av 10 patienter och 

kontrollgruppen av 11 

patienter. 

Mini-Mental State 

Examination (MMSE) och 

Geriatric Depression Scale 

(GDS).  

En gång i veckan under 6 veckor fick 

undersökningsgruppen träffa en 

sällskapshund 90 minuter en gång i veckan. 

Patienterna i undersökningsgruppen fick 

klappa, gå promenader, prata och leka med 

hunden. Kontrollgruppen fick dock inte 

interagera med hundar som ingick i studien. 

Oberoende 

parade t-test. 
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Mossello, E. 

Ridolfi, A. 

Mello,A. 

Lorenzini,G. 

Mugnai, F. 

Piccini, C. 

Barone, D. 

Peruzzi, A. 

Masotti, G. 

Marchionni, N.  

 

2011, Italien 

Animal-assisted 

activity and 

emotional status 

of patients with 

Alzheimer’s 

disease in day 

care 

Icke-

randomiserad 

interventionsst

udie med 

upprepade 

mätningar. 

10 äldre patienter med 

Alzheimers som deltog i 

dagvården på Alzheimer 

Day Care Center (ADCC).  

Severe Impairment Battery 

(SIB) Cornell Scale for 

depression in Dementia 

(CSDD) Neuropsychiatric 

Inventory (NPI) Cohen 

Mansfield Agitation 

Inventory (CMAI), Observed 

Emotion Rating Scale 

(OERS), Agitated Behavior 

Mapping Instrument (ABMI) 

och Motor Behavior 

Observation Form (MoBOF). 

Interventionen var uppdelad i 3 perioder. 2 

veckor vanlig aktivitet, tre veckor med 

kontrollerad aktivitet med en tyghund och tre 

veckor AAA (animal assisted activite). 

Patienterna fick under de första fem 

minuterna av varje session introduceras till 

antingen en tyghund eller en riktig hund, för 

att sedan i 10 minuter interagera med hunden 

själva. Patienterna fick sedan själva efter egen 

kognitiv förmåga utföra aktiviteter 

(promenera, mata, klappa, leka) med hunden.  

ANOVA, 

Wilcoxon 

signed rank test 

och post- hoc 

test.  

Nordgren, L. 

Engström, G.  

 

2014, Sverige 

Animal-Assisted 

Intervention in 

Dementia: Effects 

on Quality of Life 

Kvantitativ 

med “Pre test- 

post test” 

design. 

20 patienter på ett demens 

boende. 

Mini-Mental State 

Examination (MMSE) och 

Quality of Life in Late-stage 

Dementia Scale (QUALID) 

Patienten klappa hunden, gick på promenader, 

utfodra, prata med hunden. Det gjorde en 

skräddarskydd plan utifrån patientens behov. 

Varje patient genomgick 10 AAI session där 

varje session var 45-60 minuter. Hur ofta och 

vilket intervall bestämdes utifrån patienten.  

Deskriptiv 

statistisk analys 

och Wilcoxon 

signed rank 

test. 

Nordgren, L. 

Engström, G.  

 

2012, Sverige 

Effects of 

Animal-Assisted 

Therapy on 

Behavioral and/or 

Psychological 

Symptoms in 

Dementia: A Case 

Report 

Kvasiexperim

entell 

fallstudie med 

“Pre test- post 

test”. 

En kvinna på 84 år 

diagnostiserad med 

demens. 

Cohen Mansfield Agitation 

Inventory (CMAI), Multi- 

Dimensional Dementia 

Assasment Scale (MDDAS), 

Mini-Mental State 

Examination (MMSE), ADL 

taxonomi och Quality of Life 

in Late-stage Dementia Scale 

(QUALID) 

Patienten fick klappa hunden, ta promenader 

med hunden och ge den godis. Patienten 

pratade med hunden och uppmuntrades varje 

gång hon interagerade med hunden. En gång i 

veckan i 8 veckor.  

Deskriptiv 

statistik 
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Nordgren, L. 

Engström, G.  

 

2014, Sverige  

Effects of dog-

assisted 

intervention on 

behavioural and 

psychological 

symptoms of 

dementia 

 

Det är en 

kvasiexperime

ntell studie 

med en “pre-

test post-test” 

design. 

Patienter diagnostiserade 

med demens, boende på 8 

olika vårdhem. I 

undersökningsgruppen 

ingick 20 personer och i 

kontrollgruppen 13.  

Ett individanpassat 

Interventions protokoll har 

utformats till varje deltagare i 

undersökningsgruppen. Det 

har använts tre instrument 

Cohen Mansfield Agitation 

Inventory (CMAI) Multi- 

Dimensional Dementia 

Assasment Scale (MDDAS) 

& Mini-Mental State 

Examination (MMSE). 

Hundföraren tog med hunden till patienten 

lägenhet och påbörjade sessionen i enlighet 

med det protokoll som upprättats. 

Hundföraren uppmanade till kommunikation 

mellan patienten och hunden. Alla 

emotionella uttryck från patienten noterades 

av hundföraren. Patienterna utförde aktiviteter 

med hunden; gå med hunden, klappa hunden, 

leka med hunden och ge den godis och prata 

med den. Totalt ägde 10 stycken sessioner 

rum. Varje session var 45 minuter lång och 

var 1-2 gånger per vecka.  

Mann-Whitney 

U test, 

Wilcoxon 

Signed rank 

test och 

Deskripitiv 

statistik  
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Bilaga 2. Titel, syfte och resultat sammanställning av litteraturstudiens artiklar till resultatet. 

 

Titel Syfte  Resultat  

Effectiveness of animal-

assisted interventions in 

preventing violence in 

acute psychiatric 

inpatients 

Syftet med studien var att utvärdera effekten av 

användandet av en terapihund på våldsamma 

patienter på en akut psykiatrisk klinik. 

Interventionsgruppen visade i lägre grad aggressivt beteende efter interventionen. Det sågs 

en minskning av den farmakologiska användningen i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 

Pets as therapy: effects on 

social interaction in long-

stay psychiatry 

Att undersöka effekter av djur terapi på ett 

psykiatrisk långtidsboende med fokus på sociala 

interaktioner.  

Vid införandet av terapihund i experimentet syntes en ökning av såväl verbal som icke-

verbal kommunikation hos patienterna. När hunden sedan tas ur experimentet ses en 

minskning av både verbal och icke-verbal kommunikation. 

Long-term evaluation of 

animal-assisted therapy 

for institutionalized 

elderly people: a 

preliminary result 

 

Att långsiktig utvärdera djurassisterad terapi för 

institutionaliserade äldre: ett preliminärt resultat 

 

Enligt GBSS-J syntes en signifikant ökning av svårigheterna att äta själva. Det syntes också 

en signifikant minskning av vakenheten, koncentrationen och abstrakt tänkande. 

Den motoriska funktionen steg genom hela perioden dock var detta ej signifikant. 

Utifrån MENFIS såg det likanade ut då totalpoängen minskade de första 6 månaderna men 

vände de sista 6 månaderna och en ökning syntes, det var dock ej signifikant. 

Utifrån MENFIS syntes en signifikant förbättring rörande emotionell stabilitet och funktion. 

Animal-assisted therapy 

for middle-aged 

schizophrenic patients 

living in a social 

institution. A pilot study 

Att ta reda på effekten av djurterapi vid rehabilitering 

av inlagda medelålders patienter med diagnosen 

schizofreni. 

Dataanalysen visar en ökning på deltagargruppens poäng på ILSS- skalan efter de 9 

månaderna. I kategorierna vardagliga sysslor och hälsa sågs en signifikant ökning av 

poängen. 
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Resident Dog in the 

Alzheimer’s Special Care 

Unit 

 

Syftet med denna studie var att bestämma effekten av 

införandet av hund på SCU vårdhem på 

problembeteenden hos personer med diagnosen 

Alzheimers 

(AD) eller relaterade sjukdomar. Ytterligare ett syfte 

var att jämföra variationen i användningen av 

farmakologiska medel för behandling av 

problembeteenden innan och efter införandet av 

hunden på vårdhemmet.  

Efter introduceringen av hund på boendet märktes en märkbar skillnad i patienternas 

aggressivitet och irritationen minskade hos patienterna, dock var det ej signifikant. 

Förändringarna på kvällsskiftet var inte statistiskt signifikanta.  

Pet therapy in elderly 

patients with mental 

illness 

Att utvärdera effekterna av husdjursterapi på kognitiv 

funktion, 

humör och upplevd livskvalitet på äldre patienter som 

drabbats av demens, depression och psykos. 

Såväl interventionsgruppen som kontrollgruppen visade förbättringar efter terapitillfällena. I 

interventionsgruppen sågs en 50%-ig sänkning av GDS, som ansågs vara signifikant. 

Samtidigt som MMSE poängen ökade, denna var dock ej statistiskt signifikant.  

Animal-assisted activity 

and emotional status of 

patients with 

Alzheimer’s disease in day 

care. 

Syftet med studien var att utvärdera effekten av AAA 

med hundar på kognitionen, BPSD (beteendemässiga 

och psykiska symtom vid demens), emotionell status 

och motoriska färdigheter vid svår Alzheimers 

sjukdom. 

Resultatet visar på att känslor som ångest och sorg minskade medan positiva känslor som 

tillfredställelse ökade. Patienterna blev mer alerta på morgonen. 

Animal-Assisted 

Intervention in Dementia: 

Effects on Quality of Life 

Syftet med föreliggande pilotprojektet var att 

utvärdera effekterna av terapihund på livskvalitet 

(QoL) hos personer med demens i fyra 

Svenska vårdhem. 

Efter interventionen syntes en minskning av QUALID poängen, vilket ses som en ökning av 

livskvalité.  

Effects of Animal-

Assisted Therapy on 

Behavioral and/or 

Psychological Symptoms 

in Dementia: A Case 

Report 

Syftet med studien är att undersöka effekterna av 

djurterapi på läkemedelsbehandling. 

Enligt MMSE syntes en klar förbättring då testet faktiskt gick att genomföra efter AAT. 

Smärtskattningen blev under experimentet högre. 

Enligt MDDS skedde det en försämring inom beteende området medan inom det 

psykologiska skedde det en förbättring. 
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Effects of dog-assisted 

intervention on 

behavioural and 

psychological symptoms 

of dementia 

Att utvärdera effekten av en terapihund 

på beteendemässiga och psykologiska symptom på 

boende med demens under en sexmånadersperiod. 

 

Det sågs en minskning vid 6 månaders uppföljning av CMAI i kontrollgruppen på alla delar. 

MDDAS och MMSE syntes enbart mindre förändringar, vilka var icke signifikanta. 

Efter 6 månader visade CMAI i interventionsgruppen en ökning av verbal aggressivitet och 

psykiskt aggressiva beteenden som var signifikanta. Enligt MMSE syntes en signifikant 

sänkning. Resten av resultaten var statistiskt ej signifikanta.  

 


