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Sammanfattning 
Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i Sverige på grund av den 
åldrande befolkningen. Demenssjukdomar är kroniska och påverkar hela individens 
livssituation. Utöver farmakologisk behandling används komplementära terapier 
med syfte att öka personens upplevelse av välbefinnande och livskvalité, exempelvis 
genom hundassisterad-terapi. Svenska riktlinjer understryker vikten av att 
omvårdnaden vid demenssjukdom utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. 
Syfte: Att beskriva vårdpersonalens upplevelse av vårdhundens betydelse för 
personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie, där åtta semistrukturerade intervjuer gjordes 
och analyserades. 
Resultat: Vårdhunden upplevdes vara en motivationsfaktor för personer med 
demenssjukdom och motiverade dem till att delta i fysiska aktiviteter, uppehålla 
samtal och att samarbeta med vårdpersonalen. Vårdhunden upplevdes ha förmåga 
att lindra symtom som oro, ångest och aggressivitet, vilket hade en positiv inverkan 
på omvårdnaden av personerna med demenssjukdom. Utöver det så upplevde 
vårdpersonalen att vårdhunden var en begränsad tillgänglighet och inte något som 
alla personer med demenssjukdom kunde dra nytta av. 
Slutsats: Vårdpersonalen upplever att vårdhunden har en övergripande positiv 
inverkan på personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende och kan 
underlätta att uppnå en personcentrerad omvårdnad. Mer forskning krävs för att nå 
ökad kunskap om vårdhundens effekt på personer med demenssjukdom.  
Nyckelord: Demens, Personcentrerad omvårdnad, Upplevelser, Vårdhund, 
Vårdpersonal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Facilitated nursing with the help of four paws 
Summary 
Background: The number of people with dementia is increasing in Sweden due to 
the aging population. Dementia is a chronic disease that affects the whole life 
situation of the person. Beside pharmacological treatment there are complementary 
therapies which are used to increase the person's experience of well-being and life 
quality, for example through dog-assisted therapy. Swedish guidelines underline the 
importance of person centred approach in the nursing of people with dementia.  
Aim: To describe healthcare staff's experience of therapy dog's significance for 
people with dementia living in a nursing home. 
Method: A qualitative interview study, in which eight semi-structured interviews 
were conducted and analysed. 
Results: The healthcare staff perceived that the therapy dog became a motivational 
factor for persons living with dementia, leading to increase their will to participate in 
physical activity, maintain conversations with others and to cooperate with the 
healthcare staff. The therapy dog contributed to encrichment of nursing of the care 
environment at the nursing home. The therapy dog seem like to alleviate symptoms 
such as worry, anxiety and aggressiveness. Which had a positive effect on the nursing 
of persons with dementia. Further the staff experienced that the therapy dog 
currently had a limited availability and was something not all people with dementia 
could make use of.  
Conclusion: The healthcare staff experiences that the therapy dog has an overall 
positive impact on people with dementia living in a nursing home and that it 
supports the ability to accomplish person-centered nursing. More research needs to 
be done in order to increase the knowledge of the therapy dog’s effect on people with 
dementia. 
Keywords: Dementia, Experiences, Healthcare staff, Person-centered care and 
Therapy dog. 
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Inledning 
 
Åldersfördelningen i världen förskjuts snabbt mot ett ökat antal äldre personer och 
lägre antal yngre personer (WHO, 2017). Eftersom andelen äldre alltjämt blir större 
kommer antalet som dabbas av demenssjukdom att öka, då hög ålder är en riskfaktor 
för denna sjukdom (De Nardi, French, Jones & McCauley, 2015).  Idag lever mellan 
130 000–150 000 personer med demenssjukdom i Sverige och det förutspås att år 
2030 kommer det öka till omkring 270 000 människor (Socialstyrelsen, 2017). 
Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal kan därför förvänta sig att komma i kontakt 
med personer med demenssjukdom och ta del av deras vård och omvårdnad (Dening 
& Babu-Sandilyan, 2015). Under praktikperioden på särskilt boende observerades det 
att omvårdnaden av personer med demenssjukdom var komplex och resurskrävande. 
Personer med demenssjukdom kunde uppvisa komplicerade beteendemässiga och 
psykologiska symtom, som aggressivitet och oro, vilket ledde till att personen med 
demenssjukdom gjorde motstånd eller uppvisade rädsla mot vårdpersonalen (Lee, 
Hui, Kng & Wai Auyeung, 2013). Omvårdnaden försvårades och resulterade i värsta 
fall att personen inte fick sina omvårdnadsbehov tillgodosedda. 
 
En artikel från Svenska Dagbladet (2011) beskriver hur närvaron av hundar kan göra 
äldre personer lugnare, gladare och öka välbefinnandet. Allt fler kommuner i Sverige 
börjar anställa vårdhundsteam för att stimulera fysisk och mental aktivitet samt 
minska läkemedelsanvändningen på särskilda boenden. Artikeln belyser att närheten 
och beröringen av en hund kan, oavsett sjukdomstillstånd, ge äldre personer en 
meningsfull stund i vardagen. Det här konceptet utgjorde grunden till författarnas val 
att studera vårdhundens betydelse för personer med demenssjukdom som bor på 
särskilt boende. 
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Bakgrund 
 
Demenssjukdom 
Demenssjukdom är ett samlingsnamn för en rad symtom orsakade av sjukdomar i 
hjärnan (Dening & Babu-Sandilyan, 2015). Demenssjukdomar är kroniska sjukdomar 
som leder till omfattande funktionsnedsättningar vilket påverkar hela livssituationen 
för den sjuka och dess anhöriga (Shea, Ha & Chu, 2015). Beroende på vilken del av 
hjärnan som påverkas, utvecklas olika symtom och yttringar (Sandilyan & Dening, 
2015).  Det kan innebära försämring av minne, språkfärdigheter, tidsuppfattning, 
orienteringsförmåga, omdöme, förmåga att tänka abstrakt, planering och 
genomförande av vardagliga sysslor (Trueland, 2016). Demenssjukdomar är 
mångfacetterade och uttrycker sig på olika sätt. I vissa fall kan demenssjukdomen 
dölja sig bakom symtom som pekar på andra psykiska tillstånd, som bipolär sjukdom 
eller psykotisk sjukdom (Cipriani, Lucetti, Danti, Ulivi & Nuti, 2015). 
 
Demenssjukdomar kan delas in i tre grupper beroende på orsaker och förlopp. Dessa 
utgör neurodegenerativa sjukdomar, vaskulär demens och andra typer av 
demenssjukdomar (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011).  Vanligaste 
neurodegenerativa sjukdomen är Alzheimers sjukdom och utgör ca. 60–70 procent av 
alla fall. Till gruppen tillhör frontotemporal demens och Lewy-Body demens. 
Neurodegenerativa sjukdomar orsakas av degenerativa processer i hjärnan på 
cellnivå, vilket innebär att hjärnans nervceller långsamt försämras och dör (Wierenga 
& Bondi, 2011). Vaskulära demensformer är näst frekventa och förekommer runt 20 
procent av fallen. Vaskulär demens kan debutera plötsligt och orsakas av otillräcklig 
syretillförsel till hjärnan (Lindqvist, 2015; Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 
2011). Andra typer av demenssjukdomar kan orsakas av virusinfektioner, långvarigt 
alkoholintag eller andra neurologiska sjukdomar, exempelvis Parkinsons sjukdom 
(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). Risken att insjukna i demenssjukdom 
ökar med stigande ålder och är opåverkbart (Kim, Sargent-Cox & Anstey, 2015). 
Modifierbara riskfaktorer innefattar låg utbildning, rökning, inaktivitet, fetma och 
social isolering (Nepal, Brown & Ranmuthugala, 2010).  
 
Beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom  
Begreppet Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid Demens [BPSD] beskriver 
en stor och heterogen samling av symtom på försämrad perception, tankeförmåga, 
humör och beteende som uppträder hos personer med demenssjukdom (Tible, Riese, 
Savaskan & Von Gunten, 2017).  Beteendemässiga och psykologiska symtom hos 
personer med demenssjukdom kan framstå som utmanande för anhöriga och 
vårdpersonal. Bland de aggressiva symtomen inkluderas beteenden som att slåss, 
sparka, puttas, nypa, bitas, rivas, spotta på, kasta föremål, skrika, svära, verbala eller 
fysiska sexuella övergrepp och självdestruktiva beteenden (Andrews, 2006). Icke-
aggressiva symtom inkluderar apati, depression, upprepande av märkliga ljud, 
repetera samma fråga, begära hjälp konstant, överaktivitet, strosande,  vandrande, 
plockande och gömmande av saker, generell ångest och stress, vanföreställningar, 
ätproblematik och störd sömnrytm (Tible, Riese, Savaska & Von Gunten, 2017).  
 
Att leva med demenssjukdom 
I många fall upplever personer med demenssjukdom en känsla av panik över att 
förlora sin roll och identitet, vilket blir påtagligt om de får svårt att genomföra sina 
vardagliga sysslor (Read, Toye & Wynaden, 2017). Symtomen som uppkommer vid 
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demenssjukdom har en negativ inverkan på personens vardag och kan leda till att 
personen känner sig isolerad och uppgiven (Regier & Gitlin, 2017). Minnesförlusten, 
som är vanligt förekommande vid demenssjukdom, hotar självbilden och upplevelsen 
av säkerhet, autonomi och att vara en betydelsefull medlem i samhället (Steeman, de 
Casterlé, Godderis & Grypdonck, 2006). Demenssjukdom påverkar en persons 
kapacitet till att effektivt kunna uttrycka sina behov och personer med 
demenssjukdom kan uppleva svårigheter i att bevara sin förmåga till 
självbestämmande gällande sin vård och omvårdnad (Smebye, Kirkevold, & Engedal, 
2012). Personer med demenssjukdom kan uppleva sig vara en börda för sin 
omgivning och det är därför betydelsefullt att få behålla sin känsla av autonomi och 
självständighet i möjligaste mån (Hill, Mason, Poole, Vale & Robinson, 2016). Då 
demenssjukdomar inte har något botemedel uppger personer med demenssjukdom 
en rädsla inför framtiden och att inte veta var den bär av (Read, Toye & Wynaden, 
2017). En viktig komponent för personer med demenssjukdom är att fortfarande 
kunna skapa kontakt med sig själva och omgivningen (Han, Radel, McDowd & 
Sabata, 2016).  Att skapa kontakt med omgivningen kan innebära att personen får 
träffa nära och kära, men det kan också betyda att möta människor när de är ute och 
går eller handlar i affären (Caddell & Clare, 2011).  Att skapa kontakt med sig själva 
kan innebära att personen får behålla sin känsla av identitet och får möjlighet att 
uttrycka sin personlighet, det kan vara genom att bibehålla sina intressen och få göra 
aktiviteter de uppskattar (Nilsson & Hellström, 2016).  
  
Vård av demenssjukdom 
En individanpassad behandling och omvårdnad kan lindra påfrestande symtom och 
förbättra livskvalitén hos personen med demenssjukdom (Jessen, 2014). Personer 
med demenssjukdom kan få läkemedelsbehandling insatt med syfte att bromsa 
sjukdomsförloppet och lindra symtom (Greenblatt & Greenblatt, 2016). Val av 
behandling beror på vad det är för demensdiagnos och vilken fas sjukdomen befinner 
sig i (Kraft, 2017).  
 
När en person drabbas av demenssjukdom i Sverige får personen bo kvar i sitt eget 
boende så länge det är möjligt (Hellström, 2016). Emellertid, när sjukdomen når ett 
svårare stadie kan personen få flytta till särskilt boende (Bökberg, Ahlström & 
Karlsson, 2017). Ett särskilt boende kan tillgodose betydande behov av tillsyn och 
omvårdnad då det inte längre är möjligt att bo kvar i det egna hemmet 
(Socialstyrelsen, 2017a). Vårdpersonalen på särskilt boende har som ansvarsområde 
att tillgodose den boendes unika behov av vård och omvårdnad samt ta hänsyn till 
personens psykosociala och emotionella behov (Scott & Cassie, 2007). Omvårdnaden 
av personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende har upplevts som 
mycket komplex och i vissa fall svårhanterlig på grund av brist på utbildning och 
hjälpmedel. Att omvårdnaden är tidskrävande och ansträngande kan bidra till att 
vårdpersonalen upplever ökad stress (Cleary & Doody, 2017).  De symtom som 
vårdpersonalen upplever som mest komplicerade är aggressiva och oroliga 
beteenden, ätproblematik, strosande och förvirringstillstånd (Lee, Hui, Kng & Wai 
Auyeung, 2013). 
 
Komplementär terapi 
Utöver farmakologisk behandling används komplementära, icke-farmakologiska 
metoder. Komplementära terapier används främst för att lindra de beteendemässiga 
och psykiska symtom som kan uppstå vid demenssjukdom (Takeda, Tanaka, Okochi 
& Kazui, 2012) och innebär en samling av naturligt stimulerande aktiviteter eller 
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övningar som stödjer personens individuella upplevelse av välbefinnande (Watson, 
2013). När komplementär terapi används i den dagliga rutinen för personer med 
demenssjukdom stöttar det den fysiska och emotionella hälsan hos personen. Terapin 
har ofta sinnesstimulering som syfte vilket frigör ämnet oxytocin i hjärnan och på det 
sättet höjer välbefinnandet och livskvalitén hos personen med demenssjukdom 
(Watson, 2013). Aktiviteterna fokuserar på beröring, närhet, dofter, ljud och rörelse 
med mål att väcka positiva känslor. Exempel på komplementär terapi är taktil 
massage, musikterapi, aromaterapi och hundassisterad terapi (Skovdahl & Edberg, 
2011). 
 
Vårdhund  
Användandet av hundar inom vården i Sverige har ökat bland både vårdpersonal och 
vårdtagare; framför allt inom äldreomsorgen och speciellt i särskilt boende 
(Socialstyrelsen, 2014a). Vårdhunden kan hjälpa till med minnesträning, 
finmotoriksträning, träning vid stroke och fysisk träning samt kognitiv träning och 
socialträning (Höök, 2010). Hundarna inom vård, skola eller omsorg i Sverige 
benämns vårdhundar och har genomgått en specialiserad utbildning (Lundström & 
Blusi, 2012). I Sverige bedrivs vårdhundsverksamheten i form av vårdhundsteam. Ett 
vårdhundsteam inkluderar en vårdhundsförare tillsammans med en vårdhund och de 
utbildas tillsammans. Vårdhundsteamen är framtagna enligt Swedish Standards 
Institute (SIS), vilket anger krav och rekommendationer för utbildning som syftar till 
att skapa professionellt arbete med vårdhund som håller hög kvalitet (SIS, 2015). 
Krav för att få genomgå utbildningen i Sverige är att blivande vårdhundsförare ska ha 
utbildning inom vård, socialt behandlingsarbete, skola eller omsorg och hunden ska 
först vara godkänd på ett lämplighetstest utformat för vårdhund (Höök, 2010).   
 
Vårdhundar används på olika sätt inom vården; två metoder är djurassisterad 
aktivitet och djurassisterad terapi (Norling 2012). Vid djurassisterade aktiviter 
används vårdhunden endast som redskap för att stödja patientens aktivering till 
egenvård och uppmuntra till att utföra olika aktiviteter tillsammans med hunden 
(Norling, 2012). Vid djurassisterad terapi används vårdhunden i en planerad 
behandlingsprocess på uppdrag av legitimerad vårdpersonal. Metodens mål är att 
förbättra patientens fysiska, psykiska, kognitiva, emotionella och sociala funktioner 
(Socialstyrelsen, 2014b).  
 
Personcentrerad omvårdnad 
De nationella riktlinjerna i Sverige för vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom lyfter fram betydelsen av en personcentrerad omvårdnad som grund 
för den vård som ska ges (Socialstyrelsen, 2017b). Personcentrerad omvårdnad 
innebär att sträva efter att bibehålla personens personlighet och se till den unika 
individen och dess individuella behov, trots sviktande funktioner (Edberg, 2011).  
Den första personen att tala om personcentrering i relation till personer med 
demenssjukdom var Tom Kitwood på 1990-talet. Kitwood strävade efter att bilden av 
demenssjukdom skulle förändras och att omgivningen skulle börja se personen 
bakom demensdiagnosen, vilket är grunden till dagens begrepp av personcentrerad 
omvårdnad (Mitchell & Agnelli, 2015). Personcentrerad omvårdnad syftar till att 
personen med demenssjukdom sätts i fokus och att stödet utgår från personens egna 
önskemål och kvarvarande förmågor. Det är dessutom betydelsefullt att göra 
omvårdnaden och vårdmiljön mer individanpassad och ha förståelse för de olika 
problem och svårigheter som kan uppstå i samband med sjukdomen (Thornton, 
2011). Det används olika arbetssätt och redskap med syfte att öka personcentreringen 
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och meningsfullheten i vården av personer med demenssjukdom. Det innefattar 
metoder såsom validation, reminiscens, taktil stimulering, djur i vården och insatser 
med musik, sång och dans (Socialstyrelsen, 2017b).   
   

Syfte 
Syftet var att beskriva vårdpersonalens upplevelse av vårdhundens betydelse för 
personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende. 
 

Material och metod 
  
Design 
Studien är en semistrukturerad intervjustudie. Den har en kvalitativ ansats med en 
empirisk, beskrivande design (Danielson, 2012). 
  
Urval  
Urvalet bestod av kommunala särskilda boenden i södra Sverige. De särskilda boendena 
var länsgeografiskt belägna i Smålandsområdet. Verksamhetsansvariga för de särskilda 
boendena kontaktades via mail och fick förfrågan om att delta i studien, (se Bilaga 1). 
Totalt tackade tre särskilda boenden ja och gav tillåtelse att intervjua vårdpersonal. 
Tillstånd gavs genom att verksamhetsansvariga skrev under ett tillståndsavtal, (se 
Bilaga 2). Verksamhetsansvariga kontaktade sedan relevant vårdpersonal som arbetade 
i verksamheten och bifogade kontaktuppgifter. 
 
Urval av intervjupersoner gjordes med hänsyn till syftet då det krävdes att de hade en 
relation till fenomenet (Danielson, 2012). Urvalskriterierna bestod av utbildad 
vårdpersonal som arbetade på kommunalt särskilt boende och hade erfarenhet av 
vårdhundar på arbetsplatsen som samverkade med personerna med demenssjukdom. I 
studien inkluderades åtta stycken deltagare, alla var kvinnor. Alla deltagare 
arbetade/eller hade arbetat på en demensavdelning med erfarenhet från fem till 25 år. 
Tre av deltagarna var diplomerade vårdhundsförare och i grunden utbildade 
undersköterskor och en av deltagarna var diplomerad vårdhundsförare och utbildad 
arbetsterapeut. De fyra resterande deltagarna var undersköterskor med åtta till 25 års 
erfarenhet av arbete på demensavdelning.   
 
Datainsamling  
Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som gjordes individuellt 
med var och en av de åtta deltagarna. Sex av åtta intervjuer gjordes med båda 
författarna närvarande och ägde rum på särskilt boende; de två resterande gjordes via 
telefon av en av författarna.  Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. 
Intervjuerna varade mellan 16 till 41 minuter; med ett medelvärde på 27 minuter. Den 
semistrukturerade intervjun hade sitt fokus på mötet mellan intervjuaren och 
deltagaren (Danielson, 2012). Intervjufrågorna rörde deras syn på verkligheten och 
intervjuaren fokuserade på att få fram deras beskrivning, förklaring och tolkning av 
fenomenet (Ahrne & Svensson ,2011). Alla intervjuer följde en förberedd frågemall (se, 
Bilaga 3) med inledande frågor som sedan anpassades efter deltagarens svar. Sedan 
uppmanades vårdpersonalen att berätta fritt om positiva och negativa upplevelser 
gällande fenomenet. 
 
Dataanalys 
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Alla åtta intervjuer genomfördes innan transkribering av det inspelade materialet 
påbörjades för att kunna förhålla sig så neutrala som möjligt inför varje intervjutillfälle. 
Efter genomförda intervjuer lyssnade författarna igenom ljudinspelningarna för att få 
en överblick av materialet. Materialet delades upp mellan författarna och 
transkriberades på dator i Word dokument. Genom att skriva och lyssna samtidigt på 
intervjuerna ger det en bättre förståelse av intervjusituationen. Lyssnandet i sig ger en 
ökad förståelse genom att det läggs märke till nyanser i talet, som pauser och suckar 
(Danielson, 2012). Det utskrivna transkriberade materialet bestod av totalt 53 A-4 sidor.  
Analysen av datamaterialet genomfördes enligt Dahlgren och Fallsbergs (1991) 
kvalitativa analysmetod som inkluderar sju steg. Det första steget bestod av 
bekantgörande och innebar att författarna introducerades i det empiriska materialet 
genom att läsa transkriptionerna och skapa sig ett helhetsintryck. Andra steget 
utgjordes av en kondensering av svaren från alla deltagare där det ständigt söktes efter 
väsentliga utsagor relaterade till syftet med studien. Dessa utsagor valdes ut för att ge en 
kort, men representativ bild av dialogen av fenomenet. I det tredje steget skedde en 
jämförelse i de individuella svaren, där det systematiskt och konkret jämfördes de olika 
utsagorna gällande likheter och skillnader, försöktes hitta mönster i de enskilda 
utsagorna och utsagor som inte berörde företeelsen sorterades bort. Fjärde steget 
fortsatte med en gruppering där de utsagor som verkade ha något gemensamt lades 
ihop. Det femte steget gjordes en artikulering som innebar att försöka beskriva 
innebörden av likheterna inom varje grupp. Steg fyra och fem behövdes revideras flera 
gånger innan analysen kändes tillfredsställande. Interaktion mellan gruppering och 
artikulering ledde fram till att uppfattningar av fenomenet framträdde vilket gavs en 
rubrik och det bildades subkategorier. Det sjunde steget var en kontrasterande 
jämförelse av subkategorierna, vilket bestod av att de subkategorier som hade 
kvalitativa likheter lades ihop och bildade de slutgiltiga kategorierna. 
 
Forskningsetiska överväganden 
Till studien har etiska överväganden tagits i beaktande, studien omfattar ett 
forskningsområde som innefattar studier på människor (SFS 2015). En etisk 
egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar gjordes innan studien började (se 
Bilaga, 4)   
Studien följer de fyra etiska principerna (Ahrne & Svensson, 2011). Informationskravet 
har tagit i beaktande genom att tydlig information om studiens syfte. Tillvägagångssätt 
har givits till deltagarna både skriftligt och muntligt. Den skriftliga informationen 
skickades till deltagarna i samband med förfrågan om deltagande, se Bilaga 5. 
Deltagarna fick sedan chans att ställa frågor till författarna angående studien och 
innebörden av medverkan (Ahrne & Svensson, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 
Samtyckeskravet uppfylldes genom att författarna inhämtade skriftligt samtycke från 
deltagarna innan intervjuerna genomfördes, (se Bilaga 6). Där underströks deltagarens 
frivillighet och rätten till att avsluta medverkan i studien när som helst och utan att 
medge skäl. Studien följer konfidentialitetskravet genom att respektera deltagarnas 
autonomi och integritet genom att följa sekretess och tystnadspliktslagen. Deltagarna 
förblir anonyma och det inspelade intervjumaterialet har efter transkribering och 
bearbetning behandlats konfidentiellt. Genom att intervjumaterialet har raderats från 
mobilerna där intervjuerna spelades in och förts in i dator där det kodats med siffor (1–
8). På så sätt förvaras det så att utomstående ej kan ta del av det och går inte att kopplas 
till deltagarna. Till sist följer studien nyttjandekravet då intervjumaterialet endast 
kommer användas till studies forskningsändamål (Ahrne & Svensson, 2011; 
Vetenskapsrådet, 2017). 
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3. Resultat 
Resultatet visade fyra huvudkategorier och elva subkategorier där vårdpersonalen 
beskriver att vårdhunden är en motivationsfaktor, en berikning av vardagen, att den 
upplevdes bidra till lindring av symtom och att det är en tillgång med begränsningar. 
 
Tabell 1. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

En motivations- 
faktor 

Motiverar till fysisk aktivitet 
Uppmuntrar till samtal 
Främjar följsamhet 

En berikning av 
vardagen 

Sprider glädje och ger närhet  
Väcker minnen och känslor 

Fyller ett tomrum 

Bidrar till 
lindring av 
symtom 

Lindring av oro och ångest 
Minskning av aggressivitet 
Främjar den kognitiva 
förmågan 

En tillgång med 
begränsningar 

Att inte räcka till 
Är inte något för alla 

 
3.1 En motivationsfaktor 

Kategorin En motivationsfaktor består av subkategorierna motiverar till fysisk 
aktivitet, uppmuntrar till samtal och främjar följsamhet. Subkategorierna beskriver 
vårdpersonalens upplevelse av att vårdhunden kan agera som motivationskälla för 
personer med demenssjukdom boendes på särskilt boende. 
  

3.1.1 Motiverar till fysisk aktivitet 
Att använda vårdhund som omvårdnadsåtgärd på särskilt boende beskrevs av 
vårdpersonalen uppmuntra och motivera personen med demenssjukdom till att 
genomföra fysiska aktiviteter, både utomhus och inomhus. En aktivitet som gjordes 
utomhus var att ta promenader tillsammans med vårdhunden. Det beskrevs att 
vårdhunden hade blivit en älskad promenadkamrat bland personerna med 
demenssjukdom och att hålla i kopplet var väldigt populärt. Deltagarna upplevde att 
vårdhunden drev personerna utåt och att de kände sig trygga och mer självsäkra när 
vårdhunden var i närheten. En annan faktor som upplevdes bidra till att personen 
med demenssjukdom var mer villig till att gå ut ifall vårdhunden följde med, var att 
personen fick känna sig behövd av vårdhunden som “måste ut och rasta sig”, vilket 
gav promenaden en större mening. 
  
“Det blir som en helt annorlunda aktivitet. Och den boende kanske känner att det 
inte är så inriktat på den som person som en vanlig aktivitet är. Utan att den är 
inriktat på hunden, som att “Det är jag som får hunden att må bra!”” 

  
Undersköterska, 25 års erfarenhet 

  
Att den fysiska aktiviteten ägde rum inomhus hände då vädret inte alltid var optimalt. 
Det kunde vara i form av att ta en promenad tillsammans med vårdhunden runt om 
på avdelningen. En annan uppskattad aktivitet var att sparka eller kasta boll med 
vårdhunden. Vårdpersonalen upplevde att det motiverade personen med 
demenssjukdom att använda sina armar och ben, som kunde vara försvagade på 
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grund av ålder eller sjukdom. Dessutom upplevdes vårdhunden hjälpa till att träna 
finmotoriken i händerna, exempelvis genom att plocka upp hundgodis ur en burk för 
att ge till vårdhunden. Den fysiska aktiviteten tillsammans med vårdhunden blev 
uppskattad bland personerna med demenssjukdom på grund av att den fick ett nytt 
och roligare syfte än att bara motionera för att personen “måste”. Att leka och göra 
aktiviteter med vårdhunden blev ett stimulerande och naturligt sätt att röra på sig. 
  
“Man får ju återkoppling direkt… Om du kastar en boll till hunden, och hunden blir 
glad och visar det direkt för personen genom att vifta på svansen, ja… då blir ju 
personen också glad!”.  

 
Vårdhundsförare, 3 års erfarenhet 

  
 3.1.2 Uppmuntrar till samtal 
Vårdhundens närvaro uppmuntrade och skapade förutsättningar till samtal. Det 
upplevde vårdpersonalen var på grund av att vårdhunden bildade en harmonisk 
stämning och gav personen med demenssjukdom en känsla av trygghet. En annan 
faktor som upplevdes påverka var att vårdhunden gjorde att fokus inte enbart låg på 
människan som pratade, utan också på hunden. Personerna med demenssjukdom 
berättade ofta om sina egna hundar de haft en gång i tiden och hur de varit. Detta 
ledde till att de blev nyfikna på varandras historier och att flera ville dela med sig av 
sina erfarenheter. Vårdpersonalen upplevde att det till och med kunde bildas samtal 
mellan personer med demenssjukdom som tidigare varit väldigt tystlåtna. Efter 
mötet kunde besöket av vårdhunden vara ett samtalsämne kring matbordet och något 
de sedan berättade om för anhöriga och personal. 
Vårdpersonalen beskrev att det kunde bildas ett samarbete mellan personerna med 
demenssjukdom under aktiviteter som gjordes i grupp med vårdhunden, vilket i sin 
tur bidrog till att de kommunicerade med varandra. Exempelvis genom att de 
hjälptes åt att minnas olika ord eller färger, lägga pussel och göra konster med 
vårdhunden. Att personerna dessutom kommunicerade och pratade med vårdhunden 
upplevde vårdpersonalen som något positivt.  
  
“Ibland har man ju folk som är väldigt tysta, som kanske öppnar sig mer när det är 
ett djur närvarande. Vi har väldigt många som inte hör så bra eller som kanske 
skäms att prata, och sådana grejer… Men med en hund så blir det mer kravlöst… 
Att det är okej att göra bort sig.” 

 
Undersköterska, 18 års erfarenhet 

  
3.1.3 Främjar följsamhet 
Vårdpersonalen upplevde att vårdhunden kunde främja följsamheten och samarbetet 
mellan personen med demenssjukdom och vårdpersonalen. Deltagarna uttryckte att 
det inte alltid var enkelt att motivera en person med demenssjukdom att vilja ta sig 
upp ur sängen eller emotta omvårdnad. Det kunde innebära moment som att duscha 
eller äta. Att vårdhunden utgjorde en motivation till att vilja ta emot omvårdnad och 
ta sig upp på morgonen för personen med demenssjukdom, upplevde vårdpersonalen 
berodde på att personens tillvaro fick en ny och mer positiv betydelse. Dessutom 
upplevdes det goda humöret sitta kvar vilket gjorde personen mer fridfull och 
tillmötesgående. Till och med personer som tidigare bara velat ligga i sängen hade 
mer motivation till att komma upp och sitta eller röra på sig.  
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“...det motiverade ju personen till att gå upp överhuvudtaget för att vårdhunden 
skulle komma och hälsa på. För då måste man ju upp och klä på sig och kanske till 
och med duscha av sig lite…” 

 
 Vårdhundsförare, 6 års erfarenhet 

  
Vårdpersonalen beskrev fall där personen med demenssjukdom på eget initiativ ville 
göra sig iordning “ifall” vårdhunden skulle komma på besök eller ta på sig 
ytterkläderna för att vara redo för att gå på promenad med vårdhunden. Ytterligare 
beskrev vårdpersonalen att vårdhunden hade en positiv inverkan på aptit och kunde 
motivera personen till att äta. Ett fall som beskrevs var en person med 
demenssjukdom som vägrade äta i matsalen och som ofta spottade ut maten. Det 
föreslogs att vårdhunden skulle få följa personen dit och sedan sitta vid hennes sida 
medans hon åt. Det blev ett lyckat resultat och personen åt i lugn och höll samtidigt 
ett öga på vårdhunden. 
  
3.2 En berikning av vardagen 

Kategorin En berikning av vardagen innehåller tre subkategorier: sprider glädje och 
ger närhet, väcker minnen och känslor och fyller ett tomrum, vilka beskriver 
vårdpersonalens upplevelse av att vårdhunden skapar en meningsfull stund i 
vardagen för personen med demenssjukdom som bor på särskilt boende. 
  
3.2.1 Sprider glädje och ger närhet 
Deltagarna upplevde att vårdhunden spred glädje och gav närhet till personen med 
demenssjukdom. Några beskrev vårdhundsbesöket som en “guldstund i vardagen” på 
det särskilda boendet och att det inte gick att jämföras med någon annan aktivitet de 
hade i relation till hur glada personerna blev. I vissa fall så pass glada att det kom 
tårar av lycka. 
  
“Och jag ser den boende på långt håll, som vi skulle gå till, ställa sig upp och vinka 
och tårarna bara sprutar och han var helt överlycklig och skrek ‘men där kommer 
ju [vårdhundens namn]!’” 

 
Vårdhundsförare, 3 års erfarenhet 

 

 
Glädjen och närheten som uppstod troddes bero på att vårdhunden öppnade upp för 
att ge och ta emot värme och kärlek. Vilket bidrog till att personen fick känna sig sedd 
och bli bekräftad som person. Vårdpersonalen underströk hur meningsfullt det är för 
alla personer att få uppleva värme och beröring, oavsett ålder och sjukdomstillstånd. 
De höll med om att vårdhunden blev ett effektivt sätt för personen med 
demenssjukdom att få uppleva den beröring de längtade efter, exempelvis genom att 
få klappa och hålla om hunden. Det var inte bara personer som var uppegående som 
gynnades, utan vårdhunden kunde nå fram till personer med demenssjukdom som 
var sängliggandes eller som befann sig i livets slutskede. 
  
“Samtidigt så har vi boende som går mot det “yttersta” och kanske behöver 
närheten och tryggheten, som att få en tung hund i sängen, som jag skulle uttrycka 
det, är ganska skönt. Nån som man kan klappa på och som ger en närhet tillbaka.” 

  
Undersköterska, 25 års erfarenhet 
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3.2.2 Väcker minnen och känslor 

Vårdpersonalen upplevde att vårdhunden väckte minnen hos personen med 
demenssjukdom. Det kunde vara i form av att personer med demenssjukdom som 
tidigare haft egna djur tänkte tillbaka på den tiden. Det formulerades att minnena 
brukade komma tillbaka till personen bit för bit, och att personen till slut kunde 
beskriva ingående om andra hundar de träffat eller situationer de varit med om. 
 
Vårdpersonalen upplevde att vårdhunden inte bara väckte minnen hos personer med 
demenssjukdom som tidigare hade haft egna djur, utan att de kunde minnas tillbaka 
till andra stunder i livet, som till exempel barndomen. Tillsammans med minnena 
följde olika känslor, vilket kunde innebära nostalgi och saknad av det liv de tidigare 
levt, men också glädje i att få minnas fina stunder. En ytterligare faktor som 
uppmärksammades var att vårdhunden kunde bidra till att personen fick tillbaka 
kroppsliga minnen som att känna sig värdefull och vara behövd. 
  
“Jag tror att det är mycket kroppsliga minnen som kommer som du inte kan sätta 
ord på, men det är känslor. Känslan av att va behövd och känslan av att bli älskad 
som jag tror inte nån sätter i ord utan det vara visar sig.” 

  
Vårdhundsförare, 5 års erfarenhet 

  
3.2.3 Fyller ett tomrum 

Deltagarna uttryckte att de upplevde att vårdhunden kunde bryta ensamheten och 
fylla ett tomrum hos personen med demenssjukdom. De beskrev att flera av 
personerna hade isolerat sig på sina rum och hade få, eller inga, anhöriga som kom 
på besök. Det gjorde att vårdhundsbesöket blev något betydelsefullt att se fram emot 
för dem personerna. Vardagen på ett demensboende kan se liknande ut från dag till 
dag, men vårdpersonalen upplevde vårdhundsbesöket som något som utmärkte sig 
och gav ett avbrott i rutinerna.  
Vårdpersonalen uttryckte att vårdhunden kunde jämföras med en anhörig som kom 
på besök till personen med demenssjukdom. I vissa fall upplevdes vårdhunden bidra 
med mer till personen än en anhörig kunde. Förklaringen var att personen med 
demenssjukdom kunde ha svårt att känna igen sina anhöriga och i vissa fall såg dem 
som främlingar: "men en hund är en hund" uttryckte vårdpersonalen. Personer med 
demenssjukdom upplevdes ha lättare att bygga en relation till vårdhunden än till 
andra människor, vilket ledde till att vårdhunden blev en kär vän till många och 
någon de mindes mellan mötena. Tecken på detta var att flera ville ha hundgodis 
tillgängligt på rummet och en vattenskål redo ifall vårdhunden skulle komma. 
 
“Det kan vara mycket annat som dom inte kommer ihåg men hunden kommer de 
ihåg. Man blir så förvånad ibland hur mycket de kommer ihåg om hunden, typ vad 
den heter, det blir som en chock.” 

  
Undersköterska, 12 års erfarenhet 

  

3.3 Kan bidra till lindring av symtom 
Kategorin Kan bidra till lindring av symtom består av tre subkategorier: lindring av 
oro och ångest, minskning av aggressivitet och främjande av den kognitiva 
förmågan, vilka beskriver vårdpersonalens upplevelse av att vårdhunden kan 
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påverka olika symtom hos personen med demenssjukdom som bor på särskilt 
boende.  
  
3.3.1 Lindring av oro och ångest 
Återkommande i intervjuerna var att vårdpersonalen upplevde att vårdhunden kunde 
lindra symtom som oro och ångest hos personer med demenssjukdom. Oro och 
ångest förekom i stor utsträckning hos personer med demenssjukdom och påverkade 
deras vardag negativt. Vårdhunden lyckades minska oro och ångest tack vare de 
positiva känslorna som bildades när vårdhunden var närvarande. Faktorer som 
upplevdes verka ångestlindrande var att vårdhunden medförde att personen blev 
sedd, fick kravlös bekräftelse och gav värme genom beröring och närhet. Exempelvis 
genom att personen med demenssjukdom fick klappa och känna pälsen i händerna 
eller ha hundens huvud i knät. Den fysiska aktiviteten som personerna gjorde 
tillsammans med vårdhunden upplevdes också verka ångestlindrande.  
  
“Alltså vi har en boende som vandrar väldigt mycket och är väldigt orolig i sig, men 
har den personen fått komma ut med vårdhunden så kan den personen vara väldigt 
nöjd för att då har den fått komma ut och röra på sig… Det blir ett lugnare klimat.” 

  
Undersköterska, 8 års erfarenhet 

  
Vårdpersonalen hade erfarenheter av att vårdhunden kunde bryta oroliga beteenden 
hos personen med demenssjukdom, som att vandra, plocka med saker eller konstant 
titta på klockan. De upplevde att tillsammans med vårdhunden så glömde personen 
bort att vara orolig. Lugnet som uppstod hos personen upplevde vårdpersonalen 
kunde sitta i hela eftermiddagen efteråt eller till och med till dagen därpå: “Ja alltså, 
en del behöver vi ju ge lugnande varje dag. Men är vårdhunden här så behöver vi 
kanske inte ge.” 

  
3.3.2 Minskning av aggressivitet 
Vårdpersonalen upplevde att vårdhunden kunde minska aggressiviteten hos 
personen med demenssjukdom. Aggressivitet var ett symtom som vårdpersonalen 
ofta upplevde hos personen med demenssjukdom och som kunde skapa besvärliga 
situationer mellan personen och vårdpersonalen på det särskilda boendet. Exempel 
på aggressiva beteenden var att personen med demenssjukdom var irriterad, skrek, 
svor eller visade vrede när vårdpersonalen skulle hjälpa dem med omvårdnaden. 
Vårdpersonalen upplevde att vårdhunden gav personen med demenssjukdom en 
fridfullare sinnesstämning och gjorde personen mer tillmötesgående.  
  
“...det skapar en god stämning och lockar fram människans goda sidor när hunden 
kommer.”  

 
Vårdhundsförare, 5 års erfarenhet 
  

Alla deltagare förmedlade att vårdhunden kunde avleda besvärliga beteenden där 
aggressivitet var vanligt förekommande. Det kunde vara genom att vårdhunden fick 
besöka den personen eller att vårdpersonalen pratade om vårdhunden med personen. 
Ett fall som beskrevs handlade om en person med demenssjukdom som var väldigt 
argsint mot personalen och som svor och vägrade ta emot hjälp. Det försöktes då med 
ett vårdhundsbesök hos den personen och det upplevdes en tydlig förändring väldigt 
snabbt. Personens hårda ansiktsuttryck mjuknade när den fick se hunden och han 
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började klappa och prata om sin egna hund han haft tidigare i livet. På det sättet 
kunde det aggressiva beteendet avledas och vårdpersonalen kunde sedan tillgodose 
hans omvårdnadsbehov. Några av vårdhundsförarna beskrev att de hade tagit bilder 
på vårdhunden tillsammans med personen med demenssjukdom som de lagt inne på 
deras rum. Om personen uppvisade aggressivt beteende kunde personalen visa 
bilderna och bryta det aggressiva beteendet genom att påminna om något positivt.  
  
 “Vi hade en person som vi gick till i många år faktiskt. Och hon var hemsk mot 
personalen, alltså riktigt otrevlig. Men när vårdhunden skulle komma, ja då var 
hon så snäll och trevlig och mild. Mot alla där då. Så jag vet att vårdhunden 
påverkade” 

  
                                                                                            Vårdhundsförare, 6 års erfarenhet 

  
 3.3.3 Främjar den kognitiva förmågan  
Vårdpersonalen upplevde att vårdhunden kunde främja den kognitiva förmågan hos 
personen med demenssjukdom. De beskrev att i samband med demenssjukdomen 
var det vanligt att personen utvecklade kognitiv svikt, bland annat nedsatt 
koncentrationsförmåga, försämrade språkfärdigheter och minnesförlust. Deltagarna 
beskrev att när vårdhunden var närvarande så ansträngde sig personen med 
demenssjukdom att hålla koncentrationen och fokus på aktiviteten. De upplevde att 
personer kunde hålla fokus längre tid i sträck än vanligt när vårdhunden där. 
Vårdpersonalen upplevde även att vårdhunden lyckades fånga uppmärksamheten hos 
personer med demenssjukdom som var långt gångna i sin sjukdom. 
Aktiviteter som gjordes tillsammans med vårdhunden som hade som mål att träna 
kognitionen hos personen med demenssjukdom var bland annat övningar där man 
tränade på att känna igen objekt, lägga pussel, räkna och olika minnesövningar.  
Vårdpersonalen beskrev att personen med demenssjukdom också fick träna på att 
följa och ge instruktioner till vårdhunden.  
  
“...jag glömde med avsikt lite hundgodis på en hylla... så då kunde jag säga “Var var 
det jag la godiset nu igen?”  men sen rätt var det var så svarade hon “På hyllan” 
alltså hon fick igång minnet."Man tränar på saker som man inte tänker på…” 

 
                                                                                           Vårdhundsförare, 3 års erfarenhet   

 
3.4 En tillgång med begränsningar 
Kategorin En tillgång med begränsningar innehåller två subkategorier: att inte 
räcka till och är inte något för alla, där vårdpersonalen beskriver att vårdhunden 
inte räcker till och att det inte är något för alla personer med demenssjukdom som 
bor på särskilt boende. 
  
3.4.1 Att inte räcka till  
Under intervjuerna framkom det att vårdpersonalen upplevde att 
vårdhundsinsatserna inte räckte till gentemot efterfrågan på det särskilda boendet. 
Vårdpersonalen beskrev att inte alla personer med demenssjukdom fick tillgång till 
vårdhunden, vilket upplevdes som negativt för dessa personer: “Jag tycker att alla 
ska få träffa vårdhunden”. Det beskrevs att på grund av att inte alla personer med 
demenssjukdom ville delta i gruppaktiviteter så var det många som begärde enskilda 
besök av vårdhunden. I nuläget upplevde vårdpersonalen att det inte var möjligt att 
tillgodose allas önskningar om att få träffa vårdhunden enskilt på grund av att 
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vårdhunden fick delas upp mellan många personer och att det var dem med störst 
behov som prioriterades. Bristen på tid och resurser upplevdes leda till att besöken 
blev mer utspridda och det blev svårare för vårdhunden att skapa en meningsfull 
relation till personen med demenssjukdom. Det förklarades med att personer med 
demenssjukdom ofta hade sviktande minne och lättare glömde bort vårdhunden om 
besöken var för sällan. 
  
“... Inom demens då tycker jag att man ska ha minst två besök per vecka… För på 
ett demensboende så kan man behöva gå tillbaka till noll vid varje besök, medans är 
det två gånger i veckan så kan man bygga en relation.” 

  
Vårdhundesförare, 3 års erfarenhet 

  
Vårdpersonalen upplevde att vissa personer med demenssjukdom blev så pass fästa 
vid vårdhunden att besöken sedan inte gick att avbryta. Det kunde vara på grund av 
att personen hade byggt en stark relation till hunden. Det kunde leda till att 
vårdhunden låstes vid några enstaka personer som fick besök regelbundet medans 
andra personer, som hade behov av att träffa vårdhunden, inte fick den chansen.  
  
3.4.2 Är inte något för alla 

Under intervjuerna formulerades det att insatser med vårdhund inte var något för 
alla personer med demenssjukdom. Vårdpersonalen beskrev att det var väldigt 
individuellt hur personen med demenssjukdom reagerade till vårdhunden beroende  
på faktorer som personens temperament, deras relation till hundar och stadie i 
demenssjukdomen. Känslor som uppstod hos personen med demenssjukdom vid 
mötet med vårdhunden varierade från glädje, kärlek, sorg, rädsla och avvisande. 
Personalen upplevde att reaktioner som rädsla och avvisande kunde bero på att 
personen med demenssjukdom inte haft mycket erfarenhet av djur sedan tidigare 
eller att de hade dåliga minnen relaterat till hundar. I några situationer med 
vårdhunden hade vårdpersonalen upplevt att personen med demenssjukdom 
reagerat med starkt vrede. 
  
“Ja, vi hade en person som inte tyckte om hundar alls. Hon blev jättearg. Då gick 
det inte att ha vårdhunden i gemensamt rum utan vi fick ha hunden i de boendes 
individuella rum i stället.” 

Undersköterska, 18 års erfarenhet 
  
Att några personer med demenssjukdom hade obefintligt intresse för vårdhunden 
förekom också. Vårdpersonalen upplevde det som något naturligt då alla personer 
inte uppskattar hundar. Det visade sig genom att personen drog sig undan eller att 
personen inte brydde sig om vårdhunden överhuvudtaget.  

  
Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelse av vårdhundens 
betydelse för personer med demenssjukdom blev valet att använda en kvalitativ 
metod uppenbar. Kvalitativ design kännetecknas av att författarna är flexibla, 
anpassningsbara och har ett öppet förhållningssätt mot fenomenet som ska studeras 
samt utgår från att verkligheten kan uppfattas på olika sätt (Henricsson & Billhult, 
2016; Malterud, 2009). Vad det gäller syftet så diskuterades och omarbetades det ett 
flertal gånger under studiens gång. Det slutliga syftet blev mer specifikt än det 
initiala, vilket var att belysa betydelsen av vårdhund för alla personer med 



 

 

14 
 

demenssjukdom oavsett boendeform. Den bakomliggande orsaken var att urvalet 
enbart bestod av vårdpersonal som arbetade på särskilt boende. Det resulterade i att 
upplevelserna i intervjusvaren relaterade till personer med demenssjukdom boendes 
på särskilt boende. Valet att intervjua vårdpersonal och inte personen med 
demenssjukdom själv togs med hänsyn till etiska riktlinjer.  Det är inte etiskt tillåtet 
att genomföra studier på personer som inte kan medge samtycke eller inte förstår vad 
de tackar ja till (Vetenskapsrådet, 2017). På grund av att studien genomförs under 
sjuksköterskeutbildning prioriterades i första hand sjuksköterskor som hade 
erfarenhet av fenomenet till urvalet. Det visade sig senare att undersköterskorna på 
de särskilda boendena hade störst erfarenhet av vårdhundens påverkan på 
omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Det blev därför undersköterskor 
som intervjuades i de flesta fall, trots författarnas tidigare prioritering. Syftet med 
studien besvarades tack vare åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
Inklusionskriterier var att alla deltagare skulle arbeta/ha arbetat inom vård och 
omvårdnad av personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende. Dessutom 
skulle de uppvisa kunskap av att “ha erfarenhet” eller “ha haft erfarenhet” av att 
använda sig av vårdhund tillsammans med personer med demenssjukdom. Valet att 
intervjua åtta personer grundades i att både för få eller för många deltagare kan ge 
problem i analysarbetet och i presentationen av resultatet, då det kan leda till för lite 
eller för mycket datamaterial (Danielson, 2012).   
 
I början på studien var tanken att genomföra en kvalitativ litteraturöversikt. På grund 
av brist på vetenskapliga artiklar som täckte vårdpersonalens upplevelser av 
fenomenet resulterade det i beslutet att göra en intervjustudie. Den 
semistrukturerade intervjumetoden ansågs vara ett optimalt sätt att få svar på 
studiens syfte. Den semistrukturerade intervjustudien karakteriseras av att 
datainsamlingen sker genom förberedda öppna frågor som ställs till deltagaren i den 
ordning som bedöms vara lämplig och att intervjuaren anpassar sig till vad som 
kommer upp under intervjuns gång (Danielson, 2012). Datainsamlingen 
genomfördes med samma intervjuguide och samma datainsamlingsmetod för alla 
informanter i studien, vilket styrker studiens trovärdighet (Polit & Beck 2011). Att två 
av åtta intervjuer genomfördes via telefon kan ha bidragit till att information som 
kunde vara till nytta för studien har uteblivit i dem fallen. Exempelvis sådant som 
iakttagelser av kroppsspråk och ögonkontakt.  Intervjuernas djup upplevdes inte 
påverkas av intervjuformen. Intervjuerna ledde till omfattande och beskrivande svar 
gällande unika upplevelser från deltagarna. Det resulterade i en stor mängd 
datamaterial att sedan analysera. Intervjuerna transkriberades först när all data 
samlats in, vilket är vanligt vid kvalitativ forskning (Henricson & Billhult, 2016). Vid 
transkriberingen uppstod en viss upplevelse av tidsbrist på grund av mängden av 
datamaterial. I efterhand hade datainsamlingen gynnats av att ta bort eller redigera 
en del inledande frågor som i många fall ledde till långa och beskrivande svar. 
Exempelvis gällande personens tidigare yrkeserfarenhet. Det hade kunnat påverkas 
genom att genomföra en provintervju innan intervjuprocessen började.   
 
Analysen genomfördes enligt Dahlgren och Fallsberg (1991) kvalitativa analys som 
inkluderar sju steg. Stegen var tydliga att följa och var en passande analysmetod för 
denna studie. Svaren från vårdpersonalen utgjorde i många fall samstämmiga 
erfarenheter och upplevelser kring vårdhundens betydelse för personer med 
demenssjukdom. Vilket ger en god trovärdighet till studien, eftersom olika individers 
perspektiv gav ett sådant homogent resultat. Resultatet styrks genom att belysa citat 
från deltagarna, vilket bekräftar att studien är pålitlig (Polit & Beck 2011).  



 

 

15 
 

  

Tidsbrist anses som en svaghet i studien. I efterhand bedömer författarna att valet att 
göra en semistrukturerad intervjustudie, med allt vad det innefattar, hade kunnat 
diskuterats mer ingående. Upplevelsen av tidsbrist under studiens gång grundar sig i 
att en lång period av tid utsattes åt sökande av möjliga deltagare, genomförande av 
intervjuer och analys av det införskaffade materialet.   
 
 

Resultatdiskussion  
Det viktigaste resultatet i studien var att vårdpersonalen upplevde att vårdhunden 
underlättade omvårdnaden av personer med demenssjukdom genom att skapa 
positiva känslor och ha en lugnande inverkan. Vårdhunden utgjorde en god grund för 
samtal och avslappning och upplevdes medföra positiva effekter som ledde till ökat 
välbefinnande och minskad stress och aggression. Vårdhunden upplevdes även ge 
glädje och stimulera till aktivitet, både på en fysisk och mental nivå.   
 
Vårdhundsinsatser på det särskilda boendet ledde till att omvårdnaden av personer 
med demenssjukdom underlättades.  Det kan förklaras genom att relationen som 
skapades till vårdhunden blev en motivationsfaktor för personen med 
demenssjukdom att vilja gå upp på morgonen och acceptera hjälp från 
vårdpersonalen. Vårdhunden bidrog även till lindring av symtom som oro, ångest och 
aggression vilket gjorde att personen med demenssjukdom blev mer tillmötesgående 
och fridfull. På grund av att vårdhunden främjade samarbetet mellan vårdpersonalen 
och personen med demenssjukdom och därmed underlättade för vårdpersonalen att 
nå fram till personen, stöttade vårdhunden genomförandet av en personcentrerad 
omvårdnad. En annan bidragande faktor som stöttade det personcentrerade 
förhållningssättet var att vårdhundsbesöken kunde anpassas till varje enskild individs 
önskemål, exempelvis i aktivitetsnivå, och aktiviteten formades utefter personens 
unika preferenser. En personcentrerad omvårdnad kännetecknas av att vårdtagarna 
blir sedda och förstådda som individuella personer med unika behov, resurser, 
värderingar och förväntningar (Mitchell & Agnelli, 2015) och utgör en av 
sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Bland 
vårdpersonal som vårdar personer med demenssjukdom upplevs det att deras 
kompetens blev bättre och omvårdnaden underlättas om det gjordes en investering i 
personcentrerad vård och attityder bland personalen (Mullan & Sullivan, 2015). Det 
rekommenderas därför att vårdpersonal som har kontakt med personer med 
demenssjukdom regelbundet deltar i utbildning kombinerad med praktisk träning 
och handledning i personcentrerad vård och bemötande av personer med 
demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017b).  
 
Att vårdhunden lyckades skapa en fridfullare sinnesstämning hos personer med 
demenssjukdom kan bero på inverkan hundar har på oss människor. Hundens 
förmåga att ge människor sällskap, tröst och kontakt på ett relativt villkorslöst sätt är 
viktiga skäl (Perkins, Bartlett, Travers & Rand, 2008). Dessutom uppfyller hundar 
spontant vissa grundregler: de värderar inte, lyssnar, stödjer, visar empati och 
använder en ickeverbal kommunikation (Norling, 2012). På det sättet kan 
vårdhunden hjälpa till att täcka basala behov hos personen med demenssjukdom. 
Människans basala behov beskrivs tydligt i Maslows behovstrappa. Grundstenarna 
för att en person ska uppnå självkänsla och självförverkligande innefattar först att 
personens kroppsliga behov tillgodoses, därefter att personen erhåller trygghet, 
kärlek, gemenskap och uppskattning (Schölzel-Dorenbos, Meeuwsen & Olde Rikkert, 
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2010). I resultatet framgick det att vårdhunden upplevdes motivera personen med 
demenssjukdom att utöva fysisk aktivitet och stötta personen till att äta, vilket 
innebär att vårdhunden kunde täcka kroppsliga behov hos personen med 
demenssjukdom. Dessutom upplevdes vårdhunden vara en berikning av vardagen 
och fylla ett tomrum hos personen med demenssjukdom på grund av att vårdhunden 
gav trygghet, närhet, uppskattning och bekräftelse. Följaktligen, om vårdhunden kan 
hjälpa till att uppmärksamma och tillgodose individuella behov hos personen med 
demenssjukdom, som studiens resultat bevisar att den kan, blir vårdhunden en 
bidragande faktor till att en mer personcentrerad omvårdnad utövas på det särskilda 
boendet.  
 
Tidigare forskning pekar på vårdhundens stora betydelse för hälsa och välbefinnande 
hos personer med demenssjukdom. De flesta studier har gjorts utanför Sverige, ofta i 
USA. Många studier har genomförts om användning av hund som stöd i 
omvårdnaden av äldre i vanligt särskilt boende eller i särskilt boende för demens 
(Filan & Llewelyn, 2006; Perkins, Bartlett, Travers & Rand, 2008).  Precis som i den 
här studiens resultat har flera tidigare studier visat att aktiviteter och terapeutiska 
möten med vårdhund har en lugnande inverkan på aggressivt beteende hos personer 
med demenssjukdom och stimulerar till fysisk och mental aktivitet (Richeson,2003; 
Perkins et al., 2008; Churchill et al., 1999). I studiens resultat framkom det att 
vårdhunden kunde väcka minnen och framkalla känslor hos personen med 
demenssjukdom. Detta överensstämmer med en tidigare studie som skriver att 
insatser med vårdhund har, tillsammans med den lugnande effekten, förmåga att 
framkalla minnen från förr (Moretti, De Ronchi, Bernabei, Marchetti, Ferrari, Forlani 
& Atti, 2011).  Ett till resultat i studien var att vårdhunden kunde bryta ensamheten 
och fylla ett tomrum hos personen med demenssjukdom. Detta visar även William & 
Jenkins review från år 2008, som skriver att vårdhunden kunde öka personens 
upplevelse av gemenskap. I denna studies resultat framkom det även att vårdhunden 
upplevdes uppmuntra och skapa förutsättningar till samtal. Tryggheten och lugnet 
som uppstod i samband med vårdhundsbesöket kan vara skäl till att personen med 
demenssjukdom var mer öppen för samtal. Nordgren och Engström (2014) 
konstaterar att en vårdhund kan sänka stressnivåerna hos personer med 
demenssjukdom och har därmed en lugnande effekt. En annan anledning varför 
vårdhunden hade kapacitet att lugna och lindra symtom hos personer med 
demenssjukdom kan vara att den är underhållande och kan distrahera personen med 
demenssjukdom genom att få dem att tänka på något annat än sin sjukdom.  
 
Att vårdhunden har en positiv inverkan på omvårdnaden av personer med 
demenssjukdom överensstämmer med Swall, Ebbeskog, Lundh, Hagelin & Fagerber’s 
(2016) forskning, som dessutom skriver att vårdhunden kan framkalla en känsla av 
egenvärde och av att vara behövd och värdefull som människa. Vikten av en 
personcentrerad omvårdnad i mötet med personer med demenssjukdom 
framkommer i flera andra studier. En studie beskriver att beteendemässiga och 
psykologiska symtom vid demenssjukdom kan förvärras om personen inte får sina 
unika behov tillgodosedda. Den understryker vikten av att skapa positiva känslor och 
stunder av meningsfullhet i vardagen och menar att detta kan uppnås med hjälp av 
ett vårdhundsteam (William & Jenkins, 2008). 
 
Att uttrycka sig om negativa aspekter gällande vårdhundar tillsammans med 
personer med demenssjukdom upplevde vårdpersonalen var svårt, trots det så 
uppkom två begränsningar som blev en del av studiens resultat. En av 
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begränsningarna var att vårdhunden inte upplevdes gynna alla personer med 
demenssjukdom på grund av att alla inte uppskattade hundar. Det kunde exempelvis 
förekomma rädsla och avvisande.  Något som inte får glömmas är att alla människor 
är unika och tycker olika om saker. I situationer där personen med demenssjukdom 
drar sig undan eller uppvisar rädsla mot vårdhunden är det viktigt att tänka 
personcentrerat och ta hänsyn till dessa känslor för att inte riskera att förvärra 
beteendemässiga eller psykologiska symtom (Williams & Jenkins, 2008).  Den andra 
begränsningen var att vårdhunden inte upplevdes räcka till gentemot efterfrågan på 
det särskilda boendet på grund av att det fanns för få vårdhundar att tillgå. Detta 
medförde att en del personer med demenssjukdom, som vårdpersonalen upplevde 
hade behov av att träffa en vårdhund, inte fick den chansen.  
 
Att det bara fanns ett vårdhundsteam att tillgå i hela kommunen gjorde att det 
uppstod tidsbrist samt blev svårare att uppnå en kontinuitet i besöken. Bristen på tid 
och kontinuitet ledde ibland till att besöken inte upplevdes nå önskade resultat. Den 
bakomliggande orsaken till att kommuner i Sverige inte anställer fler vårdhundsteam, 
trots att vårdpersonalen upplever att behovet är stort, kan vara att vårdhundsinsatser 
på särskilt boende fortfarande är ett relativt nytt fenomen och att det saknas 
forskning som tydligt mäter effekten (Socialstyrelsen, 2014a). En studie diskuterar 
svårigheterna att studera effekter av vårdhund eftersom en variabel, dvs. närvaro av 
vårdhund, måste studeras i relation till de många andra förhållanden som också kan 
ha samtidig påverkan (Perkins et al., 2008). Det kan leda till att verksamheternas 
ledning undviker att satsa ekonomiska resurser på insatser där resultaten är svåra att 
mäta.   
 
En aspekt som diskuterades under intervjuerna var om vårdhunden upplevdes 
framkalla allergier eller var ett hot mot hygienrutinerna på boendet. I studien så 
upplevde inga av deltagarna att vårdhunden var en fara mot hygienrutinerna. 
Förklaringen till detta kan vara att vårdhunden genomgick stränga rutiner och 
förberedelser gällande renlighet innan den trädde in på boendet. Dessutom hade 
deltagarna inte upplevt någon form av allergi bland personerna med 
demenssjukdom, enbart bland personalen.  Att inga personer med demenssjukdom 
reagerade med allergi kan bero på att generationen de tillhörde inte var drabbad av 
pälsdjursallergi i sådan utsträckning som nyare generationer är. Allergi kan därför 
komma att bli ett framtida hinder som vårdhundsteam får möta.  
 
Trots begränsningarna som kan förekomma vid insatser med vårdhund på särskilt 
boende och som kräver mer forskning i framtiden, utgör de positiva faktorerna en 
övervägande del av helheten i studiens resultat. Värt att nämna är att deltagarna 
uttryckte att vårdhunden i vissa fall minskade användningen av lugnande läkemedel 
på det särskilda boende. Detta gör vårdhundsinsatser, utöver att vara fria från 
biverkningar, en kostnadseffektiv åtgärd för att minska symtom som oro och 
aggressivitet bland personer med demenssjukdom.  
 
Studiens överförbarhet till vård- och omsorgsområdet är att den kan bidra med en 
ökad förståelse kring vårdhundens betydelse och inverkan på omvårdnaden av 
personer med demenssjukdom, för sjuksköterskor och annan vårdpersonal som ännu 
inte tagit del av denna erfarenhet. Studien understryker vikten av att sjuksköterskor 
och annan vårdpersonal anammar och tar del av ny kunskap gällande icke-
farmakologiska behandlingsmetoder och terapier som kan förbättra livskvalitén hos 
personer med demenssjukdom. Att delge erfarenheten av att använda vårdhundar 
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som en berikning av vardagen och att delge kunskap om de insatser ett 
vårdhundsteam kan genomföra till nytta för personen med demenssjukdom, kan 
stötta beslutet om att eventuellt fler särskilda boenden väljer att införa en legitimerad 
vårdhund i deras verksamhet. Detta är betydelsefullt då studien visar ett behov av fler 
anställda vårdhundsteam i Sveriges kommuner då uppskattningen på särskilda 
boenden är stor. En framtida forskning hade kunnat innefatta att mäta vårdhundens 
påverkan på äldre personer som bor på särskilt boende men som inte lider av en 
demenssjukdom, och på så sätt få möjlighet att jämföra resultaten.  
 

Slutsatser  
Studien indikerar att vårdhunden har förmåga att lindra beteendemässiga och 
psykologiska symtom hos personer med demenssjukdom genom att skapa glädje, 
fridfullhet och ge närhet. Tack vare förmågan att kunna tillgodose individuella behov 
hos personer med demenssjukdom samt understödja omvårdnadsarbetet för 
vårdpersonalen, kan vårdhunden främja den personcentrerade omvårdnaden av 
personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende. Det saknas mätbar 
kvantitativ forskning inom området då det råder en kunskapsbrist gällande 
vårdhunden som omvårdnadsåtgärd och dess effekt på personer med 
demenssjukdom. Det förblir ett uppdrag för framtidens forskning inom demensvård. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Resursintyg 

(Skickas till verksamhetsansvarig i samband med förfrågan om tillstånd)  

 

Hej  

Vi är två studenter som läser termin 6 på sjuksköterskeprogrammet på 

Hälsohögskolan i Jönköping. Under hösten skriver vi vårt examensarbete med syfte 

att studera vårdpersonalens upplevelse av vårdhundens betydelse för personer med 

demenssjukdom.  

  

Vi avser att göra en kvalitativ intervjustudie där vi enskilt intervjuar vårdpersonal. 

Det ska väljas ut 4 till 6 personer som har kontakt med vårdhundar och har 

erfarenhet med dessa tillsammans med personer med demenssjukdom. Intervjuerna 

kommer att ske med en person i taget och förväntas ta ca 30-40 minuter. Plats och 

tid bestäms enligt överenskommelse med deltagaren, och det finns möjlighet att 

genomföra intervjun via telefon/skype. Vi kommer att spela in intervjun för att sedan 

lyssna om, transkribera och analysera det skrivna intervjumaterialet.  

Materialet kommer att förvaras på ett säkert sätt så att det endast är vi som skriver 

och examensarbetets handledare som kommer ha tillgång till det. Deltagande 

personer förblir anonyma. Deltagande i vår undersökning är helt frivilligt och 

deltagarna kan avbryta när som helst utan att uppge skäl. Ytterligare upplysningar 

om studien kan lämnas av oss.  

Anledning till att vi kontaktar Er är att vi behöver ert godkännande för att kontakta 

vårdpersonal innan vi kan gå vidare.  

Vänligen kontakta oss om ni har frågor.  

  

Med vänliga hälsningar  

  

Studerande:  

Sofia Lange – Laso1407@student.ju.se telefonnummer: 0700700898  

Erika Nordlander – Noer1492@student.ju.se telefonnummer: 0725567271  

Handledare:  

Jonas Sandberg - Jonas.Sandberg@ju.se  
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 Bilaga 2 - Tillstånd                                         

(skrivs under av verksamhetschef/motsvarande)                                             

   Projektets titel:    

 vårdpersonalens erfarenheter av att    

  arbeta med vårdhund i omvårdnaden av  

  personer med demenssjukdom.  

  Datum:    

   

   

   

     

  Studieansvariga:   

   Sofia Lange Laso1407@student.ju.se   

   Erika Nordlander Noer1492@student.ju.se  

   

  Handledare:  

   Jonas Sandberg  Jonas.Sandberg@ju.se  

   

   

    

   

   

   

  Studerar vid Jönköping University,   

  Hälsohögskolan, 553 33  

  Jönköping, Tfn 036- 10 10 00  

   

  Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet   

   

   

  Nivå: C-uppsats   

   

   

   

  Härmed ger jag följande student/er vid Jönköping University tillstånd att genomföra  

   ovanstående undersökning i min verksamhet.   

   

   Namn:  Sofia Lange ……………………………………………………………….  

  

              Erika Nordlander…………………………………………………………  

  

  

   Verksamhetschef/motsvarande vid: ………………………………………………..    

   

   Datum: ………………………………………………………………………………   

   

   Underskrift: …………………………………………………………………………   

   

   

   Namnförtydligande: …………………………………………………………………   
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Bilaga 3 - Intervjufrågor  

 

1) Hur länge har du arbetat som vårdpersonal med personer med demenssjukdom?  

 

2) Varför valde du att arbeta inom vården?  

 

3) Är Vårdhund en aktiv insats i nuläget/eller har ni använt Vårdhund tidigare på 

eran verksamhet?  

 

4) Vilken kompetens har vårdhunden; är den legitimerad genom utbildning, eller är 

den lämplighetstestad eller annat?  

 

5) Hur kom ni fram till beslutet att använda Vårdhund, eller vem var det som tog 

initiativet?  

 

Sedan uppmanas vårdpersonalen att berätta fritt om upplevelser om: 

 

6) Vilka situationer som har uppstått med vårdhunden tillsammans med personen 

med demenssjukdom? Både positiva och negativa. 

 

7) Om vårdpersonalen upplever att vårdhund kan eller ej kan underlätta/påverka 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom? I så fall på vilket sätt?  

 

8) Vilka beteendemässiga och psykologiska symtom relaterade till demenssjukdom 

upplever de kan  påverkas?  

 

9) Vilken betydelse tror vårdpersonalen vårdhunden har för personen med 

demenssjukdom? 
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Bilaga 4 – Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolan 

 

 Examensarbetets titel:       

 

Student/studenter:       

Handledare:       
  

1.    Kan projektet innebära någon eller några av följande 

       nackdelar för deltagaren (patient, försöksperson, informant)?     

       Ja           Tveksamt        Nej 

a/   Medicinsk risk                                                                                                                   

b/   Smärta                                                                                                                               

c/    Hot mot personlig integritet                                                                                             

d/   Annat obehag                                                                                                                    

2.    Kan det garanteras att deltagarna inte kan identifieras 

       i resultatredovisningen?                                                                                                   

3.    Är deltagandet i projektet frivilligt?                                                                                 

4.    Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

       avbryta sitt deltagande?                                                                                                   

  

5.    Innebär studien att personregister upprättas - om ja -                                                  

vem ansvarar för registret och till vem anmäls registret? 

        ....................................................................... 

       (registeransvarig person) 

6.    Hur är den skriftliga informationen utformad? 

a/   Beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess uppläggning 

       och syfte. (Inga fackuttryck, klar svenska)                                                                        

b/   Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas av 

       beslut om att medverka eller avstå från medverkan?                                                     

c/    Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas om 

       deltagaren avbryter sin medverkan?                                                                               

7.    Erbjuds försökspersonerna att ta del av forskningsresultatet?              

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

Jönköping den ......................................... 

...................................................                               ................................................. 

  Student/Studenter                                                    Handledare                  
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Bilaga 5 - Informationsbrev  

                                           

Projektets titel:    

vårdpersonalens erfarenheter av att 

arbeta med vårdhund i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom.  

Datum:    

   

   

   

Studieansvariga:   

Sofia Lange Laso1407@student.ju.se   

Erika Nordlander Noer1492@student.ju.se  

Handledare:  

Jonas Sandberg  Jonas.Sandberg@ju.se  

   

   

   

   

   

Studerar vid Jönköping University,   

Hälsohögskolan, 553 33  

Jönköping, Tfn 036- 10 10 00  

   

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet   

 

Nivå: C-uppsats   

   

   

Härmed tillfrågas Du om deltagande i våran undersökning.   

Hej! Vi är två studenter som läser sista terminen på 

sjuksköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping. Vi kontaktar dig 

för att vi under hösten skriver vårt examensarbete med syfte att studera 

vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med vårdhund i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom.  

Studien kommer att utgå från enskilda intervjuer med vårdpersonal som har 

erfarenhet av att använda hund i omvårdnaden av personer med demens. 

Intervjun kommer att bestå av semistrukturerade frågor och förväntas ta ca 

30-40 min att genomföra. Plats och tid bestäms enligt överenskommelse med 

deltagaren; det finns möjlighet att genomföra via telefon/skype. Det 

resulterande materialet kommer att förvaras på ett säkert sätt och det 

kommer endast vara de studerande och handledare för examensarbete som 

har tillgång till det.  

Att delta i vår undersökning är helt frivilligt och deltagaren kan avbryta när 

som helst utan att uppge skäl. Ytterligare upplysningar om studien kan 

lämnas av oss.  

Med vänliga hälsningar  

Sofia Lange och Erika Nordlander  
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Bilaga 6 - Samtycke  

    (Lämnas tillsammans med Bilaga 2 till deltagare för underskrift)                                       

Projektets titel:    

vårdpersonalens erfarenheter av att 

arbeta med vårdhund i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom.  

Datum:    

   

   

   

Studieansvariga:   

Sofia Lange Laso1407@student.ju.se   

Erika Nordlander Noer1492@student.ju.se  

   

Handledare:  

Jonas Sandberg  Jonas.Sandberg@ju.se  

   

   

   

   

   

Studerar vid Jönköping University,   

Hälsohögskolan, 553 33  

Jönköping, Tfn 036- 10 10 00  

   

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet   

   

   

Nivå: C-uppsats   

   

   

   

  Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig   

   

 information. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag   

   

 när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.   

   

  

  

  

 Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning:   

   

   

   

 Datum: ……………………………………………………………………………..   

   

   

  Deltagarens underskrift: …………………………………………………………   

  

 


