
 

 

  

Effekter av sällskapsdjurs närvaro 

hos äldre på särskilt boende 

En litteraturstudie 

Charlotta Erkstam och Ann-Catrin Hult 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
Vårterminen 2015 
Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp 
Omvårdnad/Radiografi Fristående kurs, 15 hp 
Handledare: Maria Persson, institutionen för omvårdnad 



 

 

 
 

Effects of the presence of a pet 
among elderly in a nursing home 

A literature study 

 

Charlotta Erkstam och Ann-Catrin Hult 

 
 
 
 
 
 
Spring 2015 
Sience of Nursing Thesis for a Bachelor Degree 15 Credits 
Nursing/Radiography Subject course, 15 Credits 
Supervisor: Maria Persson, Umeå Universitet 



 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Andelen äldre och omsorgsbehövande kommer i framtiden att öka. I 

Socialtjänstlagen står det att äldre har rätt att leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och 

ha en meningsfull tillvaro. Aktiviteter på det särskilda boendet kan vara ett sätt att 

tillgodose detta. Djurterapi har blivit mer vanligt i arbetet kring äldre på särskilda boenden. 

Syfte: Att undersöka effekter av sällskapsdjurs närvaro hos äldre på särskilt boende. 

Metod: I litteraturstudien har åtta kvantitativa artiklar granskats och analyserats. 

Sökningar gjordes i databaserna Pub Med, Psyc INFO och CINAHL. Manuell sökning 

genomfördes. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och åtta subkategorier. 

Resultatet visade att sällskapsdjur har en gynnsam effekt psykiskt, socialt och fysiskt. 

Negativa psykiska beteenden minskade hos dementa. Den äldre kände glädje och 

meningsfullhet. Depressionsnivåerna förändrades på ett positivt sätt och känslan av 

ensamhet minskade. Djurterapi stimulerade till en ökad kommunikation, en förbättrad 

fysisk funktion och ett ökat välbefinnande. Slutsats: Sällskapsdjur har en viktig funktion 

att fylla och kan ses som ett komplement till andra metoder i vården och ett stöd i 

sjuksköterskans arbete att skapa en meningsfull tillvaro för de äldre. 

 

Nyckelord: Särskilt boende, sällskapsdjur, livskvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: The proportion of elderly and dependent will increase in the future. The 

Social Services Act states that the elderly have the right to live a dignified life, experience 

well-being and have a meaningful existence. Activities in nursing homes can be a way to 

meet this. Pet therapy has become more common in the work with the elderly in nursing 

homes. Aim: To investigate what effects the presence of a pet has among elderly living in a 

nursing home. Method: Eight quantitative articles where reviewed and analyzed in this 

study. Searches were made in databases Pub Med, Psyc INFO, and CINAHL. Manual 

search of reference lists was conducted. Results: The analysis resulted in three categories 

and eight subcategories. The results showed that the pet has a beneficial effect mentally, 

socially and physically. Negative psychological behaviors in dementia decreased. The elder 

felt joy and meaningfulness. Depression levels changed in a positive way and the feeling of 

loneliness decreased. Animal Therapy stimulated improved communication, physical 

function and well-being. Conclusion: Pets have an important role to play and can be a 

complement to other methods of care and support of nurses' work to create a meaningful 

life for elderly. 
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Bakgrund 

Dagens äldreomsorg 

Äldreomsorgen är ett tema i tiden i många länder och så även i Sverige. Anledningen är i 

grunden positiv när vi lever betydligt längre idag än vad vi gjorde om man ser tillbaka 50 

år. Andelen äldre och omsorgsbehövande kommer att öka starkt och det kommer att vara 

svårt att rekrytera tillräckligt många entusiastiska och kvalificerade medarbetare till 

omsorgen. Detta sätter press på äldreomsorgen nu och framåt, både vad det gäller kvalitet 

och kostnader (Wallin, 2014, 38). I en studie beskrev sjuksköterskor inom kommunal 

äldrevård att verksamheten inte alltid gav förutsättningar för att de skulle kunna utföra ett 

bra omvårdnadsarbete utifrån sina ideal. De upplevde en för hög arbetsbelastning och för 

mycket stress i sin arbetsmiljö (Menard, 2015). 

Åhlin (2015) beskriver i en nyligen presenterad avhandling vårdpersonalens samvetsstress. 

Resultaten visar att det i tider av nedskärningar och omorganiseringar är viktigt med 

ledarskap som främjar vårdpersonalens känslor av engagemang. Det är av vikt att 

äldreomsorgen organiseras så att sjuksköterskor ges möjlighet att vara tillgängliga i 

vårdpersonalens dagliga praktiska arbete. 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande. Att socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (Socialtjänstlagen 5 kap. 4 § andra stycket SFS 

2001:453). 

 

Äldre och ensamhet 

Att vara objektivt socialt isolerad innebär inte nödvändigtvis att man upplever en inre 

känsla av ensamhet. Omvänt kan du uppleva en inre känsla av ensamhet trots samspel 

inom olika sociala relationer. (Tornstam, 2011, 167). 

Tornstam, (2011, 168) beskriver även att man i studier har funnit att 

ensamhetsupplevelsen ökade generellt bland de äldsta men det fanns även några där det 

minskade över tid. De som hade upplevt förbättringar av sitt hälsotillstånd, kände sig 

samtidigt mindre ensamma. Det upplevda hälsotillståndet hänger samman med upplevd 

ensamhet. Variabler som visade samhörighet med ensamheten var på första plats 

levnadsålder, på andra plats civilståndet (ensamstående) och på tredje plats det upplevda 

hälsotillståndet.  
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Slettebo (2008) beskriver i sin studie att de som bor på äldreboende känner sig mer 

trygga där än när de bodde hemma. I hemmet fanns en oro över att något skulle 

hända och att det då inte fanns möjlighet till någon hjälp. Hos de boende på 

äldreboendet fanns också en känsla av att vara ensam och ledsen. Att dagarna kändes 

långa, tråkiga och tomma. Att de inte hade någon att prata med. De upplever en brist 

på sällskap, att sjuksköterskorna inte ser eller har tid att tillgodose deras sociala 

behov. De som bor på äldreboende känner sig trygga men ensamma. 

Vårdtagarna upplever att ensamheten inte alltid försvinner, inte ens minskar, efter en 

inflyttning på institution. Livet på servicehus blir inte den gemenskap som de önskat. 

Istället kan de bli mer ensamma eftersom att många av vårdtagarna varken kan eller 

orkar umgås och vårdpersonalen är för jäktade. Många äldre vårdtagare har svårt att 

ställa krav på att få sina behov av gemenskap och bekräftelse tillgodosedda. Av 

hänsyn till kostnader för samhället och vårdpersonalens börda säger sig många vara 

nöjda med det som erbjuds och anser sig inte alltid ha rätt till att gå på en promenad 

eller att sitta och samtala med personalen över en kopp kaffe (Carlson & Dahlberg 

2002). 

Att bli sedd för den man är, är ett behov som inte avtar med åldern. Att den äldre får 

berätta om sitt liv ökar den äldres självkänsla. Trots att den äldre är skröplig och 

orkeslös så kan denne få en känsla att vara värdefull, att vara någon av betydelse. Om 

detta ska uppnås genom berättandet så måste detta tas emot av en god lyssnare som 

genom att lyssna bekräftar den äldre. Vårdgivarens roll att lyssna till den äldre är 

därför oerhört betydelsefull (Ericsson, 2011, 315-316). 

 

Djur i äldreomsorgen 

“Ett litet husdjur är ofta utmärkt sällskap åt sjuka människor, särskilt för dem som 

lider av kroniska sjukdomar”, det sade Florence Nightingale redan på 1800-talet 

(Höök, 2010, 12). 

 

Den teoretiska diskussionen om att vi människor har ett starkt band till andra 

levande system kan förklaras med biophiliahypotesen. Den innebär en stark genetisk 

anknytning hos människan som utvecklats från den tid när våra förfäder var jägare 

och samlare. Då nyttjades djuren för till exempel jakt, återhämtning, stressreduktion 

och livskvalitet. Då styrdes vår överlevnad av denna starka relation och vår förmåga 
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att samverka med djur och natur. Djuren är också naturliga terapeuter. De uppfyller 

spontant grundregler som att lyssna, stödja, att inte vara dömande, att visa empati, 

ge närhet och att använda icke-verbal kommunikation. Med icke-verbal 

kommunikation menas att kunna avläsa och signalera kroppsspråk (Norling, 2002). 

Ett centralt värde i socialtjänstlagen (5 kap. 4 § andra stycket SFS 2001:453) är 

meningsfullhet, men den kan dessvärre vara både svår att identifiera och åtgärda. Då 

kan sociala aktiviteter vara ett sätt att skapa meningsfullhet (Socialstyrelsen, 2014c).  

 

Sällskapsdjuren verkar hälsofrämjande och har en allmänt gynnsam effekt både 

fysiskt, psykiskt och socialt. Det har på senare år kommit allt fler rapporter om att 

hundar förekommer inom vård och omsorg, men omfattningen är ännu ganska okänd. 

Det finns flera varianter av arbete med djur i vården, antingen där djur är med för att 

underlätta en vårdsituation eller en mera målinriktad insats där djuret är en del i en 

vård och behandlingsprocess (Socialstyrelsen, 2014c). 

Hunden och människan har hängt ihop i tusentals år. Hunden borde ha en självklar 

plats inom all institutionsvård, där tristess och inaktivitet är vanligt, där det är svårt 

att bli sedd och det är svårt för personalen att räcka till. Många särskilda boenden är 

öppna för sällskapsdjur av olika typer, det kan vara både hundar, katter och fåglar. 

Det är en stor glädje för många äldre att få den här möjligheten till både emotionell 

kontakt och beröring med älskvärda och inte fördömande sällskapsdjur som minskar 

ensamhet, skapar sociala kontakter, glädje och gemenskap (Beck-Friis, Strang, Beck-

Friis 2007, 21). 

I Sverige finns det sedan länge äldreboenden där personal har med sig sin egen hund 

under sina arbetspass till glädje för de äldre. Det förekommer även att en äldre som 

bor på särskilt boende har en egen hund eller katt. Det finns också äldreboenden som 

har burfåglar eller akvariefiskar (Höök, 2010, 13). 

 

 

Problemformulering och syfte 

Författarnas egna erfarenheter genom arbete inom äldreomsorgen och som nära 

anhöriga är att den tid som personalen inom äldreomsorgen har hos och med den 

äldre ofta är begränsad. Tiden används till stor del till de basala omvårdnadsbehoven. 

Att skapa en social kontakt, sitta ned och samtala och lyssna kan vara svårt att hinna 

med. Författarna har sett att viljan finns men resurserna räcker inte alltid till i den 
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utsträckning som önskas. Sjuksköterskor har beskrivit att de upplever för hög 

arbetsbelastning och för mycket stress i sin arbetsmiljö. Verksamheten ger inte alltid 

förutsättningarna för att kunna göra ett bra omvårdnadsarbete (Menard, 2015). 

Andelen äldre och omsorgsbehövande kommer att öka starkt och detta sätter press på 

äldreomsorgen nu och framåt, både vad gäller kvalitet och kostnader (Wallin 2014, 

38). I Socialtjänstlagen (5 kap. 4 § andra stycket SFS 2001:453) står att de äldre har 

rätt att leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och ha en meningsfull tillvaro. Djur 

kan öka livskvalitet och välbefinnande samt skapa hälsofrämjande miljöer 

(Manimalisrapporten 2009). Idag har djurterapi blivit mer vanligt i olika 

sammanhang och djur har även börjat finnas med i arbetet kring äldre på särskilda 

boenden (Höök, 2010, 13,127). Författarna vill påstå att många av de äldre som bor 

på särskilda boenden idag har vuxit upp med jordbruk eller på landsbygden vilket 

kan innebära att för dem är närheten till djur en självklarhet. Med detta i åtanke föll 

det sig naturligt för författarna att med öppet sinne göra en sammanställning av den 

kunskap som finns inom detta område. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka effekter av sällskapsdjurs närvaro 

hos äldre på särskilt boende. 

 

Metod 

Definitioner 

Ett sällskapsdjur är “ sådana djur som människan håller enbart för sitt nöjes skull” 

(Nationalencyklopedin, 2015). 

Sällskapsdjur är djur som kan ge psykisk, fysisk och social stimulans och trygghet 

(Norling, 2002). I detta arbete kommer det att omfatta sällskapsdjur som hund, fågel 

och fisk. 

 

Socialstyrelsens definition på särskilt boende, är ett boende som tillhandahåller 

bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård 

och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd. I denna studie likställs de 

engelska begreppen long-term care, elderly nursing home, nursing home residents 

och geriatric nursing home residents med ett svenskt särskilt boende. 
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Pre test, de uppmätta värdena innan interventionsstart benämns pre test i resultatet. 

 

Posttest, de uppmätta värdena efter interventionens slut benämns posttest i 

resultatet. 

 

AAT (Animal-Assisted- Therapy) Det kallas även djurassisterad terapi och utförs av 

särskilt tränade experter. Det är en mera målinriktad insats där djuret är en del i en 

vård och behandlingsprocess (Socialstyrelsen, 2014c). 

 

AAA (Animal-Assisted-Activity) Det är en enklare variant som kallas för 

djurassisterad aktivitet där man har med djur som kan underlätta en vårdsituation, 

till exempel ge stimulans och aktivera med till exempel en promenad (Socialstyrelsen, 

2014c). 

 

Mätinstrument som resultatet bygger på finns presenterade i bilaga 1. 

 

 

Design 

Arbetet utgörs av en systematisk litteraturstudie. “Syftet med en systematisk 

litteraturöversikt är att få en bild av forskningsläget och underlag för att bedriva 

evidensbaserad vård. Vad vet vi? Vad vet vi inte?” (Rosén 2012, 429). 

 

Sökmetoder 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Pub Med, Psyc INFO och CINAHL. Vid 

datainsamlingen användes följande sökord: animal assisted therapy, pets, animal, 

geriatric home, nursing home, older people, elderly, health, wellbeing, life quality, 

quality of life, dogs and cats. Booleska operator (AND) användes. Vid sökningen 

användes orden i olika kombinationer med varandra. Manuell sökning gjordes 

utifrån referenslistor. 

Se sammanställning i bilaga 2 “Sökmatris och urval”. 
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Urval 

Inklusionskriterier: 

Artiklar med kvantitativ metod som svarade mot studiens syfte skrivna på engelska 

eller svenska. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2005-2015, peer-reviewed 

och finnas med full text. Studiedeltagarna skulle vara 65 år eller äldre. Artiklar med 

medel och hög kvalitet valdes ut efter granskning med granskningsmall för 

kvantitativ metod enligt Willman, Stoltz, Bahtsevani (2011, 173-174). (Se bilaga 3). 

Urvalet av artiklar skedde i tre steg. Under artikelsökningen i databaserna och i 

referenslistor så valdes till studien först de artiklar där titeln passade in på syftet 

(Urval 1). Därefter valdes de artiklar där abstraktet stämde överens med syftet (Urval 

2). Efter kvalitetsgranskning återstod 8 artiklar (Urval 3) som motsvarade alla 

inklusionskriterier. De valda artiklarna kvalitets- och evidensgranskades av båda 

författarna enligt Willman, Stoltz, Bahtsevani (2011, 173-174). Se bilaga 4 

“Artikelöversikt och kvalitetsbedömning”. 

 

 

Analys 

Artiklarna analyserades med utgångspunkt från Willman, Stoltz, Bahtsevani (2011, 

173-174). Båda författarna läste igenom de valda artiklarna var för sig för att skaffa 

sig en helhetsbild av studiernas resultat vilket gör att analysen får större tyngd 

(Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2011, 93). Sedan lästes resultatdelarna upprepade 

gånger och översattes till svenska språket av båda författarna var för sig. Data som 

svarade mot litteraturstudiens syfte ringades in. Författarna fördjupade sina 

kunskaper i de mätinstrument som använts i artiklarna för att få bättre förståelse om 

vilken data som hade analyserats. Fokus i analysarbetet kom att ligga på att 

undersöka vilka effekter sällskapsdjur har på äldre på särskilt boende. De hittade 

effekterna färgmarkerades och sorterades in i underkategorier. Författarna kunde 

efter att ha analyserat och diskuterat ytterligare, inordna underkategorier i kategorier. 

 

 

Forskningsetik 

Studiens design, systematisk litteraturstudie, föranledde inte någon etisk granskning. 

Vid urval av artiklar tog författarna hänsyn till om det fanns etiska överväganden och 

godkännanden. De artiklar som ingår i litteraturstudien har granskats i möjligaste 
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mån objektivt av båda författarna och översatts så textnära som möjligt. Författarna 

har därefter validerat varandras översättningar och tolkningar av resultaten (jmf 

Wallengren & Henricson 2012, 490,492-493). 

 

 

Resultat 

Litteraturanalysen resulterade i tre kategorier och åtta subkategorier gällande 

effekter av sällskapsdjurs närvaro hos äldre på särskilt boende, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt kategorier och subkategorier 

 

Kategorier Subkategorier 

Psykiska effekter 

 

Beteenden 

Depression 

Välbefinnande 

Sociala effekter 

 

Kommunikation 

Omsorg 

Ensamhet 

Fysiska effekter 

 

Aktivitet 

Kroppsliga symptom 

 

Resultatet presenteras nedan i löpande text med kategorier och subkategorier som 

rubriker. 

 

 

Psykiska effekter 

Beteenden 

Ett flertal studier visade att djurterapi gav effekt på olika psykiska beteenden (Majic 

et al. 2013; Edwards, Beck, Lim 2014; Colombo et al. 2006; Le Roux & Kemp, 2009). 

De beteenden som beskrevs var agitation, aggressivitet, rastlöshet, sömnsvårigheter, 
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ångest, tvångstankar, fobisk ångest och olämpligt beteende. 

Effekten av AAT (animal assisted therapy) i terapigruppen visade fortsatt stabila och 

något lägre värden när det gäller agitation men skillnaden var inte signifikant. 

I kontrollgruppen såg man däremot en signifikant skillnad med ökad agitation över 

tid. De värden som uppmättes i kontrollgruppen med CMAI (Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory) var innan start (pre test) 46.89 ±16.23 (medelvärde±S.D) och 

efter interventionen (posttest) 56.44±23.34 (medelvärde±S.D) p<0,001 (Majic et al. 

2013). 

Där interventionen var att ställa in ett akvarium i det gemensamma aktivitetsrummet 

på ett demensboende, redovisades en signifikant förbättring i flera 

beteendekategorier mätt med NHBPS (The Nursing Home Behavior Problem Scale). I 

kategorierna,“Ej samarbetsvillig/aggressivt beteende” visade uppmätt värde innan 

start (pre test) 23.4 ±11.1(medelvärde±S.D) och uppmätt värde under den sista 

veckan (posttest) 20.3±8.9(medelvärde±S.D) p=0,033, “Irrationellt/rastlöst 

beteende”, pre test 20.3±8.9 (medelvärde±S.D) och posttest 

19.4±9.3(medelvärde±S.D) p=0,003, “Sömnsvårigheter”, pre test 5.4±3.3 

(medelvärde±S.D) och posttest 4.7±2.0(medelvärde±S.D) p=0,035 och kategorin 

“Olämpligt beteende” skattades före till (pre test) 8.0±3.9 (medelvärde±S.D) och 

efteråt till (posttest) 6.8±3.5 (medelvärde±S.D) p=0,001. I kategorin “Besvärande 

beteende” såg man lägre värden men detta var inte signifikant (Edwards et al. 2014). 

Colombo et al. (2006) genomförde en studie (n=144) där man undersökte effekten av 

djurterapi i form av en kanariefågel. Vid interventionens slut kunde man redovisa ett 

resultat som visade på att djurterapi som i detta fall var att få sköta om en burfågel, 

gav signifikant förbättring av psykiska symtom. Effekten på psykiska symptom 

mättes med BSI (Brief Symtom Inventory). Symptom såsom “Tvångstankar” visade 

ett värde innan testperioden (pretest) på 0.86±0.70 (medelvärde±S.D) och efter tre 

månader (posttest) 0.53±0.54 (medelvärde±S.D) p<0,001, “Ångest” visade före (pre 

test), 1.02±0.73 (medelvärde±S.D) och efteråt (posttest) 0.78±0.61 (medelvärde±S.D) 

p<0,001. “Fobisk ångest” mättes innan (pre test) 0.61±0.75 och efter testperioden 

(posttest) 0.43±0.42 (medelvärde±S.D) p<0,05. “Fientlighet” (pretest) 0.67±0.57 och 

(posttest) 0.55±0.60 (medelvärde±S.D) p<0,05 och slutligen “Paranoida tankar” 

innan (pre test) 0.75±0.69 och efteråt (posttest) 0.55±0.56 (medelvärde±S.D) p<0,01. 

Le Roux & Kemp (2009) kunde i sin studie inte påvisa någon signifikant skillnad vad 

gäller ångest hos äldre på särskilt boende efter besök av hund under 6 veckor. 
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Depression 

I flera studier påvisades effekter på depressionssymptom efter behandling med 

djurterapi (Majic et al. 2013; Moretti et al. 2011; Le Roux & Kemp, 2009; Colombo et 

al. 2006). 

Le Roux & Kemp (2009) kunde med BDI (Becks Depression Inventory) se en 

förbättring av depressionssymptom i AAA-gruppen (Animal-Assisted-Activity). Före 

interventionen (pre test) 19.86±8.88 (medelvärde±S.D) och efter (posttest) 

interventionen 11.86±8.75 (medelvärde±S.D) p= 0,017. 

Där deltagarna skötte om en kanariefågel sågs också en signifikant förbättring på 

depression mätt med delskala BSI-Dep. Före interventionen mättes (pre 

test)1.28±0.76 (medelvärde±S.D) och efteråt uppmättes (posttest)0.79±0.50 

(medelvärde±S.D) p<0,001 (Colombo et al. 2006). 

Majic et al. (2013) såg att hundterapi minskade depressionssymptom, mätt med 

DMAS (The NIMH Dementia Mood Assessment Scale), men skillnaden var inte 

signifikant. I kontrollgruppen däremot sågs en signifikant försämring av dessa 

symptom. Innan interventionen (pre test) var uppmätt värde 17.19±12.03 

(medelvärde±S.D) och efter studiens slut (posttest) 30.33±15.99 (medelvärde±S.D) 

p<0,001 (Majic et al. 2013). 

I en annan studie minskade depressionssymptom med 50 % i djurterapigruppen, 

mätt med GDS (Geriatric Depression Scale). Värdena sjönk från (pre test)5.9±4.7 

(medelvärde±S.D) innan interventionen till (posttest) 2.7±3.1 (medelvärde±S.D) 

efter interventionen p=0,013 (Moretti et al. 2011). 

 

 

Välbefinnande 

Olika effekter på välbefinnande hos äldre såsom sinnesstämning/humör, glädje och 

livskvalitet har framkommit i de analyserade studierna (Lutwack-Bloom, 

Wijewickrama, Smith, 2005; Colombo et al. 2006; Moretti et al. 2011; Vrbanac et al. 

2013). 

Där interventionen var att få besök av en hund tillsammans med en volontär under 

en 6 månaders period kunde man mäta en signifikant förbättring vad gäller 

sinnesstämning. Instrumentet POMS (The Profile of Mood States) som just mäter 

sinnesstämning användes. Mätningar i terapigruppen före interventionen visade(pre 
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test) 23.95 (medelvärde) och efter interventionen (posttest) 4.74 (medelvärde) 

p<0,001. I kontrollgruppen där man endast fick besök av en volontär såg man ingen 

förändring som var signifikant (Lutwack et al. 2005). 

Colombo et al. 2006 kunde visa att upplevelsen av livskvalitet hos de äldre blev 

förbättrad med hjälp av en kanariefågel. LEIPAD är en skala som mäter livskvalitet 

hos äldre. I delskalan LEIPAD-LSS (Life Satisfaction Scale) uppmättes innan 

interventionen (pre test) 6.12±1.93 (medelvärde±S.D) och efteråt (posttest) 

4.50±2.08 (medelvärde±S.D) p< 0,001 (Colombo et al. 2006). 

Med hjälp av en självskattningsskala såg man en förbättrad upplevelse av livskvalitet 

efter hundbesök under en 6 veckors period. Hunden hade en lugnande effekt 

rapporterade 9 av 10 deltagare och en av deltagarna tyckte att hunden frambringade 

gamla minnen. Så många som 80 % av deltagarna ville fortsätta med hundterapi 

(Moretti et al. 2011). 

Vrbanac et al. (2013) visade i sin studie att 100 % (n=21) njöt och visade glädje 

genom att le när de tillbringade sin tid tillsammans med hunden. Hunden hade en 

positiv inverkan på deras humör, konstaterade 20 av 21 deltagare (96 %). 

 

 

Sociala effekter 

Kommunikation 

Att som äldre få sällskap av en hund kan ge en ökad kommunikation. Detta 

redovisades inte som något signifikant resultat utan sågs vid observationer gjorda av 

studieansvariga och uppdagades vid spontan feedback av deltagarna (Vrbanac et al. 

2013; Le Roux & Kemp 2009). 

Deltagarna observerades att de började samtala mer med varandra inte bara under 

djurterapisessionen utan även före och efter (Vrbanac et al. 2013). 

Vid verbal feedback uttryckte deltagarna spontant “Vi pratade med varandra om 

hunden” (Le Roux & Kemp 2009). 

 

 

Omsorg 

Att känna omsorg om ett djur visade sig vara positivt för de äldre. 

Deltagarna i AAT gruppen fick klappa, promenera, prata och leka med hunden under 

övervakning av hundutbildare. Många deltagare, 19 av 21 (90 %) tyckte att det var 
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givande att få ta hand om hunden (Vrbanac et al. 2013). 

 

 

Ensamhet 

Positiva resultat redovisades vad gäller djurs effekt på ensamhet (Banks, Willoughby, 

Banks, 2008; Vrbanac et al. 2013). 

Banks et al. (2008) randomiserade deltagarna till tre grupper, en kontrollgrupp, en 

som fick besök av en levande hund och en som fick besök av en robothund. I båda 

hundgrupperna mättes en signifikant minskad känsla av ensamhet (p<0,05), (p<o,05) 

jämfört med kontrollgruppen där ingen signifikant skillnad sågs (denna siffra 

redovisas inte i artikeln). Det uppmättes ingen signifikant skillnad mellan de båda 

hundgrupperna (denna siffra redovisas inte i artikeln) vilket innebär att en 

robothund likväl som en levande hund kan minska känslan av ensamhet. 

Vrbanac et al. (2013) undersökte upplevelsen av ensamhet efter att deltagarna fått 

interagera med hundar under sex månader. Vid interventionens slut uppmättes inom 

gruppen en signifikant förbättring. Mätinstrumentet som användes består av olika 

frågor och störst förändring sågs i den fråga som handlar om “att sakna 

sällskap”(p=0,000). Resultatet visade att en hund som sällskap kan minska känslan 

av ensamhet hos de äldre. 

 

 

Fysiska effekter 

Aktivitet 

Colombo et al. (2006) visade i sin studie positiva resultat på fysisk förmåga och 

egenvård. LEIPAD är ett mätinstrument som mäter livskvalitet hos äldre. En del i 

detta instrument mäter fysisk funktion, LEIPAD PFS och en del ADL, LEIPAD SCS. 

Resultat för gruppen med burfåglar vid interventionens start visade LEIPAD PFS (pre 

test) 4.66 ± 2.71 (medelvärde ± S.D) och vid interventionens slut (posttest) 3.45 ± 

2.04 (medelvärde ± S.D) p<0,001. Förändringar i LEIPAD SCS gick från (pre test) 

6.16 ± 3.94 (medelvärde±S.D) till (posttest) 5.54 ± 3.78 (medelvärde±S.D) p<0,05. I 

de två andra grupperna där man blev tilldelade en planta eller ingenting alls såg man 

ingen signifikant förändring inom gruppen. 
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Kroppsliga symptom 

Att låta de äldre få ta hand om en fågel gav positiva effekter på kroppsliga symptom 

(Colombo et al. 2006). 

BSI-Som är den del av BSI där man självskattar kroppsliga (somatiska) symptom. 

I gruppen med burfåglar skattades BSI-Som vid start till (pre test) 1.34 ± 1.99 

(medelvärde±S.D) och vid avslut till (posttest) 0.69 ± 0.58 (medelvärde±S.D) p<0,05. 

Ingen signifikant skillnad sågs i de andra grupperna. 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka effekter av sällskapsdjurs närvaro 

hos äldre på särskilt boende. Resultatet delades upp i tre huvudkategorier; Psykiska 

effekter, Sociala effekter och Fysiska effekter. Dessa omfattar åtta subkategorier; 

Beteenden, Depression, Välbefinnande, Kommunikation, Omsorg, Ensamhet, 

Aktivitet och Kroppsliga symptom. 

 

 

Resultatdiskussion 

I arbetet kom två teorier att belysas av författarna. Det salutogenetiska synsättet och 

begreppet “ känsla av sammanhang” (KASAM) enligt Aaron Antonovsky (1987, 37-38) 

och Edward O. Wilsons teori “Biophilia”. Wilsons teori innebär att människan har en 

nedärvd känslomässig anknytning till andra levande varelser och att vistas i naturen. 

Han kallar egenskapen för biofili, kärlek till liv och menar att den utvecklats under 

människans historia för att den gynnat vår överlevnad (Naturvårdsverket, 2006). 

 

 

Psykiska effekter 

Beteenden 

Resultatet från denna litteraturstudie visade att djurterapi i olika former, både med 

hund, akvariefiskar och fåglar hade effekt på olika psykiska beteenden. Resultaten 

visade även att djurterapi har god effekt hos personer med demenssjukdom. Effekter 

där man såg en förbättring var på “agitation”, “rastlöst beteende”, “sömnsvårigheter” 

och “olämpligt beteende”. Norling (2002) beskriver i sin avhandling att djurterapi 
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med hund har en lugnande och avstressande effekt speciellt hos mera svårskötta 

demenspatienter. Djur har en unik kompetens att påverka människor i svåra 

situationer och med starka funktionshinder som autism och demenssjukdom, där 

vårdpersonal och traditionella metoder har begränsad effekt. Resultatet i denna 

litteraturstudie stöds också av en mindre svensk studie (Nordgren & Engström 2013) 

där hälften av deltagarna hade diagnosen Alzheimers sjukdom. Efter hundassisterad 

terapi förbättrades psykiskt beteende “verbal agitation”. I Manimalisrapporten (2009) 

som är en ideell organisation med syfte att öka kännedomen om sällskapsdjurs 

positiva effekter på enskilda människor och samhället, där beskrivs att arbete med 

vårdhund på demensboende som en resurs och tillgång i arbetet med dementa och 

oroliga patienter. En del dementa blir aggressiva och det är vanligt att den enes oro 

sprider sig till den andre. Det är något som litteraturstudiens författare har personlig 

erfarenhet av genom sitt arbete. Det har visat sig att nyttjande av vårdhund har 

positiv inverkan, genom minskad oro, minskad frekvens av affektutbrott och minskat 

vandringsbeteende (Manimalisrapporten, 2009). Även i Rapport 2012:11 Vårdhund- i 

rehabilitering inom äldreomsorgen beskrivs att personer som kommer i kontakt med 

vårdhund är mindre utåtagerande och mer sociala. Det handlar inte bara om effekter 

för den sjuke, det är även en arbetsmiljöfråga för de som arbetar med de boende 

(Kommunförbundet; FoU Västernorrland 2012). Nyttjande av vårdhund genererar 

positiva effekter för både boende och personal (Manimalisrapporten, 2009). I 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010, 

103) anges att “ Sällskapsdjur i boendemiljö kan bidra till minskad oro hos personer 

med måttlig till svår demenssjukdom och ökad social samvaro med andra inom 

boendet”. 

 

 

Depression 

I litteraturstudien visade det sig att djurterapi gav positiva effekter på 

depressionssymptom. Depression hos äldre är ett allvarligt sjukdomstillstånd som 

kan leda till en betydande försämring av livskvaliteten. Depression är vanligt 

förekommande hos personer över 65 år och tycks vara särskilt vanligt bland de allra 

äldsta (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2015). I en vägledning 

som Socialstyrelsen har tagit fram sägs att det är av stor betydelse att personalen lär 

sig uppmärksamma tecken på nedstämdhet hos de äldre. Personalen är ett viktigt 
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stöd för att inge hopp och trygghet hos den äldre (Socialstyrelsen, 2010-2011). Vidare 

beskrivs att det är betydelsefullt att känna till vilka intressen och sociala kontakter 

som är viktiga och att ta reda på vilka aktiviteter som kan passa den äldre personen 

(Socialstyrelsen, 2010-2011). Det är något som författarna ser som viktigt, här finns 

det möjlighet att fråga om det funnits ett sällskapsdjur som har varit betydelsefullt 

för den äldre. 

 

 

Välbefinnande 

I de granskade studierna har olika effekter på sinnesstämningar och välbefinnande 

framkommit i resultaten. Enligt biofilihypotesen skapar kontakt med djur och 

natur möjlighet att uppnå en känsla av personlig tillfredsställelse och mening (Kellert, 

R.Stephen, 1993, 42-69). 

Enligt den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som grundar sig på 

Socialtjänstlagen (S o L, 2001:453) ska äldre få leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande. Författarna har sett i de granskade studierna att hundar har använts i 

flera djurterapiprogram och gett positiva effekter på humör och depressionssymptom 

och även på förbättring av upplevd livskvalitet. Författarna ser att sällskapsdjur 

berikar livet och tillför mycket glädje för många och även sprider glädje på ett 

äldreboende. I en studie där man observerade studiedeltagarna i samspel med 

hunden så uppmättes störst frekvens av leenden när leken/aktiviteten var spontan 

(Berry et al. 2011). Antonovsky (1987, 38-40 ) talar om KASAM-begreppet, känsla av 

sammanhang. Han menar att det finns tre komponenter i KASAM-begreppet. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En del människor har en stark känsla 

av att de tillhör ett viktigt sammanhang utanför sig själva. Författarna ser att det kan 

vara samhörigheten med ett djur. Om man kan känna en stark KASAM mår man ofta 

bra och kan känna ett högt mått av livskvalitet. Man kan exemplifiera det med 

följande: Man betyder något för någon, till exempel ett husdjur, det innebär att man 

känner en meningsfullhet. Att husdjuret sedan ger kärlek, villkorslös och begriplig, så 

att livet, trots motgångar på olika sätt, med husdjurets hjälp kan bli hanterbart (Beck-

Friis, Strang, Beck-Friis 2007, 16). Tiden tillsammans med hunden visade sig 

frambringa minnen hos den äldre med Alzheimers sjukdom, minnen och känslor om 

dem själva och från olika händelser i livet. Hundens närvaro innebar en flykt från den 

nuvarande situationen till ett ögonblick fyllt av mening med en vän (Swall, 2015). 
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Sociala effekter 

Kommunikation 

Litteraturstudien beskriver tilläggseffekter där deltagarna beskrevs samtala med 

varandra. Hundens närvaro skapade kontakt och bidrog till att de äldre utvecklade 

sina sociala förmågor och relationer. Hunden bidrog till att det skapades gemenskap 

och personer som tidigare inte pratat med varandra eller mest pratat om sina 

sjukdomar började spontant prata om hunden. Genom hunden erhölls ett spontant 

samtalsämne (Kommunförbundet; FoU Västernorrland, 2012). De som bedömdes ha 

en stark känsla av sammanhang (KASAM) pratade gärna om händelser i livet som 

varit viktiga för dem och som de varit engagerade i (Antonovsky, 1987, 40). 

Norling (2002) beskriver att social kompetens och social träning är viktiga 

ingredienser i äldreomsorg och egenvård. Den som drar sig undan, har svårt för att 

kommunicera eller uppträder olämpligt har också svårare för att få socialt stöd, hjälp 

och vård av personal och anhöriga. I en reviewe artikel av Cherniack & Cherniack 

(2014) så beskrivs att personer med demenssjukdom på en demensenhet fick besök 

av hund för att främja sociala förmågor. Patienterna uppvisade ett signifikant större 

antal sociala beteenden, såsom leenden och samtal i närvaro av hunden, vilket 

innebär att djur kan skapa fördelar för personer med demenssjukdom. 

 

 

Omsorg 

Att känna omsorg och få ta hand om hunden gav en positiv respons och kändes 

givande för de äldre. Att betyda något för någon frambringar en känsla av 

meningsfullhet vilket är enligt Antonovsky (1987, 40) en viktig del som behövs för att 

man ska få “en känsla av sammanhang”. När de äldre fick sköta om en kanariefågel 

såg man positiva effekter på psykiska symptom. “Tvångstankar”, “ångest”, “fobisk 

ångest”, “fientlighet” samt “paranoida tankar” förbättrades (Colombo et al. 2006). 

Norling (2002) säger att generellt blir effekterna, bättre när de äldre själva deltar och 

ansvarar för till exempel skötsel. I samspelet med hunden distanserade sig deltagarna 

från sina symptom av sjukdomen (alzheimer) för att istället sträva efter hundens 

bästa och sätta hunden före sig själv (Swall, 2015).   
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Ensamhet 

Två studier påvisade effekter på känslan av upplevd ensamhet. Djur fungerar som en 

social kontaktskapare (Sveriges lantbruksuniversitet [SLU] 2008). I Socialstyrelsens 

kartläggning av vad de äldre tycker om äldreomsorgen så beskrivs att, för att känna 

sig nöjda med sitt boende så är den enskilt viktigaste faktorn att känna trygghet. De 

äldre som har svarat att de är nöjda med sitt boende har också i stor utsträckning 

svarat att de inte känner sig så ensamma (Socialstyrelsen2014b). Litteraturstudiens 

resultat stöds av resultatet i en studie av Banks & Banks (2005) där det visade sig att 

AAT kan minska känslan av ensamhet på äldreboende genom att djuren interagerar 

med människan. 

Det är vanligt att känna sig ensam, många äldre känner sig ensamma och ungefär två 

av tre på särskilda boenden svarar att de åtminstone då och då besväras av ensamhet. 

Dessutom uppgav 18 procent på särskilda boenden att de ofta känner sig ensamma 

(Socialstyrelsen, 2014b). Djuren fungerar som en social kontaktskapare mellan 

människor, till exempel mellan vårdtagare och personal och mellan vårdtagare och 

anhöriga (Norling, 2002). 

 

 

Fysiska effekter 

Aktivitet 

I en studie visades positiva resultat på fysisk förmåga och egenvård hos 

studiedeltagarna när de fick ta hand om burfåglar. Ett sällskapsdjur kan ge en allsidig 

stimulans och motivera till fysisk och social aktivitet (Norling, 2002). Sociala 

aktiviteter har betydelse för att motverka funktionsnedsättning generellt men kan 

även förbättra kognitiv funktion, välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet 

(Fristedt, 2011, 155). Swall (2015) kunde inte redovisa något mönster av påverkan på 

daglig aktivitet och sömn hos personer med Alzheimers sjukdom med hjälp av terapi 

hund. Resultaten pekade i stället på en stor variation av olika möjliga effekter med 

ökad aktivitet vid olika tidpunkter ex. nattetid. En deltagare var mer vaken nattetid 

under perioden med djurterapi, där minnen och känslor som frambringas av hunden 

kan vara en av orsakerna. Ericsson (2011, 311-312) skriver att människan behöver 

aktivitet och stimulans för att må bra. När vi blir äldre förändras ofta de aktiviteter vi 

utför framför allt om den äldre drabbats av ohälsa eller tappat vissa förmågor. Ett 

personcentrerat förhållningssätt där man utgår ifrån personens intresse, önskningar 
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och förmågor, får vara vägledande i samband med aktiviteter. Valet av aktivitet har 

ingen större betydelse utan det viktiga är att aktiviteten sker på den äldres villkor, att 

vårdgivaren är nära, att den äldre blir bekräftad och blir sedd. Här kan författarna se 

att djurterapi har sin plats där djuret bekräftar, ser och anpassar sig efter den 

enskilda individen. 

 

 

Kroppsliga symptom 

Genom att låta de äldre få ta hand om en fågel sågs även positiva effekter på 

kroppsliga symptom. Symptom som ingår i BSI-Som är svimningskänsla/yrsel, 

bröstsmärta, orolig mage/illamående, andningssvårigheter, varma eller kalla 

svallningar, domningar/stickningar i delar av kroppen och svaghetskänsla i en del av 

kroppen (Hoe & Brekke, 2009). Här kan författarna tycka att det varit intressant om 

man i artikeln hade varit mer utförlig i sitt resultat. Var det alla delar av BSI-Som 

som förbättrades eller var det någon del som stack ut eller var oförändrad. 

Symptomen som skattas är väldigt allvarliga och ses en förbättring så har man gjort 

en stor vinning för patienten ur ett hälsoperspektiv. I en studie där deltagarna fick 

besök av en katt under 6 veckor såg man en sänkning av blodtrycket som var 

signifikant i terapigruppen men inte i kontrollgruppen (Stasi et al. 2004). 

 

 

Betydelse för omvårdnad 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor så sägs att 

sjuksköterskan ska tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. I vård och omsorg på särskilt 

boende är det sjuksköterskan som har omvårdnadsansvaret. Sjuksköterskan har 

förmågan att se till hela den äldre människans behov och vara lyhörd för dess olika 

behov och önskemål (Socialstyrelsen, 2005). Det är vanligt att äldre känner ensamhet 

och otrygghet (Socialstyrelsen, 2014b). Författarna till litteraturstudien anser att 

djuren har en viktig uppgift att fylla för att få människor att känna mindre upplevd 

ensamhet och samtidigt höja livskvaliteten. Det är viktigt att arbeta för att få in 

djuren i vården som en naturlig och självklar del. Författarna ser att det i dagens 

samhälle är vanligt att familjer har ett sällskapsdjur. Hos Jordbruksverket fanns 

800214 registrerade hundar 14 12 31. Författarna drar en försiktig slutsats att det är 
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mer vanligt idag med djur som sällskap och en trofast vän jämfört med det gamla 

bondesamhället där djuren behövdes mer för dess nyttoeffekt. Det kommer in allt fler 

rapporter om att djur förekommer inom vård och omsorg. Det är ingen 

anmälningspliktig verksamhet så utbredningen är okänd (Socialstyrelsen, 2014c).  

Hundar används framförallt inom äldreomsorgen som en del i en behandling, träning 

eller för social samvaro. Det handlar om att ta tillvara de positiva effekter som hundar 

kan bidra med inom vård och omsorg. Det är viktigt att det sker under kontrollerade 

former. Det är olämpligt att hundar vistas okontrollerat i en vård och 

omsorgsverksamhet, vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt. Om hundar används 

är det viktigt att arbetet, liksom vid alla insatser inom vård och omsorg, sker utifrån 

verksamhetens systematiska kvalitetsarbete (Socialstyrelsen, 2014a). 

Författarna har i forskningen sett att det finns evidens för att sällskapsdjur har effekt 

på äldres välmående. Kan förståelsen och medvetenheten öka om att djuren får den 

äldre människan att känna mindre ensamhet och ökad upplevd livskvalitet finns 

möjligheter för en ökad implementering av sällskapsdjur i äldreomsorgen. Det är 

viktigt att ta tillvara alla goda krafter som finns och sprida kunskap om vilken 

betydelse sällskapsdjuren har för många. Författarna stödjer det Norling (2002) 

menar, att man kan börja med att ta reda på intresset hos de äldre på särskilt boende. 

Uppmuntra personal att ta med sitt husdjur. Skaffa fröautomater att sätta utomhus, 

börja i liten skala. Organisera så att personalens allergier eller negativa attityder inte 

blir ett hinder. Ta till vara på engagerad och djurkunnig personal. 

 

Det är mindre vanligt att de äldre har allergier (Norling, 2002). Astma och 

allergiförbundet anser att det finns för många pälsdjur inom äldrevården. 

Ordföranden för förbundet menar att ansvariga för äldreomsorgen inom Sveriges 

kommuner måste se till att omsorgen är tillgänglig för alla. Det är viktigt att ta 

hänsyn till den hälsorisk som pälsdjur kan innebära för personer med allergi om det 

så är patienter, boende, personal eller anhöriga (Astma och allergiförbundet). Både 

en levande hund och en robothund kan minska känslan av ensamhet. Författarna ser 

på så vis en möjlighet för äldreomsorgen att undvika problemet med allergier och 

tillföra de äldre på boendet ett sällskapsdjur med dess gynnsamma effekter. I en 

annan studie infördes ett akvarium i aktivitetsrummet med goda resultat på 

beteendekategorier. Där ser författarna också en möjlighet med djurs närvaro utan 

risk för allergi. Författarna visar med sitt resultat att olika former av djurterapi eller 



19 

 

bara närvaro av sällskapsdjur kan vara en hjälp och en möjlighet för många på 

särskilt boende att få en ökad livskvalitet och ett ökat välmående. Sällskapsdjur har 

en viktig funktion att fylla och kan ses som ett komplement till andra metoder och ett 

stöd för sjuksköterskan i omvårdnaden. Åhlin (2015) menar att stöd, kunskap, 

engagemang och tid är faktorer av betydelse som kan hjälpa vårdpersonal att arbeta 

konstruktivt med riktlinjer i sitt dagliga arbete. 

Swall (2015) beskriver i sitt resultat att närvaron av en vårdhund visat sig vara till 

nytta när det gäller att öka välbefinnandet och minska symptom och beteenden 

grundade i demenssjukdom. Att ha hunden närvarande kan ge personen med 

Alzheimers sjukdom en känsla av trygghet och ge mod att avslöja viktig information 

om sitt liv och om sig själva som kan vara betydelsefullt för vårdgivarna närmast 

personen. Författarna anser att det är ingen skillnad mellan män och kvinnor eller 

vilken etnisk tillhörighet man har, alla har lika stor glädje av närvaron av ett 

sällskapsdjur. Dock beskriver Norling (2002), att nästan dubbelt så många kvinnor 

som män bedömer att djur har ett högt värde för välbefinnande och livskvalitet. 

Kvinnor har av tradition fler roller och arbetsuppgifter som är knutna till hemmet, 

inkluderat den vårdande rollen. På ålderns höst och när de äldre vistas på 

äldreboendet ser författarna att denna ojämlikhet mellan könen suddas ut och att 

båda könen har lika stor glädje av sällskapsdjur. 

 

 

Metoddiskussion 

Som metod valdes en systematisk litteraturstudie som genomfördes enligt Rosén 

(2012, .429) Vid artikelsökningen användes databaserna Pub Med, Psyc INFO och 

CINAHL. Vissa artiklar fick beställas via biblioteket. Artiklar som inte var tillgängliga 

i fulltext utan kostnad valdes bort. Eftersom att syftet var att titta på effekter valdes 

endast artiklar med kvantitativ metod. Vid manuell sökning i referenslistor hittades 

en artikel som ansågs svara mot studiens syfte och höll medel nivå efter 

kvalitetsgranskning. Antalet träffar vid varje sökning var relativt få men det kan 

förklaras av att sökningen var begränsad till att söka artiklar från år 2005. Det 

gjordes för att fokusera på nyare forskning. Sökorden som användes ansågs som 

relevanta men kan också ha inneburit att någon artikel missats. Efter tjugo sökningar 

ansåg författarna att materialet var tillräckligt stort och därför användes inte några 

ytterligare sökord. En av inklusionskriterierna var att studiedeltagarna skulle vara 
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över 65 år. I en av artiklarna stod inte vilken ålder det var på deltagarna och i en 

annan artikel så var åldern på deltagarna 61-99 år och medelåldern var 80,3(SD=7.0). 

Dessa två artiklar ansågs vara av medel kvalitet och redovisade ett viktigt resultat så 

därför valdes dessa inte bort. Artiklarna kvalitetsgranskades och värderades slutligen 

först var för sig av författarna och därefter tillsammans, det gjordes för att stärka 

trovärdigheten. I och med att författarna inte hade någon erfarenhet i att 

vetenskapligt granska artiklar var det först efter repetition av litteratur i ämnet, 

Willman, Stoltz, Bahtsevani (2011, 93-118) och granskning tillsammans som vissa av 

artiklarna kunde få ett enat resultat vad gällde kvalitetsnivå. En av artiklarna valdes 

bort för att bortfallet av deltagare var stort (tjugo inkluderades och endast nio 

fullföljde interventionen) och en annan artikel där författarna hade svårighet att tolka 

resultatet. Svårighet att tolka resultatet kunde förklaras av bristande kunskap i 

statistiska metoder hos författarna och rådfrågning av forskningserfarna kollegor 

samt handledare innebar inte större klarhet. Av de åtta artiklar som återstod efter 

kvalitetsgranskning, så höll tre artiklar hög kvalitet och fem bedömdes ha medel 

kvalitet. Fem artiklar var randomiserade och sex artiklar hade en kontrollgrupp. 

Artiklar med randomiserat urval, med en kontrollgrupp och ett större deltagarantal 

bedömdes av författarna som hög kvalitet. Randomiserade kontrollerade 

studieupplägg anses ha högt bevisvärde (Friberg, 2012, 112) vilket styrker 

litteraturstudiens validitet. Författarna har känt en bristande kunskap i engelska som 

inneburit svårigheter att förstå innebörden av vissa ord. Dessutom har inte 

författarna varit bekanta med alla mätinstrument. Detta har inneburit en svaghet i 

arbetet med en risk för feltolkning. Genom manuell sökning i referenslistor kunde 

författarna ta fram mallar för de olika mätinstrumenten och därigenom öka och 

fördjupa sin kunskap. När författarna fick större kunskap om mätinstrumenten så var 

det lättare att få klarhet i de engelska ordens betydelse när man såg dem i ett 

sammanhang. Det underlättade arbetet med att komma fram till ett resultat som 

resulterade i kategorier och subkategorier. 

 

 

Forskningsetisk diskussion 

Två artiklar som ingick i litteraturstudien saknade information om etisk granskning 

och två andra artiklar saknade information om informerat samtycke. Vid analys av 

dessa artiklar valde författarna att ha större etisk aspekt i åtanke. De tidskrifter som 
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publicerat dessa artiklar har etiskt godkännande som krav. Svagheter i den egna 

tolkningen och översättningen kan ha förekommit eftersom ingen av författarna har 

engelska som modersmål. Författarna har gått in i arbetet med studien med ett öppet 

sinne och reflekterat över sin förförståelse. Resultaten har redovisats så neutralt som 

möjligt och vid oenighet har författarna diskuterat och översatt en gång till, tills 

enighet uppnåtts (Wallengren & Henricson, 2012, 492-493). 

 

 

Slutsats 

Betydande vetenskaplig kunskap om djurs effekter på välmående hos äldre på särskilt 

boende finns tillgänglig. Det är ännu ett ganska smalt område inom den kommunala 

vården och omsorgen men det skrivs mer och mer om djur i äldrevården, även i så 

kallade populärtidskrifter, såsom veckopress och dagstidningar. På så sätt synliggörs 

området för en bredare allmänhet. Att minska upplevelsen av ensamhet och öka 

känslan av upplevd livskvalitet hos de äldre på särskilt boende för att öka deras 

välmående är en viktig uppgift. Norling (2002) menar att djurkontakt bör ingå som 

ett led i förbättring av vårdmiljön. Denna litteraturstudie har kunnat visa på att djurs 

närvaro har gynnsam effekt både psykiskt, fysiskt och socialt för den äldre. Det visade 

sig att djurterapi kunde minska olika negativa psykiska beteenden hos dementa. Att 

få ta hand om ett djur gjorde att den äldre kände glädje och meningsfullhet. Genom 

att få ha ett sällskapsdjur närvarande förändrades depressionsnivåerna på ett positivt 

sätt och känslan av ensamhet minskade. Djurterapi stimulerade även till en ökad 

kommunikation, en förbättrad fysisk funktion och ett ökat välbefinnande. Mer 

forskning behövs om lämpliga riktlinjer och vårdprogram avseende djurassisterad 

terapi baserade på svenska förhållanden och hur detta kan implementeras på 

särskilda boenden i Sverige. Författarna finner det även intressant om man i framtida 

forskning kunde ur ett genusperspektiv få studiegrupperna mer likvärdiga. I den 

forskning som finns är studiedeltagarna till stor del kvinnor. Skulle resultatet se 

annorlunda ut om fler män deltog i studiegrupperna? Behovet finns även att göra fler 

studier där djur i form av robot används framförallt för att hitta sätt att undvika 

allergier. Det är en viktig uppgift att göra de sista åren i livet så bra och innehållsrika 

som möjligt, särskilt för personer med demenssjukdom som är så sårbara. Att ha ett 

salutogenetiskt synsätt och sträva mot hälsa. Författarna anser att det finns stor 

utvecklingspotential. Möjligheterna är stora och vinsterna oöverskådliga! 
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MMSE (Minimal-Mental State Examination) Mini Mental State Examination är ett 

test för bedömning av kognitiva funktioner. Totalt kan 30 poäng erhållas och 

poängsumman minskar vid fel. 24 poäng eller mindre innebär vanligen avvikande 

kognitiv funktionsförmåga (Palmqvist, S., Terzis, B., Strobel, C., Wallin, A. (2012). 

Mini Mental State Examination- Svensk Revidering (MMSE-SR) i samarbete med 

Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar). 

 

CMAI (Coben-Mansfield Agitation Inventory), är konstruerad för sjuksköterskor för 

att skatta hur ofta agitation och närbesläktade beteenden finns hos 

sjukhemspatienter. Skattar 29 beteenden relaterade till agitation och varje variabel 

graderas från 1 (beteendet förekommer inte) till 7 (beteendet förekommer i 

genomsnitt flera gånger i timmen). Cohen-Mansfield J, Marx MS, Rosenthal AS. 1989. 

A description of agitation in a nursing home. J Gerontol 44: M77-M84; Eriksson, 

2008 et al.). 

 

DMAS (Dementia Mood Assesment Scale) Skattar stämningsläget hos patienter med 

kognitiv svikt. Skalan har 24 variabler och består av två delar. En del mäter 

depressionsdjup och en del skattar demensgrad. Varje variabel graderas i 7 steg från 

0 (inget symptom) till 7 (mycket uttalade symptom). Man kan högst få 102 poäng på 

depressionsdelen och 42 poäng på demensdelen (Sunderland T., Hill JL., Lawlor BA. 

et al. 1988. NIMH Dementia Mood Assesment Scale (DMAS). Psychopharmacol Bull 

24: 747-753; Eriksson, 2008 et al.). 

 

GDS (Geriatric Depression Scale) Mäter depressionssymptom. 5-10 poäng: Måttliga 

depressiva symptom. >10 poäng:Uttalade depressiva symptom (Javaid I., Sheikh MD., 

Jerome A., Yesavage JA. Geriatric Depression Scale (GDS): Recent Evidence and 

Development of a Shorter Version. Clinical Gerontologist, Vol. 5 (½) June 1986; 

Eriksson, 2008 et al.). 

 

POMS (The Profile of Mood States) Är en sinnestämningsprofil som består av 65 

frågor som skattas med en femgradig skala från, “inte alls” till “extremt”. Finns även i 

förkortad version med 37 frågor. (Shacham, S. 1983.  A shortened version of the  
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Profile of Mood States. Journal of Personality Assessment, 47, 305-306). 

 

LEIPAD-SV (Short version) Ett instrument som mäter livskvalitet hos äldre. Den 

förkortade versionen består av 25 frågor som är indelade i 6 olika delar. Skattning 

sker i en skala från 0 till 3 där 0 är bästa tillståndet och 3 är sämsta tillståndet (De 

Leo, D., Cleiren, M.P.H.D., Diekstra, R.F.W. 1995. LEIPAD-Short Version(SV), a 

Short Instrumentto Measure Self-perceived Functions and Well-being in Elderly. 

University of Leiden Publication, Leiden, The Netherlands). 

 

BSI (Brief Symptom Inventory) Ett instrument som skattar psykiskt lidande och 

psykiska störningar hos människor. En självskattning med 53 olika frågor uppdelade 

i 9 olika delar. Skattningen sker på en skala från 0 till 4 där 0 innebär “inte alls” och 4 

innebär “extremt”. (Derogatis, L.R., Melisaratos, N., 1993. The Brief Symptom 

Inventory: an introductory report. Psychol. Med. 13, 595-605). 

 

UCLA loneliness scale. Mäter nivå av ensamhet där varje variabel graderas från 

1(Aldrig) till 4 (Alltid). Uppnår man 25 poäng eller högre visar det på en hög nivå av 

ensamhet. Blir poängen 30 eller högre visar det på en mycket hög nivå av ensamhet. 

(Russel DW. UCLA loneliness scale (Version 3): Reliability, validity, and factor 

structure. J Personality Assessment 1996, 66:20-40). 

 

LAPS (The Lexington Attachment to Pet Scale). Är ett instrument som mäter hur fäst 

en person är i ett sällskapsdjur. I artikeln används en modifierad form anpassad för 

boende på långvårdsinrättningar (MLAPS) där man bland annat ändrat frågor som 

säger “mitt sällskapsdjur” till “ett sällskapsdjur” mm. Skattning kan ge poäng från 0-

66. (Johnson TP, Garrity TF, Stallone L. 1992. Psychometric evaluation of the 

Lexington attachment to pets scale (LAPS). Anthrozoos 5: 160175). 

 

NHBPS (The Nursing Home Behavioer Problem Scale), mäter beteendekategorier. 

Den består av 29 variabler. Varje variabel graderas från 0 (Aldrig) till 4 (Alltid) (Ray, 

W. A., Taylor, J. A., Lichtenstein, M.J., Meador, K. G. 1992. The Nursing Home 

Behavior Problem Scale. Journal of Gerontology, 47, M9-M16). 
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Self-perceived quality of life questionaire. Innehåller enkla frågor som behandlar 

nöjdhet vad gäller sociala kontakter, stöd av vänner, sömnvanor, aptit och 

engagemang i dagliga aktiviteter (Moretti, F., De Ronchi, D., Bernabei, V., Marchetti, 

L., Ferrari, B., Forlani, C., Negretti, F., Sacchetti, C., Atti, A R. 2011. Pet therapy in 

elderly patiants with mental ilness. Psychogeriatrics, 11, 125-129). 

 

BDI (The Beck Depression inventory), mäter graden av depressivitet. Den innehåller 

21 olika variabler där maxpoäng är 63 och 29-63 poäng innebär svår depression. 0-13 

poäng innebär minimal, 14-19 lindrig, 20-28 måttlig depression (Beck AT., Steer RA., 

Garbin, M.G. 1988. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: 

twenty years of evaluation. Clin Psychol Rev 8: 77-100). 

 

BAI (The Beck Anxiety Inventory) Ett instrument som mäter ångest. Innehåller 21 

olika variabler som graderas från 0 (aldrig) till 3 (nästan hela tiden). 0-21 poäng 

innebär låg grad av ångest/oro, 22-35 måttlig ångest/oro och >36 poäng innebär hög 

grad av ångest/oro. (Beck AT., Steer RA. 1993. Beck Anxiety Inventory Manual. San 

Antonio, TX: The Psychological Corporation). 
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Sökning Datum Databas Sökord Antal 
Träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

1 150302 Psyc INFO animal assisted therapy nursing 
home 

19 9 5 3 

2 150302 Psyc INFO animal assisted therapy geriatric 
home 

11 1 1 1 

3 150302 Psyc INFO pets geriatric home 10 1 
  

4 150302 Psyc INFO pets older people wellbeing 6 2 
  

5 150302 Pub Med pets nursing home elderly life 
quality 

2 
   

6 150302 Pub Med animal assisted therapy nursing 
home elderly 

14 5 4 3 

7 150302 Pub Med animal assisted therapy nursing 
home 

17 
   

8 150302 Pub Med animal assisted therapy geriatric 
home 

4 
   

9 150303 Pub Med animal and geriatric home 16 1 1 
 

10 150303 CINAHL nursing home AND animal AND 
wellbeing 

7 
   

11 150304 CINAHL nursing home AND pets AND 
quality of life 

1 
   

12 150304 CINAHL elderly nursing home AND animal 
AND quality of life 

2 1 
  

13 150308 CINAHL nursing home and pets life quality 
AND wellbeing 

7 
   

14 150308 CINAHL geriatric home and pets loneliness 
AND wellbeing 

1 
   

15 150315 Pub Med animal and nursing home and 
quality of life 

17 1 1 
 

16 150315 CINAHL animal AND nursing home AND 
quality of life 

6 2 
  

17 150315 CINAHL nursing home care AND dogs AND 

cats 

3 2 1 
 

18 150316 Pub Med pets elderly health nursing home 9 
   

19 150316 CINAHL nursing home for elderly 11 2 
  

20 150318 Manuell genomgång av referenslistor 
 

6 2 1 
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Författare, År 
Tidskrift 
Land 
 

Syfte Metod Antal deltagare 
Etisk reflektion 

Resultat Kvalitet 

Lutwack-Bloom, P., 
Wijewickrama, R., 
Smith, B. 
 
2005 
 
Effects of Pets versus 

People Visits with 
Nursing Home Residents 
 
Journal of 
Gerontological Social 
Work, Vol.44(¾) 2005 

 
USA 
 
 

Att undersöka 
värdet av 
djurterapi på 
långtids- 
vårdinrätt- 
ning och försöka 
urskilja om det är 

djuret i sig själv 
eller besökaren 
som påverkar 
utfallet. 

Design 
RCT. 
Experimentell studie. 
Kvantitativ studie 
 
Settings 
2 inrättningar för långtidsvård i USA. 

 
Intervention 
Båda grupperna fick besök tre gånger per 
vecka, 15-20 min, under en period på 6 
månader. Den ena gruppen, 
experimentella, fick besök av två personer 

och en hund och kontrollgruppen fick 
besök av endast två personer. Den ena 
personen ansvarade för att dokumentera 
det som hände under besöken. Besöken i 
de två grupperna skulle vara så likvärdiga 
som möjligt förutom hunden. 
 

Mätningar och datainsamlingar 
Mätningar görs före och efter 
interventionen med GDS och POMS.   
 
Instrument 
GDS ( Geriatric Depression Scale) Version 
med 15 punkter. 

POMS ( The Profile of Mood States) En 
förkortat version. 
Instrumenten är valida och reliabla. 
 
 

 

 
 
 
 

Deltagare 
Antal 68 
58,2% kvinnor 41,8% 
män 
Medelålder 69,9 
Etnisk beskrivning finns 
för studiepatienterna. 

Grupperna är ej helt 
likvärdiga vad gäller 
ålder, kön och etnicitet. 
Deltagare i den 
experimentella gruppen 
var betydligt yngre. Vid 

beräkning av resultat 
har man kompenserat 
för att ta hänsyn till 
ålders- och 
könsskillnaden vilket 
ändå gav signifikant 
resultat. 

 
 
 
 
Etik 
Informerat samtycke 
finns. Godkännande av 

etisk kommitte är ej 
beskrivet  men detta är 
något som tidsskriften 
kräver för publicering. 
 

I mätningar som 
gjordes efter inter- 
ventionen hittades en 
signifikant skillnad 
mellan grupperna vad 
gäller sinnes- 
stämning (POMS). 

Den experimentella 
gruppen visade en 
tydlig förbättring 
jämfört med de 
mätningar som 
gjordes innan 

interventionen och 
kontrollgruppen 
endast en minimal 
förbättring. 
Ingen signifikant 
skillnad vad gäller 
depression. 

Hög 
 
Kommentar 
RCT 
Kontrollgrupp. 
Välbeskriven 
metod. Valida och 

reliabla 
instrument. 
Bra förarbete 
innan start av 
studien. 
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Författare, År 
Tidskrift 
Land 
 

Syfte Metod Antal deltagare 
Etisk reflektion 

Resultat Kvalitet 

Colombo, G., 
Dello Buono, M., 
Smania, K., 
Raviola, R., 
De Leo, D. 
 
Pet therapy and 

institutionalized elderly: 
A study on 144 
cognitively unimpaired 
subjects. 
 
2006 

 
Archives of Gerontology 
and Geriatrics 
Vol.40 (2) 207-216 
 
Italien 
 

 

Att undersöka om 
ett djurterapi- 
program har en 
gynnsam effekt på 
psykopato- 
logiskt status och 
uppfattning av 

livskvalitet hos 
kognitivt intakta, 
institutionaliserade 
äldre. 

Design 
RCT. 
Experimentell studie. 
Två experimentella grupper och en 
kontrollgrupp. 
Kvantitativ studie 
 

Settings 
Multicenter, 7 äldreboenden i Italien. 
 
Intervention 
Deltagarna randomiserades i tre grupper. 
En grupp fick en kanariefågel 48 subjekt 

( 30 kvinnor), en grupp en planta, 43 
subjekt (35 kvinnor) och en grupp 53 
subjekt (32 kvinnor) fick ingenting. 
Interventionen pågick under 3 månader. 
De som fick kanariefågeln fick veta hur 
man skulle ta hand om den, mata och 
hålla den ren. De som fick plantan fick 

veta hur man skulle sköta den. Två 
veterinärer ansvarade för fåglarnas hälsa 
och hygien. 
 
Mätningar och datainsamling 
För att undvika att påverka testerna så var 
psykologerna blindade i och med att de 

inte visste vilken grupp deltagarna 
tillhörde. Mätningar gjordes vid 
interventionens start och slut. 
 
Instrument 

MMSE 

LEIPAD-SV 
BSI 
 

Deltagare 
Av 622 äldre så blev en 
del exkluderade pga 
större somatisk 
försämring, 22 äldre 
ville inte delta och en 
dog. Exkluderades 

gjorde också de som 
hade mindre än 21/30 
på MMSE. Efter detta så 
återstod 144 äldre som 
kunde medverka i 
studien. 

97 kvinnor och 47 män. 
Medelålder 78,8 år 
( SD +- 9.4). 
 
Etik 
Informerat samtycke 
finns. Godkännande av 

etisk kommitte är inte 
beskrivet men detta är 
något som tidsskriften 
kräver för publicering. 
 

Denna studie 
förstärker hypotesen 
att djur kan vara till 
nytta för det 
psykologiska 
välmåendet hos 
institutionaliserade 

äldre, framförallt vad 
gäller aspekter 
relaterade till 
depressions- 
symtom och 
uppfattning av 

livskvalitet 

Hög 
 
Kommentar 
RCT 
Kontrollgrupp 
Stort antal 
deltagare. 

Validerade 
instrument 
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Författare, År 
Tidskrift 
Land 

 

Syfte Metod Antal deltagare 
Etisk reflektion 

Resultat Kvalitet 

Banks, M.,R., 
Willoughby, L.,M,  

Banks, W.,A. 
 

2008 

 

Animal-Assisted Therapy 

and Loneliness in Nursing 
Homes: Use of Robotic 
versus Living Dogs 

 
J Am Med Dir Assoc 
2008; 9:173-177 

 

USA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Att jämföra 
förmågan hos 

en levande 
hund och en 
robothund, att 
behandla 

ensamhet hos 
äldre på 
långtids- vård- 

inrättning. 

Design 
Randomiserad kontrollerad studie 

Kvantitativ studie 
 
Settings 
Tre olika inrättningar för långtidsvård i 

St. Louise USA. 
 
Intervention 
Deltagare intervjuades på 3 
vårdinrättningar i USA.  Deltagarna 
randomiserades till 3 grupper, en 

kontroll, en som fick AAT med levande 
hund och en som fick AAT med 
robothund. De experimentella grupperna 
fick AAT 30 min/vecka i 8 veckor. 
 
Mätningar och datainsamling 

Alla 3 grupperna mättes med UCLA 

loneliness scale innan start och 7 veckor 
efteråt. 

 
Instrument 
UCLA loneliness scale 
(Verson 3) 
The Lexington Attachment to Pet Scale 
(LAPS) här används en modifierad form 

anpassad för boende på 
långvårdsinrättning, (MLAPS). 
 

Deltagare 
Totalt 38 deltagare. 

13 i kontrollgrupp, 12 i 
Robothundgrupp och 13 i 
Levande hund grupp. 
Könsfördelning finns inte 

beskrivet. 
Exklusionskriterier: Om 
MMT visade <24, allergi 

för hund och katt, 
hade<30 på UCLA 
loneliness scale, hade 
känd psykiatrisk sjukdom 
eller Alzheimer. 

Etik 
Studien var godkänd av 

IRB vid Saint Louise 

University School of 
Medicine. 

I jämförelse med 
kontrollgruppen som 

inte fick AAT, hade 
både hund och 
robothund-gruppen 
statistiskt signifikanta 

förbättringar avseende 
nivåer av ensamhet. 
Deltagarna visade 

höga nivåer av 
bindning till både 
levande hund och 
robothund. 
Man fann ingen 
statistiskt signifikant 
skillnad mellan 

grupperna, levande 
hund och robothund. 

 

Medel 

 
Kommentar 
RCT 

Kontrollgrupp 
Relativt små 

studiegrupper 
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Författare, År 
Tidskrift 
Land 

Syfte Metod Antal deltagare 
Etisk reflektion 

Resultat Kvalitet 

Le ROUX, C.M., 

Kemp, R. 
 
Effect of a companion 
dog on depression and 
anxiety levels of elderly 
residents in a long-term 
care facility. 

 
2009 
 
Psychogeriatrics 
Vol.9:23-26 
 

Sydafrika 
 
 
 
 

Att undersöka 

effekten av en 
sällskapshund 
på depression 
och oro hos 
äldre på särskilt 
boende. 
 

Design                                                    

RCT                                            
Kontrollgrupp                                  
Kvantitativ studie 
 
Settings 
Ett äldreboende, Nerina Place i Bishop 
Lavis, Sydafrika. 

 
Intervention 
Deltagarna randomiserades till antingen 
interventionsgrupp (n 8) eller till 
kontrollgrupp (n 8). 
Interventionen var att genomgå AAA 

(Animal-Assisted-Activity) en gång per 
vecka under 6 veckor. 
En specialutbildad hund och dess skötare 
besökte studiepatienterna i 30 min. 
Besöket var samma dag och tid varje 
vecka. Man använde sig av samma hund 
under hela interventionen. 

Studiepatienterna fick prata, vårda och 
klappa hunden när de så ville. 
Studiepatienterna i kontrollgruppen såg 
aldrig hunden förrän efter sista 
mätningarna var gjorda. 
 
Mätningar och datainsamling 

Mätningar med BDI och BAI gjordes före 
och efter interventionen. 
 
Instrument 
The Beck Depression Inventory (BDI) 

The Beck Anxiety Inventory (BAI) 

Deltagare 

16 deltagare. 8 kvinnor 
och 8 män. 
65 år och äldre. Alla 
deltagare i AAA gruppen 
var antingen rullstolsburna 
eller gick med kryckor. 
En studiepatient valde att 

dra sig ur efter tredje AAA 
sessionen. Denna är 
därför exkluderad ur BDI 
och BAI mätningarna. 
Exklusionskriterier: Rädsla 
och allergi för hundar. 

Inklusionskriterier: 
Informerat samtycke. 
 
Etik 
Informerat samtycke 
finns. 
Projektet är godkänt av 

Peninsula organization for 
the Aged, Cape Town, 
South Afrika. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Att AAA besök kan 

påverka nivån av 
depression hos äldre 
på särskilt boende, 
dvs minska nivån av 
depression. Man såg 
ingen signifikant 
skillnad vad gäller oro. 

 
 
 
 
 
 

 

Medel 

 
Kommentar 
RCT 
Kontrollgrupp 
Väl genomförd 
Likvärdiga grupper 
Få deltagare 

Ingen beskrivning 
av de som deltog i 
kontrollgruppen. 
Validerade 
instrument 
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Författare, År 
Tidskrift 
Land 
 

Syfte Metod Antal deltagare 
Etisk reflektion 

Resultat Kvalitet 

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

Sacchetti,C.,   
Atti,A.,R. 

 

2011 

 
Pet therapy in 
elderly patients 
with mental ilness 

 

Psychogeriatrics 

2011;11:125-129 

 

 

Italien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utvärdera 
effekterna av 
husdjursterapi på 
äldre patienter med 
olika psykiatriska 
sjukdomar 

 

Design                                          
Controlled clinical trial (CCT).Kvantitativ 
studie 

Settings                                               
Äldre patienter boende på vårdhem i ett 
välmående område i norra Italien. 

Intervention 

Efter distribution av en lärorik broschyr om 
projektet, kallades alla invånare, deras 
familjer och de anställda på vårdhemmet till 
ett informativt möte. Av 25 berättigade, tas 
21 äldre ut. En tackar nej och 3 uppfyllde ej 
inklusionskriterierna. De delas in i 2 grupper. 

En husdjursterapigrupp, 10 stycken, en 
kontrollgrupp, 11 stycken. Husdjursterapin 
varade i 6 veckor, 90 minuter 1 gång/vecka. 
Husdjursterapi gruppen fick hålla, stryka, gå 
och prata med och leka med hunden under 
övervakning av hundutbildare. 

Kontrollgruppen fick se hunden som kom till 

vårdhemmet men ej interagera med den. 

Mätningar och datainsamling 
Vid studiens början gjordes Mini Mental State 
Examination(MMSE) och 15-gradig Geriatric 
Depressoin Scale(GDS) tillsammans med en 
självskattad livskvalitetenkät. Samma 
mätningar gjordes efter avslutad studie 6 

veckor senare. 

Instrument 
Mini Mental State Examination (MMSE) 

Geriatric Depression Scale (GDS) 
Self-perceived quality of life questionnaire 

Deltagare                     
21deltagare uppdelade på 
en intervention, 10 
patienter, en kontroll 11 
patienter. 

Medelålder 84.7 år. 
95.2 % kvinnor. 

Inklusionskriterier: >65 år, 
bott på institution minst 2 
mån., påverkad av psykisk 
sjukdom 

(Alzheimer, vaskulär 
demens, sekundär 

demens, humör-
svängningar, psykotiska 
störningar) 

Exklusionskriterier:döva/ 
blinda eller oförmögna att 

interagera med 
personalen. 

 
 
 
Etik 
Studien var godkänd av 

Lokal etisk kommité. 
Informerat samtycke 
undertecknat av alla 
deltagare eller genom 
ombud vid kognitivt 

nedsatt funktion. 

 

Humörsvängningar 
visade en tydlig 
förbättring i GDS i 
båda grupperna. 

En förbättring på den 
kognitiva funktionen 
mätt med MMSE 

observerades 
idjurterapi-gruppen. 

Inom djurterapi-
gruppen minskade 
GDS symtomen med 
50 %, vilket var 

statistiskt signifikant. 

De flesta deltagarna, 
9 av 10, rapporterade 
en förbättring av 
upplevd livskvalitet. 

Slutligen ville 80 % av 
deltagarna fortsätta 

uppleva närvaro av 
sällskapsdjur! 

 

Medel 

 
Kommentar 
Liten studie.    
Kontrollgrupp.     
Är inte 
generaliserbart. 
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Författare, År 
Tidskrift 
Land 
 

Syfte 
 
 

Metod Antal deltagare 
Etisk reflektion 

Resultat Kvalitet 

Majic, T., 
Gutzmann, H., 
Heinz, A., 
Lang, U.E., 
Rapp, M.A. 
 

2013 

Animal-Assisted 
Therapy and 
Agitation and 
Depression in 
Nursing home 
Residents with 

Dementia: 

A Matched Case 
Control Trial. 

 

The American 
Journal for Geriatric 
Psychiatry 

Vol. 21 (11) 

s. 1052-59 

 

Tyskland 

 

Att undersöka 
effekten av AAT på 
symtom som 
agitation, 
aggression och 
depression hos 
dementa personer 

på särskilt boende. 

Design 
Randomiserad kontrollerad studie. En 
delstudie av en prospektiv kluster 
kohortstudie. 

Kvantitativ studie 

 

Settings 

Åtta särskilda boenden i Berlin. 

 

Intervention 
Pågick i 10 veckor. Den innebar AAT en gång 
i veckan som varade i upp till 45 minuter. 
Samma dag och tid för hundbesök varje 

vecka. Fokus var på underhållning, sociala 
interaktioner och aktivering av de som ingick 
i interventionsgruppen. 

 

Mätningar och datainsamlingar 
Mätningar gjordes 4 veckor innan och efter 
interventionen MMSE, CMAI, DMAS. 

 

Instrument 
MMSE ( Minimal-Mental State Examination), 

CMAI ( Coben-Mansfield Agitation 
Inventory), 

DMAS (Dementia Mood Assessment Scale). 

Deltagare 
Antal 75 med ett 

bortfall på 10 personer, 5 
från kontrollgruppen och 5 
från interventionsgruppen. 
Detta pga flytt, 

sjukhusvistelse eller 

dödsfall. 47 kvinnor och 
18 män. Därefter blev 11 
av patienterna 
exkluderade pga att de 
inte kunde matchas med 
någon i andra gruppen. 

Matchning gjordes med 
hjälp av CMAI. Resulterar i 
54 patienter eller 27 
jämlika par. 

 

 

 

Etik 
Informerat samtycke av 
patient och vårdare med 
fullmakt erhölls. Studien 
är godkänd av etisk 
kommitte, Charite-
University Medicine Berlin 

och har genomförts i 
enlighet med 

Helsingforsdeklarationen 
och Good Clinical Practice 
Guideline. 

Att AAT är ett lovande 
alternativ för att 
behandla agitation/ 

aggression och 
depression hos 
dementa personer. 

 

Att AAT kan fördröja 
utvecklingen av 
neuropsykiatriska 

symptom hos 
dementa personer. 

 

Hög 
 
Kommentar 
RCT 
Kontrollgrupp 
Bra förarbete för 
att få jämlika 

grupper. 
Validerade 
instrument. 
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Författare, År 
Tidskrift 
Land 

Syfte Metod Antal deltagare 
Etisk reflektion 

Resultat Kvalitet 

Vrbanac,Z., 

Zecevíc,I.,  
Ljubic,M.,     
Belic,M.,    
Stanin,D., 
Brkljaca- 
Bottegaro,N., 
Jurkic,G.,    

Skrlin,B., 
Bedrica,L.,  
Zubcic,D. 

 

2013 

 

Animal-Assisted 
Therapy and 
Perception of 
Loneliness in 

Geriatric Nursing 
Home Residents 

 

 

 

Coll.Antropol. 
37(2013)3: 973-
976 

 

Kroatien 

Att utvärdera 

hundens sällskap 
som en form av 
AAT och dess 
effekter på 
uppfattningen av 
ensamhet hos äldre 
på geriatriska 

vårdhem. 
 

Design 

Pretest/posttest design                   
Kvantitativ studie 

Settings 
Äldre boende på geriatriskt vårdhem i 
Kroatien. 

Intervention 

En grupp på 21 deltagare rekryterades 

frivilligt till forskningsprogrammet som var 6 
månader långt. En veterinär introducerade 
hundar 3 ggr/vecka i 90 min. varje gång. De 
höll till antingen utomhus el. inomhus. 
Deltagarna fick interagera med hundarna 
genom att klappa, leka, promenera eller 

prata med dem. 

Mätningar och datainsamling 
Ensamhet mättes med den korta versionen 
av UCLA scale innan start och 6 månader 

efter interventionen. Ett frågeformulär 
anpassat till denna studie med demografiska 
data, frågor relaterade till dagliga aktiviteter, 

kontakt med andra boende el. familj, frågor 
om attityd till djuren. 

Instrument 
UCLA scale, kort version 

Frågeformulär anpassat till den aktuella 
studien. 

Deltagare 

21 deltagare,                   
4 män/17 kvinnor. 
Medelålder 80.5 år. 

17 deltagare deltog redan i 
andra sociala aktiviteter, 
tex körsång.   

Ingen av deltagarna var 

allergisk. 

 

Etik 
Studien genomfördes vid 
Trnje Nursing home efter 
godkännande av den 

institutionella gransknings- 

nämnden. 

 

Det finns en statistiskt 

signifikant skillnad på 
UCLA-scale före och 
efter interventionen, 
att hundens sällskap 
minskar upplevelsen 
av ensamhet. Man 
fann ingen skillnad 

bland deltagarna som 
tidigare varit 
djurägare i fråga om 
upplevd ensamhet. 

100 % av deltagarna 
visade glädje genom 

att le när de 
tillbringade tid med 
hunden. 

90 % tyckte det var 
givande att få ta hand 

om hunden. 

Medel 

 
Kommentar 
Litet 
deltagarantal. 
Författarna säger 
själva att det är 
svårt att dra 

slutsats om det är 
enbart AAT som 
har effekt på 
livskvalitet och 
känslan av 
ensamhet, då 

studien inte har 
kontrollgrupp. 
Är inte 
generaliserbart. 
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Författare, År 
Tidskrift 
Land 

 

Syfte Metod Antal deltagare 
Etisk reflektion 

Resultat Kvalitet 

Edwards,N.,E.,  
Beck,A.,M., Lim,E. 

 
2014 
 
Influence of Aquariums 
on Resident Behavior and 

Staff Satisfaction in 

Dementia Units 
 
Western Journal of 
Nursing Research 
2014,Vol.36(10) 1309-
1322 
 

USA 
 

Att undersöka 
om ett 

akvarium kunde 
minska 
frekvensen av 
negativa 
beteende-

mässiga och 

psykiska 
symtom hos 
dementa. 
 

Design 
Pretest/posttest design 

Kvantitativ studie 
 
Settings 
Deltagare boende på 3 demensenheter i 
North Carolina och Florida. 

 

Intervention 
Ett fristående akvarium med 8-10 stora 
färgglada fiskar infördes i 
aktivitetsrummet, under 10 veckor, där 
det kunde ses av alla under deras 
måltider. Alla måltider intogs så långt det 
var möjligt i aktivitetsrummet. 

 
Mätningar och datainsamling 
Data samlades in 
under 2 veckor av boendets 

sjuksköterska, deltagarnas 
beteendemässiga och psykiska symtom 
bedömdes. Sjuksköterska bedömde på 

nytt deltagarnas beteendemässiga och 
psykiska symtom under den sista 
veckan. 
 
Instrument 
Beteende mättes med Nursing Home 

Disruptive Behavior Scale 
 

Deltagare 
Urvalet bestod av 72 

individer, 21 män och 51 
kvinnor med 
demenssjukdom. 
Ett bortfall pga flytt till 
annat boende. Medelålder 

80,3. 

Inklusionskriterier: 
demensdiagnos, inte i 
slutstadiet av sjukdomen 
eller i terminalvård. 
 
 
Etik 

Godkänt av den 
Institutionella 
prövningsnämnden. 
Samtycke erhållits från 

familj eller förmyndare. 

Akvarium i gemensam 
miljö på demensenhet 

visade en minskning 
av BPSD i fyra av sex 
beteende-kategorier 
och visade en minskad 
trend i ytterligare en 

beteendekategori. 

Beteendepoäng 
mättes signifikant 
bättre sedan ett 
akvarium infördes. 
 
 

Medel 
 

Kommentar 
Väl genomförd 
dataanalys. 

 

 


