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Sammanfattning 
Bakgrund: I bakgrunden bearbetas begrepp som är av vikt för förståelsen av resultatet. Där 
beskrivs demenssjukdom och vilka faktorer som kan påverka sjukdomsförloppet samt öka 
välbefinnande. Innebörden av djurassisterad terapi och begreppet hälsa klargörs också. 

Problem: Flera alternativa terapimetoder används idag i vården av människor med 
demenssjukdom, djurassisterad terapi är en metod. Djurassisterad terapi har dock inte 
undersökts direkt mot begreppet hälsa. Det finns däremot vissa aspekter som har med 
begreppet hälsa att göra och dessa lyfts fram i resultatet. Syfte: Syftet är att beskriva vilka 
effekter djurassisterad terapi har på hälsan hos människan med demenssjukdom. Metod: Tio 
vetenskapliga artiklar är valda, alla med kvantitativ inriktning. Materialet har analyserats 
genom en litteraturöversikt. Utifrån analysen har flera kategorier arbetats fram. De presenteras 
i resultatdelen. Resultat: Fynden som beskrivs i resultatdelen är att de personer som studerats 
visade förändringar i beteendet vad gällde oro, irritation, aggression, depression, 
välbefinnande och funktionella yttringar efter den djurassisterande terapin. Slutsats: 
Djurterapi har i studien visats sig ha positiva effekter på flera beteenden hos de personer som 
ingår i studierna. Slutsatsen är att djurassisterad terapi kan vara ett bra alternativ för att 
stimulera människor med demenssjukdom, men också att terapin till viss del ha effekter 
hälsan hos de människor som ingått i studierna.  
 
Nyckelord: Alternativa terapimetoder, Demenssjukdom, Djurassisterad terapi, Hälsa och 
Välbefinnande. 
 
 

Abstract 

Background: The background rises terms that is relevant for the understanding of the results. 
Dementia and the factors that can progress the disease and also factors that can increase the 
well-being, the meaning of animal-assisted therapy and the health term.  Problem: Many 
alternative methods are today used in the care of people with dementia. One of them is animal 
assisted therapy, although the direct impact of the health never is discussed terms that has to 
do with health often arises and should be brought up. Purpose: Describe what effect animal 
assisted therapy has on the health of people with dementia. Method: Ten scientific articles 
are chosen based on quantitative properties; all have used animal assisted therapy to 
investigate the response on people suffering from dementia. From these studies different 
findings are categorized and analyzed and make up for the result of this work. Results: The 
most significant findings are that people suffering from dementia showed changes in 
behavioral patterns concerning worries, anxieties, irritation and depression and also in 
physical health due to the animal assisted therapy. Conclusion: Animal assisted therapy has 
been shown to affect the participants’ behavior and feelings. The conclusion is that animal 
assisted therapy can be a good alternative to stimulate people with dementia, based on that it 
is done along with the persons own interests. 

Keywords: Alternative methods, Animal Assisted therapy Dementia, Health and Well-being 
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1. Inledning 

Människan har en rad olika behov som måste bli tillfredställda för att hon ska kunna känna 
ren hälsa. Dessa behov kan bland annat vara organiska, emotionella och utvecklingsmässiga. 
De verkar även vara något som människan instinktivt söker i vardagen för att tillfredställa, 
genom interaktioner med omgivningen men även genom att vi äter oss mätta, sover och på 
olika sätt stimuleras. Om dessa behov inte tillgodoses, till exempel på grund av en sjukdom, 
kan hälsan bli inskränkt. För vissa personer kan bristen på stimulering, både inom vården och 
i hemmet, förvärra sjukdomsförloppet markant. Människor med demenssjukdom tappar sina 
resurser snabbare om de blir isolerade och inte får någon som helst stimulering från 
omgivningen. Metoder som tidigare testats inom demensvården är till exempel dans och 
musik men även andra terapiformer har börjat utforskas mer och mer.  

  
I denna uppsats har vi valt att fokusera på djurassisterat terapi inom demensvård - mycket på 
grund av de kognitiva och verbala brister som en demenssjukdom ofta innebär, och även på 
grund av behovet av fungerande arbetsmetoder som kan ge de drabbade personerna mer 
stimulans och därmed påverka sjukdomsförloppet. Intresset för ämnet grundar sig i egna 
erfarenheter av att arbeta med människor med demenssjukdom då den bristande stimuleringen 
resulterar i människor som på olika sätt får ett inskränkt liv. Detta kan innebära allt från att 
inte ha möjlighet till att interagera med människor runt omkring men även att vara totalt 
bortkopplad från sitt tidigare liv. Enligt våra observationer leder detta många gånger till olika 
former av negativa beteenden, som i sig avspeglar deras inskränkta hälsa och förutsättningar 
till välbefinnande. Djurassisterad terapi har en tidigare bevisad effekt på människan som varit 
god och därför är det intressant att göra en översikt på vad den nuvarande forskningen visar 
på. Kan djurassisterad terapi vara en bra metod för att öka till exempel välbefinnande hos 
människor med demenssjukdom? 

2. Bakgrund 

Begrepp som är viktigt för att kunna förstå och tolka resultatet tas upp. Begreppet hälsa 
behandlas först då detta är litteraturöversiktens avsikt att undersöka. Efter detta behandlas 
demenssjukdom, för att läsaren ska kunna få en uppfattning om vad demenssjukdom 
egentligen är och vilka förändringar som tillhör sjukdomsförloppet. Därefter behandlas 
aspekter som kan påverka sjukdomsförloppet, och då ingår till exempel de bristande resurser 
som finns idag och hur vården skulle behöva utvecklas enligt litteraturen. Slutligen 
framkommer en kortare beskrivning av vad djurassisterad terapi innebär, och därefter en 
beskrivning av tidigare teoretisk forskning avseende både demenssjukdom och djurassisterad 
terapi. 

2.4  Hälsobegreppet   

Hälsa kan beskrivas på olika sätt. Eriksson (1996) beskriver hälsa både som en rörelse, en 
integration, en relativ hälsa, en hälsa som sundhet, friskhet och ett välbefinnande, hälsa som 
tro hopp och kärlek.  
 
Hälsa som rörelse är förenligt med en bild av människan som aktivt varande i tid och rum 
men även där hälsa är beroende av livskraften och vitaliteten i kropp, själ och ande. Vilja till 
mening, liv och kärlek utgör varje rörelses ledande orsak. Eriksson (1996) menar även att 
olika kroppsliga, själsliga och andliga delprocesser hindras i sin rörelse av ett eller flera 
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hälsohinder. Hälsa som integration beskrivs istället som att hälsan är ett integrerat tillstånd 
och en helhet, vilket sker i en växelverkan mellan integration och desintegration. Den relativa 

hälsan som nämns ovan, innebär att hälsan inte är detsamma för varje individ utan att den är 
beroende av bland annat kultur och samhälle men även i tid och rum. En hälsa som är 

sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande utgör substansen i hälsan och hon beskriver 
att denna hälsa inte behöver innebära en frånvaro av sjukdomsdiagnos. Hälsa är alltså 
förenligt med att individen kan säga sig ha välbefinnande. Premissen hälsa är tro, hopp och 
kärlek har sitt ursprung i antagandet att människan, livet igenom, behöver tro, hopp och 
kärlek för att kunna mogna och växa som naturlig människa. Denna styrka kan i sig utgöra 
hälsoresurser hos människan 
 
Eriksson (1996) menar att människan kan förnya sig själv genom att ansa, leka och lära. De 
olika begreppen utgör i sig själva vägar till hälsa. Kärleken vårdas genom att ansa och visar 
sig genom att rena, bevara, vakta, värna, försvara och vörda; ”Vårdandet, i sin ursprungliga 
naturliga mening, innebär att genom ansning, lekande och lärande i en hållning av tro, hopp 
och kärlek hjälpa en människa att utvecklas mot sin potential” (Eriksson, 1996, s 119). 
 
Ansa är ett grundläggande beteende för att bekräfta en annan människas existens genom till 
exempel beröring, närhet och värme. Som följd av ansningen upplever sig individen bekräftad 
och älskad vilket leder till hälsa och utveckling. 
 
Leken handlar om att vidga sina gränser, pröva och öva. Leken konkretiserar tron hoppet och 
kärleken och rum måste finnas för att uttrycka både sorg och glädje samt vara beredd att trösta 
och uppmuntra. Lekandet leder till ett lärande som vidgar livets betydelse och gör att man 
finner nya vägar och möjligheter till vägar att nå hälsa, den möjligheten kan förmedlas till 
andra genom ett ansande och lekande. 
 
Lärandet handlar om utveckling genom att lära sig nya kunskaper om sätt att fungera och 
vara. Lärandet är självförverkligande för människan och vägen dit styrs av behoven. Hela 
lärandet bör kantas av en lust och en glädje för att inlärning ska ske på bästa sätt. Den 
verkliga hälsan med en känsla av välbefinnande infinner så när både den fysiska och psykiska 
människan är i samspel. När verklig och upplevd ohälsa föreligger finns varken balans i den 
psykiska eller fysiska kroppen (Eriksson, 1996).  

2.4.1 Hälsokorset 

I denna litteraturöversikt ligger fokus på hälsan och därför har litteraturen studerats utifrån 
Erikssons (1996) hälsokors. Hälsokorset som Eriksson beskriver innebär pendlingen mellan 
välbefinnande/illabefinnande och objektiva funktionella yttringar/ objektiva dysfunktionella 
yttringar. Utgångspunkten för hälsokorset är den rörelse som är förenlig med en bild av 
människan som aktivt varande i tid och rum. Hälsa som rörelse innebär även att individen är 
beroende av livskraften och att detta är en pendling mellan välbefinnande och illabefinnande. 
Dysfunktionella yttringar är en benämning på att sjukdom finns, detta betyder alltså inte att 
individen känner sig ha en sjukdom utan att sjukdomen verkligen existerar. 
 
Eriksson (1996) drar en parallell mellan sundhet, friskhet och välbefinnande och menar att 
hälsa är en beskrivande upplevelse av detta, det relaterar till hela människan. Hon beskriver 
välbefinnandet och objektiva dysfunktioner samt att det finns olika typer av individer vilket 
kan spegla rörelsen i hälsokorset. Det finns individer som har verklig och upplevd hälsa där 
både välbefinnande och frånvaro av objektiva dysfunktionella yttringar finns, medan det finns 
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individer som både har objektiv dysfunktionell yttring och illabefinnande. En ytterligare 
beskrivning är individen som till exempel har en obotlig sjukdom men har accepterat detta 
och kan uppleva mening/ välbefinnande i situationen. Sedan finns det även individer som 
upplever sig ha ett sjukdomstillstånd, trots att ingen objektiv dysfunktionell yttring finns. 
Detta grundar sig ofta i ett illabefinnande, vilket är ett exempel på att en individ fri från 
objektiva dysfunktionella yttringar faktiskt kan känna sig ha ohälsa.  

2.1 Demenssjukdom och beteendeförändringar 

Människor blir idag allt äldre vilket innebär att allt fler drabbas av åldersrelaterade sjukdomar. 
Många av dessa sjukdomar kan förhindras genom förebyggande arbete. Demenssjukdom är en 
av dessa åldersrelaterade sjukdomar, vilken förkortar livet och orsakar funktionellt beroende. 
Idag finns kunskap om att en god kontroll av blodtryck från och med medelåldern samt ett 
mentalt aktivt och socialt integrerat liv i ålderdomen förhindrar demenssjukdom (Fratiglioni 
& Von Strauss, 2007).  
  
Demenssjukdomar är ett hjärnorganiskt syndrom och ett samlingsbegrepp för flera olika 
sjukdomar där minnet, men även andra kognitiva funktioner påverkas negativt. Till exempel 
kan demenssjukdom leda till svårigheter att klara av sociala funktioner och till synes enkla 
vardagliga situationer. Vad gäller orsaker och riskfaktorer till demenssjukdom utgör stigande 
ålder men även ärftliga faktorer de främsta orsakerna. Speciellt så har kunskapen om de 
genetiska faktorernas betydelse ökat och vi vet idag att det finns en anhopning av Alzheimers 
sjukdom i vissa genetiska uppsättningar (Wimo & Sandman, 1999). 
 
Beroende på vilken demenssjukdom och fas i sjukdomen den drabbade personen befinner sig 
i blir symtomen olika men vanligt förekommande symtom är svåra minnessvårigheter, 
kognitiv svikt, ångest, oro, depressioner, beteendeförändringar och även ”känslomässig 
blödighet”. Psykiska besvär kan även uppkomma och liknar ofta psykosliknande tillstånd. 
Exempel är plötsliga vredesutbrott som personen i fråga inte haft tidigare (Björlin., Basun., 
Beck-Friis., Ekman., Englund och Eriksdotter Jönhagen, 2004). 
  
Vad gäller beteendeförändringar menar Skovdahl m-fl., (2002) att oro, aggression och 
irritabilitet är beteenden som är relativt vanliga och är svåra att bemöta för både anhöriga och 
vårdpersonal. Symtomen som definierar detta kan vara att personen oroligt vandrar omkring 
eller upprepar sig samtidigt som det kan vara inblandat med aggression. Aggression uttrycker 
sig antingen verbalt eller fysiskt och kan innebära svordomar och fula ord eller slag, sparkar, 
klösningar och så vidare. Vad dessa uttryck kan bero på är ofta en sammansättning av själva 
demenssjukdomen och den psykosociala aspekten av att inte känna sig förstådd eller att inte 
kunna uttrycka sig. Nedsatta eller bristande förmågor kan även leda till svårigheter att 
genomföra viljemässiga och kontrollerade handlingar och därigenom oförmögenhet till att på 
egen hand finna meningsfulla aktiviteter.  

2.2 Faktorer som kan påverka förloppet av demenssjukdomen    

Förloppet för demensutvecklingen kan påverkas positivt eller negativt av personens 
levnadshistoria, intelligens, personlighetsdrag och kroppsliga hälsa. Därutöver kan sociala 
påverkan ske från andra människors inställning och attityder samt hjälp och stöd från 
omgivningen (Cohen-Mansfield, 1986). Skovdahl m.fl., (2002) anser även att en dålig miljö, 
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där individens självbild förloras, kan vara en förklaring till ett aggressivt beteende eftersom 
demenssjukdomen försvagar hans eller hennes resurser att klara av sitt liv.  
 
Människor med demenssjukdom, som kan uppvisa beteenden som upplevs krävande, behöver 
speciell uppmärksamhet och omvårdnad på grund av deras kognitiva svårigheter. Det behövs 
boenden bestående av mindre grupper och med speciell inriktning, framförallt till individer 
med aggressionsproblematik. Människor med demenssjukdom är en resurskrävande grupp 
och behöver en atmosfär som minskar känslan av obehag och otrygghet. Dessutom behövs 
personal som kan sätta sig in i de enskilda patienternas levnadssituationer då dessa, utöver 
demenssjukdomen, påverkar de individuella behoven. Om miljön i vårdhemmet inte upplevs 
som tryggt och vården inte anpassas till individens behov kan yttringar såsom oro, 
aggressivitet och depression uppstå - aspekter som hade kunnat undvikas i en mer individuellt 
anpassad miljö (Edberg, 2002 s 27, I: Edberg; Ruth & Eloniemi, 1991).  
 
En annan aspekt gäller bemötandet som vårdpersonalen använder i samvaro med människan 
med demenssjukdom. Det är viktigt att som vårdpersonal använda kommunikation som inte 
kräver verbal förmåga eller förståelse, till exempel ett anpassat röstläge och beröring till 
människans behov. När det talade språket inte längre utgör basen för kommunikation blir det 
allt viktigare att tolka andra uttryck som till exempel ansiktsuttryck, ögonkontakt och gester. 
Som vårdpersonal är det viktigt att vara medveten om denna kommunikationssvårighet och 
det är därför viktigt med observationer och att försöka förstå upplevelser av till exempel 
smärta, ilska och hunger. Det är med andra ord viktigt att tolka vad personen känner genom 
en helhetlig tolkning och inte endast genom det verbala uttrycket. Detta kan även förklaras 
genom en samhörighet som byggs upp av förståelse i relationen mellan vårdaren och 
människan med demenssjukdom (Wimo & Sandman, 1999; Rahm Hallberg, 2002; Björlin 
m.fl., 2004). 
 
En individuellt anpassad vård innebär även att människan med demenssjukdom får känna 
meningsfullhet och kunna aktiveras både psykiskt och fysiskt med utgångspunkt i sina 
personliga förutsättningar. Harmer & Orrells (2008) studie bekräftar detta och menar på att 
minskad aktivitet leder till passivitet, minskad motivation och depressioner hos människor 
med demenssjukdom på boenden. Flera individer i studien önskade till och med att slippa gå 
upp ur sängen då de inte såg någon anledning till det. Den främsta anledningen ansågs vara 
enformiga dagar utan meningsfulla aktiviteter, som ofta grundade sig i ett bristande 
engagemang från personalens sida.  
 
Olika aktiviteter som kan leda till en ökad stimulering lyfts fram i litteraturen. Björlin m.fl., 
(2004) nämner musik och dans som exempel och menar att rytmerna, musiken och sångerna 
ligger djupt i minnet hos människan. De menar att en välkänd rytm kan skapa en 
trygghetskänsla och väcka känslor som är förknippade med den aktuella musiken – denna 
trygghet är otroligt viktigt när den egna världsbilden fallerar. Detta beteende jämförs med det 
hos spädbarn som kan känna igen sin mammas hjärtrytm och på så sätt bli lugnare. 
  

2.3 Djurassisterad terapi 

Djurassisterad terapi är en typ av ”alternativ metod” och grundar sig på att djur under en lång 
tid ansetts ha positiva effekter på människor med diverse aspekter på hälsan. Oftast används 
hunden inom djurterapi och det är även hunden som anses vara mest lämpad (Beck-Friis m.fl., 
2007; Williams & Jenkins, 2008). Djur har också använts för att undersöka påverkan på 
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speciellt utsatta människor - oftast utsatta barn, äldre ensamma personer, personer med autism 
eller personer som vårdas inom psykiatrin (Barker & Dawson, 1998; Banks & Banks, 2002; 
Adams, 2010).  
   

Vad gäller användning av djur som aktivitet eller terapiform för människor används två olika 
begrepp. Det vanligaste begreppet är Animal Assisted Therapy (AAT), vilket betyder att djuret 
ingår i en behandlingsprocess där avsikten är att förbättra psykiska, fysiska, sociala och 
existentiella funktioner inom något vårdområde och därigenom påverka hälsan (Beck-Friis, 
Strang, Beck-Friis, (2007).  

 

Det andra begreppet är Animal Assisted Activity (AAA) är ett annat begrepp som 
förekommer men handlar istället om aktivering i egenvård och på institution.  En skillnad 
mellan AAT och AAA är att planering och ambitionsnivå är lägre inom AAA och handlar 
mer om frivilliga insatser och stöd i egenvården (Norling, 2002).   

2.5 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som presenteras är i första hand studier som tittat på djurassisterad 
terapi och dess effekter på människor. Efter detta presenteras studier som fokuserat på 
människor med demenssjukdom och beteendeförändringar. 

2.5.1 Djurassisterad terapi och tidigare dokumenterade effekter 

Djurens betydelse för människan vad gäller människans hälsa har tidigare undersökts. Wells 
(2007) menar att specifikt hunden har ett terapeutiskt värde för människan och kan öka både 
välbefinnande och livskvalitet. Samtidigt kan hunden även innebära risker för människans 
hälsa eftersom den både kan sprida parasiter, framkalla allergi och bitas vilket under extrema 
omständigheter till och med kan orsaka död. 

Vad gäller djurassisterad terapi har tidigare studier bland annat riktat in sig på äldre ensamma 
personer och effekterna som den djurassisterade terapin innebär. Banks & Banks (2002) 
menar på att en aspekt som många gånger upplevts negativt är då äldre personer tvingats göra 
sig av med sina husdjur efter att de blivit äldre och är beroende av vård. Den äldre personen 
har då ofta haft anhöriga som varit bosatta långt borta från boendet och ensamheten blir total. 
I deras studie visade det sig att den djurassisterade terapin ofta resulterade i att personen i 
fråga förknippade hunden som använts i studien med den hund de tidigare hade ägt eller haft 
kontakt med och att gamla, trevliga minne väcktes till liv. Forskarna ställde sig även frågan 
om resultatet blivit detsamma om den utförts på demenssjuka personer. 

En annan vanlig grupp som tidigare studerats i samband med djurassisterad terapi är 
psykiatripatienter. Berget, Ekeberg, Bjarne & Braastad (2008) studerade djurassisterad terapi 
med djur på en bondgård, farm animals, för personer med olika psykiatriska sjukdomar. 
Dessa personer fick arbeta med mindre djur som till exempel grisar, kaniner, katter och 
hundar på bondgården. Resultatet blev att självförtroendet och coping strategy kunde öka hos 
de personer som ingått i studien, anledningen diskuterades till stor del vara att personerna i 
fråga kunnat öka sin kunskap om djuren och att de lyckats med arbetsuppgifterna. En annan 
anledning diskuterades vara närkontakten med djuren.  
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Även Koracs (2004) studerade den djurassisterade terapins effekt på patienter med schizofreni 
med ett positivt resultat. Efter att den djurassisterade terapin införts ökade nämligen de 
dagliga aktiviteterna och även kunskapen hos de sjuka personerna. Detta visade sig inte 
endast ske i samband med sessionerna utan även i den dagliga verkligheten. En förklaring till 
detta diskuterades kunna bero på ett emotionellt vaknande, som en konsekvens av den 
naturliga relationen mellan människa och djur. 

2.5.2 Tidigare dokumenterade förändringar av demenssjukdom  

Tidigare forskning visar på att beteendeförändringar är vanligt när en människa drabbas av en 
demenssjukdom. Vanliga beteendeförändringar som yttrar sig är apati, depression och 
aggression. Vilka beteendeförändringar som kan ske är beroende av typ av demenssjukdom 
och hur långt sjukdomsförloppet gått. Aggression är till exempel ofta förknippat med en 
avancerad demenssjukdom som ofta innebär mer skador på hjärnan (Lyktetsos, Steinberg, 
Tschanz, Norton, Steffens &  Breitner., 2000). Vad gäller aggression kan detta beteende bli 
ett problem på arbetsplatsen som vårdgivaren måste bemöta på ett effektivt sätt. 
Sjuksköterskans reaktioner på aggression har tidigare studerats och bland annat visat att 
kunskapen om vilka metoder som är lämpligast är bristande, det finns lite empirisk 
information om hur vårdare i praktiken handskas med aggression. Oftast används läkemedel 
för att bemöta problemet med aggression hos demenssjuka personer, vilket inte alltid är den 
bästa lösningen då dessa kan vara skadliga för personen i fråga (Pulsford & Duxbury, 2006). 

Ett annat problem som kan drabba den demenssjuka personen är undervikt. Faxèn-Irving, 
Andrèn-Olsson, Geijerstam, Basun & Cederholm (2002) menar att undervikt är vanligt 
förekommande hos demenssjuka personer och kan relateras till en låg kognitiv kapacitet. I 
deras undersökning fick de demenssjuka boenden öka sitt näringsintag vilket resulterade i 
viktuppgång, men dock ingen ökning i den kognitiva funktionen som demenssjukdomen 
innebar. Tidigare forskning som undersökt sambandet mellan undervikt och demenssjukdom 
visar även på att förmågan till att välja mat, föra maten till munnen och tugga den är 
avgörande för viktuppgång. Betydelsen att till exempel kunna välja att få äta mer efter första 
portionen kan ses som en viktigare orsak till viktnedgång än själva demenssjukdomen i sig. I 
denna aspekt är även sjuksköterskans roll viktig, det är viktigt att matstunden blir positiv och 
trevlig men även att sjuksköterskan är observant på varje persons individuella behov som har 
med ätandet att göra och då vara behjälplig (Berkhout, Cools, Van Houwelingen., 1998).  

3. Problemformulering    

I litteraturen som är beskriven i bakgrunden framkommer det att demenssjukdom ofta innebär 
beteendeförändringar som inte bara drabbar den sjuka människan utan även personer runt 
omkring, både anhöriga och personal. Vanliga beteendeförändringar som kan ske är till 
exempel aggression, orolighet och irritabilitet vilka kan vara svåra att handskas med. Den 
teoretiska bakgrunden tyder även på att det idag finns bristande resurser till människor med 
demenssjukdom och att detta kan leda till för lite meningsfulla aktiviteter. Skovdahl m fl., 
(2002) menar att människor med demenssjukdom är extra känsliga för en otillräcklig vård då 
självbilden snabbt kan försämras, och att till exempel aggression då är vanliga följder. 
 
Intresseområdet för denna översikt riktar sig till vilka effekter som yttrar sig i människor med 
demenssjukdoms hälsa efter att djurassisterad terapi utförts. Djurassisterad terapi är i sig en 
terapiform som i tidigare forskning visat på att till exempel minnen av gamla djur väckts till 
liv och även att djuret ofta har ett terapeutiskt värde för människan, vilket i sig skulle kunna 
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leda till välbefinnande. I denna översikt kommer hälsa beskrivas utifrån de beteenden som 
yttrar sig eftersom hälsan inte alltid kan beskrivas av människan med demenssjukdom själv, 
helt enkelt på grund av sjukdomsbilden som innebär kognitiv svikt. Hälsan beskrivs inte 
häller som enbart positiv i denna översikt, hälsan är enligt Eriksson (1996) mångdimensionell 
och innebär både illabefinnande och välbefinnande och att detta inte behöver ha ett samband 
med dysfunktionella yttringar som en demenssjukdom är. 
 
Problemformuleringen grundar sig därmed i den teoretiska bakgrunden och frågan är om 
djurassisterad terapi verkligen leder till en förbättrad hälsa och vilka skillnader och likheter 
som kan yttra sig vad gäller detta.  Ämnet är viktigt att föra fram eftersom fler alternativa 
metoder behövs i vården av människor med demenssjukdom, en otillräcklig vård leder enligt 
den teoretiska bakgrunden till ett förvärrat sjukdomsförlopp. 

 4.  Syfte  

Syftet är att beskriva vilka effekter djurassisterad terapi har på hälsan hos människan med 
demenssjukdom. 

5. Metod 

Metoddelen tar upp vilken metod som valts till denna uppsats och hur genomförande, urval 
och analys har gått till. Även etiska ställningstaganden diskuteras mot slutet av uppsatsen. I 
urvalet sker både en förklaring av kriterier och en söktabell redovisas. Vid beskrivning av 
genomförande sker både en förklaring av den valda metodens genomförande enligt Friberg 
(2006) och hur den i praktiken genomförts i denna uppsats. 

5.1 Metodbeskrivning  

Som metod i denna uppsats har en litteraturöversikt valts. Motiven för en litteraturöversikt är 
att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst verksamhetsområde, i detta fall vården 
av människor med demenssjukdom. Det är även ett strukturerat arbetssätt som undersöker 
tidigare forskning inom ett visst område, vilka metoder eller vilka teoretiska utgångspunkter 
som använts. I detta arbete har fokus legat på att analysera resultatdelen i tio artiklar och 
därefter göra en litteraturöversikt. Denna metod är passande då djur i terapisyfte och dess 
effekter på människor med demenssjukdoms hälsa inte undersökts tillräckligt och att antalet 
artiklar som finns tillgodo är begränsat.  

5.2 Genomförande 

En litteraturöversikt börjar med att fenomenet/området som ska studeras avgränsas. En 
inledande litteratursökning gjordes och det konstaterades att publicerad litteratur finns inom 
området. Ett tydligt problemområde utformades. Efter detta sker en sökning av vetenskapliga 
tidskrifter och ett helikopterperspektiv anläggs. I denna del är inte fokus riktat på detaljer utan 
detta är mer ett helhetsgrepp av vad som är utmärkande för det som har studerats. Ett urval 
görs av de artiklar som är mest lämpliga för det ämne som ska studeras och en granskning 
sker av studiernas kvalitet och trovärdighet. Till exempel om problemet är relevant och om de 
teoretiska utgångspunkterna är väl beskrivna (Friberg, 2006). 
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Denna litteraturöversikt har börjat med att området avgränsades till människan med 
demenssjukdom och den djurassisterade terapins effekter på hälsan inom denna grupp. De 
första litteratursökningarna visade på att litteratur fanns inom ämnet, trots att området 
begränsats till vilka effekter djurassisterad terapi har på demenssjuka. Då lämpliga artiklar 
valts ut lästes dessa vid flera tillfällen med fokus på att både se helheten och mindre detaljer. 
Vid första läsningen var helhetsbilden i fokus för att kunna anlägga det helikopterperspektiv 
som Friberg (2006) nämner. Allt för att enkelt få en bild av hur området ser ut och vad som är 
utmärkande. Läsningen av artiklarna var även del i den process då urvalet skedde. De artiklar 
som var mest lämpade för vårt ämne valdes ut och vissa artiklar som inte nådde upp till 
inklusionskriterierna föll bort. I litteraturöversikten valdes tio artiklar med kvantitativt 
upplägg ut för att underlätta analysen. 

5.3 Materialinsamling och urval  

Artikelsökning gjordes i Cinahl, Medline, PubMed och Elin@Mälardalen.se. De sökord som 
användes ses i tabellen nedan och är animal assisted therapy, pet therapy, dog och dementia. 
För att minska sökresultaten begränsades artikelsökningen med avancerad sökning där 
engelskspråkiga artiklar med årtal från 1996-2010 valdes. Samtliga sökord skulle även vara 
inkluderade i abstract eller titeln. Denna avgränsning gjordes efter att den initiala sökningen 
resulterade i tusentals träffar.  
  
Efter att de aktuella träffarna lästs igenom valdes de artiklar som verkade relevanta för 
studien. Vid första relevanta valet sorterades artiklarna i kvalitativa respektive kvantitativa 
grupper efter vilken metod forskarna använt sig av för att helt enkelt underlätta 
sammanställningen. Valet av metod föll på de kvantitativa artiklarna med anledningen att 
dessa på ett bra sätt hade lagt fokus på beteenden som kunde vara aktuellt för vårt syfte. Vid 
första relevanta urvalet granskades artiklarna för att ingå i studien och i denna process var det 
ytterligare några artiklar som föll bort på grund av olämplighet. 
  
Inklusionskriterier var att artiklarna endast skulle vara kvantitativa och innefatta ett levande 
animaliskt djur. Inga värderingar har gjorts avgörande vilket djur som lämpat sig bäst utan det 
enda kravet är att individen som studerats träffat djuret i sin närmiljö. Detta betyder att ett 
direkt möte skett i de studier som ingår i denna litteraturöversikt. Ett annat inklusionskriterie 
är att de människor som ingår i studierna ska ha en demenssjukdom och att de studerats 
utifrån etiskt korrekta kriterier. Inga avgränsningar har gjorts avseende genus. 
 
Exklusionskriterier är studier som grundar sig i kvalitativa metoder och studier som inte 
använt sig av ett animaliskt djur, som till exempel att en så kallad robothund använts vilket 
framkom i minst två artiklar. Ett annat exklusionskriterie är om djuret inte studerats i den 
studerade individens närmiljö utan via till exempel filmer. Andra exempel på studier som inte 
ansätts passande är då inriktningen varit för fokuserad på det medicinska området, som till 
exempel hormonella förändringar. Detta framkom i en av artiklarna som valdes bort under det 
första relevanta urvalet. 
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Databas Sökord  Träffar Relevant Granskade 
(första relevanta 
valen) 

Urval 1(för 
fortsatt 
granskning)  

Urval 2 
(ingår i 
studien)  

Cinahl Animal-assisted 
therapyand 
dementia  

 63  20  15  3  1 

PubMed  
Animal-assisted 
therapyand 
dementia  

 18  8  8  3  2 

Elin@Mälardalen 
Animal-assisted 
therapyand 
dementia  

 1  1  1  1  1 

Cinahl  Dementia and dog   11  8   5  2  1 
PubMed  Dementia and dog  86  10   5  3  1 
Elin Mälardalen  Dementia and dog  3  2  2  2  1 

Cinahl  Pettherapyand 
 dementia  96  20  15  3  1 

PubMed  Pettherapyand 
dementia  189  20  10  4  2 

Elin Mälardalen  pettherapy+and 
dementia  1  1   1  1  0 

5.4 Analys 

Analysen av artiklarna började med att de tio studier som ingår i studien lästes igenom flera 
gånger för att få en känsla om vad de handlade om. Detta var en process då läsningen både 
koncentrerade sig på helheten och bidrog även till att dela upp studierna i mindre delar. Vid 
första läsningen skapades en förståelse för artikeln, vid andra skedet kunde smådelar tas ut 
från resultatet och vid tredje skedet kunde sammanhanget förstås. En ytterligare fördel med att 
analysera artiklarna på detta sätt var, förutom förståelsen av sammanhang, att risken för att 
viktig information slumpades bort försvann. Allt analysmaterial delades sedan in i kategorier. 
Dem av dessa kategorier som behövde delats upp ytterligare har vi lagt subkategorier till för 
att ge resultatdelen en lättförstådd helhet. 
  
Under analysen togs även likheter och skillnader ut i studiernas resultat, både vad gäller 
resultatinnehåll men även hur författarna tolkat sitt resultat (Friberg, 2006). I detta skede låg 
fokus dels på de fynd som dominerade studien, med andra ord de som verkade återkomma i 
studierna som likheter, och dels på aspekter som inte överensstämde med varandra. Detta 
kunde innebära både fynd som var unika i en studie men även skillnader på forskarnas sätt att 
beskriva ett fenomen.   
  
Efter att skillnader och olikheter arbetats igenom sammanställdes materialet och sorterades. 
Friberg (2006) säger att kvantitativa studier ofta presenteras efter de statistiska beräkningar 
som gjorts men då de valda studierna som ingår i litteraturöversikten framställer sina resultat 
med ord och känslor, utifrån mätskalorna, har lämpliga kategorier med en beskrivning 
liknande en kvalitativ analys använts. Efter att resultatet sammanställts växte tankar fram 
avseende vad resultatet har för betydelse för vårdandet. Vilka nya frågor har väckts med tanke 
på resultatet och vad framtida forskning bör fokusera på, vilka kunskapsluckor finns. 
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5.5  Etiska överväganden  

Denna uppsats utgår från publicerade studier som genom observationer och samtal studerat 
förändringar hos demenssjuka personer efter att en djurassisterad terapi utförts. Samtliga 
forskare skriver att de boende varit på olika kognitiva nivåer och att de därav använt sig av 
familj och anhörigas medgivande. I de fall den kognitiva förmågan varit god har den personen 
själv kunnat bekräfta sin medverkan. Med detta som utgångspunkt anser vi att studierna som 
ingår i denna uppsats utförts med metoder som tagit hänsyn till personen i fråga. För att 
respektera de forskningar som ingår har vi varit noggranna med referering och användningen 
av citat så att ingen otydlighet gentemot forskarna eller de medverkande personerna sker. 
Resultatet sker även värderingsfritt och ingenting som inte framförts i studierna används. Det 
har inte heller gjorts egna tolkningar i regel. I de få fall tolkningar gjorts framgår det tydligt i 
texten. I övrigt är det forskarnas egna ordval som är skrivet. Viss översättning från det 
engelska språket till det svenska har gjorts, allt så noggrant som möjligt. Vid vissa tillfällen 
har de engelska utdragen presenterats för att komplettera den svenska texten. Enligt Olsson & 
Sörensen (2001) gäller forskningsetiska principer i alla former av vetenskapliga arbeten och 
forskningen ska vara värderingsfri.     

6. Resultat   

Resultatdelen är uppdelad i kategorierna effekter på utåtaggerande beteende, effekter på 

positiva beteenden, effekt på depression, effekter på undervikt, effekter på depression, effekter 

på möjlighet att klara vardagen och effekt på medicinering. De kategorier som kunnat delas 
upp har vi lagt subkategorier till för att ge resultatdelen en lättförstådd helhet. 

6.1 Effekter på utåtagerande beteende 

Denna kategori är uppdelad i två subkategorier, effekter på irritation och aggressivt beteende 
samt effekter på orolighet. 

6.1.2 Effekter på irritation och aggressivt beteende 

Två av de granskade artiklarna visar inte på någon större effekt på irritation och aggression i 
samband med den djurassisterade terapin (Richeson, 2003; Zisselman, 1996). Zisselman 
(1996) kom även fram till att irritation tenderade att sjunka något men främst hos kvinnor 
med demenssjukdom, då i jämförelse med deprimerade män. 

Dock visar flertalet andra artiklar som har nämnt irriterade eller aggressivt beteende i sin 
studie, att den djurassisterade terapin haft god effekt. Till exempel i Kawamuras (2007) studie 
där en patient uppvisade oroligt och aggressivt beteende vid starten av den djurassisterande 
terapin. Hon hade ett stort intresse för hunden men hennes bemötande mot hunden upplevdes 
av personalen som lite hårdhänt och oförsiktigt. Personal och hundledare satte då extra 
resurser till att lära patienten att klappa och ta hand om hunden mer försiktigt och ömsint, 
med goda resultat. Samma person uppvisade då ett lugnare beteende över lag. Studien visar 
genomgående på positiva effekter på beteende. En annan aspekt som nämns är ett aggressivt 
beteende gentemot andra boenden tenderar att minska, till exempel Baun & McCabe (2002) 
som fann att aggressiva beteenden och problem till samarbete minskade, och även att de 
irrationella och rastlösa beteendena följt samma spår.  
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6.1.3 Effekter på orolighet  

Den djurassisterade terapin verkade ha en lugnande effekt på människor med demenssjukdom 
Ett exempel är till exempel en person som visade orolighet och hade svårigheter med sömnen. 
Efter att ha deltagit i den djurassisterade terapin kunde denna person observeras med ett 
lugnare beteende. Detta var giltigt både vad gällde måltidssituationerna då andra boenden fick 
behålla sin mat utan att hon försökte ta den men även att hon själv visade mindre orolighet 
och kunde sitta ner. Nattetid uppvisades ett större lugn och hon kunde till och med ligga i sin 
säng och sova, vilket varit ett problem tidigare (Kawamura, Niyama & Niyama, 2007). 
 
Ett annat exempel på positiva resultat vad gäller oroliga beteenden var vid matsituationer. I 
detta fall ställdes ett akvarium in i matsalen på ett boende. Före testperioden, innan akvariet 
fanns tillgängligt, ville inte deltagarna sitta längre än nödvändigt vid matbordet. Efter akvariet 
placerats i matsalen började sakta men säkert lugnet infinna sig under matsituationerna och 
testdeltagarna satt längre vid matbordet (Edwards & Beck, 2002) 
 
Richeson (2003) visade, i likhet med studierna ovan, på att djuret har en god effekt på 
orolighet och att djuret kan få en människa med demenssjukdom att visa intresse och känna 
trygghet. Men det oroliga beteende tenderade att öka igen under uppföljningstiden.  Det 
framkommer dock att effekten även kan gå åt motsatt håll, att testdeltagarna visade tecken på 
att öka sitt oroliga beteende efter det första mötet med hunden, men att detta vid andra mötet 
sjönk något igen.  
  

Ytterligare ett exempel på samma fenomen såg Sellers (2006, s. 7). ”Participant4, who 
demonstrated a none-statistically significant increase in agiated behavior during the first 
treatment phase. Apart from his anomaly, this elder followed the expected pattern in all other 
phases: an increase in agitated behavior from the first treatment phase to the second baseline 
phase, with a decrease noted in the second treatment phase. This elder exhibited unique 
characteristics from the onset of the study: he was the only male, the youngest of the sample, 
was married, and was the most severely impaired as demonstrated through a comparison of 
scores on the MMSE. 

 

6.2 Effekter på positiva beteenden  

Denna kategori är uppdelad i två subkategorier, effekter på välbefinnande samt effekter på 
glädje. 

6.2.1 Effekter på välbefinnande 

Den djurassisterade terapin resulterade i positiva emotionella känslor och att personalen 
upplevde en bättre kontakt med människorna med demenssjukdom som ingått i den 
djurassisterande terapin. Detta tolkades som ett välbefinnande och var en aspekt som verkade 
bestå även efter att sessionen avslutats. Sessionerna resulterade också till att personerna som 
studerats började prata mer om egna djur som de tidigare hade ägt eller haft kontakt med. En 
annan faktor är vilken period i studien som beteenden undersökts. Det visade sig att forskarna 
kunde se en förbättring av de medverkade personernas välbefinnande under den 12 månader 
långa perioden, dock var resultatet av personernas välbefinnande som bäst de första 6 
månaderna men tenderade sedan att minska (Kawamura, 2007). 
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6.2.2 Effekter på glädje 

I samtliga artiklar som granskats beskrivs hur de undersökta personerna visar någon form av 
glädje i samband och efter djurträffarna. Detta förklaras med att personerna har öppnat upp 
sig för personal och andra boenden. Det förekommer också en mer positiv uppfattning av den 
egna autonomin och omgivningen har uppfattat någon form av glad reaktion. Vissa av 
studierna tyder även på att ökade interaktioner där positiva minnen infann sig under 
sessionerna och även perioden efter djurbesöket. En ökad glädje i samband med den 
djurassisterande terapin visar att människorna med demenssjukdom uppfattade den 
djurassisterande terapin som meningsfull; 
  

“During the intervention phase, the nursing staff and family members commented how 
alert and responsive some of the participants were, often talking endlessly about “the 
dogs”.. a supposition could be made, based on NDB theory, that the AAT  intervention 
provide meaningful activity, and when that activity was no longer being met, so the 
disruptive behaviors reppeared…” (Richeson, 2003, s 357) 

  
En annan aspekt som uppdagades var att de personer som tidigare hade haft kontakt med 
hundar fick ett bättre engagemang i stora hundar jämfört med mindre. Det visade sig också att 
en riktig hund kunde leda till bättre respons än till exempel en robothund. Även om 
robothunden också kunde visa på ett förbättrat engagemang hos människorna med 
demenssjukdom som ingick i studien (Marx., Cohen-Mansfield., Regier., Dakheel-Ali., 
Srihari & Thein, 2010). 
 
Jämfört med de andra studierna visade Motomura (2004) inte på ett större välbefinnande som 
effekt av den djurassisterade terapin, vilket utgör en skillnad i resultatet. Studien kommer 
dock fram till att människorna med demenssjukdom ”upplevde en glädje” åt att träffa 
hundarna som deltog i studien. 

6.4 Effekter på depression 

Den djurassisterade terapins likheter och skillnader i depression förklaras på olika sätt i 
studierna som ingår i översikten. Bland annat genom att ingen effekt alls kunde observeras, 
som till exempel Zisselmans (1996) studie. Även i Motomuras m.fl. (2004) studie 
framkommer det att ingen skillnad skett på depression, dock framkommer det att apatiska 
symtom förbättras och att personerna som undersökts börjat prata mer och visat mer intresse 
för omgivningen.  

Men den djurassisterade terapin förklaras av andra studier faktiskt ha en effekt på depression, 
och detta utgör skillnader i resultatet. Både Colombo m. fl., (2006) och Kawamura m. fl., 
(2007) kommer fram till att deras studier faktiskt visar på en positiv effekt.  En god effekt på 
apati kunde också observeras genom att de personerna som ingått i studien började öppna upp 
sig och interagera med människorna i sin omgivning. Den goda effekten som den 
djurassisterade terapin innebar på depression och apati förklaras även i en studie genom att 
personen i fråga började prata mer och var vaken på dagarna. Samma person chockerade 
personalen genom att han, efter en kort stund vid djurmötet, började använda sin arm som han 
inte hade velat röra. Med armen lekte han istället med hunden och kastade boll, vilket ansågs 
som en uppvaknande effekt av djurmötet; 
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"This subject was a 75-year-old-man. He was diagnosed with vascular dementia and he had 
aphasia and hemiplegia by subarachnoid hemorrhage. He had symptoms of depression and 
apathy. He did not seem to want to move his unaffected arm. He began to move his arm and 
throw toys for his favorite dog. Staff members had no idea that he was able to throw before 
AAT. He laughed many times during AAT sessions and freely held out his hand to shake 
hands with volunteers. He played games with his favorite dog: he sometimes spontaneously 
threw a toy to the space where the dog had not been waiting.... before AAT, he often tended 
to sleep for a few minutes sitting in a chair, but after the sessions he began to be awake more 
and was increasingly able to concentrate on something..."(Kawamura m.fl., 2007, s 11) 

6.5 Effekter på undervikt 

En aspekt som framkommer men inte behandlas i samtliga studier är att den djurassisterade 
terapin till och med kunde ha en direkt effekt på patienter med alzheimer`s och en 
viktuppgång. Genom att ett akvarium användes i matsalen kunde personerna som ingick i 
studien få mer lugn under matsituationen och på så sätt öka sitt näringsintag och därigenom 
vikten. Effekterna av den djurassisterade terapin i denna studie tyder även på att 
viktuppgången ökade efter att akvariet blivit insatt i matsalen men tenderade att plana ut efter 
testperioden. Forskarna tar även upp att de personer som nått en ålder på över åttiofem år inte 
visade någon positiv effekt av den djurassisterade terapin. 
  

“treatment intake and post-6-weeks intake were significantly increased when compared to 
baseline nutritional intake. Not only did the aquarium increase nutritional intake during the 
treatment period, nutritional intake was significantly higher for the post-6-week period when 
compared to the treatment period.  When the data were analyzed by individual, the majority 
(87%) of participants had an increase in their dietary intake, of the patients had no change or a 
decrease in their dietary intake compared to the baseline.” (Edwards & Beck, 2002, s 705) 

6.6 Effekter på förmågan att klara av vardagen 

Förmågan att klara av vardagen, är uppdelad i kognitiv förmåga och människan med 
demenssjukdoms förmåga att uttrycka sig och verbalisera. Den första subkategorin effekter på 

kognitiv förmåga innefattar även intellektuella funktioner och förändringar i symtom som är 
förknippade med demenssjukdomen, då dessa tolkats som kognitiva förändringar. 

6.6.1 Effekter på kognitiv förmåga  

Terapin visar sig förbättra intellektuella funktioner men även symtom förknippade med 
demenssjukdomen till viss del. Ett exempel är Kawamura m. fl (2007) studie som visade att 
dessa förbättrades under en sammanlagd tolvmånaders period. Dock skedde detta olika 
beroende på tidsperiod. Den största effekten observerades nämligen de första sex månaderna 
men tenderade sedan att sjunka under den sista perioden. Nedan presenteras ett citat som från 
studien som beskriver situationen då personerna som ingår i studien fick leka med djuret, här 
tydliggörs förmågan till att minnas djurmötet; 
 

”Subjects played with the dogs; playing a game where a subject hides food in a small case 
and a dog looks for it. Some subjects held, petted, watched and talked to the dogs. Some 
were able to play with the dogs themselves and some needed a volunteer`s help because they 
were physically or cognitively unable to play with the dogs without help. All subjects were 
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able to call the dogs name or remember they played with the dogs at the next session” 
(Kawamura m. fl., 2007, s 10). 

  
En olikhet mellan studierna är dock uppfattningen om hur stora effekter djuret har på 
kognitiva funktioner, symptom som hör ihop med demenssjukdomen och förmågan att klara 
sig i vardagen. Det diskuteras till exempel som att djurassisterad terapi kanske inte är lämplig 
i högre grad av demenssjukdom vad gäller att förbättra personens kognitiva status, och även 
att denna form av terapi inte har några effekter på symtom som är förknippade med 
sjukdomen i sig (Richeson, 2003). 

6.6.2 Effekter på verbalisering 

I resultatet framkommer det även att de personer som ingått i studierna uppnått förbättringar 
som kunde visa sig genom att personerna i fråga försökte verbalisera och uttrycka sig mer och 
att de fungerade mer socialt i gruppen (Greer, Pustay, Zaun, Coppens, 2002; Kawamura, 
2007; Sellers, 2006). Att personerna som ingår i studierna försöker verbalisera är en likhet i 
flera studier forskarna menar att verbaliseringen utgjordes av ord som inte alltid var passande 
för stunden, men att personen i fråga ändå interagerade började interagera med omgivningen. 
Bland annat Marx m.fl (2010) nämner detta i diskussionsdelen och menar att de medverkade 
personerna som ingick i studien ofta började prata om tidigare djur de hade ägt och började 
ställa frågor. Dock var de uttryckta orden inte alltid passande i sammanhanget; 
 

”Despite the cognitive decline of these residents, they talked about previous pets, asked 
questions, complemented, and talked directly to the dog-related stimuli, with the majority of 
their verbalizations being appropriate for the situation” (Marx m. fl., 2010, s 43). 

 
Antal ord människorna med demenssjukdom yttrade i samband med ett möte med ett riktigt 
djur jämfört med ett leksaksdjur, visade även på skillnader. Antal ord ökade i samband med 
djurterapi och även att det riktiga djuret hade större effekt på verbalisering jämfört med vad 
leksaken hade. En annan viktig aspekt var att antal meningsfull information ökade med det 
riktiga djuret jämfört med leksaken (Greer, Pustay, Zaun, Coppens, 2002) 

6.7  Effekter på medicinering 

De personer som ingått i studierna har studerats utifrån olika aspekter. Forskarna har delvis 
försökt analysera den djurassisterade terapins effekter med hjälp av att kontrollera 
läkemedelsåtgången. I detta fall verkar en likhet vara att ingen förändring med medicinering 
skett under perioden då studierna utfördes. Med andra ord att den djurassisterade terapin inte 
gett effekter som innebär att medicinering kunnat ändras. De preparat som används flitigt i 
vården till människor med demenssjukdom - lugnande och insomningstabletter, var konstant 
under perioderna då studierna utfördes (Zisselman, 1996; McCabe m. fl, 2002; Richeson, 
2003). 
 

”The use of mood- and behavior-altering medications by the participating residents was 
reviewed. Five participants took no mood-or behavior-altering medications. Ten participants 
took at least one medication for mood- and behavior-altering indications.… The dose and 
frequency of the scheduled medications remained constant throughout the study” (McCabe 
m. fl., 2002, s 693) 
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Detta diskuteras utifrån olika aspekter, dels kan de personer som ingått i studierna ha 
påverkas av att de fått medicin och därefter även påverkat resultatet. Och dels kan forskarna 
inte avgöra om några förändringar av medicineringen var möjlig att göra som konsekvens av 
den djurassisterande terapin. 

6.8 Sammanfattning av resultat  

En sammanfattning av resultatet är att den djurassisterade terapin främst har en effekt genom 
att ge den demenssjuka personen glada upplevelser där minnen av egna djur eller liknande 
djur som de tidigare ägt spelat in i den positiva responsen. Till viss del verkar djuret även ha 
en effekt på de funktionella funktionerna men detta skiljer sig emellan de olika studierna. En 
aspekt som diskuteras i flera av studierna är att den djurassisterade terapin verkar ha den bästa 
effekten på människan när demenssjukdomen inte är så svårartad, och den kognitiva svikten 
fortfarande är förhållandevis låg. Att resultatet i till exempel Edwards & Becks (2002) visade 
på att en viktökning skedde är även en faktor som hänger ihop med subkategorin orolighet. En 
minskad orolighet vid matsituationerna kunde indirekt leda till viktökning. Avslutningsvis 
visar den djurassisterade terapin en delvis förändring på både välbefinnande och funktionella 
kroppsliga yttringar, bortsett från den kognitiva förmågan där grad av svikt är avgörande för 
resultatet. Viktigt att påpeka är även att detta skiljer sig något beroende på person och kan 
vara beroende på sammanhang, vilket framgår i resultatet.  

7. Diskussion.  

I diskussionsdelen behandlas både metod och litteraturöversiktens resultat i förhållande till 
både teoretisk bakgrund och metodval. En etikdiskussion med anknytning till det etiska 
förhållningssätt som är beskrivet är också med.  

7.1 Resultatdiskussion.  

Resultatet i litterauröversikten diskuteras med anknytning till Erikssons (1996) hälsokors för 
att få en större förståelse för hur resultatet kan knytas ihop och förklara hälsans olika aspekter. 

 

Som omnämns i resultatet framkommer det att den djurassisterande terapin hade positiv effekt 
på symtom såsom apati och depression. Apatin minskade i möten med djuret i nuet och den 
positiva effekten på depressionen kan ses som en långtidsverkande aspekt. Detta är intressanta 
resultat i kombination med resultaten från studien av Lyktetsos, Steinberg, Tschanz, Norton, 
Steffens & Breitner (2000). Där beskrivs att demenssjukdom leder till beteendeförändringar 
såsom apati, depression och aggression. Resultatet av djurassisterad terapi kan kanske därför 
sägas ha effekter på beteenden förknippat till själva demenssjukdomen.  

 

Att djurassisterad terapi har haft positiva effekter på det apatiska sinnestillståndet är enligt oss 
förenligt med det resultatet som omnämns av Harmer och Orrell (2008) i bakgrunden. De 
kom i sin studie fram till att passivitet och depressioner ofta var förenligt med enformiga 
dagar utan meningsfulla aktiviteter hos demenssjuka människor på boenden. Eftersom denna 
litteraturöversikt visade på att djuren till stor del kunde ha effekter på depressionssymtom, 
kan detta enligt oss vara indikationer på att den djurassisterade terapin fungerat bra som 
meningsfull aktivitet och att passiviteten minskat i samband med att denna utfördes.  
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Enligt Eriksson (1996) kan människan känna hälsa trots sjukdom. I detta fall blir ett sådant 
antagande mycket tydligt då ett psykiskt välmående till och med påverkade den fysiska 
förmågan. Dessa fysiska förändringar skulle kunna vara indikationer på att den djurassisterade 
terapin inte endast haft effekter på de psykiska aspekterna som depression och välbefinnande, 
utan även att den haft inverkan på funktionella förändringar.  

 
Det finns sedan tidigare forskning som belyser problematiken med medicinering. Pulsford & 
Duxbury (2006) beskriver att medicinsk behandling, för att minska aggression, kan leda till 
skador för patienten. En intressant effekt av djurassisterad vore om en minskning i aggression 
kunde ske hos patienterna. Bland annat McCabe m, fl (2002) försökte i sin studie finna 
samband mellan medicinering och förändringar i beteendet men lyckades inte finna något 
samband mellan detta. I flera studier som granskats i denna litteraturöversikt diskuteras att 
läkemedelsupplägg borde ses över oftare, då medicinering ofta blir en enklare lösning än att 
finna terapeutiska lösningar som kan komplettera läkemedelspreparaten. Denna diskussion 
känns dock tagen ur sitt sammanhang då läkemedelssituationer skall utvärderas dagligen 
oavsett förekomst av terapeutiska lösningar eller inte. Att dra paralleller till att djurterapi 
skulle vara en bra vårdform för alla går inte att kommentera utifrån det material som 
undersöks. Vi vill även understryka också att sådana generella förfaringssätt inte hör hemma i 
vårdens individinriktade förhållningssätt.  
  
När det kommer till dysfunktionella objektiva yttringar ligger fokus på de yttringar som har 
att göra med personens fysiska, kroppsliga förmåga. I denna aspekt har även kognitiv 
funktion räknats in då detta är direkt förknippat med demenssjukdomen. Att beskriva vad som 
är en objektiv dysfunktionell yttring och vad som tillhör demenssjukdomen kan dock vara 
svårt och är värt att ta upp då det kan ha haft inverkan på resultatet. Vad symboliserar till 
exempel apati och depression hos en människa med demenssjukdom- Är det illabefinnande 
eller en dysfunktionell yttring? Som omnämns i resultatsammanställningen framkom det att 
de studerade personerna, genom djurmöten, kunde öppna sig för andra boenden men även till 
personal och att de dessutom började prata om egna djur och minnen de hade kring 
dessa. Detta kan enligt oss ses som både välbefinnande och en positiv funktionell yttring. 
Välbefinnandet skulle då bestå av välbehaget som djuret skapar i mötet, medan den 
funktionella yttringen skulle kunna bestå i att gamla minnen kan återuppväckas. Sådana 
kognitiva funktioner som kanske försvunnit på grund av demenssjukdomen men sedan kunnat 
återuppväckas genom hundmötet. I resultatet har det dock tolkats som positiva effekter på  
välbefinnandet. 
  
Artikelöversikten visar på att djurassisterad terapi haft effekt på stress, oro, irritation, sociala 
interaktioner och utåtagerande beteende. De flesta av artiklarna studerade dock dessa 
beteenden i direkt anslutning till djurmötena, de effekter som setts kan därför inte ses som en 
lösning på denna problematik i stort men absolut som en positiv terapeutisk rehabilitering. 
Lång och korttidsaspekten framkommer dock i alldeles för liten grad för att ett större 
sammanhang ska bli möjligt att se. Endast Edwards & Becks (2002) artikel som undersökte 
effekterna av ett akvarium vid matsalen, tog upp långtidsaspekten som en del i resultatet. 
Effekterna visade sig då vara både psykiskt i minskad nervositet och fysiskt på viktökning. 
Att en viktökning kunde ske är en intressant faktor. Enligt Berkhout, Cools & Van 
Houwelingen (1998) är det viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på människan med 
demenssjukdoms speciella behov under måltiden för att patienten ska få en stadig vikt. 
Kanske kan resultatet i Edwards & Becks (2002) studie därmed beskriva att viktiga speciella 
behov blivit tillfredställda av akvariet. 
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Ruth & Eloniemi (1991), som nämns i bakgrunden, menar på att det behövs mindre boenden 
med speciell inriktning för att möta människor med demenssjukdom, och framförallt de 
personer som har aggressionsproblematik. Att den djurassisterade terapin i denna 
litteraturöversikt visat på positiva effekter skulle enligt oss kunna innebära att personalen nått 
fram till de boende på ett bättre sätt och att det lagts ner extra resurser som inneburit en mer 
anpassad vård. En undran finns om det specifikt är djurterapin som haft en extra god effekt på 
till exempel aggressionsproblematik eller om det helt enkelt är för att mer tid ägnats de 
boende och kunde fylla tomrummet efter en stimulerande aktivitet, oavsett typ. Ytterligare en 
faktor som Ruth & Eloniemi (1991) nämner är att människor med demenssjukdom behöver en 
atmosfär där frånvaro av otrygghet och obehag finns, för att minska oro och aggression. Detta 
kan vara indikationer på hur den djurassisterade terapin ska ges och då återkommer vi till lång 
och korttidsverkan - om denna terapiform ska kunna ge trygghet så spelar självklart 
regelbundenhet och tid in. Det vill säga om mötena med djuren sker regelbundet och 
återkommande eller om det sker under några dagar och sen upphör. En annan aspekt är att 
obehag ska minska och där anser vi att varje individs intressen bör tas i åtanke, om en boende 
till exempel är rädd för djur eller är allergisk så skapas självklart inte behag utan tvärtom och 
då kan en annan terapiform vara att föredra. 
  
Att beskriva välbefinnande utifrån observationer, som oftast studier med demenssjuka 
innebär, är problematiskt och därför har olika former av emotionella yttringar förknippats 
med välbefinnande. Detta är även beskrivit i forskarnas studier. Till exempel Sellers (2006) 
som diskuterar välbefinnandet utifrån hur de demenssjuka personernas förmåga och vilja att 
verbalisera och interagera med människor i omgivningen. Välbefinnandets relation till 
dysfunktionella yttringar visar sig i resultatet ha en viss betydelse. I sammanställningen 
framkommer det att den djurassisterande terapin inte kunde resultera i effekter på de kognitiva 
funktionerna hos patienter som hade svåra demenssymtom med att det däremot kunde ge 
effekter på personernas interaktioner med andra medmänniskor. Om detta nu kan betraktas 
som ett slags välbefinnande innebär detta att människan med demenssjukdom skulle kunna 
känna välbefinnande trots dysfunktionella yttringar. I denna aspekt anser vi att 
artikelsammanställningen har visat på att alternativa terapimetoder kan vara en bra lösning för 
att ge dessa personer mer glädje och välbefinnande i vardagen. En viktig aspekt i detta är att 
lyfta upp de faktorer som den djurassisterande terapin visats ge människor med 
demenssjukdom i vårdarbetet. Djur verkar för många kunna vara ett gemensamt samtalsämne 
som för ihop människor till varandra och dessutom kräver djur ingen verbal förmåga.  
Djurassisterad terapi kan därmed ses som en god metod för att skapa interaktioner och glädje 
men kanske inte passar alla och terapiarbetet måste individanpassas. I de fall djurassisterad 
terapi fungerar kan det ses som en metod att förankra i vårdarbetet. Sammanställningen visar 
även att djur kan påverka fler områden än att skapa glädje och öka interaktioner. Till exempel 
kan ett gemensamt akvarium i närheten av matplatsen öka de studerade personernas  
näringsintag och reducera användningen av näringsdrycker. Näringsdrycker är ofta ett 
nödvändigt ont både för ekonomin och patienter, kan därmed behovet minskas så är det 
verkligen något att förändra i vårdarbetet.   
  
Vägen till att känna hälsa beskrivs även av Eriksson (1996) som ”leka, ansa och lära”. Denna 
del har valts att avslutningsvis tas med i diskussionen då detta kan ses som en förklaring till 
vad som får oss att känna hälsa/ välbefinnande enligt hälsokorsets teori. I denna uppsats 
problemformulering ställer vi oss frågan om djurassisterad terapi verkligen leder till en 
förbättrad hälsa och vilka skillnader och likheter som kan yttra sig vad gäller detta.  I den 
aspekten har denna litteraturstudie kunnat antyda på att djurassisterad terapi är en bra metod 
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för att uppnå hälsa. Enligt de granskade artiklarna beskrivs till exempel att personerna som 
studerats uttrycker en glädje åt att träffa hundarna som ingick i studien och självförtroendet 
som infann sig genom att de fick ge kommandon och ta hand om hundarna. Detta har påvisats 
i tidigare forskning av Wells (2007) som menar att hunden kan ha ett terapeutiskt värde för 
människan och ge välbefinnande, vilket skänker mer soliditet till resultatet i denna studie. Att 
ta hand om hundarna verkade inte endast innebära minnen utan även ett lärande- att kunna 
visa ömhet, och få känna sig behövd. Detta skulle kunna betyda att den djurassisterande 
terapin medförde ett lärande, men även ett ”ansande” och lekande. Skillnader sågs i 
artiklarnas tidsaspekt, det vill säga hur den djurassisterade terapin förändrades både under 
försöken och efter. Det framkom att den djusassisterade terapin avtog i olika grad efter att den 
avslutats och i till exempel Kawamuras (2007) studie sågs en degradering av effekten redan 
efter halva undersökningsperioden.  
 
Slutligen kan det därför sägas att positiva effekter på hälsan kunnat ses i olika grad med olika 
tidsaspekter. All form av allternativa terapimetoder riktar sig dock till individen och all terapi 
passar inte alla. Alla människor med demenssjukdom kommer således inte ha positiva 
effekter av djusassisterad terapi vilket det måste tas hänsyn till. 

7.2 Metoddiskussion  

Metoden som valdes till denna uppsats är en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar med 
kvantitativ inriktning. Valet av metod känns relevant då utbudet av tidigare forskning, med 
syftet att undersöka den djurassisterade terapins verkan, är begränsat. Valet gör att vi på ett 
strukturerat och beskrivande sätt kan få en översikt av den forskning som finns idag och 
utefter detta även få en översikt av framtida forskning (Friberg, 2006). I denna studie har 
fokus endast legat på likheter och skillnader i resultatet. Anledningen är främst på grund av 
syftet, som innebär att utforska det vårdvetenskapliga perspektivet avgörande människan och 
hälsan. En större fokus på metodologi skulle enligt oss ha resulterat i att människans hälsa 
inte hamnat i fokus. En annan orsak är att en mer övergripande översikt skulle vara för 
tidskrävande. I framtida studier kan det dock vara av vikt att även utforska metodologi då de 
olika tillvägagångssätten självklart speglar resultatet. En sådan genomgripande studie hade 
antagligen ökat validiteten, då flera faktorer i metodologi kan påverka resultatet. Kanske 
använde forskarna sig till exempel av för strama mätinstrument som inte fokuserade på 
helheten tydligt nog. En översikt som visar på vilka mätinstrument som lämpar sig bäst för att 
undersöka hälsan hos personer som mottar djurassisterad terapi hade varit positivt och utgör 
möjligen en svaghet i denna litteraturöversikt. Att ha använt Fribergs (2006) 
metodbeskrivning av en litteraturöversikt har varit positivt på grund av den tydliga och 
strategiska beskrivningen, med andra ord har den varit lättsam att använda som mall. De 
negativa aspekterna med denna metodbeskrivning är istället att ingen djupare analys har 
kunnat göras, utan resultatet som metoden kommit fram till kan istället bara ses som en 
sammanfattning av dagens forskning.  

I uppsatsen har urvalet skett efter granskning av artiklarnas relevans. Metodologi granskades 
vid urvalet och studier med passande syfte, tydlig teoretisk förankring och tydlig 
metodbeskrivning valdes. Att välja kvantitativa artiklar som grund till denna litteraturstudie 
var inte ett aktivt val, i första hand prioriterades kvalitativa artiklar då vi ansåg att dessa 
kunde belysa upplevelser bäst. Det visade sig dock att den forskning som var mest relevant 
för vårt syfte i själva verket var kvantitativa studier och därför valdes dessa ut. Hur denna 
aspekt påverkat resultatets validitet går att ses ur flera synvinklar men då artiklarna 
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analyserats efter att upptäcka likheter och skillnader anser vi att risken för att viktig 
information försvunnit från artiklarna är liten, med andra ord har ingen information uteslutits.  

Att sedan en hel del likheter hittats från artiklarna ser vi som positivt då detta betyder att 
forskarna antagligen mätt liknande egenskaper och tittat på förändringar i beteendet som har 
varit aktuella för just vårt syfte. Ytterligare en aspekt vad gäller analysering av artiklar är hur 
vår egna förförståelse spelat in i resultatet och även hur objektiviteten framställt. Vad gäller 
förståelse finns det hos båda ett intresse av djur och även för alternativa vårdmetoder, om 
detta påverkat resultatet kan ses ur fler synvinklar. Intresset har haft en direkt påverkan 
eftersom det var detta intresse som låg i botten till val av studie, dels är vår upplevelse av djur 
sedan tidigare god vilket kanske inte överensstämmer med andra människors. Vi anser trots 
allt att risken för att detta skett är liten då litteraturöversikten huvudsakligen grundar sig i en 
undran om djur kan ha en god effekt på människor med demenssjukdom, då fokus har legat 
på att utreda svaret istället för en bekräftelse på någon förbestämd tanke. Vad gäller 
generaliseringsbarhet i resultatet är mängden granskade artiklar antagligen för liten för att 
resultatet ska kunna ge någon slags sanning för djurassisterad terapi i sin helhet, dock tror vi 
att det kan vara en fingervisning till framtida forskning. Vad gäller begreppet validitet anser 
vi att resultatet till denna översikt kan ses som validerbart, utifrån de aspekter som nämns 
ovan. Resultatet bör alltså ses som en sammanfattning av dagens forskningsläge. 

  

Texterna tog alla upp djurassisterad terapi ur olika synvinklar. Det fanns mycket material 
inom ämnet men eftersom denna litteraturöversikt koncentrerade sig på människor med 
demenssjukdom minskades antalet drastiskt och valet av artiklar påverkades till stor del av 
tillgången. En grundligare förstudie där en mer förekommande grupp valts skulle ha kunnat 
vara en alternativ väg. Studien var från början koncentrerad till endast vårdhundar men efter 
de första genomgångarna av artiklar visade det sig att majoriteten av forskarna inte valt att 
specifikt beskriva hundens inverkan utan har använt det mer abstrakta begreppet 
”djurassisterad terapi”. En annan anledning är även att avgränsningen till endast hundar skulle 
innebära att artiklar fick prioriteras bort vilket vi inte ville göra, mycket på grund av det 
begränsade utbudet av forskning. Om mer forskning finns tillgänglig i framtiden kan dock 
detta leda till att jämförande studier, med fokus på vilken djurassisterad terapi som ger störst 
resultat, utföras - vilket hade varit mycket intressant och kanske skulle kunna vara en tråd att 
spinna vidare på inför framtida litteraturstudier. 

  
En aspekt som är viktig att lyfta fram berör forskningsmetoderna som använts i studierna. Vid 
analyseringen av studierna framkom det att forskarna hade studerat beteendena hos de 
personer som ingick i studien i samband med djurassisterad terapi under olika lång tid, något 
som kan ha präglat resultatet. Zisselman (1996) kom till exempel fram till att terapin inte hade 
haft effekter på beteenden nämnvärt, förutom irritationsskalan, men hade endast utfört studien 
under fem dagar. Medan Kawamura m.fl. (2007), som genomförde sin studie under tolv 
månader, fann att välbefinnande och kognitiva förmågor tenderade att öka under de 
sammanlagda tolv månaderna. Detta kan vara indikationer på att metoden har spelat in i 
resultaten och att tidsperioden för att testa djurassisterad terapi kan vara avgörande. Fler 
studien som fokuserar på korttids- och långtidsverkan bör med andra ord utföras.   
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7.3 Etikdiskussion  

En viktig aspekt att nämna är att studierna som använts till denna uppsats är engelskspråkiga 
artiklar som vid analysen tolkats till svenska ord. Detta är en faktor som kan ha betydelse om 
begreppen som forskarna använder inte har översatts på ett korrekt sätt. Speciellt viktigt är 
den värderingsfria texten som bland annat Olsson & Sörensen (2001) betonar som viktiga 
forskningsetiska krav. För att bemöta detta har forskarnas förklaringar på specifika beteenden 
används och på detta sätt har vissa mer omfattande engelska ord kunnat tolkas. En annan 
forskningsetisk aspekt är att vi analyserar bearbetat material och att vi inte har full insyn i de 
etiska aspekterna som varje forskare utfört i sina studier, vilket kan vara en nackdel för oss. 
Vi utgår dock från att studierna utförts på ett etiskt korrekt sätt och vi behandlar data med 
samma respekt som om den vore obearbetad, med andra ord ingen förvrängning av 
verkligheten. 

8. Fortsatt forskning 

En viktig fråga enligt Friberg (2006) är funderingen kring vilken roll resultatet kan ha för att 
öka förståelsen för det praktiska vårdarbetet, men även vad resultatet kan ha bidragit med och 
vilka frågor som väckts utifrån resultatdelen. För att resultatet skall ha hög validitet måste det 
dock först styrkas med en mycket god bakgrund. Denna uppsats besvarar genom en 
litteraturöversikt vad djurassisterad terapi har för effekter på hälsan hos människor med 
demenssjukdom. Hälsa är dock subjektivt. I denna litteraturöversikt har hälsa avgränsat sig till 
Erikssons (1996) syn på hälsa använts som referensram. Men att säga att den jämförelsen är 
möjligt är ett antagande. Ett antagande som visserligen känns fullt adekvat men som skulle 
stärkas mer av en fortsatt studie om människor med demenssjukdoms hälsa. Därför anser vi 
att fortsatta studier på specifikt hälsan hos demenssjuka skulle göra validiteten betydligt större 
och ge en ännu bättre bakgrund till liknande arbeten i framtiden.  
 
En annan aspekt som inför framtiden skulle behöva studeras mer är vilka människor som 
lämpar sig bäst för denna form av terapi. Om ett tidigare djurintresse har betydelse eller om 
det är speciella beteenden som lämpar sig bättre än andra, till exempel depressiva symtom 
framför aggressiva eller att glädjen för stunden påverkas mer än själva välbefinnandet. Flera 
av dessa frågetecken skulle behöva forskas på i framtiden. Ytterligare en faktor är betydelsen 
av tid för den djurassisterade terapin, vissa studier har utförts under några dagar medan andra 
under några månader eller till och med ett år. Att utforska betydelsen av detta skulle kanske i 
framtiden betyda att fler studier lyckas se både lång- och korttidsverkan av den 
djurassisterade terapin på ett mer generellt sätt. 

9. Slutsatser  

Syftet i denna litteraturöversikt var att undersöka vad djurassisterad terapi har för effekter hos 
människor med demenssjukdom. För att kunna göra detta gjordes en litteraturöversikt över tio 
stycken studier som använt sig av en kvantitativ metod och redovisat sitt resultat genom olika 
mätinstrument. Slutsatserna av detta är att den djurassisterade terapin har resulterat i flera 
olika beteendeförändringar vad gäller välbefinnande, olika former av positiv respons, 
depression och apati samt funktionella/ kroppsliga förändringar. Förändringarna har till 
största del varit goda framförallt vad gäller den positiva responsen i möten med djuret, som 
oftast varit en hund. De sociala interaktionerna ökade och de boende som ingått i den 
djurassisterade terapin ofta började prata både med hunden och med personal eller hundförare. 
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Om denna form av terapi har en effekt på de kognitiva funktionerna som i denna studie 
beskrivs som kroppsliga funktioner är fortfarande oklart. Vissa av de granskade studierna 
tyder på att dessa skulle ha förbättrats samtidigt som andra säger att de svåra kognitiva 
förändringar hos människan med demenssjukdom faktiskt kan hindra djurmötets inverkan 
samtidigt som de kognitiva dysfunktionerna inte förändrats. En slutsats av detta kan vara att 
valet av att använda djurassisterad terapi måste vara baserat på individuella förutsättningar 
hos personen i fråga, om mottaglighet finns och att en positiv respons yttrar sig. Om detta 
finns, visar studierna på att både trygghet, välbefinnande och glädje kan yttra sig - med eller 
utan funktionella dysfunktioner, vilket skulle vara indikationer på att den djurassisterade 
terapin faktiskt kan ha effekter på människan med demenssjukdoms hälsa  

  



 

 

 

22

Referenslista  

Adams, N. (2010). Merop pavlides: animal-assisted therapy intervention for individuals with 
autism. Journal of autism & developmental disorders, Vol. 4. 

  
Banks, M & Banks, W. (2002). The effects of animal-assisted therapy on loneliness in an elderly 

population in longterm care facilities. Journal of Gerontology: Medical Sciences. Vol, 57. 
 
Barker, S & Dawson, K. (1998). The effects of Animal-assisted therapy on anxiety ratings of 

hospitalized psychiatric patients. Psychiatric services, Vol. 49.    

 
Beck-Friis, A., Strang, P & Beck-Friis, B. (2007). Hundens betydelse i vården – erfarenheter och 

praktiska råd. Gothia Förlag AB. Stockholm.  
 
Begret, B., Ekeberg,Q & Braastad, B. O. (2008). Animal-assisted therapy with farm animals for 

persons with psychiatric disorders:effects on self-efficacy, coping ability and quality of life, 
a randomized controlled trial. Clinical Practice and epidemiology in Mental Health, Vol. 

44. 
 

Berkhout, M., Cools, H & Van Houwelingen, H. (1998) The relationship between difficulties 
in feeding oneself and loss of weight in nursing- home patients with dementia. Age and 

Agein, Vol. 27.  

Björlin, G., Basun, H., Beck-Friis, B., Ekman, L-S., Englund, E & Eriksdotter Jönhagen. (2004). 
Om demens-  Klinisk bild, utredning, vård och omvårdnad. Liber AB. Stockholm                

  
Cohen-Mansfield, J & Billig, N. (1986). Agiated behaviors in the elderly. “A conceptional review. 

J Am Geriatr Soc, Vol. 34. 

 
Colombo, G., Dello Bueno, M., Smania, K., Raviola, R & De Leo D. (2006). Pet therapy and 

institutionalized elderly: A study on 144 cognitively unimpaired subjects. Archives of 

Gerontology and Geritics, Vol. 42. 
 

Edberg, A-K. (2002). Kap 4,6. I: Edberg, A-K., Kihlgren, M., Rahm Hallberg, I., Sjöbeck, B.,  
Normann, K & Zingmark, K.  Att möta personer med demens. (s.27-35).  Studentlitteratur: 
Lund.  

 
Edwards, E & Beck, M. (2002). Animal-Assisted Therapy and nutrition in Alzheimers Disease. 

Western Journal of Nursing Research, Vol. 24. 
  
Eriksson, K. (1996). Hälsans idè. Liber utbildning AB, Stockholm. 
 
Faxèn-Irving, G., Andrèn-Olsson, B., Geijerstam, A., Basun, H & Cederholm, T. (2002). The 

effect of nutritional intervention in elderly subjects residing in group living for the 
demented. European journal of clinical nutrition, Vol. 56. 

Fratiglioni, L & Von Straus, E. (2007). Multisjuklighet och demens Vad kan förebyggas?. 

Elanders, Vällingby. 
  
Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. Dags för uppsats- vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten.  Lund: Studentlitteratur. 



 

 

 

23

 
Greer, K., Pustay, K., Zaun, T & Coppens, P. (2002) A comparison of the effects of toys versus 

live animals on the communication of patients with dementia of the Alzheimer`s type. 
Clinical Gerontologist, Vol. 24. 

 
Kawamura, N., Niiyama, M & Niiyama, H. (2007). Long-term evaluation of animal-assisted 

therapy for institutionalized elderly people: a preliminary result. Japanese Psychogeriatric 
Society, Vol. 7. 

 

Koracs, Z., Kis, R., Ròzsa, S & Ròzsa, L. (2004) Animal-assisted therapy for middle-aged 
schizophrenic patients living in a social institution. A pilot study. Clinical Rehabilation, 

Vol. 18. 

Lyktetsos, C., Steinberg, M., Tschanz, J., Norton, M., Steffens, D & Breitner, J. (2000) 
Mental and Behavioral Disturbances in Dementia: Findings From the Cache County 
Study on Memory in Aging. Am J Psychiatry, Vol. 5. 

Marx, M., Cohen-Mansfield, J., Regier, G., Dakheel-Ali, M., Srihari, A & Thein, K. (2010). The 
Impact of Different Dog-related Stimuli on Engagement of Persons With Dementia. Am J 
Alzheimers Dis Other Demen, Vol. 25. 

McCabe, B. W., Baun, M. M., Speich, D & Agrawal, S. (2002) Resident dog in the Alzheimer’s 
special care unit. Western Journal of Nursing Research, Vol. 24. 

   
Motomura, N., Yagi, T & Ohyama, H. (2004). Animal assisted therapy for people with Dementia.  

Psychogeriatrics, Vol.  4. 
 
Norling, I. (2002). Djur i vården. Om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, 

egenvård och oberoende, avlasta och förbättra vård och omsorg, sänka vårdkostnader och 

förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö. Kommunals vakt, Stockholm. 
 

Olsson, H & Sörensen, S. (2001). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 
Stockholm: Liber. 

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

residential care settings, a review. Journal of psychiatric and mental health, Vol. 13. 
  
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, Vol. 18. 

  
Ruth, J-E & Eloniemi, U. (1991). Omvårdnad vid demens. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Solna.       
  
Sellers, D. (2006). The evaluation of an Animal Assisted Therapy Intervention for Elders with 

dementia in Long-Term care. Activities, Adaption & Aging, Vol. 30. 
    
Skovdahl, K., Edberg, A-K., Kihlgren, M., Rahm Hallberg I., Sjöbeck, B., Normann, K & 

Zingmark, K.  Att möta personer med demens. Studentlitteratur: Lund.  
 
Wells, D. (2007). Domestic dogs and human health: An overview. British journal of health 

Psychology, Vol. 12. 



 

 

 

24

William, E & Jenkins, R. (2008). Dog visitation therapy in dementia care: a literature review. 
Nursing older people, Vol. 20. 

  
Wimo, A & Sandman, P, O. (1999). Demensvård för nästa sekel. Elanders Graphic Systems, 

Angered. 
  
Zisselman, M, H. (1996). A pet therapy intervention with geriatric psychiatric inpatients. 

American journal of Occupational Therapy, Vol. 50. 



 

 

 

25

Bilaga 1. Artikelmatris  

Författare  Land/Stad Titel Syfte Metod 
Colombo, Dello 
Bueno, Smania , 
Raviola & De Leo. 
  

Irland 2006 Pet therapy and 
institutionalized 
eldeerly: A study on 
144 cognitively 
unimpaired sujects 
  

Syftet var att 
bedömma om 
djurassisterad terapi 
hade en positiv effekt 
på fysisk hälsa och 
livskvalitet. 

144 människor deltog i studien. 
Studien gick till så att 
försökspersonerna delades upp i 
tre grupper. En tredjedel fick en 
fågel som del i en djurassisterad 
terapi, en del fick en växt och 
den sista tredjedelen fick 
ingenting.  
Obsevationstiden var tre 
månader. Den kogniativa 
statusen mättes genom (MMSE) 
Mini mental state examination. 
För att undersöka subjektiva 
uppfattningar om livskvalitet 
användes leipad II shortversion 
och för att undersöka 
förekomsten av psykiska 
förändringar användes en (BSI) 
brief symtom inventori. 

Sellers USA 2006 ”The evaluation of an 
Animal-Assisted 
Therapy Intervention 
for Elders with 
Dementia in Long-
Term Care” 

Syftet är att utforska 
djurassisterad terapi 
på det sociala och 
oroliga beteendet för 
äldre dementa i 
långvården. 

4 personer valdes ut att delta i 
studien. De var även 
dokumenterade med oroligt 
beteende enligt Minimum Data 
Set (MDS). De var även 
snarlika enligt Mini Mental 
State Examination (MMSE). 
Studien hade en ” single cases” 
med exprimerande design och 
varade under 28 dagar då 5 st 
möten/ 15 min vardera hölls. 
Instrumenten som användes 
under analysen var ”agiated 
Behavior Mapping Instrument” 
(ABMI) samt ”Social Behavior 
Observation Checklist” 
(SBOC). 

Edwards & Beck USA 2002 Animal-Assisted 
therapy and nutrition 
in Alzeimer´s Disease 

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
djurassisterad terapi 
specifiserat till 
närvaron av ett 
akvarium påverkade 
näringsintag och vikt 
hos individer med 

Alzeimers sjukdom.  
  

Tre avdelningar deltog i 
studien, en fungerade som 
kontroll grupp. Studien sträckte 
sig fyra veckor före och sex 
veckor efter perioden då det 
faktiska akvariumet befann sig 

på avdelningarna. Metoderna 

utgjordes av vägning av maten 
före och efter förtäring samt 
kontroller av vikt en gång i 
veckan. 

Greer, Pustay, Zaun 
& Coppens. 

USA 2002 A Comparison of the 
effects of toys versus 
live animals on the 
communication of 
patients with 
dementia of the 
alzheimers type. 

Syftet med studien var 
att ta reda på hur 
katten kan stimulera 
den verbala 
kommunikationen hos 
demenssjuka personer 
jämfört med en 
leksakskatt. 

6 stycken kvinnor med 
demenssjukdom kategoriserat 
efter Mini Mental Status 
Examination deltog i studien. 
Den verbala kommunikationen 
kvantifierades efter antal ord 
och meningsfull information. 

Kawamura, Niiyama 
& Niiyama 

Japan 2007 ”Long-term 
evaluation of animal 
assisted therapy for 
institutionalized 
elderly people:a 
preliminary result” 

Syftet är att undersöka 
de psykologiska 
behavioralistiska 
aspekterna av 
djurassisterad terapi 
bland äldre personer 
som befinner sig inom 

10 personer deltog i studien, 9 
av dessa kvinnor. 6 stycken 
hade vaskulär demens och 4 st 
med svårigheter att klara av det 
vardagliga livet. Samtliga 10 
medverkande hade 
psykologiska problem med 
”behavioral problems”. I 
studien arbetade forskarna med 
individuella mål i 
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långvården överenskommelse med 
personalen. Hundbesöket höll 
på i ca 2 timmar, 2 gånger i 
månaden under en 12 månaders 
period. Deltagarna kunde då 
leka med/ och mata hundarna 
men även andra aktiviteter. 
Mental Function Impairment 
Scale, MENFIS skalan, 
användes som mätredskap och 
den japanska versionen av 
GBS- skalan, GBSS-J, för att 
mäta intellektuella funktioner, 
spontan aktivitet samt 
emotionella funktioner. 

Marx M, Cohen-
Mansfield J, Regier 
G, N, Dakheel-Ali M, 
Srihari A och Thein 
K. 

USA  2010 The Impact of 
Different Dog-related 
Stimuli on 
Engagement of 
Persons With 
Dementia.  

Syftet är att påvisa 
empiriska resultat på 
effektiviteten av 
animal assisted 
therapy i vården av 
demenssjuka 
personer. 

56 personer deltog i studien. En 
skala, ANOVA användes för att 
mäta förändringar under dagliga 
aktiviteter, ADL. 
 
Den kognitiva funktionen 
mättes med en MMSE (mini 
mental state examination). 
  
De gjorde även observationer 
utefter en skala 1-5 där 
reaktioner av den 
djurassisterade terapin mättes. 
Där 1 var låg respons. 

McCabe, Baun, 
Speich och Agrawal 

USA 2002 Resident dog in the 
Alzeimer´s special 
care unit 

Syftet med studien var 
att undersöka ifall 
djurassisterad terapi 
kunde påverka 
mätdata såsom 
aggresivitet, 
irrationella beteenden, 
sömn, olämpliga 
beteenden, irritation 
och aggressiva 
beteenden hos 

 alzeimerssjuka.  

Studien pågick en gång i veckan 
under fyra veckor, 22 
inneliggande patienter med 

Alzeimers deltog. Använde sig 
av en Nursing Home Behavior 

Problem  Scale (NHBPS) samt 
kontroller av läkemedelsintag 
på avdelningen. 
 

 

Motomura, Yagi & 

Ohyama. 2004 

Japan 2004 ”Animal Assisted 
therapy for people 
with dementia” 

Syftet är att 

undersöka vilken 
betydelse 
djurassisterad terapi 
kan ha, på bland annat 
irritationsskala, 
depression och apati, 
för demenssjuka 
kvinnor. 

En studie på 8 kvinnor med 
demens som bor i ”nursing 
homes”. 4 st med alzheimers 
sjukdom och 4 st med vaskulär 
demens. Dessa fick under 4 
dagar med besök på 1 
timme/dag träffa 2 stycken 
hundar från organisationen 
”Japanese rescue Association” 
och under besöken fick de både 
ge hunden kommandon och 
prata/klappa med den. De fick 
även tillfälle att observera 
hundföraren och prata med 
denna. Skalor som användes var 
”Geriatric Depression Scale” 
GDS, ”Physical Self-
Maintenance Scale” PSMS samt 
”Mini Mental State 
Examination” MMSE. 

Richeson New England 2003 “Effects of animal 
assisted therapy on 
agiated behaviors and 
social interactions of 
older adults with 
dementia” 

Syftet är att undersöka 
hur djurassisterad 
terapi kan påverka 
demenssjuka personer 
med ”störande” 
beteende 

En pilotstudie bestående av 15 
personer (14 kvinnor) som har 
lagt fokus på djurassisterad 
terapi och dess inverkan på 
demenssjukas uppförande och 
sociala interaktioner. Detta 
under en 9 veckors period 
måndag-fredag i två olika 
”nursing- homes”. Detta har 
mätts under 3 faser nämligen; 
A.Post test B. Efter tre veckors 
intervention. C. Tre veckor efter 
att interventionerna med 
hundarna avslutats. I 
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interventionen fick de 
demenssjuka vara engagerade i 
aktiviteter med hunden men 
även komma ihåg namn och 
prata/röra hunden. I processen 
ingick 2 medlemmar från 
”therapeutic recreation 
department”, 1 terapihund samt 
en förare. De viktigaste 
skalorna som använts var 
MMSE, Driven-Dementia-
Compromised Behavior (NDB) 
samt Cohen-Mansfield Agiated 
Inventory (CMAI). 

Zisselman. Philadelphia 1996 “A pet therapy 
intervention with 
geriatric psychiatric 
inpatients” 

Syftet I studien är att 
utreda djurassisterad 
terapi på patienter 
inom psykiatrin 

En pilotstudie på 58 stycken 
som jämfördes med en 
kontrollgrupp som fick pröva på 

gympa  istället för djurmöten. 
Resultatet jämfördes före/efter 
hundbesöket. Studien höll på i 5 
dagar och patienterna fick då 
träffa hunden i ca 1 timme per 
dag. De blev även uppmanade 
att prata om egna erfarenheter 
med djur. Moses-skalan 
användes som bedömningsskala 
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