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Sammanfattning 
Resultaten visade att vid djurs närvaro förbättrades både verbal och icke verbal 
kommunikation, problembeteenden och olika fysiska parametrar för personer med 
Alzheimers sjukdom. Författarna anser att ett djur kan tillgodose några behov som lätt 
förblir otillfredsställda i vardagen t.ex. att få vårda och ta hand om en annan levande 
varelse. Möjligheter ses till en introducering av djur inom vården då de kan ha en 
positiv inverkan på personer med Alzheimers sjukdom. Antalet personer med 
Alzheimers sjukdom kan komma att öka i framtiden. I dagsläget finns det inget känt 
läkemedel som botar sjukdomen. Miljön har visat sig ha betydelse inom vården av 
dessa personer. Djur kan bidra till en god miljö. Syftet var att beskriva Alzheimersjuka 
personers reaktioner på djurs närvaro i vården. En allmän litteraturstudie gjordes av tio 
artiklar vilka återfanns via olika databaser. Komplettering utfördes genom en manuell 
sökning i artiklarnas referenslistor. Artiklarnas resultat bearbetades genom en 
uppdelning i koder, subkategorier och huvudkategorier.  
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Abstract 
The results showed that in the presence of animals both verbal and non verbal 
communication, problem behaviours and different physical parameters were improved 
for persons with Alzheimer’s disease. The authors think that animals can provide for 
some needs which easily remain unmet in the daily life; e.g. to care for and take care of 
another living being. Possibilities are seen for an introduction of animals into nursing as 
they can have a positive influence on persons with Alzheimer’s disease. The number of 
persons with Alzheimer’s disease may increase in the future. Today, there is no known 
medical cure for the disease. The environment has proved to be of importance in their 
care. Animals can contribute to a good environment. The purpose was to describe 
reactions of persons with Alzheimer’s disease in the presence of animals in nursing. A 
general literature study was made from ten articles found at different databases on the 
web. Additions were made through manual searching in the articles´ list of references. 
The results of the articles were processed through a division into codes, subcategories 
and main categories.  
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BAKGRUND 

Trots läkemedelsbehandling var personen motoriskt orolig med ett självskadande 

beteende, vägrade kontakt med omgivningen, sängliggande och med afasi. Det handlar 

om situationen för en kvinna med Alzheimers sjukdom. Inget tycktes kunna hjälpa 

henne förrän hon fick träffa en hund under 45 minuter i veckan. Efter sex till åtta 

veckor slutade kvinnan att skada sig själv. Hennes stressnivå sjönk och hennes 

ångestdämpande medicinering halverades. Hon blev successivt mer kontaktbar och 

började kommunicera med omgivningen (Norling 2002). 

 

Kunskap om miljöns betydelse för livskvaliteten hos demenssjuka fås under 1970-talet. 

I socialstyrelsens riktlinjer för 1980-talets psykiatriska vård fastslogs att personer med 

demenssjukdom bör vårdas inom somatisk långtidsvård. Detta fick till följd att efter 

Ädelreformen 1992 och psykiatrireformen 1995 vårdas flertalet personer med 

demenssjukdomar inom kommunernas äldreomsorg (Ds 2003:47, 2003). Alzheimer är 

en demenssjukdom som är starkt åldersrelaterad och drabbar huvudsakligen personer 

över 65 år (Marcusson m.fl. 2003). Antalet äldre personer i Sverige ökar 

(Socialstyrelsen 2005), vilket gör att även antalet Alzheimerssjuka personer i framtiden 

kan komma att öka.  

 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom beskrevs första gången1906. Vid en mikroskopisk undersökning 

av hjärnan hos en avliden Alzheimerssjuk patient upptäcktes vissa strukturförändringar, 

vilka innebär en förtvining av hjärncellerna och kan pågå under flera år (Björlin 

Armanius m.fl. 2004, Marcusson m.fl. 2003). Alzheimers sjukdom (AD; Alzheimer’s 

Disease) var länge förknippad med en tidig debut (< 65 år) men har på senare år 

använts för personer med såväl tidig som sen debut av sjukdomen. Typiskt för 

sjukdomen är ett kontinuerligt, smygande och fortskridande förlopp med beteende- och 

funktionsstörningar. Dessutom får patienten en tilltagande försämring av kognitiva 

funktioner såsom minne, språk och orienteringsförmåga (Björlin Armanius m.fl. 2004). 

I Sverige fanns det enligt Svenska Demensregistret (2005) ca 140 000 personer med 

olika grad av demenssjukdom år 2005. Av dessa har två tredjedelar AD.  
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Stadier av AD och dess symtom  

Sjukdomsförloppet kan delas in i tre olika faser. Den tidiga fasen kan innebära ett 

förnekande av symtom, personen bagatelliserar sina problem. Minnet som rör 

motoriska färdigheter (som t.ex. att spela piano) är ofta kvar till sent i 

sjukdomsförloppet. Förmågan att hitta i hemvan miljö finns kvar längre men 

orienteringsförmågan på främmande platser försämras. Ordletande är inte ovanligt men 

språket är intakt på ett ytligt plan. Tidigt i sjukdomsförloppet kan depressioner och 

ångest förekomma i sjukdomsbilden (Björlin Armanius m.fl. 2004). 

 

Under den mellersta fasen är minnes- och orienteringssvårigheterna uppenbara. 

Språkmässigt uttrycker sig en person med AD diffust med klara ordsökningsproblem. 

Svårigheter att känna igen sig hemma kan förekomma. Även bekymmer med vissa 

rörelser kan märkas. I litteraturen beskrivs sjukdomens 4A: amnesi (minnesförlust), 

afasi (språksvårigheter), apraxi (svårigheter att utföra ändamålsenliga rörelser) och 

agnosi (oförmåga att identifiera föremål). Förändringar i personens beteende är 

märkbara, det kan röra sig om apati, oro, irritation och aggressivitet (Björlin Armanius 

m.fl. 2004). 

 

I den sena fasen befinner sig personen med AD troligtvis på en institution med ett totalt 

behov utav hjälp i det dagliga livet. Personens kroppsvikt minskar successivt under 

sjukdomsförloppet, trots lämplig kost. Personen är nu helt desorienterad till tid och rum 

och har stora språksvårigheter. Stelhet och rörelsefattigdom är vanligt förekommande i 

sjukdomsbilden. Personen med AD försämras stadigt med bland annat en genomsnittlig 

nedgång med 3 MMT-poäng per år och leder till för tidig död. MMT står för 

minimentaltest. Testet består av tio frågor som undersöker patientens 

orienteringsförmåga, minne, uppmärksamhet, språkliga och rumsliga förmåga  

(bilaga 1). I Sverige är AD den fjärde vanligaste dödsorsaken. Oftast avlider personer 

med Alzheimer av en sekundär sjukdom till AD såsom lunginflammation eller annan 

infektion, hjärtsvikt eller lungemboli (Björlin Armanius m.fl. 2004). 
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Vanliga symtom i sjukdomsbilden är så kallade problembeteenden och de visar sig som 

t.ex. rastlöshet, vanföreställningar/hallucinationer, sömnproblem, irritation och 

aggressivitet med fysiskt våld. Även agitation och oro, skrikbeteende, vandrande och 

repetitiva handlingar förekommer (Björlin Armanius m.fl. 2004). 

 

Vård och behandling  

Effekterna av läkemedel som används vid olika demenssjukdomar, däribland AD, är 

oftast små och det är inte alla personer med AD som svarar på behandlingen. Det är 

därför viktigt att även demenssjuka personer får tillgång till rehabilitering, både för en 

ökad livskvalitet och för att bromsa demensutvecklingen (Socialdepartementet 2003). 

Idag finns inget läkemedel som botar eller helt stoppar sjukdomsutvecklingen. Då 

sjukdomen är fortskridande krävs en god omvårdnad och det är viktigt att ta vara på de 

resurser personen med AD har kvar (Björlin Armanius m.fl. 2004). 

 

Sjuksköterskans roll vid omvårdnaden av personer med AD  

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson lyfter fram att tillgodoseendet av våra 

grundläggande behov är beroende av individens resurser och påverkas av faktorer som 

ålder, emotionell jämvikt samt fysiska och psykiska resurser. Den enskilda patienten 

har alltid rätt till en individualiserad omvårdnad. Detta leder till en mångfald av 

tillvägagångssätt för att tillgodose mänskliga behov, där vissa behov stundtals kan 

komma att dominera över andra. Sjuksköterskan ska bland annat hjälpa patienten att 

skapa kontakt med andra människor och att uttrycka sina behov och känslor. Hon ska 

dessutom gynna sysselsättningar som upplevs som meningsfulla och att finna 

förströelse för patienten (Jahren Kristoffersen 1998). Ett djur kan ha en lugnande och 

avstressande effekt på både personal och patienter. Det har visat sig att kontakten 

mellan patient och personal har förbättrats och därmed har även respekten för patienten 

ökat. Detta berör i första hand personal som vårdat patienter med en grav 

demenssjukdom (Wijk 2004). Kan tillgodoseendet av olika behov fyllas av djur borde 

det falla inom sjuksköterskans intresse och roll att ha kännedom och kunskap om djur i 

vården av personer med AD. 
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Djur inom vården  

Allergiska sjukdomar har under de senaste 30 åren mer än fördubblats i västvärlden. 

Besvär av astma och hösnuva har ökat hos vuxna i alla åldrar men är vanligast i åldern 

16-44 år. I Sverige uppgav 30-40 % av invånarna att de har eller har haft någon form av 

allergisk sjukdom (Pellmer och Wramner 2001).  

 

Djurägare är mer fysiskt aktiva och har ett rikare socialt liv än personer som lever utan 

djur (Norling 2004). I kapitlet ”Naturbaserade aktiviteters betydelse” beskrivs att djur 

kan bidra till att utveckla vården. Ett djur inom vården kan vara till glädje för äldre, 

anhöriga och personal. Samtidigt avlastas sjukvården, vårdmiljön förbättras och 

kostnaderna kan sänkas. Personer som har kontaktsvårigheter med andra människor 

exempelvis pga. psykisk sjukdom kan visa bättre resultat på behandlingar där djur och 

natur ingår (Wijk 2004).  

 

Djur har en unik förmåga att påverka personer i svåra situationer och med stora 

funktionshinder som demens, t.ex. AD, där traditionella metoder i vården har visat sig 

ha begränsad eller ingen effekt. Djur kan ses som naturliga terapeuter genom att de inte 

är värderande, de lyssnar, ger stöd, visar empati och kan föra en icke verbal 

kommunikation mellan sig och en person med AD. Djur kommunicerar genom syn, 

lukt och hörsel (Norling 2002).  

 

Begreppet djurterapi innebär att djur ingår som en del i en behandlingsprocess där 

avsikten är att förbättra patientens psykiska, fysiska och sociala funktioner (Norling 

2002). Personer med en demenssjukdom kan ha en benägenhet att sluta sig inom sig 

själva och då kan djurterapi hjälpa till att stimulera dessa personers känsel t.ex. genom 

beröring. Andra sinnen som lukt, syn och hörsel stimuleras hos personen då han följer 

djurets rörelser, lyssnar på dess spinnande, kvittrande eller flämtande. Djur väcker 

oftast någon form av respons ifrån personerna med AD, antingen av positiv eller 

negativ art (Laun 2003).  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva reaktioner hos personer med Alzheimers sjukdom vid förekomst 

av djur i vården.   

 

 

METOD 

En allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2003) av vetenskapliga artiklar som 

handlat om djur inom vården av personer med AD har utförts. En artikel var av 

kvalitativ art medan övriga var av kvantitativ art (Polit & Beck 2003). 

 

Artiklar publicerade mellan 1989 och 2005 har inkluderats. Artiklar som belyste vård 

av personer med Alzheimer i kontakt med någon form av levande djur, vanligast var 

hund, inkluderades. De språk som författarna har valt att arbeta med var engelska och 

svenska. Artiklar med robotdjur har exkluderats. 

 

Genom sökning på internetdatabaserna Cinahl, PubMed, Medline och Psycinfo  

(bilaga 2) hittades elva artiklar. Sökord som användes var Alzheimer, dementia, 

nursing, dog, cat, och animal. Sökningen kompletterades därefter med manuell sökning 

utifrån de funna artiklarnas referenslistor. Då tillkom ytterligare fyra artiklar. Artiklarna 

beställdes via Högskolebiblioteket och kvalitetsgranskades allteftersom de kom fram 

med posten. Efter en första genomläsning av artiklarna visade det sig att fem av 

artiklarna inte uppfyllde kravet på vetenskaplighet vilket resterande tio artiklar gjorde 

(bilaga 3). Artiklar som innehöll abstract, bakgrund, metod, resultat, diskussion och 

referenser gick igenom en första utgallrande granskning (Forsberg & Wengström 

2003). 

 

Efter en granskning av artiklarna utgående ifrån om de var av kvantitativ (bilaga 4a) 

eller kvalitativ (bilaga 4b) art, genomfördes en innehållsanalys av artiklarnas resultat. 

Artiklarna av kvantitativ art granskades först med hjälp av Forsberg & Wengströms 

(2003) granskningsmall. För att få en överskådlig uppfattning av artiklarnas kvalitet 

utfördes en andra kvalitetsgranskning (Tångring 2003). Innehållsanalysen innebar att 
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texten bröts ner till koder, subkategorier och huvudkategorier, vilket underlättade en 

överblick och jämförelse av de olika artiklarnas resultatinnehåll (Forsberg & 

Wengström 2003). Ett exempel på hur innehållsanalysen har gått till var koden blickar 

som framgick ur artiklars resultat. Denna kod hamnade under subkategorin icke verbal 

kommunikation och som slutligen hamnade under huvudkategorin kommunikation. 

Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier, kommunikation, problembeteende 

och fysiska parametrar.  

 

Etiska överväganden  

Artiklar som svarade mot syftet oberoende av deltagarantal eller om studien var av 

kvantitativ eller kvalitativ art inkluderades. Valet av personer med Alzheimers sjukdom 

grundade sig på Svenska demensregistrets (2005) uppgifter att av Sveriges ca 140 000 

personer med demens har två tredjedelar Alzheimers sjukdom. Förförståelse: 

Författarna har periodvis under ca ett år arbetat inom demensvård och har stort intresse 

för djur och natur vilket kan bidra till en positiv grundinställning till djur. Författarna är 

medvetna om att detta kan påverka resultatet och den kommande resultatdiskussionen. 

De har förståelse för att det kan finnas olika problem med djur i vården då personer 

nära författarna är allergiska mot djur. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet visar att flertalet personer med AD uppvisar någon form av positiv reaktion 

vid djurs närvaro. Djuret som i flera fall har varit en hund, har fångat personens 

uppmärksamhet och lett till en ökad kommunikation. Vidare visar resultatet på en tydlig 

minskning av personens oro, aggressivitet och agiterande beteende vid samvaro med en 

hund. Resultatet av de fysiska parametrarna är inte lika tydliga med undantag av 

vikt/födointag. Djursamvaron ägde rum på olika platser i de inkluderade studierna. I tre 

av studierna tog samvaron plats i ett dagrum (Richeson 2003, Churchill m.fl. 1999, 

Edwards & Beck 2002). Ett separat rum användes i studien gjord av Batson m.fl. 

(1998). I tre andra studier fick djuret röra sig löst på avdelningen (Katsinas 2000, 

McCabe m.fl. 2002, Walsh m.fl. 1995). I övriga studier framgår det ej var djuret befann 
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sig. Personals attityd till djur framgår tydligast i Katsinas (2000) och i Walsh m.fl. 

(1995). Personalen uttrycker sig, i dessa studier, positivt till de förändringar djuret har 

medfört. 

 

Kommunikation 

Kommunikation kan delas in i subkategorierna verbal och icke verbal kommunikation. 

I detta arbete innebar den icke verbala kommunikationen bland annat blickar, leenden, 

förändring av kroppsställning och beröring. Verbal kommunikation innebar att använda 

sig av det talade språket d.v.s. att bland annat tala om vad man tycker och känner 

(Kongable m.fl. 1989). 

 

De beteenden som tydligt ökade vid umgänge med en hund var att röra vid, att se på 

och samtala med någon, i detta fall med hunden. Dessutom engagerade sig patienterna i 

olika aktiviteter med djuret, de mindes och använde djurets namn, tänkte tillbaka på sin 

egen hund, iakttog och tilltalade hundföraren samt kom ihåg dennes namn. Närstående 

och personal ansåg att patienterna blev mer alerta och gav mer gensvar. Patienterna 

kunde sitta med varandra under en längre tid och tala om hunden (Richeson 2003). 

 

Genom att beräkna frekvensen av ord sågs en ökning av den verbala aktiviteten då en 

hund var närvarande (Kongable m.fl. 1989, Churchill m.fl. 1999). Genom att mäta 

längden på uttalade meningar fann forskarna att dessa ökade efter införandet av ett djur. 

Kommunikationen utformades till stor del av beröm som ett sätt att uttrycka positiva 

känslor, känslor av tröst eller samhörighet t.ex. ”You understand, don’t you?” (Batson 

m.fl. 1998). Vårdpersonal rapporterade tillfällen då boende berättade för personalen, 

eller för andra boende, om hundar de hade haft eller känt (Katsinas 2000). Anhöriga till 

personer med Alzheimer upplevde att den Alzheimersjuke oavbrutet pratade om 

hunden/hundarna (Richeson 2003).  

 

Närvaro av en hund ökade även förekomsten av icke verbal kommunikation såsom 

beröring, ändring av kroppsställning, leenden och blickar. Forskarna undersökte även 

om fasen av demenssjukdomen påverkade den icke verbala kommunikationen vid 

samvaro med ett djur. Resultatet visade att det fanns ett tydligt samband avseende icke 
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verbal kommunikation när det rörde sig om blickar. Antalet blickar minskade vid en 

ökad grad av demens (Churchill m.fl. 1999). Att den icke verbala kommunikationen 

hos personer med AD ökade vid närvaron av en hund fann även Kongable m.fl. (1989), 

dessutom noterade forskarna att antalet skratt ökade. Någon skillnad i den icke verbala 

kommunikationen framkom inte om hunden var tillfällig eller permanent på 

avdelningen.  

 

Ytterligare en undersökning visade på effekten av en hunds närvaro i vården. Det 

framkom att tecknen på icke verbal kommunikation hos personer med AD ökade 

märkbart då hunden var närvarande. Blickar och leenden kan tyda på nöje och intresse, 

medan beröring var ett sätt att kommunicera enligt forskarna. Blickar innebar att 

patienter tittade på och följde hunden med blicken. Beröring har flera ändamål t.ex. att 

ge tröst och att få kontakt med verkligheten. Beröring har även en viktig del i den 

fysiska och mentala hälsan. Forskarna noterade att då hunden var frånvarande förekom 

inga beröringar överhuvudtaget. Studien visade också att patienterna fick en roll som 

vårdgivare och förtrolig vän till hunden (Batson m.fl. 1998). 

 

Problembeteende 

Utåt agerat och inåtvänt beteende är subkategorier till denna huvudkategori. Utåt agerat 

beteende kan vara t.ex. aggressivitet, oro, irrationellt beteende och vandrande (McCabe 

m.fl. 2002, Fritz m.fl. 1995, Katsinas 2000). Inåtvänt beteende kan innebära att 

personer sluter sig inom sig själva (Katsinas 2000). 

 

Personal hade tidigare observerat att personer med AD var ovilliga att släppa ett 

hundkoppel. Efter introducerandet av en hund fick personer med vandringsbeteende nu 

gå ut tillsammans med djuret. De höll ett fast grepp om kopplet och stannade kvar hos 

hunden. Vårdpersonalen behövde bara kalla på hunden så återvände den och personen 

följde villigt med tillbaks. Detta medförde ett minskat behov av konstant övervakning 

av ”vandrarna” som nu slapp ett fysiskt frihetsberövande åtminstone periodvis 

(Katsinas 2000). 
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Aggressivitet, irrationellt och rastlöst beteende och ovilja att samarbeta var 

problembeteenden som tydligt minskade dagtid vid införandet av djur. 

Problembeteenden förekom sedan tidigare i mindre utsträckning under kvällstid så 

någon skillnad kunde inte urskiljas under denna tid på dygnet (McCabe m.fl. 2002). 

 

En undersökning av personer med ständig kontakt med djur, visade på mindre 

oroskänslor och mindre verbal aggressivitet. Forskarna konstaterade även att 

förekomsten av agiterat beteende och aggression minskade (Fritz m.fl. 1995). Då de 

aggressiva verbala utbrotten minskade sänktes ljudnivån märkbart vid en jämförelse 

mellan experimentgruppen som fick sex timmars djurkontakt i veckan och en 

kontrollgrupp utan djurkontakt (Walsh 1995). Då en person med AD spenderade mer 

tid med ett djur förekom färre humör- och psykomotoriska störningar. Dessutom 

uppvisades ingen hyperaktivitet, verbal aggressivitet, hallucinationer eller oro av de 

personer i studien som umgicks en längre tid med djur. Flera närstående berättade att 

deras familjemedlem med AD kunde sitta i flera timmar och bara hålla om eller klappa 

sitt djur (Fritz m.fl. 1995). 

 

Hallucinationer, paranoida vanföreställningar, aktivitetsstörningar, aggressivitet, 

rubbningar i dygnsrytmen, känslostörningar, oro och fobier samt arbetsbelastningen för 

vårdgivarna sjönk då personer med AD fick vara tillsammans med djur (Kanamori m.fl. 

2001). 

 

Förekomsten av agiterat beteende minskade tydligt då personerna i studien fick umgås 

med djur. Gemenskapen med ett djur hade en omedelbar effekt på agitationen. Under 

uppföljningsfasen då personerna inte fick någon djurterapi ökade det agiterande 

beteendet på nytt (Richeson 2003). 

 

Ett oväntat resultat för forskaren framkom då hunden i studien sökte upp individer som 

visade tecken på att sluta sig inne i sig själva eller redan var inneslutna i sig själva. 

Under femton till tjugo minuter försökte hunden påkalla personens uppmärksamhet 

genom att försiktigt blåsa ut luft och buffa på personen. Hunden fortsatte tills dess att 

personen visade tecken på att vara medveten om sin omgivning (Katsinas 2000). 
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Reaktioner av en mer negativ art hos personer med AD visade sig genom skrik och 

sparkar mot hunden. Detta förekom både då hunden var på besök eller var permanent 

boende (Kongable m.fl. 1989).  

 

Fysiska parametrar  

Under denna huvudkategori presenteras kodorden hjärtfrekvens, vikt/födointag, 

kroppstemperatur, minnesfunktion, stress, puls och blodtryck på samma sätt som 

tidigare subkategorier. 

 

I en studie över en 12 veckors period på två demensavdelningar i Australien fann 

forskarna att hjärtfrekvensen sjönk efter introducerandet av en hund. Detta 

observerades vid en jämförelse av uppmätta värden före och efter introducerandet av 

djuret på avdelningarna (Walsh m.fl. 1995). 

 

I en studie om akvariers påverkan på födointaget fann forskarna att 54 av de totalt 62 

deltagarna visade en minskning i vikt under tre månader före introducerandet av 

specialanpassat akvarium. Akvariet var konstruerat så att det var lätt att se fiskarna 

även för dem med synnedsättningar och det var placerat i mat/dagrummet och kunde 

därmed iakttas under måltid. Efter akvariets introduktion sågs en märkbar viktökning 

hos 53 deltagare, denna viktökning fortsatte genom studien. Tre av deltagarna visade 

ingen viktökning och sex deltagare minskade i vikt vid en jämförelse av vikten före och 

efter akvariets introducerande. Två av de sex deltagarna som minskade i vikt gick på en 

kalorireducerande diet. Hos de sex personer som inte ökade i vikt förekom heller ingen 

förändring eller en minskning av födointaget. I samma undersökning kontrollerades 

även patienternas födointag. Vid mätning efter två behandlingsveckor hade födointaget 

ökat tydligt och fortsatte att öka under påföljande sexveckorsperiod, jämfört med de två 

veckors mätningar av födointaget som utfördes före akvariernas introduktion. När data 

analyserades individuellt hade majoriteten fått ett ökat födointag (Edwards & Beck 

2002). 
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Forskare konstaterade att stress hos AD patienter minskade vid djurs närvaro genom att 

göra en mätning av enzymer i saliven hos patienterna. Enzymet som mättes utsöndras 

vid stress (Kanamori m.fl. 2001). 

 

Effekten av en hunds närvaro under tio minuter på två olika dagar undersöktes genom 

att kontrollera olika fysiska indikatorer på stress. Indikatorerna som undersöktes var 

blodtryck, puls och perifer kroppstemperatur. Forskarna fann att hundens närvaro inte 

påverkade de fysiska parametrarna. Den perifera kroppstemperaturen ökade något men 

skillnaden uppnådde inte signifikans (Batson m.fl. 1998). Parametern blodtryck 

uppnådde inte någon märkbar förändring mellan kontroll och försöksgrupp i studien 

gjord av Walsh m.fl. (1995). 

 

Personer med AD som fick umgås med djur blev orienterade i tid. Personal lade märke 

till att konversationer bland studiens deltagare handlade om hundens närvaro och 

veckans dagar. Det visade sig att deras logik för vilken dag och vecka det var, helt 

grundades på hundens när- eller frånvaro (Katsinas 2000). 

 

Genom att mäta minnet med hjälp av ett minnestest (MMT-test, bilaga 1) fick 

undersökarna ett mått på patienternas minneskapacitet. Studien visade att gruppen som 

fått djurterapi höjde sina resultat. Under samma tidsperiod sjönk resultatet för 

kontrollgruppen vilket är det normala i sjukdomens utveckling (Kanamori m.fl. 2001). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna har granskat forskningsstudier som behandlade djur inom vården av 

personer med AD. Eftersom dokumenterad forskning av djurs närvaro i vården är en 

relativt ny företeelse och då djurterapi endast förekommer i ett fåtal länder har det varit 

svårt att finna artiklar som följde syftet. Då artiklarna har beställts från bibliotek i 

Sverige såväl som ifrån bibliotek utanför Sveriges gränser drog artikelinsamlingen ut på 
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tiden. Tidsramen för uppsatsens genomförande har av författarna upplevts som 

begränsande. 

 

Flertalet av artiklarna som hittades vid sökningen på olika databaser innehöll 

läkemedelsforskning om t.ex. Alzheimers sjukdom hos hundar. Efter en utgallring av 

artiklar med läkemedelsforskning på djur återstod det tio artiklar som svarade mot 

arbetets syfte. 

 

Då två tredjedelar av demensdiagnoserna i Sverige består av Alzheimers sjukdom enligt 

Svenska demensregistret (2005), ansåg författarna att det var möjligt att inkludera 

artiklar där det i något fall enbart stod att försökspersonerna hade en demensdiagnos. 

Fem av artiklarna inkluderade även andra demensformer än Alzheimers sjukdom och 

en av artiklarna inkluderade en försöksperson med diagnos schizofreni. Givetvis finns 

det en möjlighet att detta ger ett bristande resultat i beskrivningen av hur djur inom 

vården specifikt påverkar personer med AD.  

 

Antalet deltagare i de olika undersökningarna varierade från sju personer i studien gjord 

av Kanamori m.fl. (2001) till 64 personer i studien av Fritz m.fl. (1995). Detta kan 

påverka de olika artiklarnas validitet. Artiklars validitet finns beskrivet i Forsberg & 

Wengström (2003). Trots att kvaliteten i artiklarna varierade togs de med då de svarade 

mot arbetets syfte. Risk för bias förekom då studier gjorts på avdelningar som var 

positivt inställda till och ville ta emot djur. Detta kan indirekt ha lett till att eventuella 

negativa effekter av djurets närvaro inte uppmärksammades. Arbetets resultat kan vara 

svårt att generalisera till svenska förhållanden. Åtta av tio studier gjordes i USA där 

synen på djur i vården är mer liberal än i t.ex. Sverige. 

 

Resultatdiskussion  

Kunskap och forskning kring djur och användning av djur inom vården förefaller vara 

något outforskat inom svensk omvårdnadsforskning. Kunskapsfronten behöver flyttas 

framåt. Författarnas förhoppning är att kunskapen om miljöns betydelse i vården får 

fortsätta att växa och att även inkludera djur i framtiden. 
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Det framkom ingen negativ inställning till djur hos personal som deltog i studierna. 

Endast positiva yttranden är framförda. Författarna förmodar att detta kan bero på att 

avdelningspersonal som väljer att delta i en studie där djur ingår redan har en positiv 

inställning till djur.   

 

Kommunikation är ett mänskligt behov som ger en känsla av trygghet och samhörighet, 

därför måste alternativa vägar hittas för att hjälpa kommunikationen hos personer med 

Alzheimer (Batson m.fl. 1998). Författarna anser att, genom att finna nya möjligheter 

till att få personer med AD att åter börja kommunicera, t.ex. via införandet av djur inom 

vården, kan omvårdnaden av dessa personer underlättas. Detta då den kognitiva 

nedgången gör att personer med Alzheimer får det svårare att kommunicera med sin 

omgivning, vilket kan resultera i t.ex. irritation och aggression. Uttryck med positivt 

innehåll var vanligt förekommande då djur var närvarande. Författarna tror att positiva 

verbala uttryck kan ge positiva känslor och tankar hos personen med AD. Att 

kommunikation är ett område som kan komma att förbättras vid umgänge med ett djur 

styrks av en studie gjord av Hagmann Smith (1997). 

 

På vårdinstitutioner i Australien där djur ingick i vården påvisades omfattande positiva 

effekter. Bland annat märkte man att sinnesstämningen förbättrades med ökad glädje, 

positivt kroppsspråk som exempelvis leenden, ökad aktivitet och större gemenskap 

(Norling 2002). 

 

Beröring är viktigt för den mentala hälsan då den kan ge tröst och kontakt med 

verkligheten. Personer med AD kan känna sig isolerade från sin omgivning. Ett djur 

kan stimulera till vidare kontakt med andra människor. Dessutom kan djuret bidra till 

att bryta isoleringen genom att ge personen uppmärksamhet och tröst. Personen 

behöver inte heller känna en rädsla för att bli avvisad då ett djur ger en ovillkorlig 

kärlek. Våra reflektioner och forskares studier styrks av Hagmann Smith (1997) som 

bland annat kom fram till att umgänge med djur kan ge en ökad social kontakt mellan 

äldre och dess personal. Den sociala kontakten mellan människor är värdefull vid 

skapandet av en bättre och rikare miljö på en avdelning. Vår äldre befolkning förtjänar 

att bli älskad och så även våra djur. 
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Endast en av studierna i detta arbete nämner reaktioner av en mer negativ art hos 

personer med AD (Kongable m.fl. 1989). Dessa visade sig genom skrik och sparkar 

mot hunden. Detta menar författarna påvisar betydelsen av att patienter som ska ingå i 

studier där det ingår djur verkligen tycker om djur. Det är viktigt att vare sig människa 

eller djur tar skada av samvaron med varandra.  

 

Problembeteenden kan ses som ett behov som ej bemötts på rätt sätt och inte som ett 

demenssymtom. Djur kan bemöta vissa personers behov vilka tidigare inte har bemötts 

på det sätt som personen anser vara det rätta, medan andra inte påverkas av djurets 

närvaro. Det är därför viktigt med en individuell omvårdnad. Att matcha aktivitet med 

intresse ger troligtvis bäst resultat (Richeson 2003). 

 

Författarna anser att samvaro med djur i många fall kan leda till en förbättrad 

sinnesstämning. Denna sinnesstämning kan innebära mindre aggression, irritation, oro 

och hallucinationer. Djur kan ge personer med AD en möjlighet att ge utlopp för sina 

känslor. Då djur i flera fall framkallar positiva känslor kan detta tränga undan 

sinnesstämningar som ger upphov till så kallade problembeteenden. Detta arbetes 

resultat kring problembeteenden t.ex. irritation styrks av en studie om irritation och 

tillbakadraget beteende vilken utfördes på en geriatrisk avdelning i Filadelfia USA. 

Denna studies resultat visade att samvaro med en hund under en timme per dag under 

fem dagar minskade förekomsten av irritation och tillbakadraget beteende. Dessutom 

började personerna i undersökningen ta vara på sig själva i en större utsträckning än 

tidigare (Zisselman m.fl.1996). 

 

Den Amerikanska Alzheimerföreningen föreslog att man ska erbjuda meningsfulla 

aktiviteter, inkluderat aktiviteter som kan ge trygghet som t.ex. kontakt med djur 

(Richeson 2003).  

 

Sjukdomen Alzheimer kan resultera i en successiv viktminskning trots lämplig kost. En 

viktminskning kan även leda till ett sämre immunförsvar vilket gör kroppen sårbar för 

infektioner. Även motoriken påverkas av sjukdomens framfart och personer med AD 

blir stela och rörelsefattiga. Dåligt immunförsvar och lite rörelse kan lätt leda till att 

patienten avlider i en sekundär sjukdom till AD t.ex. lunginflammation. Därför är det 
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av stor vikt att personerna med AD får behålla sin vikt och ett gott immunförsvar samt 

utföra aktiviteter som leder till rörelse och engagemang. Kan ett djur bidra till ett ökat 

födointag och en påföljande viktökning bör detta beaktas i ett omvårdnadsperspektiv 

där sjuksköterskan ska skapa förutsättningar för en god fysik hos personer med AD.  

Författarnas reflektioner och arbetets resultat stärks av en studie gjord av Hagmann 

Smith (1997). Hon kom fram till att institutionaliserade äldre löper en högre risk för en 

försämrad rörlighet då vårdpersonalen övertagit åtaganden de äldre tidigare utfört i sina 

egna hem. Djurs närvaro gjorde att äldres fysiska hälsa förbättrades. 

 

Författarnas tankar kring betydelsen av arbetet, djur inom vården och framtida 

forskning  

Författarnas förhoppning är att detta arbete kan främja kunskapen kring ett för Sverige 

ganska outforskat område samt att inspirera och skapa en vilja till fortsatt forskning. 

Ytterligare förhoppning är att motivera till ett införande av djur inom vården för att 

berika den miljö personer med AD befinner sig i, trots förekomsten av t.ex. allergier i 

samhället. Då det t.ex. har visat sig att djur stimulerar till en ökad kommunikation, 

sänker ljudnivån då antalet verbala utbrott blir mindre och stressen hos personer med 

AD sjunker. 

 

Ett av författarna förmodat hinder mot införandet av djur inom vården i Sverige är 

förekomsten av allergi hos vårdpersonal och patienter. Detta problem skulle kunna 

undvikas genom införandet av särskilda avdelningar där djur är tillåtna, d.v.s. där 

personal och boende inte har någon pälsdjursallergi. Vid användande av djur inom 

vården är det viktigt att djuret är lydigt och följer de kommandon som personalen ger. 

Om en hund t.ex. hoppar upp på personerna med AD kan detta ge upphov till sår då 

klorna kan skada skör hud. Det är även av största vikt att djuren inte far illa av att 

umgås med personer med AD.  

 

Andra aspekter är hygien, tidsåtgång vid djurskötsel, arbetsplats/boendeförhållanden, 

hur många djur som ska närvara, vilka djur, hur många deltagare ska träffa djuret 

samtidigt samt vilken personalutbildning är önskvärd vid införandet av djur i vården. 

Noggrann hygien inom vården är angeläget, det är därför viktigt att djuret genomgår en 
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noggrann veterinärundersökning. Det ska dessutom vara rumsrent och djurtillbehör bör 

förvaras otillgängligt för de boende. Djur som går ute behöver en särskild trasa att torka 

av dem med, vilken bör förvaras i närheten av ytterdörren. Detta för att undvika att 

smuts sprids i allmänna utrymmen. Djuret måste dessutom ha en avskild sov och 

matplats. Djur som fäller mycket behöver borstas ofta vilket är tidskrävande, men 

samtidigt kan det vara en god sysselsättning för de boende. Djurskötsel kan vara 

tidskrävande för personal, men detta kan underlättas genom att t.ex. ett företag tar hand 

om akvarieskötseln samt att djuren och dess ägare kommer på besök vid regelbundna 

tider. När det gäller arbetsplats/boendeförhållanden kanske det inte ses som positivt att 

ha djur i vården, då vissa arbetsplatser i så fall inte skulle kunna ta emot vare sig 

personal eller boende med pälsdjursallergi. I sjuksköterskeutbildningen kunde det t.ex. 

undervisas mer om miljöns betydelse och däri även inkludera djur.  

 

Argument mot djur i vården kan vara att det saknas forskningsbaserad kunskap om 

djurs hälsofrämjande egenskaper. Därför är det viktigt att mer forskning utförs inom 

detta ämne. Vid framtida forskning är det även viktigt att tänka på att systematisera 

datainsamling och fynd. Några förslag till framtida forskning kan vara att undersöka om 

det finns några märkbara skillnader på exempelvis problembeteenden hos personer med 

AD mellan djurs omedelbara närvaro och en handledd djurterapi, att ta reda på 

omvårdnadspersonals attityder kring att ha djur inom vården, att undersöka om där 

finns någon skillnad mellan vilka djur man använder och vilka former av djurterapi är 

bäst under de olika faserna av AD? 

 

Flertalet äldre tvingas göra sig av med sina djur när de flyttar till ett särskilt boende. I 

den tidiga fasen av AD, då depressionssymtom och ångest kan förekomma i 

sjukdomsbilden (Björlin Armanius m.fl. 2004), hade det varit önskvärt att undvika den 

stora psykiska påfrestning som det kan innebära att mista en vän och kamrat. En 

tillitsfull vårdrelation och ett ömsesidigt förtroende skulle kunna byggas upp under 

vårdplaneringen av personer med AD om sjuksköterskan fann ett lämpligt boende där 

djur och ägare kunde vara tillsammans. Författarna anser att vården av personer med 

AD i första fasen av sjukdomsförloppet kan underlättas, genom att personerna får ta 

med sig sitt djur till den nya miljön som en demensavdelning innebär. Genom sin 
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närvaro påminner djuret om hemvana situationer samtidigt som individen har någon att 

ta hand om. 

 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson lyfter fram att tillgodoseendet av våra 

grundläggande behov är beroende av individens resurser och påverkas av faktorer som 

ålder, emotionell jämvikt samt fysiska och psykiska resurser (Kristoffersen 1998). 

Genom att föreslå olika former av djurterapi kan sjuksköterskan bemöta de olika behov 

som en person med AD har, beroende på i vilken fas av sjukdomen denne befinner sig 

i. För personer i t.ex. den sena fasen där viktminskning förekommer, skulle ett 

välanpassat akvarium kunna sättas in på individens rum eller i ett dagrum. Ett djur kan 

tillgodose några av de behov som lätt förblir otillfredsställda i vardagen t.ex. att bli 

sedd som en individ och att själv få vårda och ta hand om en annan levande varelse. 

Djurs närvaro kan vara betydelsefullt då de bland annat kan hjälpa personer med AD 

ifrån att sluta sig inne i sig själva. Låt insikten och kunskapen om miljöns betydelse för 

personer med en demensdiagnos fortsätta att utvecklas mot nya områden där 

exempelvis djur ingår i vården. 
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Mini Mental Test     Bilaga 1 
Poäng  

Orientering  
( ) 5  År, månad, dag, datum, årstid  
( ) 5 Land, län/landskap, ort, sjukhus/mottagning, adress/avdelning  
 

Registrering/inlärning  
( ) 3  Nämn 3 föremål (nyckel, tandborste, lampa eller vid agnosi lämpligare 

med verb såsom äta, prata, torka). Repetera tills patienten kan upprepa 
orden, men högst 6 ggr. 1 poäng för varje rätt  

 
Räkneförmåga/uppmärksamhet  

( ) 5  100 - 7 = ? - 7 = ? o s v i 5 steg  
Stava baklänges till KONST  
Så fort ett fel uppstår (som ej personen korrigerar själv) kan inga 
ytterligare poäng uppnås. Den uppgift som klaras bäst skall bokföras.  

 
Minne  

( ) 3 Vilka var de 3 föremålen (eller handlingarna) som nämndes tidigare?  
 
 Spatial förmåga 
( ) 1 Rita mönstret med femhörningarna 
 (Alla hörn och skärningspunkter ska vara med för att få poäng) 
 

 
Språktest  

( ) 2  Visa en klocka och en penna, bed patienten säga vad det är.  
( ) 1  Be patienten upprepa följande: Inga om och eller men.  
 

3-stegs uppmaning  
( ) 3  ”Tag det här papperet i din högra hand, vik det på mitten och lägg det på  

golvet/sängen/stolen” (1 poäng för varje moment)  
 

Läsförståelse  
( ) 1  Be patienten utföra vad som står på ett papper  

”Blunda i 5 sekunder och titta sen igen” eller ”Peka på dörren/fönstret”  
 

Skrivförmåga  
( ) 1  Be patienten skriva en mening vilken som helst (Meningen skall ha 

subjekt och predikat, samt ha en innebörd. Stavfel ignoreras.)  
 
( )  Summa  ≤ 27 bör demensutredas  
 

 



 

  
 

Bilaga 2 
Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Huvudsökord Antal sökträffar i 
databas Cinahl 

Antal sökträffar i 
databas Medline 

Antal sökträffar i 
databas Psycinfo 

Antal sökträffar I 
databas PubMed 

13/10-2005 Alzheimer and  
nursing and animal 

15 5 1 ( bok) 14 

 Alzheimer and  
nursing and pet 

25 11 - 8 

 Alzheimer and  
nursing and cat 

8 (ingenting om  
       katter!) 

- - - 

 Alzheimer and  
nursing and dog 

13 3 - 4 

 Dementia and  
nursing and animal 

51 4 9 29 

 Dementia and  
nursing and pet 

65 8 4 13 

 Dementia and  
nursing and cat 

35 (robotcat  
annars ingentig!) 

1 (Toy cat)  2 (robot cat) 1 (robot cat) 

 Dementia and  
nursing and dog 

38 - 2 4 



 

  
 

    Bilaga 3 
Artikelöversikt     
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Walsh, P. G, 
Mertin, P. G, 
Verlander, D. F,
Pollard, C. F 
(1995)  
Australian 
Occupational 
Therapy  
Journal 
Australien 

The effects of  
a ’pets as  
therapy’ dog  
on persons  
with dementia 
in a  
psychiatric  
ward 

Var att  
undersöka  
vilka effekter 
införandet av 
en hund kan 
ha på en  
grupp 
demenssjuka 
patienter på  
ett stort 
psykiatriskt  
sjukhus. 

Sju av de svårast  
hanterbara  
patienterna  
på avdelningen fick  
delta i studien. 
Kontrollgruppen  
bestod av patienter  
med liknande  
medicinering som 
patienterna i studien.  

Studien pågick under en tolv  
veckors period, där man 
introducerade hunden för 
experiment gruppen under tre 
timmar i följd, två gånger i  
veckan. Före försöket mättes 
patienternas blodtryck,  
hjärtfrekvens samt ljudnivån  
på avdelningen. Detta gjordes 
även efter introducerandet av 
hunden. 

Ingen tydlig skillnad  
fanns mellan grupperna vad  
gäller blodtrycket. Hjärt- 
frekvensen minskade  
betydligt i experiment- 
gruppen. Även ljudnivån  
sänktes markant i 
experimentgruppen. 

Bra.  

Kanamori, M 
m.fl. 
(2001) 
American  
Journal of 
Alzheimer’s  
Disease and  
Other  
Dementias 
Japan 

A day care  
program and  
evaluation of  
animal-assisted 
therapy (AAT) 
for the elderly 
with senile  
dementia 

Var att  
undersöka 
användbar- 
heten av  
djurterapi hos 
senildementa 
personer. 

De sju personerna i  
studien vistades på ett 
dagcenter. Deltagarna 
skulle inte vara  
allergiska, skulle tycka 
om djur samt ha  
tidigare erfarenhet av  
att äga ett djur.  

Före och efter djurterapin  
fick samtliga deltagare utföra 
ett MMT-test. Dessutom  
intervjuades anhöriga före  
och efter djurterapin  
angående beteendeproblem  
som kan uppstå i sjukdomens 
spår.  

Personerna som deltog i  
djurterapin fick högre poäng  
på testet efter försöket än de 
som inte fick någon terapi.  
Uppförande som rör  
Alzheimers sjukdom visade  
sig minska hos dem i 
djurterapigruppen. Låg  
signifikans var genomgående 
för hela studien. 
 
 
 

Medel.  
 
 
 
 
 



 

  
 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Churchill, M, 
Safaoui, J,  
McCabe, B,  
Baun, M. M 
(1999) 
Journal of 
Psychosocial 
Nursing 
USA 

Using a  
Therapy  
Dog to  
Alleviate  
the Agitation  
and  
Desocialization of 
People With 
Alzheimer’s  
Disease 

Var att  
undersöka  
vilka effekter 
en hund har  
på oro och  
socialisering 
hos en person 
med  
Alzheimers  
sjukdom. 

28 personer ingick i  
studien. Samtliga hade 
Alzheimers eller  
liknande symtom.  
Humör och  
medicinering var 
gemensamt för alla 
deltagarna. Mötena  
med eller utan hund  
videofilmades i 15  
sek. var femte minut. 

Observationen genomfördes i 
ett allmänt utrymme på 
avdelningen.  
Videofilmningen tog totalt  
30 minuter per gång.  
Videofilmerna kodades  
därefter. Frekvensen av  
beröring, leenden, blickar, 
lutningar mot ett specifikt  
håll och verbalisering mättes. 

En låg förekomst av oro var 
genomgående för alla  
observationer. Antalet  
ändringar av kropps- 
ställningen, leenden,  
blickar, beröringar och  
verbaliseringen ökade.  

Bra.  

Kongable,  
L.G,  
Buckwalter,  
K.C,  
Stolley, J. M 
(1989) 
Archives of  
Psychiatric 
Nursing  
USA 

The Effects of 
Pet Therapy  
on the Social  
Behavior of  
Institution- 
alized  
Alzheimer’s  
Clients 

Var att räkna  
ut vilka  
effekter en  
hund kan ha  
på sociala  
beteenden  
hos personer  
med  
Alzheimers   
sjukdom.  

Sociala beteenden  
delades in i åtta olika 
kategorier: leenden,  
skratt, blickar,  
lutningar mot stimuli, 
röra vid stimuli, 
verbalisering,  
nämnandet av saker  
med dess riktiga  
beteckning och annat  
dvs. övrig  
kommunikation.  

En observations checklista  
användes vid data- 
insamlingen. Observationer 
genomfördes  
vid sex tillfällen, individuellt 
och i grupp. Observationerna 
skedde före försöket, när  
hunden var på besök en gång 
i veckan och när hunden blev 
permanent.  

Den icke verbala 
kommunikationen 
blev högre då hunden  
besökte eller var permanent.
Frekvensen var den samma 
vid samvaro med hunden 
individuellt eller i grupp. 
Leenden, skratt, ändring av 
kroppsställning, beröringar, 
och verbaliseringen ökade  
över tid. Även negativa 
reaktioner mot hunden 
observerades. 
 
 

Bra.  
 



 

  
 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Edwards, NE,
Beck, AM 
(2002) 
Western  
Journal  
of Nursing  
Research 
USA 

Animal- 
Assisted  
Therapy and  
Nutrition in  
Alzheimer’s  
Disease 
 

Hur akvarier, 
påverkar  
nutritions- 
intag hos 
individer  
med  
Alzheimers 
sjukdom. 

Tre boenden för  
personer med  
Alzheimers med totalt 
62 patienter  
inkluderades.  
Kroppsvikt och  
nutritionsintag 
dokumenterades före  
och efter det att  
akvariet/bild infördes.

Grundläggande nutritionsdata 
samlades in i två veckor. 
Efter att akvariet  
introducerats samlades 
nutritionsdata in i ytterligare 
åtta veckor. Datainsamling 
skedde under två veckor 
med en bild i stället för ett 
akvarium. Ett ”paired sample 
test” gjordes för att jämföra  
utgångsläget med  
kontrolldata. 

Nutritionsintag ökade  
signifikant, när akvarier 
introducerades och fortsatte 
att öka under sex-veckors 
uppföljningen. Vikten  
ökade tydligt över  
16-veckors perioden.  
Deltagarna behövde mindre 
nutritionstillägg.  

Bra.  

McCabe,BW, 
Baun, MM,  
Speich, D,  
Agrawal, S 
(2002) 
Western  
Journal  
of Nursing  
Research 
USA 

Resident dog  
In the  
Alzheimer’s 
Special Care  
Unit 
 

Att  
undersöka  
vilka effekter 
en hund kan 
ha på  
problem-
beteenden  
och  
medicinering 
hos personer  
med  
Alzheimers 
sjukdom. 
 

Problembeteenden  
och medicineringen  
hos de 22 patienterna 
dokumenterades  
före och efter  
introducerandet av  
hunden. 
 

Före och fyra veckor efter det 
att hunden introducerats 
dokumenterades 
problembeteenden enligt  
NHBPS på tisdag morgon  
och kväll. Även medicinintag 
dokumenterades. Total  
poäng på NHBPS  
analyserades sedan med  
”within-patients  
repeated measures ANOVA” 
Deskriptiv statistik användes. 
 
 

De boende visade tydligt  
färre problembeteenden  
dagtid under de fyra  
veckornas studie. Ingen  
påtaglig förändring i  
beteende under  
kvällspasset. 

Bra.  



 

  
 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Richesson, 
NE 
(2003) 
American  
Journal of 
Alzheimer’s 
Disease and  
Other  
Dementias 
USA 

Effects of  
animalassisted 
therapy on  
agitated  
behaviors and 
social  
interactions of 
older adults  
with dementia 

Att testa  
effekten av  
djurterapi-
intervention 
utvecklad  
2003 i  
demens- 
praktik rikt- 
linjer för att 
behandla  
störande 
beteenden. 

Personer från två  
boenden vilka upp-f 
yllde nio inklusions- 
kriterier t.ex. demens-
diagnos, ≥60 år, >tre 
dok. störande beteenden 
de senaste två mån.  
Data samlades. AAT 
kort o CMAI fylldes i 
vid tre tillfällen och 
medicin v.b doku- 
menterades. 

Mån till fre under tre veckor  
vid samma tid fick en grupp 
på tre till fyra pers ha kontakt 
med hund under en timme.  
Daglig data infördes på AAT 
kort o medicin v.b tagen  
dagen före dokumenterades.  
Data analyserades med SPSS 
och envägs ANOVA  
användes vid analys. 
 

Minskning av störande 
beteenden och ökning av  
social interaktion vid  
jämförelse av data före och  
efter test. 
 

Bra.  

Fritz, CL,  
Farver, TB,  
Kass, PH,  
Hart, LA 
(1995) 
The Journal  
of Nervous  
and Mental 
Disease 
USA 

Assosiation  
with  
Companion 
Animals and  
the Expression 
of  
Noncognitive 
Symptoms in 
Alzheimer’s 
Patients 

Att bedöma 
effekten av 
regelbundet 
umgänge med ett 
djur på 
utvecklingen  
av  
psykologisk 
störning hos  
pat. med AD  
i privat  
boende. 

Personer valdes från 
journalregister. Krav: 
AD som trolig  
diagnos privat boende,
minst en bedömning 
under de senaste tolv  
mån. Vårdgivare  
fyllde i frågeformulär 
som kom med posten. 
Data för kognitiva/ 
icke kognitiva  
parametrar togs från  
första och senaste 
journalerna. 

Frågeformulär skickades ut  
till 146 vårdgivare, 71 st. 
besvarades. 64 personer fick  
man tillräckligt med data på  
för att kunna inkluderas i en 
vetenskaplig analys. 
 

Rapportering av aggressiva 
och ängsliga uttryck var  
mindre förekommande hos 
34 personer med djur  
jämfört med personer utan. 
Färre känslostörningar hos 
personer fästa vid sina djur. 
Ingen större skillnad mellan
kognitiv försämring hos 
personer med resp. utan  
djur. 
 

Bra. 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Batson, K, 
McCabe, B, 
Baun, MM, 
Wilson, C 
(1998) 
Companion 
Animals in 
Human  
Health 
USA 

The Effect of a 
Therapy Dog  
on  
Socialisation  
and  
Physiologocal 
Indicators of  
stress in Persons 
Diagnosed  
with  
Alzheimer’s 
Disease.  

Att undersöka 
vilka effekter 
korta besök av en 
hund har på 
sociala och 
fysiologiska 
indikatorer på 
stress hos 
personer med 
AD samt om 
grad av demens 
spelar in. 

 25 personer från tre 
långtidsboenden med 
diagnos: sannolik 
Alzheimer. Förmåga  
att sitta i tjugo min.  
Givet samtycke av 
representant och  
person i fråga. Exkl.: 
känd hundallergi,  
tidigare neg. reaktion 
på hund grav syn-, 
hörsel- o känselbortf.  

Två tio minuters sessioner på 
två olika dagar. Ordningen  
med o utan hund slumpades.  
Två försöksledare närvarade. 
Grunddata för blodtryck och 
kroppstemp. togs före  
försöket påbörjades. Socia-
lisationsdata analyserades. 
ANOVA användes för  
fysiologisk data. Dok. med  
video och anteckningar av  
sociala och fysiska variabler. 

Sociala indikatorer på 
välmående var högre när 
hunden var närvarande men de 
fysiologiska indikatorerna  
var inte högre vid hunds  
närvaro. 

Bra.  

Katsinas, RP 
(2000) 
Activities, 
Adaptation& 
Aging 
USA 
 

The Use and 
Implications  
of a Canine 
Companion in a 
Therapeutic  
Day Program  
for Nursing  
Home  
Residents with 
Dementia 

Rapport om  
hund i vården
av demens- 
sjuka. Disk.  
av resultat o 
 tillämpning  
+ förslag  
till framtida 
forskning. 

Ett särskilt boende. 
Tolv personer med 
demensdiagnos  
utvaldes att delta i 
dagverksamhet. Data 
samlades från tidigare 
nerskrivna källor ex. 
personalanteckningar. 

En hund och personerna togs till 
ett specialanpassat 
dagverksamhetsprogram  
beläget på annan plats än 
demensavd. Hunden  
medverkade i två av de fem 
verksamhets dagarna i  
veckan, totalt tolv timmar. 
Detta höll på i ett o ett halvt  
år. Observationer dok. 

Ökad rörelsefrihet för  
personer med 
vandringsbeteende, 
socialinteraktion mellan 
hund/individ och i gruppen. 
Orientering i tid med hjälp  
av hunden och förhindrade 
”inneslutnings beteenden”. 

Bra 
 



 

  
 

Bilaga 4a 
 

Protokoll för bedömning av studier med kvantitativ metod. (Tångring 2003) 
 Poäng    Artikel 
Artikelinnehåll   Delmoment  1               2              3         
Titel Framgår studiens  

syfte 
Nej           Ja         

Abstract Framgår bakgrund 
            - syfte 
            - metod 
            - resultat 
            - slutsats 

Nej           Ja 
Nej           Ja 
Nej           Ja 
Nej           Ja 
Nej           Ja 

        

Introduktion Anknytning till  
tidigare forskning 
Syfte 
Def. av begrepp/variabler 
Resonemang om  
studiens betydelse 
Teoretisk referensram/ 
problemanalys  

 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
 
Saknas   Otydlig   Tydlig 

        

Metod Beskrivning av metod 
för urvalsförfarande 
Beskrivning av 
-datainsamling 
-variabler/instrument 
-statistiska metoder 
-bortfallsstorlek  
Etiskt resonemang 

 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Nej           Ja 

        

Resultat  
 

Besvarad frågeställning 
Värdering av uträknad 
statistik 
Signifikans 
Generaliserbarhet 

Nej           Ja 
 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Låg         Medel      Hög 
Låg         Medel      Hög 

        

Diskussion  
 

Tolkning och förklaring 
av resultatet i förhållande 
till studiens syfte 
-tidigare forskning 
-teoretisk referensram 
Resultatets innebörd 
-användbarhet 
Studiens begränsningar 
Förslag på ytterligare 
forskning 

 
 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
 
Saknas   Otydlig   Tydlig 
 

   
 

     

Grad 1=hög kvalitet (62-76p), Grad 2=medel kvalitet (45-61p), 
Grad 3=låg kvalitet (28-44p) 

        

 
 
 
 



 

  
 

Bilaga 4b 
 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. (Forsberg & Wengström 2003). 
 
Beskrivning av studien 
Tydlig avgränsning/problemformulering?   [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 
 
Patientkarakteristika  Antal ……………………... 

Ålder …………………….. 
Man/kvinna ……………. 

 
Är kontexten presenterad?  [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 
 
Etiskt resonemang?   [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 
 
Urval – Relevant?  [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 

– Strategiskt?   [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 
 
Metod för – urvalsförfarande tydligt beskrivet?  [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 

– datainsamling tydligt beskriven?   [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 
– analys tydligt beskriven?   [] Ja    [] Nej   [] Vet ej 

 
Giltighet – Är resultatet logiskt, begripligt?   [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 

– Råder datamättnad?   [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 
– Råder analysmättnad?   [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 

 
Kommunicerbarhet  
– Redovisas resultatet klart och tydligt?   [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 
– Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? [] Ja   [] Nej   [] Vet ej 
 
Genereras teori?  [] Ja [] Nej [] Vet ej 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ 
analys adekvat? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Sammanfattande bedömning av kvalitet   [] Bra    [] Medel    [] Dålig 
 
Kommentar ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Granskare (sign.) ………………………….. 
 
 


