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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I Sverige insjuknar varje år ungefär 25 000 människor i någon form av 

demenssjukdom, en sjukdom som ökar världen över och troligtvis kommer att 

fördubblas inom de närmsta 20 åren. Demenssjukdom drabbar hjärnan vilket 

påverkar minnet och den kognitiva förmågan och kan ge beteendemässiga och 

psykiska symtom (BPSD). Studier visar att nio av tio personer någon gång 

kommer att visa symtom som ångest, oro, vandrande och aggressiva beteenden. 

Läkemedelsadministrering för att behandla symtom som oro, ångest och 

agiterande beteenden är inte ovanligt. Dock kan läkemedel ofta orsaka 

biverkningar hos äldre människor. Att istället använda djurterapi för att behandla 

symtom som kan uppstå vid demenssjukdomar kan ses som ett positivt alternativ 

då studier visat att djurterapi har en positiv inverkan på människan med 

demenssjukdom och andra kognitiva sjukdomar.   

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilken inverkan djurterapi har på 

människor med demenssjukdom och andra kognitiva sjukdomar. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på artiklar med kvantitativ och 

kvalitativ ansats (n=15). 

Resultat: Resultatet av denna litteraturstudie visar att djurterapi ger minskad 

stressnivå, minskat uppvisande av aggressiva beteenden, färre vanföreställningar, 

minskad ångest, nedstämdhet, sorgsenhet, depressiva symtom och apatiska 

beteenden samt ökning av glädje, lycka, engagemang, vakenhet, medvetenhet, 

verbala uttryck samt ökat minne. 

Konklusion: Resultatet tyder på att djurterapi med fördel kan användas som 

alternativ eller kompletterande behandling för människor med demenssjukdom. 

Dock ser författarna att utökad forskning behövs för att se långvarig inverkan av 

djurterapins effekter. 

 

Nyckelord: Demens, djurterapi, BPSD, personcentrerad vård, livskvalité. 

  



 

 
 

Abstract 

Background: Each year about 25 000 people in Sweden get affected with 

dementia. The disease increases worldwide and is likely to double within the next 

20 years. Dementia affects the brain, which affects memory and cognitive ability 

and can cause behavioral and psychological symptoms (BPSD). Studies show that 

nine out of ten people at some time will show symptoms such as anxiety, agitation, 

wandering and aggressive behaviors. 

Drug administration to treat symptoms such as agitation, anxiety and agitating 

behavior is not unusual. Drugs are often likely to cause side effects in older 

people. If animal-assisted therapy can be used to treat the symptoms that can occur 

in dementia it can be seen as a positive alternative when studies have shown that 

animal therapy has a positive effect on people with dementia. 

Aim: The purpose of this study was to describe the impact of animal-assisted 

therapy on people with dementia and other cognitive diseases. 

Method: The study is a literature review based on articles with qualitative and 

quantitative approach (n = 15). 

Results: The results of this study show that animal therapy reduces stress levels, 

decreased production of aggressive behaviors, fewer delusions, decreased anxiety, 

depression, sadness, depression and apathetic behavior, and increase joy, 

happiness, commitment, alertness, awareness, verbal and increased memory. 

Conclusion: The results indicate that animal therapy can be advantageously used 

as an alternative or complementary therapy for people with dementia. However, 

the authors think that expanded research is needed to see long-term effects of 

animal therapy's effects. 

 

Keywords: Dementia, animal therapy, BPSD, person-centered care, quality of 

life. 
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Inledning 
  

Författarna har valt att belysa djurs inverkan på människor med demenssjukdom 

och andra kognitiva nedsättningar så som ökad stressnivå, depressiva symtom och 

minnesstörningar exempelvis. Våra personliga erfarenheter är att det inom vården 

ofta förekommer farmakologisk behandling för att behandla vanligt 

förekommande symptom vid demenssjukdom som exempelvis oro, ångest och 

agitation.  

Vidare vill författarna lyfta fram alternativ till farmakologisk behandling vid vård 

av människor som drabbats av demenssjukdom och andra kognitiva symtom.  

 

 

Bakgrund 
 

Demenssjukdomar 

Årligen insjuknar nära 25000 människor i Sverige i någon form av 

demenssjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 

Diagnosen demenssjukdom ökar globalt och år 2010 uppskattades 36 miljoner 

människor världen över vara drabbade. Antalet ser ut att fördubblas inom de 

närmsta 20 åren (Kanagaratnam et al., 2014). Demens är en sjukdom som drabbar 

hjärnan och orsakar symtom som exempelvis minnesrubbningar, språkstörningar 

samt oförmågan att tänka rationellt.  

Sviktande förmåga att fungera i sociala sammanhang föreligger också vid 

demenssjukdom (Cipriani, Lucetti, Carlesi, Danti & Nuti., 2015).  

Demenssjukdomar innefattar tre större grupper där dessa grupper delas in i 

primärdegenerativa som sker i hjärnvävnaden av okänd orsak, vaskulära samt 

sekundära demenssjukdomar.  

Till gruppen primärdegenerativ hör bland annat Alzheimers sjukdom (AD) 

uppkomsten till AD är ännu inte klarlagd, dock ses koppling till genetiska faktorer. 

Denna sjukdom drabbar hela hjärnan med tydlig betoning i temporal och 

parietalloberna som styr minnet, tal, hörsel, känsel och syn. Sjukdomen 

uppkommer ofta smygande och kan ha pågått i många år innan diagnosen 

fastställs. Av alla människor som utvecklar demenssjukdom har 60 procent AD 
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(Larsson & Rundgren, 2010). Vaskulär demens är en annan undergrupp av 

demenssjukdomar där hjärnans kärl skadas, vanligtvis till följd av hjärninfarkt eller 

blödning på grund av åderförkalkning. Här finns en rad olika faktorer som ses 

orsaka vaskulär demens, levnadsvanor, högt blodtryck, höga blodfetter och 

diabetes är kända faktorer som ses påverka risken att utveckla sjukdomen. Denna 

demensform har ofta ett hastigt insjuknandeförlopp. Sekundär demenssjukdom 

ofta orsakade av B-12 brist eller alkoholskada med hjärnskador som följd (Larsson 

& Rundgren, 2010).  

Andra typer av demenssjukdomar kan vara Lewykroppsdemens och 

frontotemporal demens (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013).  

  

 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD) 

Nio av Tio personer som har någon form av demenssjukdom, påvisar symtom på 

beteendemässiga och psykiska symtom. BPSD avser ett flertal symtom vilket 

innebär ett stort lidande för personen som fått diagnosen demenssjukdom och 

uppvisar dessa symtom. Nogales-González, Romero-Moreno, Losada, Márquez-

González och Zarit (2014) beskriver att symtomen ofta är mycket svåra för 

vårdgivare att bemöta. Vilket stöds av Skog (2013) där omgivningen uppfattar 

utmanande beteenden som negativt samt svåra att bemöta. Symtom som kan 

uppvisas är skrik, hallucinationer, apati, aggressivitet, vandrande, oro samt ångest 

och orsakar stort lidande för den demenssjuke. Omkring 80 procent av personer 

med demenssjukdom upplevs visa agitation eller aggressiva beteenden under sin 

sjukdomstid menar Cipriani et al. (2015). 

Omgivningen uppfattar beteenden som negativt vilket inte nödvändigtvis behöver 

vara ett negativt beteende, utan snarare ett symtom på behov vilket inte människan 

med demenssjukdom kan utrycka i ord. Vidare beskrivs vikten av att inte tolka alla 

symtom utifrån demenssjukdomen, utan se till människan som levd och subjektiv 

varelse. James (2011) understryker att beteenden som uppträder vid 

demenssjukdom egentligen kan vara normalt sätt att hantera svåra situationer.  

Ur ett känslomässigt perspektiv är det viktigt att bekräfta och vara lyhörd för den 

demenssjukes behov. Känslor som uppstår i form av glädje, oro, rädsla och vemod 

är därför viktiga att bekräfta i form av verbala svar, vilket gör att personen med 
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demenssjukdom upplevs bekräftad och sedd (Skog, 2013). De beteendemässiga 

och psykiska symtomen ses som svar på vilka bakomliggande behov som infinner 

sig hos människan med demenssjukdom, varpå dessa symtom uppkommer. 

Människor med demenssjukdom blir på så sätt en utsatt grupp, då sjukdomen gör 

det svårt att uttrycka sina behov och få dem tillgodosedda (Tranvåg, Petersen & 

Nåden, 2013). Som sjuksköterska är det viktigt att beakta den demenssjukes sätt 

att visa välbefinnande samt att ha kunskap om hur detta uppmärksammas istället 

för att se till beteenden som kan uppfattas som problematiska (James, 2011). 

 

 

Behandlingar vid demenssjukdom 
 

Farmakologisk behandling vid demenssjukdom 

För att behandla BPSD används ofta antipsykotiska läkemedel som kan leda till 

risk för biverkningar hos demenssjuka (Lanctôt, Bowles, Herrmann, Best & 

Naranjo, 2000; Wastesson, Ringbäck-Weitoft & Johnell, 2015) 

Hos den äldre människan ökar mängden fettvävnad medan mängden vatten 

minskar i kroppen, vilket leder till en ökad koncentration av läkemedel i kroppen. 

Vidare sker även en minskning av njurarnas och leverns funktion att eliminera 

läkemedel (Turnheim, 2003). På grund av den nedsatta kognitiva funktionen hos 

människor med demenssjukdom kan läkemedelsbehandling enligt Sonde (2013) 

uppfattas som en tvingande skyddsåtgärd. 

  

 

Alternativ behandling vid demenssjukdom 

Det finns även andra alternativa behandlingar för människor med demenssjukdom 

för att öka kommunikationsnivån, smärtlindring, avslappning, rörelseförmåga, 

minska beteendemässiga och psykiska symtom (Almberg & Jansson, 1999). 

Musikterapi där deltagarna får sjunga med eller bara lyssna till musiken, taktil 

beröring som kräver en uppmärksamhet av den som utför terapin för att inte 

beröringen skall upplevas obehaglig (Edvardsson, 2002).  
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Personcentrerad vård 

Vård som fokuserar på hela människan alltså psykiska, sociala, existentiella, 

andliga och fysiska behov kan kallas personcentrerad vård utifrån Svensk 

sjuksköterskeförening (2010). Vidare beskrivs att det är av vikt i personcentrerad 

vård att människan inte är sin sjukdom eller symtom. Kitwood (1997) menade att 

det tillbaka i tiden fanns en syn på demenssjuka människor där de sågs som 

levande döda eller tomma skal, att personens existens inte fanns kvar. Kitwood 

(1997) menar även att förutsättningen för en god vård är att se personen som finns 

kvar trots att sjukdomen begränsar möjligheten att uttrycka sina behov, känslor 

eller upplevelser. Personcentrerad vård kräver att sjuksköterskan ser till personen 

framför sjukdomen och beaktar individens behov. Vården bör sträva efter att 

främja hälsa och minska lidande. Betydelsen av personcentrerad vård är att 

synliggöra individens styrkor och förmågor. Sjuksköterskans roll är att möta 

människan framför sjukdomen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Personcentrerad vård ska inte ses som en metod eller teknik att bemöta människor 

med demenssjukdom, utan bör istället ses som ett sätt att förhålla sig till 

människan (Skog, 2013). Vilket då och då ges utryck för i begreppet är ordet 

patientcentrerad vård, med ordet patient får innebörden en annan vinkel, vilket till 

stor del ger uttryck för det sjukliga och dess behandling. Det är snarare diagnos 

och symtom som ställs i fokus (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Edvardsson 

och Innes (2010) tolkar Dawn Brookers beskrivning av hur personcentrerad vård 

bör utformas, att personcentrerad vård utgår från fyra nyckelelement vilka är att: 

personer med demenssjukdom värdesätts, bemöts och behandlas som individer, att 

som vårdare se perspektivet utifrån den dementsjukes värld samt skapa klimat som 

bringar välbefinnande hos människan med demenssjukdom.     
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Människa och djur- genom tiden 

Bandet mellan människa och djur kan kopplas långt tillbaka i tiden då djuren har 

haft en plats i människans liv på många olika sätt. Djuren uppfyller spontana 

grunder som exempelvis, att lyssna, stödja och visa empati utan att vara 

värderande, då djuren läser av människans kroppspråk och signaler. Förmågan av 

att överleva grundades i en samverkan med djuren och naturen för att jaga och 

skaffa mat men även som en slags avkoppling och ökad livskvalitet.  

De förfäder som sågs vara utrustad med denna slags samverkan och relation till 

djuren överlevde längre (Norling, 2002). Rynearson (1978) menar att djurens sätt 

att visa villkorslös kärlek, acceptans och tillit har fört oss människor närmare 

djuren. Bandet mellan människa och djur är harmoniskt där vi delar samma drifter 

vad gäller sexualitet, aggressioner, hunger, dominans och närhet. Djurens icke 

verbala acceptans och respons kan tillåta tillit mellan djuret och människan 

Att söka bekräftelse och få den i form av kärlek, närhet och acceptans hos ett djur 

kan vara lättare än att få liknande behov uppfyllda av en människa, som kan 

förklaras av att båda arter är just djur med liknande behov som behöver 

tillfredsställas. Även Waal (2009) beskriver att människor har en förmåga att 

känna empati och kärlek vilket gör att vi inte skiljer oss nämnvärt från djuren. 

Vi dras till varandra och denna bekräftelse från djur till människa är värdefull. 

Kawamura  et al. (2008) beskriver att djurets närvaro kan bidra till fysiska 

aktiviteter men även beröring och kontakt blir såväl självklar som naturlig.  

Djurterapi har blivit vanligare i Sverige och användningen av till exempel hundar i 

vården kan vara ett sätt att träna minne, finmotorik, fysisk aktivitet, kognitiv 

förmåga social kompetens och träning efter stroke där träningen utformas 

individuellt och efter varje individs behov (Höök, 2010).  
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Problemformulering 
 

Människor som fått diagnosen demenssjukdom eller annan kognitiv påverkan kan 

vidkännas beteendemässiga och psykiska symtom, symtom som innebär stort 

lidande för personen som fått diagnosen. Människor som har BPSD kan själv ha 

mycket svårt att hantera sina känslor, även vårdpersonal kan ha mycket svårt att 

hantera personen och dess symtom. Vård ska bedrivas på ett sätt som främjar 

hälsan samt lindra onödigt lidande för patienter. Det är viktigt att som 

vårdpersonal uppmärksamma BPSD. Risk finns att vårdpersonal inte 

uppmärksammar dessa behov av omvårdnad, istället behandlas symtom som oro 

och ångest med hjälp av läkemedel för att minska dessa symtom. Personer med 

demenssjukdom kan då uppleva ett vårdlidande. Det är därför angeläget att 

undersöka huruvida djur i vården inverkar på människor med demenssjukdom eller 

annan kognitiv påverkan. 

 

Syfte: Att beskriva vilken inverkan djurterapi har på människor med 

demenssjukdom och annan kognitiv påverkan i vetenskaplig litteratur.  
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Metod  
 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt och är baserad på kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. En litteraturöversikt är en kritiskt sammanställd studie där författarna 

analyserar vetenskapliga artiklar (Friberg, 2012). 

 

Urval 

Författarna till denna litteraturöversikt har valt att söka artiklar i databaserna 

Web of Science, PubMed och Cinahl vilka är databaser inriktade på omvårdnad. 

PsycINFO är en databas inriktat på psykiatri och sociologi. Google scholar som 

även användes som databas att söka vetenskaplig litteratur i, är en bred databas 

som innefattar många ämnen inom bland annat medicin, vård och omsorg. 

Artiklarna är av kvalitativ och kvantitativ ansats. Författarna har använt sig av 

svenska MeSH-termer för översättning samt trunkering av sökorden för att utöka 

sökningen och Booleska termen AND för att specificera sökningarna. Sökorden 

som användes i olika kombinationer och trunkeringar var: dementia, animal-

therapy, nurse, BPSD, animal-assisted therapy, animal-assisted, pet-therapy, care,  

dog-therapy och pet (Bilaga 1). Artiklar som ligger till grund för resultatet i denna 

litteraturöversikt har beskrivits i en tabell (Bilaga 2). 

 

Inklusionskriterier  

Artiklarna skulle innefatta djurterapi för människor med demenssjukdom och- eller 

beteendemässiga och psykiska symtom. Artiklarna som inkluderades var från åren 

1996 till 2015. 

 

Exklusionskriterier  

Artiklar som innefattade robotdjur samt artiklar skrivna på annat språk än svenska 

och engelska.  
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarnas kvalité värderades utifrån Högskolan Dalarnas modifierade mall av 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) granskningsmall, där artiklarna delats in 

utifrån låg, medel och hög kvalitet. Granskningsmallen för kvalitativa artiklar 

innehöll 25 frågor och granskningsmallen för kvantitativa artiklar innehöll 29 

frågor där svar som JA eller NEJ kryssades i där varje JA gav en poäng som sedan 

sammanställdes i procent för att veta om artikel var av låg, medel eller hög kvalité.  

Samtliga av de valda artiklarna var av hög kvalité, det vill säga 80 procent eller 

högre på poängskalan. 

 

 

Tillvägagångssätt  

Litteraturöversikten genomfördes av två författare. Artiklar söktes i databaserna 

Web of Science, Pubmed och Cinahl av båda författarna. Utifrån abstraktet gick 

författarna vidare med artiklar som innehåller inklusionskriterierna samt 

motsvarade syftet till litteraturöversikten. Efter läst abstrakt, lästes de aktuella 

artiklarna igenom för att urskilja hur väl artiklarna svarade på syftet. Därefter 

fattades gemensamt beslut gällande vilka artiklar som var aktuella att använda i 

resultatet av litteraturöversikten. Samtliga av de utvalda artiklarna lästes 

upprepade gånger av båda författarna för att få ökad förståelse, för att sedan kunna 

sammanställa resultatet. 

 

 

Analys och tolkning av data 

Författarna har valt att analysera artiklarna utifrån Fribergs (2012) analysmetod. 

Artiklarna valdes ut efter lästa abstrakt som ansågs relevanta, sedan lästes de valda 

artiklarna upprepade gånger av båda författarna, och som sedan fokuserade på 

resultatdelarna i artiklarna för att urskilja hur vida det svarade på litteraturstudiens 

syfte. Sedan identifierades de olika nyckelfynden för att jämföra artiklarnas styrkor 

och svagheter samt likheter och olikheter. Ur resultatet framkom hur djurterapins 

inverkan på fysisk aktivitet, BPSD samt livskvalitén inverkade på människor med 

demenssjukdom, som sedan utformades till denna litteraturöversikts 

resultatrubriker. Sammansställning av varje artikels resultat granskades, för att 
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sedan jämföras mellan artiklarna. Sedan utformades resultatet gemensamt av båda 

författarna efter sammanställningen av artiklarnas resultat (Friberg, 2012). 

 
 
Etiska överväganden  

Då denna litteraturstudie baseras på tidigare utförd forskning så behövs inget 

godkännande från en etisk kommitté enligt Forsberg och Wengström (2008). Då 

forskningen inom detta område är begränsad, har författarna inte uteslutit artiklar 

som inte blivit godkända av en etisk kommitté. Dessa artiklar har ändå diskuterat 

etiska aspekter och ansågs av författarna kunna inkluderas i litteraturstudien. 

Närstående och/eller personal observerade deltagarnas välmående eller avvikande 

beteenden för att kunna avbryta terapin, närstående godkände även medverkan i 

studien. Författarna har även strävat efter att genomföra litteraturstudien efter ett 

objektivt synsätt utan att förvränga fakta eller använda sig av plagiat. 
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Resultat 
 

Resultatet har i denna litteraturöversikt grundats på 15 vetenskapliga artiklar 

(n=15) med kvantitativ och kvalitativ ansats. Resultatrubrikerna har utformats 

utifrån tre nyckelfynd: djurterapins inverkan på fysisk aktivitet, BPSD samt 

livskvalité. 

 

Djurterapins inverkan på fysisk aktivitet 

 I en studie av Swall, Fagerberg, Ebbeskog och Lundh Hagelin (2014) med avsikt 

att öka, minska eller behålla deltagarnas dagliga aktivitet samt minska aktiviteten 

nattetid med hjälp av vårdhundar, aktiviteten mättes med hjälp av en ActiWatch 

som mätte deltagarnas rörelsemönster. Deltagarna fick schemalagda besök av 

vårdhunden en gång i veckan i tio veckor. Besöken var designade efter deltagarnas 

individuella behov. Resultatet beskrivs efter varje deltagares individuella inverkan 

på den dagliga och nattliga aktiviteten. Hos samtliga deltagare minskades nattlig 

aktivitet, vilket inverkade på så sätt att deltagarna erhöll mer sömn nattetid. 

Aktiviteten minskade efter besöket med vårdhunden, utom för en deltagare där 

aktiviteten istället ökade direkt efter besöket. Vid uppföljningen sågs en ökad 

daglig aktivitet hos en deltagare där avsikten var densamma och även för 

deltagaren där avsikten var att minska den dagliga aktiviteten uppnådes. 

Deltagaren där avsikten var att bibehålla den dagliga aktiviteten uppnådes likaså. 

Resultatet liknar Edward, Beck och Lims (2014) studie i det avseende då dessa två 

studier resulterade i att deltagarna fick en förbättrad sömn. Vad som istället för 

vårdhundar användes i Edwards studie var ett akvarium med fiskar som placerades 

i matsalen för att se vilken inverkan fiskarna hade hos deltagarna på ett 

demensboende. I studien som baserades på fiskar sågs även att deltagarna 

uppvisade minskad motorisk oro än innan akvariet installerades.  

 

En studie gjord på ett demensboende av Nordgren och Engström (2012) skiljer sig 

från de andra studierna då denna baseras på en deltagare. Deltagaren var en 84-årig 

kvinna med vaskulär demens. Kvinnan fick djurterapi där kvinnan fick borsta, 

kela, mata och leka med hunden under åtta veckor och resultatet visade att hennes 

förmåga att gå och kunna röra sig förbättrades. Även hennes initiativförmåga 
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förbättrades och hon hjälpte personalen med dagliga sysslor i större utsträckning 

än tidigare. En annan studie gjord av Nordgren och Engström (2014 a) där 

deltagarna fick intervention med en diplomerad vårdhund som deltagarna fick 

klappa, mata och leka med visade även en minskning av beteendemässiga symtom 

där deltagarna uppvisade vandrande och motorisk oro som minskade efter 

djurterapin.  

Friedmanns et al (2015) studie utförd på ett boende där deltagarna hade olika 

former av demenssjukdomar, delades deltagarna in i två grupper där den ena 

gruppen fick djurterapi och fick umgås med en tränad hund samt mata, ge 

kommandon, klappa och prata om hunden och den andra gruppen fick 

minnesterapi där deltagarna blev uppmuntrade till att prata om minnen i en liten 

grupp tillsammans och terapeuten försökte få deltagarna att själva minnas. 

Forskarna fann att gruppen som fick djurterapi ökade sin allmänna dagliga  

livsföring (ADL). 

 
 

Djurterapins inverkan på beteendemässiga och psykiska symtom 

Liknande resultat som Swalls et al. (2014) studie sågs även i Mossellos et al. 

(2011) studie där deltagarna först fick genomgå en kontrollstudie med 

plyschhundar för att sedan jämföra resultatet med Animal-assisted Activity 

(AAA). Resultatet som Mossellos et al. (2011)  kom fram till, visade att den 

motoriska aktiviteten ökade på morgonen i form av större medvetenhet av 

omgivningen och ökad verbal kommunikation bland deltagarna som fick AAA. 

I en studie utförd av Kanamoris et al. (2001) studerades två grupper av deltagare 

med demenssjukdom där en grupp fick djurterapi där kel och lek med vårdhunden 

ingick och den andra gruppen inte fick djurterapi, för att sedan jämföra resultatet 

från de två grupperna. Anmärkningsvärt i denna studie var också att forskarna såg 

minskad stressnivå hos deltagarna som fick djurterapi, två deltagare från 

djurterapigruppen utmärkte sig särskilt då minskat uppvisande av aggressivitet 

sågs, samt färre situationer till vanföreställningar. Studien visade även att 

kognitiva funktionen ökade och ett ökat uttryck av glädje visades hos dessa två 

deltagare i Kanamoris et al. (2001) studie. som resultatmässigt liknar Marxs et al. 

(2010) studie där deltagarna fick delta i olika aktiviteter med hund-relaterade 
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stimuli. Som exempelvis färglägga hundar på papper, se på videoinspelningar av 

hundvalpar men även fysisk kontakt med levande hundar. Kontakten med de 

levande hundarna resulterade i lycka, glädje samt ökat engagemang hos 

deltagarna. De ökade engagemanget visade sig i form av att deltagarna visade stort 

intresse för hundarna och aktiviteterna som utfördes.  

Även studien utförd av Mossellos et al. (2011) som utspelade sig på ett dagcenter 

för människor med demenssjukdom. Resultatet visade att deltagarna uppvisade 

minskat uttryck av ångest, nedstämdhet och sorgsenhet efter AAA med hundar och 

var således ihållande även tre månader efteråt vid uppföljning. Forskarna kunde 

även se ökning av generell vakenhet, medvetenhet av omgivningen, ökad verbala 

uttryck samt att deltagarna i större utsträckning uppvisade positiva känslor som 

glädje och lycka efter AAA. Friedmanns et al. (2015) resultat liknar Mossellos et 

al. (2011) då deltagarna som fick Pet Assisted Living (PAL) där en vårdhund 

användes uppvisade förbättrat uttryck av depressiva symtom, mindre apatiskt 

beteende samt minskad agitation över tid. Detta sågs även i en studie av 

Zisselman, Rovner, Shmuely och Ferrie (1996) där kvinnor som fick djurterapi 

som utformades i form av att klappa, mata eller prata med en vårdhund påträffades 

ha mindre uppvisanden av irritabla beteenden efter intervention med djurterapi.  

 

Swall, Ebbeskog, Lundh Hagelin och Fagerbergs (2013) videoobserverade 

personer med medelsvår och svår AD som interagerade med en vårdhund. Känslor 

av lycka, glädje och önskan att komma hunden nära påträffades. Resultatet visade 

att minnen från förr väcktes till liv och deltagarna återgav minnen från förr.  

När minnet sviktade och oförmåga att sätta ord på situationen tillstötte, 

observerades en känsla av rädsla. Ur resultatet påträffades även möjlighet att möta 

deltagarna på en kognitiv nivå. Videoinspelning som redskap till forskningen, 

användes även i en studie utförd av Berrys et al. (2011) där deltagarna fick fysisk 

kontakt med en vårdhund, forskarna kunde se att deltagarna påvisade minskat 

apatiskt beteende, minskat uppvisande av depressiva symtom, ökad spontanitet 

även socialt samspel ökade. Salivprover visade att daglig ökning av kortisolnivån 

ledde till ökad effekt på deltagarnas dagliga aktivitet vilket påträffats i de mindre 

apatiska beteendena. Deltagarna sågs le mer när de lekte med vårdhunden, 

spontaniteten i interaktionen mellan deltagarna och vårdhunden tilltog.  



 

13 
 

En studie av Richesons (2003) skiljer sig från andra studier då deltagarna 

kontinuerligt fick djurterapi måndag till fredag i tre veckor där deltagarna i en 

grupp om tre till fyra deltagare fick umgås med vårdhunden i en isolerad miljö för 

att inte störas av omgivningen, deltagarna fick kela, mata, borsta och leka med 

vårdhunden. Deltagare som tidigare uppvisat agiterade beteenden minskade dessa 

symtom med hjälp av djurterapi. Resultatet visar även att deltagarnas sociala 

samspel i form av att de kommunicerade och samspråkade med omgivningen i 

större utsträckning än tidigare, tilltagit efter interventionen med djurterapin. 

Nordgren och Engströms (2014 a) studie där deltagarna observerades i mötet med 

vårdhunden sågs skillnader av psykiska symtomen jämfört med kontrollgruppen. 

Skillnaden var att gruppen som fick djurterapi ökade deltagarnas verbala 

agiterande beteende efter avslutad djurterapi, vilket tolkades som ett uttryck av 

saknad efter hunden. Deltagarnas depressiva symtom minskade efter djurterapin.  

 
 
Djurterapins inverkan på livskvalité 

Nordgren och Engströms (2014 b) studie som är utförd i mellersta Sverige hade för 

avsikt att utvärdera effekten av Animal-assisted intervention (AAI) på livskvalitén 

hos människor med demenssjukdom. Forskarna hade olika kriterier för att 

deltagarna skulle få AAI. Forskarna använde sig av Quality of Life in Late-stage 

Dementia, en skala som är ett observationsverktyg för att se vilken inverkan 

hundterapin hade på livskvalitén hos deltagarna även deltagarnas anhöriga 

intervjuades. Resultatet beskriver att en ökad livskvalité hos deltagarna uppnåddes 

från det att djurterapin startade. Även i Olsens et al. (2015) studie där två grupper 

jämfördes med varandra där ena gruppen fick djurterapi där deltagarna ingick i en 

mindre grupp och fick genomgå olika aktiviteter med vårdhunden i form av lekar, 

matning och kel. Den andra gruppen exkluderades djurterapi och fick således delta 

i dess vardagliga aktiviteter, så som minnesterapi, matlagning och handarbeten. 

Resultatet visade att en förbättring av livskvalitén sågs hos deltagarna som fått 

djurterapi. I studien sågs också en signifikant inverkan hos deltagarnas depressiva 

symtom vid uppföljningen. Gruppen som fått djurterapi uttryckte en stor glädje 

över att få vara tillsammans hunden. Båda grupperna hade samma utgångsläge vad 

gäller depressiva symtom och livskvalité. Liknande resultat sågs även i Morettis et 

al. (2010) studie där deltagarna uttryckligen beskrev att deras livskvalité förbättrats 
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samt visade även den poängsatta depressions-skalan att deras depressiva symtom 

minskat med femtio procent. 

  



 

15 
 

Diskussion  
 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Sammanfattningsvis framgår ur artiklarnas resultat, att fysisk aktivet ökade hos 

människor med demenssjukdom som erhållit djurterapi, samt förmågan att gå och 

röra på sig ökade. Allmänna daglig livsföring förbättrades vilket visade på att 

deltagarna lättare kunde klä sig, sköta hygienen samt förmåga att äta självständigt.  

Resultatet visar även inverkan på BPSD så som minskad stressnivå mindre 

uppvisanden av aggressiva beteenden, färre vanföreställningar, minskad ångest, 

nedstämdhet, sorgsenhet, depressiva symtom och apatiska beteenden. Samtidigt 

som glädje, lycka, engagemang, vakenhet, medvetenhet, verbala uttryck samt ökat 

minne sågs som resultat av djurterapin. Slutligen visar resultatet att livskvalitén 

ökade hos människor med demenssjukdom som erhölls djurterapi.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att se vilken inverkan djurterapi hade på 

människor med demenssjukdom. Författarna kunde dra slutsatsen av att deltagarna 

som fått djurterapi ökade såväl minska sin dagliga fysiska aktivitet. Gemensamt i 

samtliga sex studier gällande fysisk aktivitet (Edward et al., 2014; Friedmann et 

al., 2014; Mosselli et al., 2011; Nordgren & Engström, 2012, 2014a; Swall et al., 

2014) var att den fysiska aktiviteten individanpassades så att personen kunde 

minska symtom som vandrade och motorisk oro. Medan det för en annan individ 

kunde behöva öka sin fysiska aktivitet då målet var att personen skulle utveckla 

mer självständighet, initiativtagande samt öka sin ADL. 

 

Djurterapins inverkan på fysisk aktivitet visade sig individuellt. (Kanamoris et al., 

2001; Nordgren & Engström, 2012, 2014a; Swall et al., 2014) Där forskarna 

utförde individanpassad och personcentrerad djurterapi, vilket kopplas till 

Edvardssons och Innes (2010) och Hayajneh & Shehadehs (2013) beskrivning av 

hur personcentrerad omvårdnad bör utformas då varje enskild människa har olika 
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behov och fysisk kapacitet, vilket tas till hänsyn i den personcentrerade 

omvårdnaden. 

Sjuksköterskan har till uppgift att synliggöra personens styrkor och egna förmåga 

att utföra fysisk aktivitet, men också känslomässiga och mentala behov som att 

uppleva glädje, lycka samt att få känna sig accepterad som människa och uppleva 

gemenskap med andra (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Vilket kan kopplas 

till behov som människor i alla åldrar oberoende av sjukdom, har och behöver för 

att uppleva tillfredställelse och bekräftelse anser författarna. Beteendemässiga och 

psykiska symtom som kan uppvisas vid demenssjukdom kan vara normala 

beteenden i svåra situationer, och behöver således inte tillhöra demenssjukdomen 

för att uppvisas (James, 2011). Av resultatet framgår att aggressiva beteenden hos 

människor med demenssjukdom minskat med hjälp av djurterapi. ( Friedmann et 

al., 2015; Kanamori et al., 2001; Richeson, 2003; Zisselman et al., 1996). Detta 

tror författarna till denna litteraturöversikt kan bero på djurets lugnande inverkan 

på människan, då djuret likt människan har behov av kärlek, närhet och acceptans 

vilket för oss samman, vilket även Rynearson (1978) menar.   

Djurterapins inverkan på livskvalitet sågs i Nordgren och Engströms, (2014) Olsen 

et al. (2015) och Morettis et al. (2010) studier där livskvaliteten studerades hos 

deltagare som fått djurterapi. Vad resultaten frambringar i samtliga studier var att 

livskvaliteten hos deltagarna som förskrevs med djurterapi förbättrades.  

Intressant var även Morettis et al. (2010) studie där deltagarna själva fick 

uppskatta sin livskvalitet och dess inverkan, vad resultatet visade var att 

deltagarnas depressiva symtom minskade med 50 procent, som då mättes med 

poängskala för att påvisa depressiva symtom. Vilket kopplas till Nordgren och 

Engström (2014 b) och Olsen et al (2015) resultat som visar förbättrad livskvalitet 

efter djupterapi. Vad som är anmärkningsvärt med studierna utförda av Nordgren 

och Engström (2014) Olsen et al. (2015) och Morettis et al. (2010) är att 

livskvaliteten är mätt utifrån klassificeringsskalor, för att kunna mäta vilken 

inverkan djurterapin hade på deltagarna. Författarna till denna litteraturöversikt 

tolkar den förbättrade livskvaliteten som bevis på att personcentrerad vård har 

utformat, då personen med demenssjukdom har värdesatts som även Kitwood 

(1997) betonar är av vikt vid vård av demenssjuka. Vilket vidare stärks av 

Edvardsson, Winblad & Sandman (2008) då personcentrerad omvårdand ses öka 
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välbefinnande och socialt samspel samt minska depressiva symtom hos den 

demenssjuke.  

I Edward, Beck och Lims (2014) och Nordgren och Engströms (2014 b) studie 

visar resultatet att deltagarna fick ett lugnare intryck, förbättrad sömn och 

livskvalité då deltagarna upplevdes lugnare och tillfreds med sig själva. Vilket kan 

ses som positivt för den dementsjuke då personcentrerad vård bör ses som ett sätt 

att förhålla sig till människan istället för människans symtom eller sjukdom (Skog 

2013). Med det menar förtattarna i denna litteraturöversikt att människor som fått 

djurterapi erhåller lugnare intryck och mindre uppvisande av BPSD.  Vilket 

författarna kan knyta samman med Pulsford och Duxbury (2006) som menar att 

människan med demens kan uppvisa fler symtom vid en stressig miljö. Vilket kan 

ha negativ inverkan på människan med demens. Författarna kan knyta samman 

djurterapins lugnande inverkan med personcentrering och menar att personen 

måste känna sig till freds med sig själv för att livskvalitet ska uppnås.  

Detta kopplas samman till Edvardsson och Innes (2010) som beskriver vikten av 

att skapa en miljö som frambringar välbefinnande.  

Livskvalité är något som har tagits upp i flera studier (Nordgren & Engström, 2014 

b; Moretti et al., 2010; Olsen et al., 2015) där resultaten har visat att livskvalitén 

ökat hos deltagarna som fått djurterapi. En viktig komponent till livskvalité är 

värdighet, om personen med demenssjukdom upplever sig förbisedd upprätthålls 

inte värdighet för den demenssjukes behov eller person, vilket minskar livskvalitén 

och även personens värdighet (Tranvåg, Petersen & Nåden, 2013).  

Författarna tolkar värdighet och livskvalité utifrån demenssjukdom som ett uttryck 

att få uppleva existens, att få vara i kontakt med sig själv, sina inre känslor och 

sinnen. Eftersom människor med demenssjukdom är en utsatt grupp med 

begränsad förmåga att uttrycka sig, tror författarna att djurets närvaro kan skapa 

balans mellan nutid och dåtid vilket kan frambringa en känsla av välbefinnande 

samt att vara i kontakt med sig själv. Då personcentrerad omvårdnad bör utformas 

på ett sätt som bevarar personens existens och värdighet (Edvardsson, Winblad & 

Sandman, 2008; Hayajneh & Shehadeh, 2014) Förtattarna i denna litteraturstudie 

kan utifrån djurterapins resultat av inverkan på symtom som kan uppvisas vid 

demens (Berry et al., 2011; Edwards, Beck & Lim., 2014; Friedmann et al., 2015; 

Kanamori et al., 2001; Marx et al., 2010; Moretti et al., 2010; Mosello et al., 2011; 
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Nordgren & Engström, 2012, 2014 a, 2014 b; Olsen et al., 2015; Richeson, 2003; 

Swall et al., 2013, 2014; Zisselman et al., 1996) se att personcentrerad vård är 

svårt att undvika då individuella behov uppmärksammas när djurterapi ska 

tillämpas.  

 

Något som kan tala för att djurterapi inte skulle var ett alternativ för människor 

med demenssjukdom, kan vara om personen tidigare utsatts för obehag eller av 

annan anledning uppvisat rädsla vid interaktion med djuret (Sellers, 2008) vilket 

författarna hävdar svårigheter i att upptäcka hos människor som har bristande 

förmåga att utrycka sina känslor. Vilket ytterligare kan jämföras med Nordgren 

och Engströms (2014 a) studie där verbal aggressivitet hos en del av deltagarna 

ökade efter djurterapin där kopplingen snarare påvisas som reaktion på saknad och 

längtan efter djuret. Då personcentrering beaktas utifrån individen och inte utifrån 

en grupp människor som har en sjukdom, kan djurterapi bidra till att varje individs 

behov synliggörs (Filan & Llewellyn-Jones, 2006). 

 

Förskrivning av läkemedel är ett allt vanligare alternativ till behandling av 

exempelvis symtom som kan uppfattas besvärande för omgivningen 

(Kanagaratnam et al., 2014; Wastesson et al., 2000), genom att använda läkemedel 

för att behandla dessa symtom så behandlas inte den bakomliggande orsaken till 

att symtomen uppstår menar Sonde (2013). 

Läkemedelsanvändning mot aggressiva beteenden bör användas med försiktighet 

på grund av de starkt kopplade biverkningarna (Locca, Büla, Zumbach & Bugnon, 

2008), om läkemedel nödvändningsvis måste användas så tror författarna att en 

kombination av djurterapi och läkemedelsbehandling kan vara kompletterande för 

att minska doseringen av dessa läkemedel. Det är viktigt att utvinna andra metoder 

än läkemedel för att öka välbefinnandet hos människor med demenssjukdom. 

Interaktion med vårdhund har visat sig kunna minska användandet av 

psykofarmaka och för en del människor har vårdhunden kunnat ersätt lugnande 

läkemedel. (Höök, 2010). Den ökade livskvalitén som djurterapi ses ha inverkan 

på i denna litteraturstudies resultat, tror författarna kan påverkas av så väl hundar 

som fiskar. Kanske kan hundar bidra med mer fysisk kontakt i form av beröring, 

kel och lek, än fiskar i ett akvarium. 
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Metoddiskussion 
 
Författarna genomförde denna studie som en litteraturöversikt. Den valda designen 

ansågs vara lämplig utifrån författarnas valda syfte och frågeställning. Artiklarna 

söktes i databaserna PubMed och Web Of Science och booleska sökordet AND 

användes för att specificera sökningen. Trunkering av sökorden användes för att få 

en mer utökad sökning. Andra booleska sökord som OR och NOT valdes bort för 

att författarna skulle få fler relevanta sökningar. Samma sökord användes i olika 

kombinationer flertal gånger för få en bredare sökning och författarna upptäckte då 

att samma artiklar påträffades, vilket sågs som ett bevis på mättnad och relevans. 

Författarna använde sig även av databaserna Google scholar, Cinahl och 

PsycINFO dessa databaser gav samma resultat av träffa som i PubMed och Web 

Of Science och därför ansågs dessa databaser som övertaliga då dessa inte gav ett 

utökat resultat. Värderingen av artiklarnas kvalité granskades efter Högskolan 

Dalarnas modifierade granskningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) .  

Här kan författarna se en svaghet då frågorna i granskningsmallen kan få 

varierande resultat beroende på granskaren. Författarna kan se att samtliga artiklar 

har med etiska överväganden och har därför valt att poängsätta just den frågan i 

granskningsmallen. Artiklarna som valts ut för att forma resultatet hade alla hög 

kvalité utifrån granskingsmallen. Samtliga artiklar låg på 80 procent och högre 

vilket ansågs öka trovärdigheten. Författarna strävade efter en så objektiv inläsning 

som möjligt för att få ett trovärdigt resultat. Författarna har valt att inkludera tre 

artiklar som var äldre än tio år då forskning inom ämnet var begränsad.  

Författarna har valt att analysera artiklarna utifrån Fribergs (2012) analysmetod. 

Artiklarna lästes upprepade gånger av båda författarna för att sedan diskuteras för 

att få en ökad förståelse, validitet och reliabilitet för varje vald artikel. Sedan 

jämfördes artiklarna för att finna skillnader och likheter, där författarna kunde se 

att samtliga resultat liknade varandra med vissa mer specifika fynd.  Att båda 

författarna har läst alla artiklar upprepade gånger ses som en styrka då artiklarnas 

trovärdighet, reliabilitet och validitet diskuterats. Med reliabilitet och validitet 

menas att artiklarnas tillförlitlighet och noggrannhet har studerats, att validiteten 

mätt det som varit för avsikt att mätas och vidare reabiliteten som ett mått på att de 

kvantitativa studierna mätts på korrekt sätt (Polit och Beck, 2012). En svaghet som 

framkom i litteraturöversiktens artikelsökning var att flertalet av artiklarna enbart 
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handlade om vårdhundar och endast en artikel om akvariefiskar vilket kan ses som 

en svårighet i att generalisera resultatet anser författarna till denna 

litteraturöversikt. 
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Etikdiskussion 
 

Då denna grupp av människor är väldigt utsatta (Tranvåg, Petersen & Nåden 2013) 

kan författarna se att forskning inom detta område kan väcka starka känslor hos 

personer med demenssjukdom, och detta kan bero på att djurterapin verkar 

frambringa minnen från förr. Att få kontakt med sitt inre jag verkar innebära att 

både känslor som lycka och glädje men även sorg och saknad framträder. 

Sjuksköterskans roll i dessa situationer kan innebära att få vetskap om känsliga 

minnen eller upplevelser som måste beaktas med etiskt förhållningssätt för att inte 

enskild person eller närstående skall känna obehag (ICNs etiska kod för 

sjuksköterskor). Författarna kan i ett flertal studier ta del av forskarnas etiska 

förhållningssätt där den demenssjukes integritet och självbestämmande bevaras 

och beaktas vilket författarna också menar är av stor vikt att eftersträva då denna 

grupp kan ha bristande förmåga att uttrycka sig. 

 Som en del av resultatet har videoinspelningar och anteckningar används, vilket ur 

ett etiskt perspektiv bör ses som en värdehandling för att inte äventyra sekretessen. 

Det kan vara svårt att identifiera var gränsen på bristande etik går hos denna grupp 

av individer då deras tankar och känslor kan vara svåra att tyda, till denna aspekt 

kan vara bra att ha en nära anhörig som har god kunskap om den demenssjukes 

önskan av behov och önskningar (Murrey, 2013).  

Personens upplevelser av djurterapin uppfattas av författarna vara en direkt 

indikation om känslor som uppstår, både negativa och positiva, och på så sätt kan 

djurterapin avlutas direkt om obehag tillkommer vilket författarna anser vara en 

etisk åtgärd. Det framgår även att deltagarna i studierna när som helst kan avsluta 

djurterapin och deltagandet i studien. 
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Klinisk betydelse för samhället  
 

Eftersom demenssjukdom ökar bland befolkningen, och tros stiga under de 

närmsta 20 åren (Kanagaratnam et al, 2014). BPSD ses ofta vid demenssjukdom, 

vilket ofta behandlas med läkemedel (Lanctôt et al., 2000; Wastesson, Ringbäck-

Weitoft & Johnell, 2015). Sjukvården i Sverige har en total kostnad på omkring 

900 000 000 kronor för antidepressiva läkemedel (Höök, 2010). Om djurterapi kan 

ses som ett alternativ till behandling av BPSD, tror författarna av denna 

litteraturstudie att läkemedelsadministreringen kan minskas eller helt ersättas av 

djurterapi, vidare tror författarna på så vis att läkemedelskonsumtionen samt 

samhällskostnaden kan minskas. Som förslag till hälso- och sjukvården som 

bedriver omvårdnad av äldre, vill författarna lyfta djurterapi och dess inverkan 

som alternativ till behandling av BPSD, fysisk aktivitet samt ökad livskvalitet hos 

människor med demenssjukdom. Författarna till denna litteraturöversikt vill även 

lyfta fram att kostnaden för att kunna bedriva djurterapi kan övervägas då 

biverkningar av läkemedel också är kostsamt för samhället samt ett ökat lidande 

för människor drabbade av demenssjukdom tror författarna. 

 

 

Konklusion  
 

Författarna av denna litteraturöversikt har funnit att djurterapi har en positiv 

inverkan på fysisk aktivitet, beteendemässiga och psykiska symtom samt ökad 

livskvalité hos människor med demenssjukdom och andra kognitiva sjukdomar. 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Denna litteraturöversikt redovisar positiv inverkan av djurterapi på människan som 

fått diagnosen demenssjukdom, vidare anser författarna att mer forskning bör 

tillämpas för att utforska om djurterapi kan ersätta läkemedel som används för att 

minska symtom som BPSD. Vidare skulle med fördel studier med längre 

interaktion med djuret vara att föreslå, då det idag verkar finnas en begränsad 

tidsperiod för studier innehållande djurterapi samt att det långvariga resultatet 
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verkar vara svåra att bedöma då en studie påverkas av deltagarnas livslängd 

relaterat till den åldrande människan och hälsa som inte kan påverkas. 

 

 
  



 

24 
 

Referenslista 

Artiklar märkta med * ingår i resultatet 

 

Almberg, B., Jansson, W. (1999). Fånga stunden. Hur man bemöter och  

förhåller sig till personer med demenshandikapp. Stockholm: Liber AB 

 

Basun, H., Skog, M., Wahlund, L-O., & Wijk, H. (2013). Boken om 

demenssjukdomar. Stockholm: Liber AB 

 

*Berry, A., Borgi, M., Terranova, L., Chiarotti, F., Alleva, E., & Cirulli, F. (2011) 

Developing effective animal- assisted intervention programs involving visiting 

dogs for institutionalized geriatric patients: A pilot study. Psychogeriatrics.  

8 14:20:17. Doi: 10.1111/j.1479-8301.2011.00393.x 

 

Cipriani,G.,  Lucetti, C., Carlesi, C., Danti, S., & Nuti, A. (2015). Depression and 

dementia. European Geriatric Medicine, 6(5), 479-486. Doi: 

10.1016/j.eurger.2015.07.010. 

 

Edvardsson, D. (2002). Att vara betydelsefull som vårdare. Rapport 2002:1. 

Äldrecentrum, Västerbotten. 

 

Edvardsson, D., & Innes, A. (2010). Measuring person-centered care: a critical 

comparative review of published tools. The Gerontologist. Doi: 

10.1093/geront/gnq047 

 

Edvardsson, D., Winblad, B., & Sandman, P-O. (2008). Person-centred care of 

people with severe Alzheimer’s disease: current status and ways forward. Lancet 

Neural, 7(4):362-367. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70063-2 

 

*Edwards, N.E., Beck, A.M., & Lim, E. (2014). Influence of aquariums on 

residents behavior and staff satisfaction in dementia units. Western Journal of 

Nursing Research 36(10) 1309–1322. 

 Doi: 10.1177/0193945914526647 



 

25 
 

 

Filan, S.L., & Llewellyn-Jones, R.H. (2006). Animal-assisted therapy for 

dementia: a review of the literature. International Psychogeriatrics(2006)14, 597-

611. Doi: 10.1017/S1041610206003322  

 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats-Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB 

 

*Friedmann, E., Galik, E., Thomas, S.A., Hall, S., Yoon Chung, S., & McCune, S. 

(2015). Evaluation of a pet- assisted living intervention for improving functional 

status in assisted living residents with mild to moderate cognitive impairment: a 

pilot study. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 30(3) 

276-289. Doi: 10.1177/1533317514545477. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur.  

 

Hayajneh, F. A., & Shehadeh , A. (2013).The impact of adopting  

person-centred care approach for people with Alzheimer’s on professional  

caregivers’ burden: An interventional study. International Journal of  

Nusing Practice, 20 (4), 438-445. doi: 10.1111/ijn.12251 

 

Höök, I. (2010). Hund på recept: Den professionella vårdhunden. Stockholm: 

Gothia Förlag AB 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. (2012). Hämtad 6 mars, 2016, från swenurse, 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

James, I.A. (2011). Understanding behavior in dementia that challenges: a guide 

to assessment and treatment. London: Jessica Kingsley 

  



 

26 
 

Kanagaratnam,L., Mahmoudi, R., Novella, J-L., Jolly, D., Dramé, D., & Trenque, 

T. (2014). Adverse Drug Reactions in Elderly Subjects Hospitalized in a 

Specialized Dementia Management Unit. Drugs Aging, 31(10), 769–776. Doi: 

10.1007/s40266-014-0206-0. 

 

*Kanamori, M., Suzuki, M.,Yamamoto, K., Kanda, M., Matsui, Y., Kojima, E.,  

Fukawa, H., Sugita, T., & Oshiro, H. (2001). A day care program and evaluation 

of animal-assisted therapy (AAT) for the elderly with senile dementia. American 

Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias 16(4), 234-239. Från 

http://aja.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/search?author1=Kanamori&fulltext=

A%20day%20care%20program%20and%20evaluation%20of%20animal-

assisted%20therapy%20%28AAT%29%20for%20the%20elderly%20with%20seni

le%20dementia.&pubdate_year=2001&volume=16&firstpage=234&submit=yes 

 

Kawamura, N., Nyama, M., & Nyama, H. (2009). Animal-assisted activity 

experiences of instutionalized Japanese older adults. Journal of psychosocial 

nursing, 47(1), 41-47. Från 

http://kq3er2xz6l.search.serialssolutions.com/?V=1.0&sid=PubMed:LinkOut&pmi

d=19227109  

 

Kitwood, T.  (1997). Dementia Reconsidered: The Person Comes First. 

Buckingham: Open University Press 

 

Lanctôt, K.L., Bowles, S.K., Herrman, N., Best, T.S., & Naranjo, C-A. (2000). 

Drugs Mimicking Dementia: Dementia Symptoms Associated with Psychotropic 

Drugs in Institutionalised Cognitively Impaired Patients. CNS DRUGS 14(5), 381-

390. Doi: 10.2165/00023210-200014050-00005 

 

Larsson, M., & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

  



 

27 
 

Locca, J-F., Büla, C.J., Zumbach, S., & Bugnon, O. (2008). Pharmacological 

Treatment of Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) in 

Nursing Homes: Development of Practice Recommendations in a Swiss Canton. 

American Medical Directors Association 2008(9), 439-448. Doi: 

10.1016/j.jamda.2008.04.003 

 

*Marx, M.S., Cohen-Mansfield, J., Regier, N.G., Dakheel-Ali, M., Srihari, A., & 

Thein, K. (2010). The impact of different dog- related stimuli on engagement of 

persons with dementia. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other 

Dementias. 25(1), 37–45. Doi: 10.1177/1533317508326976. 

 

*Moretti, F., De Ronchi, D., Bernabei, V., Marchetti, L., Ferrari, B., Forlani, C., 

Negretti, F., Sacchetti, C., & Atti, A-R.(2010) Pet therapy in elderly patients with 

mental illness. Psychogeriatrics. 11, 125–129. Doi: 10.1111/j.1479-

8301.2010.00329.x 

 

*Mossello, E., Ridolfi, A., Mello, A.M., Lorenzini, G., Mugnai, F., Piccini, C., 

Barone, D., Peruzzi, A., Masotti, G., & Marchionni, N. (2011).  Animal-assisted 

activity and emotional status of patients with Alzheimer’s disease in day care. 

International Psychogeriatrics, 23(6), 899–905.  

Doi: 10.1017/S1041610211000226 

 

Murray, A. (2013). The Mental Capacity Act and dementia research. Nursing 

Older People. 25, 3, 14-20. 

 

Nogales-González, C., Romero-Moreno, R., Losada, A., Márquez-González, M., 

& Zarit, S.H. (2015). Moderating effect of self-efficacy on the relation between 

behavior problems in persons with dementia and the distress they cause in 

caregivers. Aging & Mental Health, 19(11), 1022-1130.  

Doi: 10.1080/13607863.2014.995593. 

  



 

28 
 

*Nordgren, L., & Engström, G. (2014 a). Effects of dog-assisted intervention on 

behavioral and psychological symptoms of dementia. Nursing older people, 26(3), 

31-38. Doi: 10.7748/nop2014.03.26.3.31.e517. 

 

*Nordgren, L., & Engström, G. (2014 b). Animal-Assisted Intervention in 

Dementia: Effects on Quality of Life. Clinical Nursing Research, 23(1), 7–19. 

Doi: 10.1177/1054773813492546 

 

*Nordgren, L., & Engström, G. (2012). Effects of animal- assisted therapy on 

behavioral and/or psychological symptoms in dementia: a case report. American 

Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias. 00(0) 1-8. 

Doi: 10.1177/1533317512464117 

 

Norling, I. (2002). Djur i vården: om hur sällskapsdjur kan påverka äldres h 

älsa och livskvalitet, egenvård och oberoende, avlasta och förbättra vård och 

omsorg, sänka vårdkostnader och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö. 

Göteborg: Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset 

 

*Olsen, C., Pedersen, I., Bergland, A., Enders-Slegers, M-J., Patil, G., & Ihlebæk1, 

C. (2015). Effect of animal-assisted interventions on depression, agitation and 

quality of life in nursing home residents suffering from cognitive impairment or 

dementia: a cluster randomized controlled trial. International journal of geriatric 

psychiatry, jan (25), 1-10. Doi:10.1002/gps.4436  

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and  

assessing evidence for nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters  

Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Pulsford, D., & Duxbury, J. (2006). Aggressive behavior by people with dementia 

in residential care settings: a review. Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing, 13(5), 611–618. Doi: 10.1111/j.1365-2850.2006.00964.x  

 

  



 

29 
 

*Richeson, N.E. (2003) Effects of animal- assisted therapy on agitated behaviors 

and social interactions of older adults with dementia. American Journal of 

Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 18(6), 353-358. Från 

http://aja.sagepub.com.www.bibproxy.du.se/search?author1=Richeson&fulltext=E

ffects%20of%20animal-

assisted%20therapy%20on%20agitated%20behaviors%20and%20social%20intera

ctions%20of%20older%20adults%20with%20dementia.&pubdate_year=2003&vol

ume=18&firstpage=353&submit=yes 

 

Rynearson, E.K. (1978). Humans and pets and attachment. The british journal of 

psychiatry: the journal of mental science, 133 (Dec), 550-555. Doi: 

10.1192/bjp.133.6.550  

 

Sellers, D.M. (2006). The Evaluation of an Animal Assisted 

Therapy Intervention for Elders with Dementia in Long-Term Care. Activities, 

Adaptation  & Aging, 30(1), 61-77. Doi: 10.1300/J016v30n01_04 

 

Skog, M. (2013). Den fundamentala och kroppsnära vården och omsorgen vid 

demenssjukdom. I H. Basun, M. Skog, L-O. Wahlund & H. Wijk (Red.), Boken 

om demenssjukdomar. (s. 77-146). Stockholm: Liber AB 

 

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom 2010 – stöd för styrning och ledning. Hämtad 6 Mars, 2016, Från 

socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18012/2010-5-

1.pdf  

 

Socialstyrelsen. (2015). Om vård- och omsorgstagares delaktighet. Hämtad 6 

Mars, 2016, Från socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19469/2014-6-

18.pdf  

  



 

30 
 

Sonde, L. (2013). Tvingande skyddsåtgärder i demensvården. I H. Basun, M. 

Skog, L-O. Wahlund & H. Wijk (Red.), Boken om demenssjukdomar. (s. 327-346). 

Stockholm: Liber AB 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad 6 

mars, 2016, från swenurse, http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf 

 

*Swall, A., Fagerberg,I., Ebbeskog, B., & Lundh-Hagelin, C. (2014). A therapy 

dog’s impact on daytime activity and night-time sleep for older persons with 

Alzheimer’s disease - A case study. Clinical Nursing Studies 2(4), 80-93.  

Doi: 10.5430/cns.v2n4p80 

 

*Swall, A., Ebbeskog,B., Lundh-Hagelin, C., & Fagerberg,I. (2013). Can therapy 

dogs evoke awareness of one’s past and present life in 

persons with Alzheimer’s disease? International journal of older people nursing, 

10(2), 84-93. Doi: 10.1111/opn.12053 

 

Tranvåg, O., Petersen, K.A., & Nåden, D. (2013). Dignity-preserving dementia 

care: A metasynthesis. Nursing ethics, 20 (8), 861-880.  

Doi: 10.1177/0969733013485110  

 

Turnheim, K. (2003). When drug therapy gets old: pharmacokinetics and 

pharmacodynamics in the elderly. Experimental Gerontology, 38(03) 843-853. 

Doi:10.1016/S0531-5565(2003)00133-5 

 

*Zisselman, M.H., Rovner, B.W., Shmuely, Y., & Ferrie, P. (1996). A pet therapy 

intervention with geriatric psychiatry in patients. The American journal of 

Occupational Therapy 50(1). 47-51. Doi: 10.5014/ajot.50.1.47 

 

Waal, F. (2009). Empatins tidsålder: Hur naturen lär oss skapa ett humanare 

samhälle. Stockholm: Karneval förlag 



 

31 
 

Wastesson, J.W., Ringbäck-Weitoft, G., & Johnell, K. (2014). Educational 

disparities in antipsychotic drug use among older people with and without 

dementia in Sweden. Acta Psychiatrica Scandinavia 2015(132). 20-28. Doi: 

10.1111/acps.12378 

 

Wiklund, L. (2003) Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En 

bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 1 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda artiklar 

till resultat, n=15 

Web of science Dementia AND Animal 
Therapy 
AND 
Nurs* 

560 
 
 
51 

0 
 
 
11 

0 
 
 
4 

0 
 
 
2 

Web of science Dementia AND pet therapy 
AND 
Nurs* 

354 
 
26 

0 
 
11 

0 
 
1 

0 
 
1 

Web of science Dement* AND animal 
assisted therapy AND 
Nurs* 

51 
 
16 

0 
 
3 

0 
 
0 

0 
 
0 

Web of science BPSD AND 
Animal therapy AND 
Nurs* 

771 
8 
2 

0 
8 
2 

0 
1 
1 

 
1 
1 
 
 

PubMed Dement* AND 

Pet therapy AND 

Nurs* 

99 375 

255 

30 

0 

0 

23 

0 
0 
10 

 
 
6 
 

PubMed Dement* AND 

Animal therapy AND 

Nurs* 

99 375 

3 446 

58 

0 
 
12 

0 
 
0 

 
 
0 

PubMed Dement* AND 

Animal assisted therapy 
AND 

Nurs* 

99 375 

 

33 

18 

0 
 
 
10 

0 
 
 
0 

 
 
 
0 

PubMed Dement* AND 

Animal AND 

Nurs* 

99 375 

9 399 

68 

0 
 
12 

0 
 
0 

 
 
0 

PubMed Dement* AND 

Pet AND 

Nurs* 

99 375 

1 896 

29 

0 
 
10 

0 
 
0 

 
 
0 

PubMed Dement* AND 

Animal therapy AND 

Care AND 

BPSD 

99 375 

3 446 

123 

2 

0 
 
 
2 

0 
 
 
0 

 
 
 
0 

PubMed Dement* AND 
Pet therapy AND 
Care 

99 375 
255 
51 

0 
 
23 

0 
 
2 

 
 
2 

PubMed Animal assisted AND 
Dement* AND 
Nurs* 

56 548 
122 
21 

0 
 
2 

0 
 
2 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Swall, A., Fagerberg, I., 
Ebbeskog, B.., & Lundh 
Hagelin, C.  
 
2014 
 
Sverige 
  
 

“A therapy dogs 
impact on 
daytime activity 
and night-time 
sleep of older 
persons with 
Alzheimer’s 
disease- A Case 
study”. 

   Investigate how 
continuous 
   and scheduled 
visits by a  
prescribed 
therapy dog 
affected daytime 
and night-time 
sleep for persons 
with Alzheimer’s 
disease. 

 

Kvalitativ 
 
Fem deltagare 
med varierande 
grad av 
alzeimers 
sjukdom 
boende på 
vårdhem, som 
följdes under 16 
veckor. 
 

n=5 personer 
med 
Alzheimers 
sjukdom ( en 
man och fyra 
kvinnor) 

Resultaten visar att 
effekten av djurterapi 
sågs öka den fysiska 
aktiviteten under dagtid 
och minskade under 
nattetid.  
 

Hög 
 
 

Swall, A., Fagerberg, I., 
Ebbeskog, B.., & Lundh 
Hagelin, C.  
 
2013 
  
Sverige 

“Can therapy 
dogs evoke 
awareness of 
one’s past and 
present life in 
persons with 
Alzheimer’s 
disease?” 

Denna studie 
syftar till att 
belysa 
innebörden av 
levd erfarenhet av 
möten med en 
terapi hund för 
personer med 
Alzheimers 
sjukdom. 
 

Kvantitativ 
 
Forskarna 
videoövervakad
e deltagarna 
under 
hundterapitillfäll
ena. 

n=5 personer 
med diagnosen 
Alzheimers 
sjukdom ( en 
man och fyra 
kvinnor) 

I anslutning till eller strax 
efter avslutad 
hundkontakt uppvisade 
deltagarna i större 
utsträckning ökad 
självkännedom och ökat 
minne. 

Hög 

Nordgren, L., & 
Engström, G. 
  
 
2014  
 
Sverige 

”Animal assisted 
intervention in 
dementia: effects 
on quality of 
life”. 

Syftet med 
pilotprojektet var 
att utvärdera 
effekterna av 
djurterapi på 
livskvalitet ( QoL 
) hos personer 
med 
demenssjukdom. 
 

Kvantitativ 
 
Observationsstu
die, mäter 
deltagarnas 
psykiska 
mående före 
och efter 
djurterapi.  
 

n=20 personer 
med 
demenssjukdo
m påbörjade 
studien totalt 9 
deltagare 
slutförde 
studien. (12 
kvinnor och 
åtta män).  

Deltagarna fick 
socialisera sig med djuret 
i detta fall hundar. 
Studiens resultat visade 
på ökat välbefinnande 
under och strax efter 
kontakt med hunden. 

Hög 

Olsen, C., Pedersen, I., 
Bergland, A., Enders-
Slegers, M-J., Patil, G., 
& Ihlebæk, C 
 
 
2015 
 
 
 
Norge 

“Effect of 
animal-assisted 
interventions on 
depression, 
agitation and 
quality of life in 
nursing home 
residents 
suffering from 
cognitive 
impairment or 
dementia: a 
cluster 
randomized 
controlled trial”. 

Syftet med 
studien var att se 
vilken effekt 
djurterapi har på 
depression, 
agitation samt 
livskvallitet hos 
människor med 
demenssjukdom 

Kvalitativ 
 
Forskarna mätte 
deltagarnas 
psykiska 
mående med 
hjälp av tre olika 
skalor.  

n=51 personer 
med olika 
demenssjukdo
mar. 

Resultatet av studien 
visade effekt direkt efter 
djurterapin avslutades. 
Det visade även effekt 
vid uppföljning en tid 
efter avslutad djurterapi. 
Forskarna kunde se 
effekter vid depressiva 
symtom och livskvalitén. 

Hög 



 

 
 

Mossello, E., Ridolfi, A., 
Mello,A-M., 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”. 

Denna studie 
syftade till att 
utvärdera 
effekten av djur-
assisterad terapi 
med hundar på 
kognition, BPSD, 
emotionell status 
och motorisk 
aktivitet vid svår 
Alzheimers 
sjukdom. 

Kvalitativ 
 
Observationsstu
die, deltagarna 
studerades 
utifrån sex olika 
skalor och en 
checklista för 
motorisk 
aktivitet.  
 

n= 10 deltagare 
med 
demenssjukdo
m  (4 kvinnor 
och 6 män) 

Resultatet visar att ångest 
och nedstämdhet 
minskade under 
pågående hundkontakt.  
Livslust, motorisk 
aktivitet samt vakenhet 
ökade. Påvisbart var 
även att deltagarna inte 
upplevde sig nedstämd  
tre timmar efter kontakt 
med hunden. 

Hög 

Kanamori, M., Suzuki, 
M.,Yamamoto, K., 
Kanda, M., Matsui, Y., 
Kojima, E.,  Fukawa, 
H., Sugita, T., & Oshiro, 
H. 
 
Japan 
 
2001 
 

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

Syftet med denna 
studie var att se 
effekterna av 
djurassisterad 
terapi  hos äldre 
människor med 
senil 
demenssjukdom. 

Kvaliativ 
 
Observationsstu
die där 
deltagarna 
följdes under 
djurterapi 
varannan vecka. 
Deltagarnas 
saliv testades 
även före 
djurterapi och 
direkt efter 
avslutad 
djurterapi samt 
tre månader 
efter senaste 
djurterapi. 

n=7 (två män 
och fem 
kvinnor med 
demenssjukdo
m) 

Resultatet i denna studie 
visade en särskild 
förbättring hos två 
deltagare som upplevde 
glädje, värme och 
uttryckte stor 
uppskattning över 
djurterapin som även 
förbättrade deras 
aggressiva beteenden och 
välbefinnande. 

Hög 

Zisselman, M-H., 
Rovner, B-W., Shmuely, 
Y., & Ferrie, P. 
 
USA 
 
1996 

“A pet therapy 
intervention 
with geriatric 
psychiatry in 
patients” 

Denna studie 
syftar till att 
utvärdera vad 
djurterapi har för 
effekter på 
människor 
boende på en 
geriatrisk 
psykiatrisk 
avdelning. 

Kvantitativ 
 
En 
obervationsstudi
e som med hjälp 
av skala mätte 
effekterna av 
djurterapi för 
och efter 
terapitilfällena. 

n=58 (20 män 
och 38 kvinnor) 

Resultatet av djurterapin 
visade att kvinnor som 
led av demensjukdom 
uppvisade en förbättring 
av upplevd irritation 
efter djurterapin. 

Hög 

Berry, A., Borgi, M., 
Terranova, L., Chiarotti, 
F., Alleva, E., & Cirulli, 
F. 
 
Italien 
 
2011 

“Developing 
effective animal- 
assisted 
intervention 
programs 
involving visiting 
dogs for 
institutionalized 
geriatric patients: 
A pilot study” 

Syftet med denna 
studie var att 
testa värdet av 
hund-assisterad 
terapi som ett 
innovativt 
verktyg för att 
öka livskvaliteten 
hos äldre 
människor. 
 

Kvalitativ 
 
Observationsstu
die där dom 
även 
analyserade 
saliven på 
kortisolnivå. 

n=19 Resultatet visar att de 
äldre visade en med 
social personlighet och 
var mer spontana vid 
djurterapin, kortisolnivån 
visade sig också att öka 
vid djurmötet. 

Hög 



 

 
 

Nordgren, L., & 
Engström, G 
 
Sverige 
 
2012 

“Effects of 
animal- assisted 
therapy on 
behavioral 
and/or 
psychological 
symptoms in 
dementia: a case  
report” 

Studiens syfte var 
att visa vilka 
effekter 
djurassisterad 
terapi har på 
BPSD. 

Kvalitativ 
 
Observationsstu
die där man 
samlade in data 
på en utvald 
kvinna med 
demenssjukdom 
före och efter 
djurterapin. 

n=1 Resultatet visar att den 
utvalda kvinnans 
motorik och möjlighet 
att kunna röra sig och gå 
förbättrades, även 
kvinnans kognitiva 
kvaliteér förbättrades. 

Hög 

Nordgren, L., & 
Engström, G 
 
Sverige 
 
2014 

“Effects of dog- 
assisted 
intervention on 
behavioral and 
psychological 
symptoms of 
dementia.” 

Studiens syfte var 
att utvärdera 
effekten av hund 
- assisterad terapi 
på 
beteendemässiga  
och psykiska 
symtom hos 
boende med 
demenssjukdom 
under en 
sexmånadersperio
d. 
 

Kvantitativ 
 
En 
obervationsstudi
e där man 
använde sig av 
olika skalor för 
att samla in data 
hos de olika 
deltagarna. 

n=33 Resultatet visar att 
deltagarna uppvisade 
mindre aggressivitet efter 
djurterapin. 

Hög 

Friedmann, E., Galik, 
E., Thomas, S-A., Hall, 
S., Yoon Chung, S., & 
McCune, S. 
 
USA 
 
2014 

“Evaluation of a 
pet- assisted 
living 
intervention for 
improving 
functional status 
in assisted living 
residents with 
mild to 
moderate 
cognitive 
impairment: a 
pilot study” 

Syftet var att 
utvärdera hur 
djurassisterad 
terapi förbättrar 
funktionen hos 
människor med 
kognitiv 
nedsättning 
boende på 
boende. 

Kvantitativ 
 
Observationssu
die där man 
med olika 
hjälpmedel 
analyserar data 
som samlats in 
från deltagarna. 
 

n=40 Studiens resultat visar att 
deltagarna uppvisade en 
förbättring i depressiva 
symtom. Deras funktion 
förbättrades eller  
bibehölls med hjälp av 
djurterapin. 

Hög 

Edwards, N-E., Beck, 
A-M., & Lim, E. 
 
USA 
 
2014 

“Influence of 
aquariums on 
residents 
behavior and 
staff satisfaction 
in dementia 
units” 

Syftet med 
studien var att 
utvärdera vilken 
effekt akvarium 
hade på de 
boende med 
demenssjukdom 
och personalen 
som jobbade där. 

Kvantitativ 
 
Man utförde ett 
test före man 
satte in ett 
akvarium på 
boendet och ett 
test efter att 
akvariumet var 
på plats. 
 
 

n=142 (71 
boende med 
demenssjukdo
m och 71 
personal som 
jobbade på 
boendet) 

Resultatet visar att efter 
man installerade 
akvariumet på boendet 
uppvisade de boende 
mindre aggressivitet och 
irraitation, personalen 
uppvisade även en högre 
trivselnivå på jobbet.  

Hög 



 

 
 

Moretti, F., De Ronchi, 
D., Bernabei, V., 
Marchetti, L., Ferrari, 
B., Forlani, C., Negretti, 
F., Sacchetti, C., & Atti, 
A-R. 
 
Italien 
 
2010 

“Pet therapy in 
elderly patients 
with mental 
illness.” 

Syftet var att 
utvärdera 
effekterna av 
djurterapi på 
kognitiv funktion 
, 
humör och 
upplevd 
livskvalitet på 
äldre människor 
med 
demenssjukdom, 
depression och 
psykos. 
 

Kvalitativ 
 
Observationsstu
die där man 
samlade in data 
med hjälp av 
olika skalor som 
sedan 
analyserades. 

n=21 Resultatet av studien 
visar att deltagarnas 
depressiva symtom 
minskade med 50% och 
livskvalitén ökade.  

Hög 

Marx, M-S., Cohen-
Mansfield, J., Regier, N-
G., Dakheel-Ali, M., 
Srihari, A., & Thein, K. 
 
USA 
 
2010 

“The impact of 
different dog- 
related stimuli 
on engagement 
of persons with 
dementia.” 

Studiens syfte var 
att se vad olika 
hund-relaterade 
stimuli  hade för 
inverkan på 
människor med 
demenssjukdom. 

Kvantitativ 
 
Deltagarna 
observerades 
när det utförde 
olika hund-
relaterade 
stimuli och data 
analyserades 
med hjälp av 
olika skalor. 

n=56 Resultatet av denna 
studie visar att deltagarna 
reagerade positivt på de 
olika hundaktiviteterna 
så som att interagera 
med riktiga hundar och 
deltagarna uttryckte stor 
glädje i samband med 
terapin. 

Hög 

Richeson, N-E. 
 
USA 
 
2003 

“Effects of 
animal- assisted 
therapy on 
agitated 
behaviors and 
social 
interactions of 
older adults with 
dementia.” 

Syftet med 
studien var att 
visa vilka effekter 
djurassisterad 
terapi har på 
agiterade 
beteénden och 
sociala 
interaktioner hos 
människor med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ 
 
Observationsstu
die och även 
hjälpmedel som 
olika skalor 
användes.  

n=15 (14 
kvinnor och en 
man) 

Studiens resultat visar att 
djurterapi kan minska 
agitation och öka den 
sociala interaktionen hos 
människor med 
demenssjukdom. 

Hög 

 

 


