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Äldre personer utgör en stor del av befolkningen och åldersrelaterade sjukdomar 
ökar i takt med att den äldre befolkningen ökar. I Sverige finns det 2,3 miljoner 
människor som är över sextio år varav 140 000 har en demensdiagnos. Syftet med 
denna litteraturstudie var att undersöka om och hur sällskapsdjur kan påverka 
äldre personer med eller utan demenssjukdom. Genom att följa Goodmans sju steg 
gjordes en systematisk litteraturstudie. Litteratursökningen skedde i PubMed 
CINAHL och PsycINFO där 11 vetenskapliga kvantitativa artiklar inkluderades. 
Analysen av dessa artiklar resulterade i fyra kategorier: minskat problembeteende, 
fysiska faktorer, psykiska faktorer och meningsfull aktivitet.  Det framkom att 
äldre, med eller utan en demensdiagnos, som kom i kontakt med sällskapsdjur 
eller vid djurterapi uppvisade positiva förändringar. Dock ter det sig som om det 
krävs fler studier av kvalitativ karaktär för att få en djupare förståelse inom 
området.  

Nyckelord: Sällskapsdjur, Djurterapi, Äldre, Demens, Äldreboende, Åldrande. 
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INLEDNING 
Antalet äldre personer i världen ökar och med det också behovet av vård för äldre 
(SCB, 2008a). Författarna till föreliggande litteraturstudie har under sin 
verksamhetsförlagda utbildning sett att sällskapsdjur ter sig kunna påverka äldre 
personer. både.  Dock krävs fler studier för att få djur introducerade i vården och 
bli erkända begrepp när det handlar om att öka livskvalitén för äldre (Perkins, 
Barlett, Travers & Rand, 2008). Äldre vårdtagare kan uppleva att deras 
sällskapsdjur får dem att må bättre psykiskt genom att lysa upp vardagen, lyfta 
fram minnen och få dem att tänka på annat än sin sjukdom. Detta kan också bidra 
till att vårdtagarnas anhöriga släktingar mår bättre i vetskap om att vårdtagarna 
har det bra (Velde, Cipriani & Fisher, 2005). I Sverige så är implementeringen av 
djur i vården ett hög aktuellt ämne. Bland annat så diskuteras det av Ström (2009) 
i en artikel i Dagens Nyheter där det belyses att personer med sällskapsdjur lever 
längre, mår bättre både fysiskt och psykiskt och är dessutom friskare.  I samma 
tidskrift så diskuterar även Lerner (2008) att en större satsning på djur och natur i 
den svenska sjukvården skulle kunna vara viktiga inslag i vården av äldre med 
demens. Trots detta så ter det sig som om mer kunskap behövs innan sällskapsdjur 
introduceras i vården i en större utsträckning än idag. 

 

BAKGRUND 
Den äldre befolkningen 
I Sverige finns det cirka 2,3 miljoner människor över sextio år (SCB, 2008b). Den 
äldre befolkningen ökar och med åldern risken att drabbas av åldersrelaterade 
sjukdomar (Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen har vid flera tillfällen 
konstaterat att äldre personer tillhör gruppen som främst drabbas av psykisk 
ohälsa. De ökade psykiska besvären kommer därmed sannolikt att öka i takt med 
att den äldre befolkningen ökar (Socialstyrelsen, 2009). De vanligaste psykiska 
problemen hos äldre är ängslan, oro, ångest och sömnproblem (Socialstyrelsen, 
2010). Socialstyrelsen anser att det krävs åtgärder för att behandla dessa problem 
(Socialstyrelsen, 2009). Det naturliga åldrandet innebär en progressiv förändring 
av de fysiologiska funktionerna som försämrar en persons förmåga att behålla sin 
homeostas. Med detta menas att äldre personer har en ökad känslighet att drabbas 
av sjukdomar (Dehlin & Rundgren, 2007)  

En av de sjukdomar som inte hör till det naturliga åldrandet är demens och cirka 
140 000 personer i Sverige har idag en demensdiagnos (Dehlin & Rundgren, 
2007). Demens är ett samlingsnamn för olika symtom som tyder på att vissa 
hjärnfunktioner har försämrats, exempelvis minnes- och orienteringsförmåga samt 
talfunktioner (ibid). Demenssjukdomar är progredierande och leder till döden, 
men dessförinnan kan de innebära svåra psykiska och sociala handikapp (Larsson 
& Rundgren, 2003). Den vanligaste typen av demenssjukdom är Alzheimers 
sjukdom som drabbar två tredjedelar av dem som får diagnosen demens 
(Abrahamsson, 2003).  

Anpassad aktivitet i äldreomsorgen 
Många äldre personer blir hälsomässigt sämre och tanken på att flytta in till ett 
äldreboende känns inte lockande. De föreställer sig en miljö där de befinner sig 
bland främlingar och ser sig inte själva passa in. Flytten från det egna hemmet och 
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den invanda miljö kan betyda att den äldre personen känner att denne förlorar 
kontrollen av både sin identitet och privata sfär (Redfern, 2001). Enligt SOU 
(2008:51) ska äldreomsorgen formas av ett förhållningssätt som gör det möjligt 
för äldre människor att fortsätta leva sitt liv utifrån sin personlighet och identitet. 
Därför är det viktigt att höja kvalitén inom äldreomsorgen (ibid). Val av aktivitet 
bör anpassas till varje individ, vilket kan skilja sig mycket beroende på personens 
intressen och vilken årstid det är. Eftersom de flesta människor har en anknytning 
sedan barndomen till djur och natur kan en givande händelse för många äldre vara 
att träffa och vara i närhet av sällskapsdjur (Abrahamsson, 2003).  

Sällskapsdjur som vårdare 
Nationalencyklopedin (2010) definierar sällskapsdjur som de djur som endast 
hålls som sällskap utan att fylla någon annan funktion. Användning av 
sällskapsdjur är dokumenterat så tidigt som 1792 då Florence Nightingale såg 
värdet av djur i vården. Under de senaste 40 åren har djurterapi blivit ett alltmer 
erkänt begrepp inom vården (Hooker, Holbrook Freeman & Stewart, 2002). 

Litteraturen beskriver att det är troligt att det kan finnas många fördelar med att ha 
sällskapsdjur i vården för personer både med och utan demenssjukdom. Norling 
(2002) skriver att hundar kan fungera som terapeuter, att de alltid finns för att 
lyssna, förstå och trösta. De kommunicerar endast genom att avläsa och signalera 
kroppsspråk, alltså icke-verbal kommunikation. Denna kommunikation har yttrat 
sig genom att terapihundar har hindrat personer med demens från att ”sluta in sig” 
från omvärlden, genom att fånga deras uppmärksamhet (Katsinas, 2001). 
Förbättringar med djurterapi har uppmärksammats på många olika plan, 
vårdtagarna kan må bättre vilket i sin tur kan bidra till en lugnare avdelning 
(Perkins et al., 2008; Bulette Coakley & Mahoney, 2009). Studier visar att 
vårdtagare kan bli mer aktiva och öka sin kommunikation (Prosser, Townsend & 
Staiger, 2008; Katsinas, 2009). Sällskapsdjur kan även bidra till att människor 
känner sig mindre ensamma och är ofta ett självklart samtalsämne. De kan ge sina 
ägare något meningsfullt att göra på dagarna (Sable, 1995), och kan därför bidra 
till att ägarna mår bättre både psykiskt och socialt (Siegel, 1990). Terapi med djur 
eller besök av sällskapsdjur kan innebära ett meningsfullt avbrott i den annars så 
förutsägbara vardagen på ett boende (Prosser et al., 2008; Velde et al., 2005; 
Bulette Coakley & Mahoney, 2009).  Det finns studier (Prossner et al., 2008; 
Katsinas, 2009) som indikerar att närvaron av sällskapsdjur på vårdboende 
förbättrar minnet då det i dessa studier visade sig att vårdtagarna kunde hålla reda 
på veckodagarna genom att de kom ihåg när hunden senast varit på besök.  

Djurterapi kan användas som ett psykosocialt verktyg för personer med demens 
(Filan & Llewellyn-Jones, 2006; Perkins et al., 2008). Studier har visat att 
djurägare har färre läkarbesök än de som inte har sällskapsdjur (Siegel, 1990). 
Dessutom visar studier att många djurägare känner ett starkt band till sitt 
sällskapsdjur och att sällskapsdjur accepterar människan utan fördomar och får 
ägaren att känna sig älskad, därför kan en hund betyda säkerhet för en äldre 
person i vardagen (McNicholas et al., 2005; Sable, 1995). Hunden kan agera som 
katalysator genom att vara en inbjudande kontakt vid promenad, den fungerar då 
som en social försäkring genom att bevara ägarens kontakt med medmänniskor 
(McNicholas & Collis, 2000; Sable, 1995). Hunden som sällskapsdjur har visat en 
bra förmåga att skänka ett känslomässigt välmående, inte bara genom vissa 
perioder, utan genom hela livet. Enligt majoriteten av djurägare är hundar det 
sällskapsdjur som ger mest tillit och sällskap (Sable, 1995).  
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Av anledning till sällskapsdjurs betydelse för sina ägare borde denna variable 
finnas med i välkända longitudinella studier för att få fram en mer vetenskaplig 
aspekt inom området. Ingen kommande studie om människors hälsa bör ses som 
tillförlitlig om djuren de delar sitt liv med inte är inkluderade (Beck & Katcher, 
2003).  

Djurterapi 
Hälso- och sjukvårdspersonal kan genom eget intresse ta med sina privat ägda 
sällskapsdjur till arbetet på en vårdavdelning. Det händer även att äldreboenden 
adopterar sällskapsdjur som då får ett permanent hem på avdelningen. 
Vårdtagarna får ibland ta med sina egna sällskapsdjur när de flyttar in på ett 
äldreboende, detta gäller främst katter. När det gäller terapi med sällskapsdjur 
använder terapeuter främst terapihundar, som oftast är utbildade och registrerade 
(Dono, 2005). I Sverige finns det registrerade terapihundar inom olika 
organisationer, dit intresserade kan vända sig för att få hjälp med olika typer av 
rehabilitering (Gustafsson, 2010; Assistenthunden, 2010; Svenska 
Terapihundsföreningen, 2009).  På äldrevårdsavdelning kan vårdtagarna få 
klappa, borsta och eventuellt gå ut med sällskapsdjuret. Detta kan även tränas på 
en demensavdelning eller avdelning för patienter som har andra motoriska besvär 
då de får motivation till träning (Dono, 2005). 

Mål med djurterapi 
Terapeutiska mål med djurterapi på äldre personer är främst psykiska: 

• Ökad verbal kommunikation 

• Ökad medverkan i aktiviteter 

• Minskad oro 

• Ökat självförtroende 

• Ökade kognitiva funktioner så som uppmärksamhet och intresse (Dono, 
2005). 

 

SYFTE 

Att undersöka befintlig kunskap om och hur sällskapsdjur kan påverka äldre 
personer med eller utan demenssjukdom.  

 

METOD 
Föreliggande systematiska litteraturöversikt gjordes enligt Goodmans 7 steg för 
att finna och bedöma befintlig vetenskaplig litteratur (Willman & Stoltz, 2002; 
Goodman, 1993).  

1. Precisera problemet för utvärderingen 

2. Precisera studiernas inklusions- och exklusionskriterier 

3. Formulera en plan för litteratursökningen 
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4. Genomföra litteratursökningen och samla in de studier som möter 
inklusionskriterierna 

5. Tolka bevisen från de individuella studierna 

6. Sammanställ bevisen 

7. Formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet 

Författarna har även studerat systematiska litteraturstudier för att få en fördjupad 
kunskap. 

Steg 1. Precisera problemet för utvärdering 
Innan ämnet preciserades gjordes en provsökning inom ämnet, därefter 
korrigerades syftet. Forskningsproblemet var klart definierat innan sökningen 
påbörjades (Goodman, 1993). 

• Hälsoproblemet – vanligt med psykiska och fysiska besvär hos äldre 
personer  

• Patientpopulation – personer över 60 år 

• Intervention – sällskapsdjurs påverkan 

• Hälso- och sjukvårdspersonal – personal inom äldrevården 

• Vårdkontext – äldrevården 

• Resultat - Att undersöka befintlig kunskap om och hur sällskapsdjur kan 
påverka äldre personer med eller utan demenssjukdom 

Perspektivet ligger hos undersökaren av studierna, som har undersökt effekterna 
hos vårdtagarna. Tilltänka läsare av denna litteraturstudie är sjuksköterskor, 
sjuksköterskestudenter och övrig vårdpersonal.  

Steg 2. Precisera studiernas inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusions- och exklusionskriterier togs fram för att förhindra uppkomst av bias 
(Goodman, 1993). Inklusionskriterierna var att vårdtagare skulle vara äldre 
personer över 60 år med eller utan en demenssjukdom. Artiklarna skulle behandla 
effekterna av sällskapsdjur i vården och de skulle vara skriva på engelska och vara 
senast från år 2000. För att studierna skulle bli inkluderade ställdes vetenskapliga 
krav enligt Polit och Beck (2004). Dessa är följande: 

• En sammanfattning som kort beskriver innehållet i artikeln  

• Att forskningsproblemet ska finnas presenterat i introduktion/bakgrund 

• I metoden ska det finnas beskrivningar om vilken design, urval och 
datainsamlingsmetod som använts 

• Ett klart och tydligt resultat ska finnas i rapporten 

• En diskussionsdel som innehåller en eller flera av följande: forskarens 
tolkning av resultatet, konsekvenser i vården och studiens begränsningar  

De artiklar som inte uppfyllde dessa krav blev exkluderade.  
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Steg 3. Formulera en plan för litteratursökning 
Planen för litteratursökningen följde Goodmans (1993) fyra moment: 

1. Identifiering av tillgängliga resurser. Begränsningar i språkliga 
kunskaper, tid och ekonomi ledde till att antalet artiklar begränsades till 
ett tiotal.  

2. Identifiering av relevanta källor. Databaser som användes för 
artikelsökning var CINAHL, PsychINFO och PUBMED. En 
pilotsökning utfördes i samtliga databaser där PUBMED uteslöts på 
grund av att artiklarna inte svarade på föreliggande litteraturstudies 
syfte. CINAHL innehåller artiklar från engelskspråkiga 
omvårdnadstidskrifter. PsychINFO presenterar material mer inriktad 
mot psykiatri. Referenslistorna granskades på de funna artiklarna.  

3. Fastställa huvuddragen i sökningen. Utifrån syftet valdes söktermer ut 
som behandlade både sällskapsdjur och äldre personer.  

4. Utveckling av en sökväg för varje söksystem. Karolinska Institutets 
MeSHöversättning (2010-02-15) användes för att få en korrekt 
översättning från svenska till engelska och för att finna synonymer till 
att vidga sökvägarna. Dessa sökord användes i CINAHL som headings. 
I PsychINFO heter dessa termer thesarus. Sökorden sammanställdes i 
olika kombinationer med AND. Fritextsökning gjordes endast vid 
sökning av artiklar funna i referenslistor.  

Steg 4. Genomföra litteratursökningen och samla in de studier som möter 
inklusionskriterierna 
Sökningarna i databaserna genomfördes med begränsningar, s.k. ”limits”, för att 
direkt finna relevanta artiklar. Dessa begränsningar var; peer-reviewed, engelskt 
språk och artiklar från senast år 2000. Headings som användes i sökningarna var: 

• Cats, dogs, animals, pets, pet-therapy, human-pet bondning, companion 
animals 

• Aged, older people, aging, elderly 

• Residents, nursing homes 

• Dementia 

Alla dessa sökord användes i olika kombinationer och sökningarna avslutades när 
resultaten framkom i dubbletter. Majoriteten av artiklarna hittades i CINAHL, 
endast en kom från PsychINFO. Andra databaser användes men resulterade i 
dubbletter. Sökningar gjordes även med mål att finna svenska artiklar, men 
eftersom dessa inte behandlade syftet i samma utsträckning som de 
engelskspråkiga gjorde, exkluderades de. Artiklarna valdes ut genom att följa 
kriterierna av Polit & Beck (2004), läsning av sammanfattning och att artiklarna 
svarade på litteraturstudiens syfte. Genom sökningarna framkom det att 
majoriteten av artiklarna var kvantitativa och det fanns inte tillräckligt med 
material för att göra en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Därför 
baserades föreliggande litteraturstudie endast på kvantitativa artiklar. Enligt 
Forsberg och Wengström (2008) baseras kvantitativa studier på objektiva 
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mätmetoder som måste vara reliabla och valida för att kunna generaliseras. Nedan 
visas de sökningar som resulterats i inkluderande artiklar:  

Tabell 1, Tabell över databassökningar 
 

Steg 5. Tolka bevisen från de individuella studierna 
Granskning av artiklarna gjordes enligt ett granskningsprotokoll för kvantitativa 
studier av Willman & Stoltz (2002). Detta protokoll modifierades av författarna 
till föreliggande litteraturstudie för att endast belysa det relevanta i artiklarna, se 
bilaga 1. För att gradera kvalitén av artiklarna indelades de i tre olika grupper där 
1 var hög kvalité, 2 var medel och 3 var lägst kvalité.  

Steg 6. Sammanställ beviset 
Alla 11 artiklar visade sig hålla en hög kvalité. Artiklarna sammanställdes i en 
tabell, se bilaga 3. En kategorisering gjordes sedan för att på bästa sätt 
sammanställa resultaten. Alla valda artiklar som skulle vara med i resultatet lästes 
igenom flera gånger för att få en överblick om innehållet. Enskilda ord i 
artiklarnas resultat radades sedan upp för att delas in i olika grupper med liknande 
innehåll. Efter ytterligare bearbetning av dessa grupper växte fyra kategorier fram. 

Steg 7. Formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet 
Enligt Goodman (1993) ska sista steget innehålla rekommendationer baserade på 
bevisens kvalitet. Eftersom de utvalda artiklarna innehöll ett lågt bevisvärde enligt 
Britton (2000) kunde de därför inte ligga till grund för vetenskapligt underlag, se 
bilaga 2. Författarna kan därför inte utföra några rekommendationer baserade på 
bevisens kvalitet. 

 

RESULTAT 
Behandling av materialet från de utvalda studierna resulterade i följande fyra 
kategorier: 

Tabell 2,Tabell över resultatkategorier 

Databas Sökord Träffar Valda artiklar 
CINAHL(10-02-09) Nursing homes AND pets 4 1 
CINAHL(10-01-20) Dementia AND pet-therapy 22 4 
CINAHL (10-02-09) Aged AND pet-therapy 68 4 
CINAHL (10-01-21) Older AND animal-assisted therapy 4 1 
PsychINFO (10-01-19) Dementia AND pets 47 1 
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Se bilaga 4 för ordlista på förkortningar på mätinstrument. 

Minskat problembeteende 
Kanamori et al. (2001) har gjort en studie där vårdtagarnas dagliga funktioner 
mättes i form av ADL och MMSE. ADL (Activities of Daily Living) mäter 
vårdtagarens dagliga aktiviteter och vad hon/han klarar av själv. MMSE (Mini-
Mental State Examination) är ett vägledande instrument inom demenssjukvården 
som bland annat mäter en persons orienteringsförmåga i tid och rum samt minnet. 
Olika beteenden mättes också så som; paranoia, aggressivitet och fobier. Syftet 
med studien var att utvärdera effekterna av djurterapi för äldre personer med 
demens på en dagvårdsavdelning. Djurterapin hölls varannan vecka i tre månader. 
Effekterna i studien jämfördes med en kontrollgrupp som vid sidan av 
studiegruppen fick fortsätta som vanligt med sina dagliga aktiviteter. Studien 
visade att djurterapin gav ett gott resultat på de delar de mätte. Med hjälp av 
djurterapi fick vårdtagarna mindre paranoida föreställningar, mindre oro och 
fobier. Dessutom visade vårdtagarna mindre aggressivitet (ibid).  

I en studie av McCabe (2002) studerades hur effekten av djurterapi påverkar 
personer med Alzheimers på ett boende. Studien gick ut på att en terapihund var 
närvarande morgon till kväll i fem veckor. Effekterna av hundens närvaro mättes 
sedan med mätinstrumentet NHBPS (Nursing Home Behavior Problem Scale) 
som mäter aggressivt, irrationellt, rastlöst, irriterande, opassande och farligt 
beteende samt sömnproblem och samarbetsförmåga. Resultaten visade en 
signifikant ihållande förbättring under dagskiften på alla ovan nämnda 
problemområden. Från start var problembeteendet mycket litet under kvällen 
vilket höll i sig under hela studietiden (ibid).  

Syftet i en pilotstudie av Richeson (2003) var att undersöka effekterna av social 
aktivitet och upprördhetssymtom med djurterapi på äldre personer med demens på 
ett boende. Under varje vardag i tre veckor besöktes boendet av en hund och 
resultaten registrerades. De 15 deltagarna hade extremt lågt MMSE samt hade 
flera av dem en depressionsdiagnos. Resultaten visade att upprördhetssymtomen 
bland vårdtagarna blev färre med djurterapi. När studien var över återkom dessa 
symtom (ibid).  

Sellers (2006) har i sin studie undersökt effekterna av djurterapi på sociala och 
upprörda beteenden. Studien fokuserade på de kortsiktiga effekterna som 
uppkommer av djurterapi. Deltagarna, som var fyra personer, filmades dagligen i 
15 minuter samt vid dagliga möten med studieledaren och en terapihund. 
Materialet mättes sedan med ABMI (Agitation Behavior Mapping Instrument) 
som är en checklista som används för att mäta upprört och störande beteende. 
Resultatet visade en statistisk förbättring på upprört beteende (ibid).   

Nr. Kategori Behandlar bland annat 
1 Minskat problembeteende Aggressivt, irrationellt och upprört beteende 
2 Fysiska faktorer Ökad självständighet, rörlighet samt 

nutrition 
3 Psykiska faktorer Oro, depression och sömnproblem 
4 Meningsfull aktivitet Socialt liv, kommunikation, lugn och 

vänskap 
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Fysiska faktorer 
Colombo, Dello Buono, Smania, Raviola och De Leo (2006) har utfört en studie 
med 144 deltagare. Syftet med studien var att bedöma om djurterapiprogram ger 
en positiv psykopatologisk status och ökad livskvalitet hos äldre kognitivt stabila 
personer som är institutionaliserade. Gruppen delades i tre mindre grupper där en 
grupp fick varsin kanariefågel. Den andra gruppen fick varsin krukväxt och den 
tredje gruppen fick ingenting. Resultatet visade en betydande positiv förändring 
hos deltagarna som fick en kanariefågel. De blev mer självständiga och ökade sin 
fysiska funktion genom att röra sig mer eftersom de hade något att ta hand om. 
Detta ledde även till att de klarade av att ta hand om sig själva bättre än vad de 
gjorde innan studien påbörjades (ibid). 

I en studie av Edwards och Beck (2002) studerades akvariums påverkan på 
nutritionen hos äldre personer med Alzheimers. Deltagarna som var 45 stycken 
fick ett akvarium stationerat i matsalen, 17 andra deltagare ingick i en 
kontrollgrupp som endast fick en poster av akvariefiskar i matsalen. Dessa 
grupper jämfördes genom att väga maten före och efter måltiden för att se hur 
mycket de åt. Vikten kontrollerades kontinuerligt på deltagarna vid samma 
tidpunkt på dygnet för att kunna se möjliga trender. Nutritionsstatusen 
förbättrades avsevärt och vikten ökade på deltagarna som fick ett akvarium 
installerat. Även deltagarna i kontrollgruppen fick en ökad nutritionsstatus och 
vikt men inte i samma utsträckning (ibid). 

Stasi et al. (2004) har gjort en studie med syftet att utvärdera effekterna av 
djurterapi på vårdtagare på äldreboenden. I studien deltog 28 vårdtagare varav 14 
ingick i en kontrollgrupp och 14 i en terapigrupp. Terapigruppen fick träffa en 
katt, en timme tre gånger i veckan i sex veckor. Kontrollgruppen fortsatte som 
vanligt. Resultaten mättes med en rad olika mätinstrument: ADL, I-ADL, MMSE, 
GDS, och nutritionsstatus före och efter studien. I-ADL (Instrumental Activities 
of Daily Living) är en skala hur en person klarar av mer komplexa handlingar som 
att ta hand om sin ekonomi, laga mat och transportera sig. Resultatet visade att 
självständigheten ökade (ibid).  

Richeson och McCullough (2003) utförde en studie med syftet att undersöka hur 
djurterapi kan påverka välbefinnandet hos äldre personer. De mätte positiva och 
negativa effekter hos terapigruppen i jämförelse med en kontrollgrupps resultat. 
Mätinstrumenten som användes var PANAS och Satisfaction With Life Scale. 
Satisfaction With Life Scale är ett instrument som används för att mäta 
deltagarnas utvärdering av sitt liv och PANAS (The Positive And Negative Affect 
Scale) mäter intensiteten av positiva och negativa påverkningar. Terapigruppen 
fick djurterapi i 10-15 minuter dagligen i fyra veckor. Resultatet visade att 
deltagarna i djurterapigruppen blev mer aktiva än de i kontrollgruppen (ibid).  

I Kanamoris et al. (2001) studie visar resultatet även på förbättrat minne och ökad 
självständighet genom att MMSE och ADL var förhöjt vid sista djurterapitillfället. 
Dessa värden hade minskat hos kontrollgruppen.  

Psykiska faktorer 
Kanamori et al. (2001) mätte kromogranin i saliven, som är ett protein vilket 
utsöndras i takt med ökad stress. I studiens resultat hade utsöndringen av 
proteinämnet minskat vilket tyder på att vårdtagarna blir lugnare av sällskapsdjur. 
Orossymtom minskades med 50 % när deltagarna fick djurterapi. Colombo et al. 
(2006) registrerade sina mätningar med LEIPAD (Internationally Applicable 
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Instrument to Assess Quality of Life in the Elderly) som mäter vårdtagarens 
kognitiva status och ger en beskrivande bild av livskvalitén hos äldre personer. 
Deras resultat visar att livskvalitén förbättras av sällskapsdjurens närvaro. De 
visade även att depression, tvångssymtom och orossymtom minskade avsevärt hos 
vårdtagarna som fick en kanariefågel att ta hand om. Liknande resultat framkom i 
Sellers (2006) studie, att äldre personer får en ökad livskvalitet av djurterapi. 
Richeson och McCullough (2003) fick resultaten att de personer som fått 
djurterapi hade signifikant högre livstillfredsställelse än de i kontrollgruppen. De 
angav även att de var mer intresserade, exalterade, entusiastiska, uppmärksamma 
och inspirerade än deltagarna som ingick i kontrollgruppen (ibid).  

Stasi et al. (2004) använde MMSE och GDS (Geriatric Depression Scale), som är 
ett enkelt hjälpmedel för att ställa depressionsdiagnos hos äldre. Deras studie 
visade att minnet förbättrades och depressionssymtomen minskade. Colombo et 
al. (2006) fann även i sin studie att depression minskar av sällskapsdjur. Att även 
sömnproblemen blev färre har McCabe (2002) funnit i sitt studieresultat.  

Petterson och Loy (2008) gjorde en studie där de undersökte effekterna hos fyra 
deltagare med Alzheimers med tre olika typer av stimuli. Det första stimuli var en 
humorfilm, det andra var ett digitalt akvarium med lugnande musik och det sista 
stimuli var att umgås med en hund. Dessa aktiviteter pågick individuellt i 10 
minuter i ett ostört rum. Mätinstrumentet GSR (Galvanic Skin Response) mäter 
psykologisk stress genom impulser från sympaticus samt emotionell upphetsning. 
Resultatet visar att stimuli med hunden gav bäst resultat på tre av de fyra 
deltagarna, alltså hade hunden den bästa förmågan att skapa lugn (ibid). Även i en 
studie av Connell, Janevic, Solway och McLaughlin (2007) visade resultatet att 
sällskapsdjuren skänker lugn och ro. Deras studie var kvantitativ med syftet att 
undersöka hur demens påverkar relationen mellan sällskapsdjur och vårdtagare. 
Studien genomfördes via telefonintervjuer. Kvinnliga anhörigvårdare som sköter 
sina demenssjuka makar i hemmet fick svara på frågor angående relationen 
mellan makarna och deras sällskapsdjur. Makarna visar sig vara mer toleranta 
emot sina sällskapsdjur. Sällskapsdjuret avleder, ger fokus och distraherar dem 
från sin sjukdom (ibid).  

Meningsfull aktivitet 
I Sellers (2006) studie visade deltagarna en signifikant förbättring i sitt sociala liv 
i slutet av studien i jämförelse med studiestarten. Detta mättes med SBOC (Social 
Behavior Observation Checklist) som är en checklista som registrerar sociala 
beteenden. Även Richeson (2003) har med sina kvantitativa studieresultat visat att 
vårdtagarna fick ett ökat socialt liv. Det registrerades när deltagarna tittade på 
hunden, tog på hunden, pratade med hunden, mindes och använde hundens namn, 
engagerade sig i aktiviteter med hunden, minns att de själva ägt en hund samt 
tittade på hundföraren, pratade med hundföraren och kom ihåg hundförarens 
namn. Genom djurterapin fick deltagarna en meningsfull daglig aktivitet. Den 
trevliga atmosfären som skapats försvann allteftersom tiden gick efter studien 
hade avslutats (ibid). Stasi et al. (2004) påstår att djurterapi inte bara förbättrar 
vårdtagarnas hälsostatus utan att det även ger vårdtagarna en meningsfull 
aktivitet. Detsamma framkom även i Richeson och McCulloughs (2003) studie.  

I en studie av Greer, Pustay, Zaun och Coppens (2002) undersöktes effekten av 
leksakskatter jämfört med levande katter på den verbala kommunikationen hos 
äldre på ett demensboende. Deltagarna valdes ut genom specifika kriterier vilket 
resulterade i sex kvinnor som delades in i två grupper. Grupperna fick sedan sitta i 
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separata rum där de antingen fick stimuli genom att se och klappa leksakskatter 
eller riktiga katter. Den verbala kommunikationen mättes genom mätinstrumentet 
MIU (Meaningsfull Information Units), som räknar antal meningsfulla ord per 
minut. Det framkom i studien att deltagarna kommunicerade mer när de levande 
katterna var närvarande. Leksakskatter visade också resultat i kommunikation 
men inte i samma utsträckning (ibid).  

Connell et al. (2007) studieresultat visade att sällskapsdjuren spelar en unik 
stödjande roll genom att erbjuda sällskap och vänskap, vilket gör att vårdtagaren 
ger sällskapsdjuret mer tid och uppmärksamhet. Det blir en relation där 
vårdtagaren och sällskapsdjuret kompenserar varandra.  

Bifynd  
Under studiens gång upptäcktes flera bifynd som inte platsade i den här studiens 
resultat men som ändå var intressanta nog att ta med. Det visade sig att djurterapi 
minskar vårdtyngden för personal inom äldreomsorgen (Kanamori, 2001) och att 
sällskapsdjur spelar en unik och stödjande roll för såväl vårdtagare som 
vårdgivare (Connell et al., 2007). Det systoliska blodtrycket minskar hos personer 
som får djurterapi (Stasi et al., 2004). Dessutom visar det sig att vårdtagaren är 
mer fäst vid sitt sällskapsdjur än innan demenssjukdom yttrar sig (Connell et al., 
2007).    

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Enligt Willman och Stoltz (2002) är det vanligaste tillvägagångssättet vid 
evidensbaserad hälso- och sjukvård att göra en systematisk litteraturöversikt. Vid 
en sådan metodansats används olika källor för att systematiskt finna, granska och 
kvalitetsbedöma relevant litteratur. Tolkningen och sammanställningen 
underlättas av ett trovärdigt systematiskt tillvägagångssätt, bevisen studeras då på 
ett konsekvent och opartiskt sätt (ibid). Därför blev metoden för denna uppsats att 
göra en systematisk litteraturöversikt. Anledningen till att författarna till 
litteraturstudien använde Goodmans sju steg från 1993 är att Goodman har 
beskrivit den generella processen för litteraturstudie inom just hälso- och 
sjukvården. Det är ett faktum att tillvägagångssättet har utvecklats sedan 1993 
men eftersom Goodmans process, med sju steg, var välbeskriven underlättades på 
så vis sökandet och bedömningen av vetenskaplig litteratur.  

Inklusionskriterierna i litteraturstudien har lett till en bra bredd i sökresultatet på 
studien. Flertalet av artiklarna behandlade äldre personer med en ålder runt 80 år 
men eftersom andra artiklar sträckte sig till en minimum ålder på 60 så blev det 
inklusionskriterien. Detta kan ses som en nackdel eftersom litteraturstudien då 
behandlar en spridd åldersgrupp som har skilda problemfaktorer. Som fördel kan 
ses att denna litteraturstudie belyser fler faktorer än om endast en åldersgrupp 
skulle studeras. Ett åldersintervall på 60 – 90 år innefattas i resultatet där 
effekterna är liktydliga. Eftersom majoriteten av sökresultaten innefattade 
personer med demens inkluderades denna variabel i sökningarna. Detta kan vara 
en svaghet i litteraturstudien eftersom det endast är tre av de inkluderade 
artiklarna som belyser personer utan demens. Det kan även ses som en fördel 
eftersom litteraturstudien då belyser ett bredare område och inkluderar både 
personer med och utan demenssjukdom.  
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Det är till fördel för litteraturstudien att inga begränsningar gjordes vid det vida 
begreppet djurterapi, eftersom detta kan anses ge större möjligheter till att finna 
majoriteten av de befintliga publicerade studierna.  

Eftersom författarna till föreliggande litteraturstudie inte har någon tidigare 
erfarenhet var Karolinska Institutets Webböversättning (2010-02-15) och 
keywords från funna artiklar bra hjälpmedel. I sökningarna användes endast AND 
för att knyta samman olika sökord. OR och NOT användes inte för att ämnet 
skulle behållas brett. OR kunde ha använts, men uteslöts på grund av att 
sökningen ansågs mättad.  

De sökvägar som användes var CINAHL och PSYCINFO, vilka har relevant 
information gällande ämnet (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningar i 
CINAHL utgjorde majoriteten av artiklarna i litteraturstudiens resultat. När 
sökvägar påbörjades i PSYCINFO blev fyndet en artikel, övriga resultat framkom 
endast i dubbletter. Fler databaser kunde använts men på grund av tidsbrist och 
uppfylld kvot avslutades sökningen. Mer tid och fler artiklar kunde ha ökat 
litteraturstudiens tillförlitlighet och bevisvärde.  

Under sökningarna upptäcktes att detta ämne studerades och diskuterades i stor 
omfattning under 70- och 80-talet. Begränsningar gjordes från år 2000 för att få 
aktuell och relevant vetenskap till föreliggande litteraturstudie. Att 
sammanfattningar av artiklarna i sökresultatet lästes noga igenom för fortsatt 
utvärdering kan anses vara en styrka likaså att artiklarna skulle vara granskade, 
alltså peer reviewed. Den språkliga begränsningen var engelska artiklar som 
valdes efter en pilotsökning på svenskspråkiga artiklar. Fyndet visade att de 
svenskspråkiga artiklarna inte hade tillräckligt med referenser och uppfyllde inte 
heller kriterierna enligt Polit och Beck (2004) och blev därför exkluderade. Att 
inga artiklar härstammar från de nordiska länderna kan ses som en svaghet 
eftersom resultatet eventuellt inte kan appliceras på svensk hälso- och sjukvård. 
Enligt Goodman (1993) kunde därför inte det sjunde steget utföras. En fördel med 
de inkluderade artiklarna är att studierna är utförda i länder (USA, Italien och 
Japan) med liknande kultur och äldrevård. Beslutet att basera litteraturstudien på 
endast kvantitativa artiklar valdes av anledning att det inte fanns tillräckligt med 
material till att göra en kvalitativ studie. Detta kan ses som en nackdel eftersom 
resultatet inte grundas på vårdtagarens perspektiv och därmed upplevelser av 
ämnet. En kvantitativ studie lägger istället perspektivet hos forskaren. Enligt 
Forsberg och Wengström (2008) används denna typ av forskningsansats för att 
skapa en objektiv övergripande bild av ämnet. Enligt Segesten (2006) är de 
mätningar och jämförelser som används i kvantitativ forskning som fastställer om 
vilken vårdhandling eller terapi som ger bäst effekt. Anledningen till att 
kvalitativa studier är ovanliga kan bero på att sällskapsdjur inte är tillräckligt 
introducerade i vården. En annan orsak kan vara att personer med demenssjukdom 
kan ha problem med att uttrycka sina upplevelser och har ofta svårigheter att 
kommunicera. I de inkluderade studierna var kvinnor överrepresenterade, vid 
tolkning av resultatet bör således detta beaktas. 

Alla artiklarna granskades individuellt av författarna till litteraturstudien enligt ett 
modifierat granskningsformulär (Bilaga 1) av Willman och Stoltz (2002). 
Modifieringen kan vara en nackdel om författarna till litteraturstudien omedvetet 
uteslutit något av värde. Det kan dock anses vara en styrka att båda författarna 
granskade artiklarna oberoende av varandra men ändå bedömde dem att vara av 
samma kvalitet. Enligt Britton (2000) var artiklarna av lågt bevisvärde (Bilaga 2). 
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Eventuellt hade mer tid och större omfattning av artiklar bidragit till ökat 
bevisvärde på litteraturstudien. 

Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat visar att sällskapsdjur påverkar äldre personer med eller 
utan demens. De mest utmärkande resultaten var att deltagarna i studien visade 
mer fysisk rörlighet och autonomi. Depressionssymtom och orossymtom blev 
färre när de fick tillgång att umgås med sällskapsdjur. Deltagarnas upprörda 
beteende minskades avsevärt och deras vardag blev lugnare. Sällskapsdjuren 
bidrog till att deltagarna fick ett ökat socialt liv och alla ovan nämnda delar 
gynnande en förhöjd livskvalitet och en meningsfull aktivitet. Dessa resultat 
svarar mot föreliggande litteraturstudies syfte och styrks av tidigare studier.   

Ökad självständighet och rörlighet 
I Colombos et al. (2006) resultat visar kontrollgrupperna ingen påvisbar 
förändring. Studien stärks av att grupperna delades in efter randomisering och 
resultatet kan därför appliceras på alla som tillhör denna grupp (Segesten, 2006). 
Mätinstrumenten är välkända och anses vara valida och reliabla för den här typen 
av studier. Även Kanamori et al. (2001) och Stasi et al. (2004) fann att djurterapi 
bidrar till förbättrad självständighet. Studiernas resultat stärks av att det finns 
kontrollgrupper (Segesten, 2006) där värdena hade minskat eller varit 
oförändrade. Mätinstrumenten de använde sig av var välkända och både valida 
och reliabla. I Stasis et al. (2004) studie skulle eventuellt mer närvaro av katten 
ökat dessa värden. Enligt Richeson och McCullogh (2003) bidrar hundterapi till 
att äldre personer blir mer aktiva och rör på sig mer. Validiteten anses vara hög då 
deltagarna inkluderades efter att ha fyllt vissa kriterier samt slumpmässigt delats 
in i olika undersökningsgrupper. Studien stärks av en kontrollgrupp utan stimuli 
men det vore intressant att se om resultatet förändras med gruppens storlek. Det är 
positivt att resultat visades efter endast 15 minuter daglig djurterapi. Det hade 
varit spännande att se om fler effekter på aktivitet hade uppkommit av längre 
djurterapimöten. Detta resultat stärks av en färsk kvantitativ studie med flera 
kvalitativa resultat där deltagarna blev mer aktiva med djurterapi (Prosser et al., 
2008). Samma resultat visades i Katsinas studie från 2009. Dessutom visade det 
sig att en hund som bor tillsammans med de boende ger mer effekt än en 
besökshund. Då blir det mer naturligt att aktivera de boende till att göra saker som 
att ge hunden mat eller gå ut på promenad. På detta sätt tränar de omedvetet 
(Perkins et al., 2008). Många äldre personer skulle välkomna råd och support för 
att ha möjlighet att äga ett sällskapsdjur (McNicholas et al., 2005). Djurterapi är 
ett bra verktyg eftersom det varken kräver mycket pengar eller större tekniska 
färdigheter (Bulette Coakley & Mahoney, 2009). Slutsatsen författarna till 
föreliggande litteraturstudie kan dra här är att många äldre är villiga till 
uppoffringar gällande tid, pengar och tålamod samt att ta emot hjälp för att kunna 
äga ett sällskapsdjur. Det är som ovan nämnt ett ekonomiskt bra hjälpmedel för att 
upprätthålla god hälsa hos äldre personer.  

Minskad oro och depression  
Tidigare litteraturstudier visar liknande resultat som föreliggande litteraturstudie, 
att oro minskar och känslomässigt välmående ökar med hjälp av djurterapi och 
sällskapsdjur (Perkins et al., 2008; Bulette Coakley & Mahoney, 2009; Sable, 
1995). Orossymtom minskar bland äldre som får djurterapi (Kanamori et al, 
2001). Metoden de använde för mätningarna var valida eftersom de utfördes vid 
samma tidpunkt på dagen varje gång, det vill säga före samt efter djurterapin. 
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Djurterapin hölls varannan vecka i tre månader, vilket kan vara en nackdel för 
studiens reliabilitet. Detta för att orossymtomen inte mättes vid frånvaro av 
djurterapi, utan endast direkt före och efter djurterapi. Studiens resultat kan därför 
vara missvisande eftersom ingen skillnad kan mätas. Kanske skulle en mer 
kontinuerlig djurterapi öka reliabiliteten. Dock finns en kontrollgrupp, där 
orossymtomen var oförändrade, vilket stärker studiens reliabilitet (Segesten, 
2006). De personer som får ta hand om ett sällskapsdjur får minskade orossymtom 
och löper lägre risk att drabbas av depression enligt Colombo et al. (2006). 
Värdena i studien mättes av mätinstrument som både var reliabla och valida. 
Ännu en aspekt som stärker denna studie var att kontrollgrupp fanns (Segesten, 
2006).  

Minskade problembeteenden  
Resultatet i McCabes et al. (2002) studie visade en långvarig förbättring på 
problembeteenden. Resultatet visade att symtomen inte minskade under kvällen 
vilket kan bero på att hunden inte var närvarande då. Resultaten kan möjligtvis bli 
annorlunda om hälften av deltagarna hade fått djurterapi under hela dygnet. Då 
hade eventuellt ett jämförande resultat framkommit. Mätinstrumentet var 
framtaget just för att mäta problembeteenden på vårdtagare i vårdhem och höll 
därför god kvalitet. Det var samma sjuksköterska som använde instrumentet på 
vårdtagarna, morgon som kväll under hela studietiden. Detta kan ses som en 
fördel om sjuksköterskan utförde mätningarna på samma sätt varje gång. Om fler 
än en sjuksköterska var med under mätningarna kanske resultatet hade skiljt sig 
något. Förbättringar på upprört beteende har även visat sig vid kortsiktig 
djurterapi (Sellers, 2006), då deltagarna filmades femton minuter varje dag under 
sina vardagliga rutiner. Detta gjordes diskret i försök om att inte bidra med någon 
negativ eller positiv inverkan (ibid). Det kan dock inte intygas att så är fallet och 
därmed kan resultatet bli annorlunda med annan typ av datainsamling. 
Tidsintervallen för videoupptagningen var samma varje dag, vilket kan ses som en 
fördel. Det kan dock vara en nackdel att videoupptagningen inte gjordes av 
undersökaren på grund av validitetsvärdet. Deltagarna filmades också när de hade 
hundterapi. Alla videoupptagningar mättes med olika instrument. Om 
videoupptagningen skulle ske vid en annan tid på dygnet kan möjligen resultatet 
blivit annorlunda. På grund av att resultaten var kortsiktiga är det svårt att veta om 
effekterna skulle vara desamma eller bättre på lång sikt.  

Minskade upprördhetssymtom 
I Richesons (2003) studie minskade symtom som tyder på upprördhet hos 
vårdtagare som får djurterapi. Av de 15 deltagarna var det 14 kvinnor och endast 
en man. Detta kan eventuellt göra studiens resultat svårare att applicera på män. 
Både studiens utförande och mätinstrument var valida och reliabla. Deltagarna 
blev inkluderade efter specifika kriterier vilket gör att resultatet endast är 
generaliserbart på en särskild grupp. Det vore intressant med en kontrollgrupp där 
deltagarna inte var valda enligt kriterierna för att kunna jämföra resultatet. 
Beroende på vad detta hypotetiska resultat visar hade det eventuellt kunnat vara 
generaliserbart på andra grupper. Vissa kriterier måste dock innefattas som 
exempelvis allergi eller extrem rädsla för sällskapsdjur.  

Tidigare kvantitativa studier (Churchill, Safaoui, McCabe & Baun, 1999) visar att 
djurterapi gör att upprörda beteenden minskar och hålls på en konstant nivå hos 
personer med demenssjukdomar. Dessutom är effekterna oberoende gällande grad 
av demens hos de äldre. 
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Lugnare miljö 
I föreliggande studie visar resultatet att djurterapi bidrar till att vårdtagarna har 
mindre aggressivt beteende (Kanamori et al., 2001). Instrumenten användes innan 
första och efter sista djurterapin. Det vore intressant att se om resultaten förändras 
en viss tid efter studien avslutats. Detta för att se om effekten av djurterapin håller 
i sig samt om det krävs kontinuerlig djurterapi för att upprätthålla de goda 
effekterna. Det som stärker studiens resultat är att en kontrollgrupps resultat var 
relativt oförändrat (Segesten, 2006). Det är inte med full säkerhet att det är 
djurterapin som bidrar till de goda effekterna och inte en annan faktor. Detta 
eftersom varken kontrollgruppen eller studiegruppen övervakades under studiens 
gång. Djurterapin hölls varannan vecka i tre månader. Detta gav ett gott resultat 
på vårdtagarna men hade djurterapin varit en tätare förekommande aktivitet på 
dagvårdsavdelningen hade möjligen resultatet visat ännu bättre effekter. De 
verktyg som användes var valida, reliabla och passande för studiens syfte. En 
annan faktor som visar att djurterapi fungerar på problembeteende är att 
sällskapsdjur har en förmåga att skänka lugn och ro till äldre personer (Connell et 
al., 2007). Framförallt bidrar hundens egenskaper till en lugnare miljö (Petterson 
& Loy, 2008). Slutsatsen författarna till föreliggande litteraturstudie drar är att 
djurterapi fungerar som en motpol till en stormig miljö. Sällskapsdjur har härmed 
förmåga att göra tillvaron lugnare oberoende av tidigare stämningsläge. 

Ökat socialt liv, livskvalitet samt meningsfull aktivitet 
Resultatet i föreliggande studie visar att deltagarna får en signifikant förbättring i 
sitt sociala liv av djurterapi (Sellers, 2006; Richeson, 2003). Detta stärks genom 
Perkins et al. (2008) studie där äldre personer med och utan demenssjukdom visar 
förbättringar på sitt sociala beteende vid hundkontakt. Genom djurterapin fick 
deltagarna en meningsfull daglig aktivitet. I Richesons (2003) studie försvann den 
trevliga atmosfären som skapats allteftersom tiden gick efter studien hade 
avslutats. Detta ser författarna till föreliggande litteraturstudie som ett bevis till 
det krävs kontinuerlig djurterapi för att effekten ska bibehållas. Det är ännu oklart 
med vilket intervall djurterapi behövs, därför krävs longitudinella studier.  

Denna litteraturstudie indikerar att djurterapi inte bara förbättrar vårdtagarnas 
hälsostatus utan det ger även vårdtagarna en meningsfull aktivitet (Stasi, 2004; 
Richeson & McCullough, 2003; Richeson, 2003). Även tidigare litteraturstudier 
och forskning nämner att djurterapi är en meningsfull aktivitet i en annars så 
förutsägbar vardag och ger sina ägare något innebördsrikt att göra på dagarna 
(Prosser et al., 2008; Velde et al., 2005; Bulette Coakley & Mahoney, 2009; 
Sable, 1995). Tidigare litteratur nämner även att sällskapsdjur kan bevara ägarens 
kontakt med medmänniskor och har en förmåga att skänka ett känslomässigt 
välmående (McNicholas & Collis, 2000; Sable, 1995). Ägare till sällskapsdjur 
mår bättre psykiskt och socialt enligt kvantitativ forskning av Siegel (1990). Detta 
stödjer föreliggande litteraturstudies resultat att sällskapsdjur påverkar äldre 
personer med eller utan demenssjukdom genom att livskvalitén förbättras 
(Colombo et al,, 2006; Sellers, 2006). Personer som får djurterapi har signifikant 
högre livstillfredsställelse än de som blir utan (Colombo et al., 2006; Richeson & 
McCullough, 2003). Slutsatsen författarna till föreliggande litteraturstudie här kan 
dra är att sällskapsdjur påverkar äldre personer på både det psykiska och fysiska 
planet vilket bidrar till en meningsfull aktivitet och en förbättrad livskvalitet. 
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SLUTSATS 
Ämnet var inte begränsat utan relativt utforskat, främst under 70 och 80-talet. Det 
var dock problem att finna aktuella studier inom detta område. Det kan noteras att 
sällskapsdjur i vårdsammanhang inte är tillräckligt erkänt begrepp ännu, det hör 
inte till vanligheten varken i Sverige eller i övriga världen. Utefter tidigare 
erfarenheter och föreliggande litteraturstudies resultat anser författarna att fler 
sällskapsdjur borde introduceras i vårdsammanhang. Det gäller såväl 
dagvårdsavdelningar som särskilda boenden där människor med eller utan 
demenssjukdom bor. Detta grundas på granskning av artiklarna från resultatet där 
det tydligt framkommer att djurterapi ger flera förbättringar oavsett kön, tid och 
rum för exponering, intervall samt oberoende om personen har en 
demenssjukdom. Endast ett fåtal kvalitativa studier påträffades och därför krävs 
fler studier av kvalitativ ansats för att belysa människors upplevelser av 
sällskapsdjur i vården på en djupare och mer ingående nivå. Likväl krävs mer 
longitudinella studier för att lättare kunna se samband mellan djurterapi och dess 
effekter på äldre personer med eller utan demenssjukdom. Slutsatser kan dras att 
sällskapsdjur inte kan appliceras på hela jordens befolkning utan 
exklusionskriterier; som extrem rädsla, allergi samt kulturella skillnader gällande 
sällskapsdjur, är nödvändiga.  

Resultaten för föreliggande litteraturstudie är tydliga, sällskapsdjur påverkar 
människor med eller utan demenssjukdom på flera sätt. Det kanske viktigaste av 
allt med sällskapsdjur är att de alltid kan finnas där för människor med sin 
tillitsfulla vänskap och positiva bemötande. 
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Bilaga 1 

Granskningsformulär för kvantitativ metod 

Modifierat granskningsformulär enligt Willman och Stoltz (2002) 

 

Titel:…………………………………………………………………………… 

Författare:……………………………………………………………………… 

 

Patientkaraktäristiska  

Antal:……………………………… 

Ålder:……………………………… 

Man/Kvinna:……………………… 

Adekvata exklusioner  Ja ( ) Nej ( ) 

Syfte definierat?  Ja ( ) Nej ( ) 

Urvalsförfarandet beskrivet Ja ( ) Nej ( ) 

Representativt urval  Ja ( ) Nej ( ) 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja ( ) Nej ( ) 

Adekvat statistisk metod?  Ja ( ) Nej ( ) 

Etiskt resonemang?  Ja ( ) Nej ( ) 

Är instrumenten valida?  Ja ( ) Nej ( ) 

Är instrumenten reliabla?  Ja ( ) Nej ( ) 

Är resultatet generaliserbart?  Ja ( ) Nej ( ) 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra ( ) Medel ( )      Dålig ( ) 

 

Granskare:……………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 

Tabell 2. Bevisvärde ur Britton (2000). 

Högt bevisvärde Medelhögt bevisvärde Lågt bevisvärde 

Tillräckligt stor studie, lämplig 

studietyp, väl genomförd och 

analyserad. Kan vara en stor, 

randomiserad kontrollerad 

studie (RCT) när det gäller 

utvärdering av en 

behandlingsform. För övriga 

områden: Uppfyller väl på 

förhand uppställda kriterier. 

Behandlingseffekter: Kan 

vara stora studier med 

kontroller från andra 

geografiska områden, 

matchade grupper eller 

liknande. För övriga 

områden: Uppfyller delvis 

på förhand uppställda 

kriterier. 

Skall ej ligga som enda grund 

för slutsatser, t ex studier med 

selekterade kontroller 

(retrospektiv jämförelse mellan 

patientgrupper som fått 

respektive inte fått en viss 

behandling), stora bortfall eller 

andra osäkerheter. För övriga 

områden: Uppfyller dåligt på 

förhand uppställda kriterier. 

 

 

Tabell 3. Gradering av evidensstyrka ur Britton (2000). 

Starkt vetenskapligt 

underlag 

Måttligt starkt 

vetenskapligt 

underlag 

Begränsat 

vetenskapligt 

underlag 

Otillräckligt 

vetenskapligt underlag 

Minst två studier 

med högt bevisvärde 

eller en god 

systematisk översikt 

En studie med högt 

bevisvärde plus 

minst två med 

medelhögt 

bevisvärde 

Minst två studier 

med medelhögt 

bevisvärde 

Annat underlag 
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Bilaga 3   Förklaring av förkortningar, se bilaga 4 

Författare, titel, 
tidsskrift och år  

Problem Syfte Metod (urval och analys) Resultat Grad 

Colombo, G., Dello 
Bouno, M., Smania, K., 
Raviola, R., De Leo, D. 
Pet Therapy and 
Institutionalized 
Elderly: A Study on 
144 Cognitively 
Unimpaired Subjects. 
Archives of 
Gerontology and 
Geriatrics. 2006. 

Det finns 
inte 
tillräckligt 
mycket 
studier där 
sällskapsdjur
s effekter på 
äldre har 
undersöks.  

Att bedöma om 
djurterapiprogra
m ger en positiv 
pato 
psykologisk 
status och ökad 
livskvalitet hos 
äldre kognitivt 
stabila personer 
som är 
institutionalisera
de.  

7 äldreboenden med 
sammanlagt 144 deltagare. 
Randomiserat uppdelade i 
3 grupper. Första gruppen 
fick en växt var. Andra 
gruppen fick kanariefågel 
var och den tredje gruppen 
fick ingenting. 
Mätinstrumenten som 
användes före och efter 
studien var MMSE, BSI 
och LEIPAD. 

Gruppen med kanariefåglarna fick 
ett statistisk signifikant positivt 
resultat i jämförelse med tidigare 
värde. BSI mätte inga särskilda 
förbättringar förutom i 
djurgruppen desamma gällde för 
LEIPAD. Djurgruppen förbättrade 
sin autonomi och hade ett avsevärt 
bättre resultat i alla delar av 
undersökningen särskilt minskad 
oro och depression. 

I 

Connell, CM., Janevic, 
MR., Solway, E., 
McLaughlin, SJ. Are 
Pets a Source of 
Support or Added 
Burden for Married 
Couples Facing 
Dementia. Journal of 
Applied Gerontology. 
2007. 
 
 
 
 
 

Det finns 
ingen 
tidigare 
liknande 
studie vilket 
skulle 
behövas 
eftersom det 
är många 
som vårdar 
sina 
respektive i 
hemmet.  

Att undersöka 
hur demens 
påverkar 
relationen 
mellan 
sällskapsdjur, 
vårdgivare och 
vårdtagare.  

Slumpmässigt urval där 
157 kvinnliga vårdgivare 
deltog. Genom 
telefonintervjuer ställdes 
frågor angående relationen 
mellan vårdtagare och 
sällskapsdjur.  
 
 
 
 
 
 
 

Sällskapsdjuret spelar en unik 
stödjande roll och skänker lugn. 
Vårdtagaren är mer tolerant med 
sitt sällskapsdjur. Sällskapsdjuret 
avleder, ger fokus och distraherar. 
Sällskapsdjuret erbjuder sällskap 
och vänskap. Vårdtagaren ger 
sällskapsdjuret mer tid och 
uppmärksamhet. Vårdtagaren är 
mer fäst vid sitt sällskapsdjur. 
Sällskapsdjuret spelar en unik 
stödjande roll även för 
vårdgivaren.  
 
 
 

I 
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Författare, titel, 
tidskrift och årtal 

Problem Syfte Metod (urval och analys) Resultat Grad 

Edwards, NE., Beck, 
AM. Animal-
Assisted Therapy 
and Nutrition in 
Alzheimer’s 
Disease. Western 
Journal of Nursing 
Research. 2002. 

Att personer 
med Alzheimers 
har dålig 
nutrition. 
 

Att studera 
akvariums 
påverkan på 
nutrition hos 
äldre personer 
med 
Alzheimers.  

62 personer deltog från ett 
vårdhem för personer med 
demens. Man mätte 
nutritionsstatusen och vikten 
före, under och efter ett 
akvarium installerats i 
matsalen. Detta pågick i 16 
veckor och jämfördes med en 
kontrollgrupp som endast fick 
en posterbild av 
akvariefiskar.  

Nutritionsstatusen och vikten 
förbättrades avsevärt hos de 
personer som fick ett 
akvarium installerat. Även de 
som fick en posterbild av 
akvariefiskar fick förhöjda 
resultat men inte i samma 
utsträckning. 

I 

Greer, KL., Pustay, 
KA., Zaun, TC., 
Coppens, P. A 
Comparison of the 
Effects of Toys 
versus Live Animals 
on the 
Communication of 
Patients with 
Dementia of the 
Alzheimer’s Type. 
Clinical 
Gerontologist. 2002. 

Att flera studier 
visar på bättre 
kommunikation 
hos äldre som 
får stimuli via 
leksaksdjur och 
andra studier via 
levande djur. 
Därför vill 
författarna 
jämföra 
leksaksdjur med 
levande djur. 

Att undersöka 
effekten av 
leksakskatter 
jämfört med 
levande katter 
på den verbala 
kommunikatione
n hos äldre på 
demensboende. 

6 kvinnor valdes ut genom 
särskilda kriterier. Deltagarna 
delades in i två grupper och 
fick sitta i separata grupprum 
där de i omgångar fick träffa 
levande katter och 
leksakskatter. Mätinstrument 
var MIU.  

Visar att alla deltagarna 
pratade mer när de levande 
katterna var närvarande. 
Leksakskatterna visade också 
resultat på ökad 
kommunikation men inte i 
samma utsträckning.   
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Författare, titel 
tidskrift och årtal 

Problem 
 

Syfte Metod (urval och analys) Resultat Grad 

Kanamori. M et al.  
A Day Care Program 
and Evaluation of 
Animal-Assisted 
Therapy (AAT) for 
the Elderly with 
Senile Dementia.  
American Journal of 
Alzheimer´s Disease 
and Other 
Dementias.  
2001. 

Den äldre 
befolkningen 
ökar och med 
det 
åldersrelatera
de 
sjukdomar. 
Där av viktigt 
att motverka 
demens. 
 
 
 
 

Att utvärdera 
effekterna av 
djurterapi för 
äldre med 
demens på en 
dagvårdsavdel
ning. 

Äldre patienter med demens 
vid ett dagvårdscenter som har 
diagnos enligt DSM-IV. 
Djurterapin hölls varannan 
vecka under tre månader. 
Kontrollgrupp med 20 liknande 
patienter kontrollerades 
samtidigt för att jämföra 
resultatet. Verktygen som 
användes var: N-ADL, MMSE, 
Behave-AD och CgA. 
Instrumenten användes innan 
första och en vecka efter sista 
djurterapin. 

CgA värdet sjönk vid sista 
djurterapin hos 
undersökningsgruppen och var 
förhöjd hos kontrollgruppen.  
MMSE- och N-ADL värdet var 
förhöjt vid sista djurterapin hos 
undersökningsgruppen och 
minskat för kontrollgruppen.  
Vissa underkategorier hos 
Behave-AD var klart 
förbättrade annars oförändrat. 
Djurterapigruppens resultat har 
förbättrats avsevärt medan 
kontrollgruppens resultat var 
relativt oförändrat.  

I 

McCabe, BW et al. 
Resident Dog in the 
Alzheimer’s Special 
Care Unit. Western 
Journal of Nursing 
Research. 2002. 

Att det är 
vanligt med 
störande 
beteende 
gällande 
personer med 
Alzheimer. 

Att undersöka 
effekten av 
problembeteen
de hos 
personer med 
Alzheimers när 
en hund är 
närvarande på 
boendet. 

Äldre personer med 
Alzheimers eller liknade 
symtom på ett boende. 
Mätinstrument var NHBPS 
som användes kontinuerligt 
under undersökningsperioden. 
En hund var närvarande varje 
dag i fem veckor.  

En ihållande förbättring av 
problembeteenden under 
dagsskiften. Under 
kvällsskiften fanns ingen 
märkbar skillnad förutom att 
sömnproblemen minskade. 
 
 

I 
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Författare, titel, 
tidskrift och årtal 

Problem Syfte Metod (urval och analys) Resultat Grad 

Petterson,  M., Loy, 
DP. Comparing the 
Effectiviness of Animal 
Interaction, Digital 
Music Relaxation, and 
Humor on the Galvanic 
Skin Response of 
Individuals with 
Alzheimers Disease: 
Implications for 
Recreational Therapy. 
Animal in Therpeutic 
Recreation. 2008 

Det finns ett 
ökat antal 
personer med 
Alzheimers 
och 90 % av 
dessa har ett 
problematiskt 
beteende, 
konfusion och 
rastlöshet.  

Att mäta 
effekterna av 
tre olika 
stimulerande 
miljöer på 
personer med 
Alzheimers.  

Fyra deltagare valdes ut genom vissa 
särskilda kriterier. Varje deltagare fick 
sitta ostört i ett rum medan de olika 
formerna av stimuli utfördes. Det första 
stimuli var en humorfilm, det andra 
stimuli var ett digitalt akvarium med 
avslappnade musik. Under tredje stimuli 
fick deltagarna träffa och klappa en hund. 
Alla stimuli utfördes individuellt och 
varje stimuli varade i 10 minuter. 
Mätinstrumentet de använde var GSR. 

Stimuli med hunden 
gav högst effekt på 
tre av de fyra 
deltagarna. Studien 
visade att djur har 
den bästa lugnande 
förmågan på 
personer med 
Alzheimers i 
jämförelse med de 
andra stimuli.  

I 

Richeson, NE.  
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.  
2003 
 

Eftersom 
antalet 
personer med 
demens ökar, 
ökar även 
relaterade 
symtom som 
former av 
upprördhet. 
Dessa 
symtom är de 
största 
problemen på 
vårdhem, 
över 90 % av 
vårdtagarna 
lider av dem. 

Att 
undersöka 
effekterna av 
social 
aktivitet och 
upprördhetss
ymtom 
genom 
djurterapi på 
äldre 
personer med 
demens. 

15 äldre personer med demens på två 
olika vårdhem i New England som erbjöd 
terapiprogram. Deltagarna har MMSE 
under 15 och minst tre dokumenterande 
fall av upprördhet. De ska ha haft intresse 
för djur, inga djurallergier, ingen rädsla 
för hundar och är samt i behov av ett 
ingripande i sina beteenden. Verktygen 
de använde var CMAI. Djurterapin tog 
plats en timme varje vardag i tre veckor 
då olika variabler dokumenterades.  

Symtom som tydde 
på upprördhet blev 
färre och den sociala 
aktiviteten ökade. 
Genom den här 
studien fick 
deltagarna en 
meningsfull daglig 
aktivitet. När studien 
var över återkom 
upprördhetssymtome
n. Den trevliga 
atmosfären som 
skapats försvann 
långsamt allteftersom 
tiden gick efter 
studien. 

I 
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Författare, titel, 
tidskrift, årtal 

Problem Syfte Metod (urval och analys) Resultat Grad 

Richeson, NE., 
McCullogh WT. A 
Therapeutic 
Recreation 
Intervention Using 
Animal-Assisted 
Therapy: Effects on 
the Subjective 
Well-Being of 
Older Adults. 
Annual in 
Therapeutic 
Recreation. 2003. 

Det finns många 
äldre som har 
problem att må bra 
på grund av olika 
faktorer. Det kan 
bero på sjukdomar 
som exempelvis 
diabetes och 
demens som i sin 
tur kan leda till 
bl.a. depression och 
ensamhet. 

Syftet är att 
undersöka 
hur djurterapi 
kan påverka 
välbefinnand
et hos äldre 
personer. 

37 deltagare valdes ut genom vissa 
kriterier och delades sedan 
slumpmässigt in i tre olika grupper. 
En kontrollgrupp, en 
hundterapigrupp och en grupp som 
fick besök av studenter. Deltagarna 
i hundterapigruppen fick besök en 
gång om dagen i 10-15 min i fyra 
veckor. Mätinstrumenten var 
PANAS och Satisfaction With Life 
Scale. 

Hos deltagarna med 
djurterapi ökade 
välbefinnandet och 
aktiviteten. De var mer 
intresserade, exalterade, 
entusiastiska, 
uppmärksamma och 
inspirerade än 
kontrollgruppen. 
Signifikant ökning av 
livstillfredsställelse. 
Djurterapi är en bra terapi 
för personer på 
långtidsvård. 

I 

Sellers, DM. The 
Evaluation of an 
Animal Assisted 
Therapy 
Intervention for 
Elders with 
Dementia in Long-
Term Care. 
Activities, 
Adaptation & 
Aging. 2006. 
 

Många äldre med 
demens blir 
institutionaliserade 
på vårdhem där 
upprörda beteenden 
ofta ses som ett 
problem. 

Att 
undersöka 
effekterna av 
djurterapi på 
sociala och 
upprörda 
beteenden 
hos äldre 
personer med 
demens som 
vårdas under 
lång period. 

Fyra personer inkluderades på ett 
vårdhem. Varje deltagare filmades 
15 minuter varje dag vid dagliga 
rutiner i fem dagar. Dessutom 
filmades de under dagliga möten 
med undersökaren och 
terapihunden. Data undersöktes 
sedan med mätinstrumenten ABMI 
och SBOC. 

Djurterapi var effektiv i 
syftet att förbättra socialt 
beteende och minska 
upprört beteende för de 
fyra äldre personerna med 
demens.  
 

I 
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Författare, titel, 
tidskrift, årtal 

Problem Syfte Metod (urval och analys) Resultat Grad 

Stasi, MF. et al. 
Pet-Therapy: A 
Trial for 
Institutionalized 
Frail Elderly 
Patients. 
Archives of 
Gerontology and 
Geriatrics. 2004. 

Eftersom 
undersökningar visar 
att djur får människor 
att må bättre på flera 
sätt. Därför är det av 
värde att undersöka 
effekterna som djur 
har på vårdtagare i 
äldreboenden. 

Är att utvärdera 
effekterna av 
djurterapi på 
vårdtagare i 
äldreboenden. 

28 deltagare varav 14 ingick 
i kontrollgrupp och 14 i 
terapigrupp. Terapigruppen 
hade terapi en 1 timme, 3 
gånger i veckan i 6 veckor 
med en katt. 
Kontrollgruppen fortsatte 
som vanligt. Resultaten 
jämfördes med 
mätinstrumenten: CIRS, 
ADL, IADL, MMSE, 
SASG, GDS och 
nutritionsstatus före och 
efter studien. 

Depressiva symtom 
förbättrades. GDS och 
SASG har minskat medan 
MMSE har höjts. 
Djurterapin förbättrar inte 
bara vårdtagarnas 
hälsostatus utan djuren är 
även en meningsfull 
aktivitet. 

II 
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Bilaga 4 

Förkortning Utskrivning Förklaring 
 

AAT Animal Assisted Therapy Användning av djur i terapi 
ABMI Agitation Behavior Mapping Instrument En checklista som används för att mäta upprört och 

störande beteende. 
ADL Activities of Daily Living Mäter vårdtagarens dagliga aktiviteter och vad hon/han 

klarar av själv. 
Behave-AD Behavioral Pathology in Alzheimers Disease Mätinstrument som mäter beteenden hos personer med 

Alzheimers sjukdom. 
BSI Brief Sympton Inventory Mäter psykopatologiska symtom med hjälp av ett 

frågeformulär. 
CgA Chromogranin A Ett protein som utsöndras via saliven vid stress. 
CIRS Cumulative Illness Rating Scale Ett pålitligt och giltligt intrument som kan användas av 

sjuksköterskor i bl.a  primärvården Det mäter den kliniska 
bördan av flera medicinska problem hos samma patient. 

CMAI Cohen Mansfield Agitation Inventory Ett formulär för skattning av olika typer av aggressivt och 
agiterat beteende. Högt värde tyder på dåligt uppförande. 

DSM-IV Diagnostic and Stastistical Maual of Mental 
Disordes, fjärde upplagan. 

Ett mätinstrument som används för att bl. a diagostisera 
demenssjukdom. 

GDS Geriatric Depression Scale Ett väl validerat enkelt hjälpmedel för att ställa 
depressiondiagnos hos äldre. 

GSR Galvanic Skin Response Mäter psykologisk stress genom impulser från sympaticus 
och emotionell upphetsning. 

IADL Instrumental Activities of Daily Living En skala som används för att uppskatta hur äldre personer 
klarar av att ta hand om sina pengar, handla, laga mat och 
att transportera sig. 

LEPAID-SV Internationally Applicable Instrument to 
Assess Quality of Life in the Elderly 

Är ett frågeformulär som mäter vårdtagarens kognitiva 
status och ger en beskrivning av livskvalitén hos äldre. 

MIU Meaningful Information Units Ett mätintrument som registrerar meningsfulla informations 
enheter. 

MMSE Mini-Mental State Examination Mäter bl.a. en persons orienteringsförmåga i tid och rum 
och minne. Ett vägledande instrument inom 
demenssjukvården. 

N-ADL Nishimura´s Activities in Daily Living En modifierad variant av ADL. 
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 Förkortning Utskrivning Förklaring 

NHBPS Nursing Home Behavior Problem Scale En skala som mäter problembeteende som exempelvis skrik, 
våldsamhet och spottande hos vårdtagare på vårdhem. 

PANAS 
 

The Positive And Negative Affect Scale Ett självrapporterande mätinstrument som mäter 
intensiteten av positiva och negativa påverkningar.  

SASG Self Assessment Scale-Geriatric Ett giltigt och tillförlitligt mått på beteendeförändringar hos 
äldre personer med demens.   

Satisfaction 
With Life 
Scale 

Satisfaction With Life Scale Ett instrument som används för att mäta deltagarnas 
utvärdering av sitt liv.  

SBOC Social Behavoir Obeservation Checklist En checklista som registrerar sociala beteenden framtagen 
av författarna till studien. 
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