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Sammanfattning    
 
Humor är så integrerad i mänskliga interaktioner att det ofta uppstår spontant och utan 
eftertanke eller planering. Humor förknippas vanligtvis med skratt, glädje och känslor av 
gemenskap och välbefinnande. Forskning visar att det är patienter som initierar mest humor 
i vårdrelationer. 
Denna litteraturstudie är en metasyntes och består av tio vetenskapliga artiklar. Syftet var 
att belysa obotligt sjuka patienters upplevelse av humor i den palliativa vården.  Det visade 
sig att humor var viktig och tjänade otaliga funktioner. Enligt patienterna var humor en 
värdefull del av kommunikationen generellt och den medkännande personliga 
omvårdnaden i synnerhet. Humor var närvarande igenom alla studiers intervjuer och 
observationer. En stor majoritet av patienterna värderade humor mycket både före och 
under sin sjukdom. Humor beskrevs av patienter som en bro till deras friska identitet. När 
vårdpersonalen använde humor kände sig patienter sedda som människor inte bara som 
mottagare av vård. Mild humor var den mest utbredda och bestod av leenden, spontana 
kommentarer, godmodiga skämt, stunder av värme och lättsam lekfullhet.  
Den empatiska, respektfulla, terapeutiska användningen av humor som personalen skapade 
genom sitt sätt att vara, skyddade patienternas integritet, självkänsla och känsla av värde. 
Humor hade en stor betydelse i vårdrelationer som blev djupare och mera personliga. 
Humor visade sig vara en viktig del i den medkännande och mera personliga omvårdnaden.  
Kombinerat med professionell skicklighet och empati, är humor för värdefull för att 
förbises. 
 
 
Nyckelord: humor, patient, palliative care, patient´s perspective, hospice 
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INLEDNING 

 
 

Första dagarna i februari 2012 på Aftonbladets hemsida, läste jag en artikel med titeln 
”Vad ångrar människor mest på dödsbädden?” Källan till denna artikel var The 
Guardian som skrev om en australienska, Bronnie Ware. Bronnie arbetade på ett 
hospice i flera år och skrev samtidigt en populär blogg där hon berättade om sina samtal 
med döende patienter och vad de ångrade i sina liv. Bloggen blev så populär att hon 
istället skrev en bok: ” The top five regrets of the dying”.  

Och det var inte att ha rest mer, eller haft mer sex eller blivit kändis som folk ångrade. 
Det vanligaste var att de önskade att de levt som de själva velat och inte det liv som 
andra förväntade sig att de skulle göra. De flesta har inte uppfyllt ens hälften av sina 
drömmar. På andra plats hamnade önskan om att man arbetat mindre. Alla manliga 
patienter sade detta. Den tredje saken som folk ångrade var att man inte vågat säga ifrån 
av rädsla för andras reaktioner och att man utvecklat en bitterhet över detta. Fjärde 
saken man önskade att ha gjort var att ha bättre kontakt med sina vänner. Folk saknade 
sina vänner och under de sista veckorna i livet var det svårt att få kontakt med alla. De 
saknade sina vänner när de dog.  

De fyra första sakerna som folk önskade gjort annorlunda kunde kanske alla ha kunnat 
gissa, men på femte plats kom, och det var det mest överraskande enligt Ware, att så 
många människor önskat att de tillåtit sig att vara gladare i sina liv. De stannade i sina 
gamla hjulspår och behöll den familjära säkerheten. Rädslan för förändring gjorde att de 
låtsades vara nöjda med tillvaron fast de egentligen längtade efter att få skratta och ha 
riktigt kul igen. Många förstod inte förrän på slutet att det här med att känna glädje det 
är ett aktiv val man gör i livet (Ware, B. 2012, ss. 167-189).  

Efter snart 34 år som sjuksköterska och 15 års arbete på en kirurgisk klinik med vuxna 
patienter har jag liknande erfarenhet och uppfattning som Bronnie Ware, nämligen att 
obotligt sjuka vuxna patienter tycker om och vill skratta och känna glädje. Det vore 
intressant att utforska om vårdpersonalen kan utveckla sitt vårdande för obotligt sjuka 
patienter genom att använda humor som en omvårdnadshandling. Men först behöver 
patienternas egna erfarenheter av humor i vården belysas, vilket är avsikten med denna 
litteraturstudie.  
 
 
 

”Vi följer alla livets kärra, den rullar obönhörligen på, 
men allt går mycket lättare om man dansar i repet än 
släpar skrikande efter. ”                Kinesiskt ordspråk 
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BAKGRUND 
 
Alla vi människor har det gemensamt att vi ska dö och vi vill bevara vår personlighet, 
intressen och identitet hela vägen ut. Många av oss blir beroende av att få hjälp den sista 
tiden i livet. En god vård i livets slutskede möjliggör för den som ska dö att leva så bra 
som möjligt den sista tiden. Varje dag blir som en gåva som det gäller att ta vara på. 
Närvaron och relationer blir mycket viktiga och det handlar inte om att säga det rätta 
utan snarare om ett förhållningssätt som skapar känslor av gemenskap och väl- 
befinnande för patienten. Att vårda döende människor är både krävande och givande 
(Nationellt Vårdprogram för Palliativ Vård 2012-2014, ss.13-15). 
 
 

Palliativ vård 
 

År 2001 på uppdrag av regeringen genomförde Kommittén om vård i livets slutskede en 
utredning och lämnade sitt slutbetänkande i ett dokument “Döden angår oss alla – 
Värdig vård i livets slut” (Statens Offentliga Utredningar SOU 2001:6) I dokumentet 
redovisades bland annat att möjligheterna att få god vård vid livets slut berodde på var 
man bodde i Sverige och vilken diagnos man hade. 

Världshälsoorganisationen (WHO) formulerade år 2002 en definition av palliativ 
vård:”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 
livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid 
livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig 
upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta, psykosociala och existentiella 
problem.” 

Sveriges Regionala Cancercentrum (RCC) publicerade i mars 2012 det första Nationella 
Vårdprogrammet för Palliativ Vård 2012-2014, oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, 
bakgrund eller andra faktorer. Den palliativa vårdens värdegrund sammanfattas där med 
följande fyra ledord; närhet, helhet, kunskap och empati. 
 
Närhet – Döendet är en del av livet. I denna process vill patienten oftast inte vara 
ensam. Det krävs närhet från närstående, vårdpersonal och andra stödpersoner. Närhet 
till patienten innebär också närhet till närstående som behöver stöd inför 
familjemedlems förstående död. Att vara nära och närvarande hjälper vårdpersonalen att 
uppfatta patientens behov och önskemål (Nationellt Vårdprogram för Palliativ Vård 
2012-2014, s.13). 
 
Helhet – Människor har olika behov som; kroppsliga (fysiologiska), själsliga 
(psykologiska, sociala) och andliga (existentiella och spirituella). Dessa behov 
överlappar varandra och i den palliativa vården krävs olika kompetenser för att bidra till 
patientens bästa. Samtidigt skall patienten hela tiden ses som en odelbar individ. Hur 
man handskas med kroppen påverkar själen och tvärtom. Bortfall av kroppsliga eller 
själsliga funktionsförmågor minskar inte människovärdet. Patienten, även om hon eller 
han, förlorar möjligheten till att påverka sitt liv har rätt att behandlas och bemötas 
värdigt (Nationellt Vårdprogram för Palliativ Vård 2012-2014, s.13). 
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Kunskap – Då medicinska åtgärder inte kan återställa patientens hälsa används 
uttrycket att man är färdigbehandlad. Med det är man ju inte. Det finns mycket kvar att 
göra för att säkra eller förbättra patientens livskvalitet. För att kunna ge patienten det 
stöd de behöver för att nå välbefinnande krävs gedigna kunskaper, utbildning och 
fortbildning (Nationellt Vårdprogram för Palliativ Vård 2012-2014, s.13). 
 
Empati – Patientens fysiska och existentiella utsatthet i livets slutskede fordrar stort 
personligt engagemang av personalen. Kontakten med döende människor är krävande 
men samtidigt givande. ”Förutsättningen för detta ömsesidiga givande och tagande, som 
är till allas fördel, är förmågan från personalens sida att visa empati, det vill säga 
förmåga att känna in personens situation och att visa omtanke i kombination med ett 
professionellt förhållningssätt. Empati är den palliativa vårdens kärna” (Nationellt 
Vårdprogram för Palliativ Vård 2012-2014, s.13). 
 
Olika sjukdomar som cancer, hjärtsvikt, kronisk obstruktiv sjukdom (KOL), demens, 
lateralskleros (ALS) har olika symtombilder och patienternas behov varierar. Vid vissa 
sjukdomar kan det bli fråga om palliativ behandling redan vid diagnostillfället, som vid 
spridd tumörsjukdom, medan vid andra sjukdomar som KOL eller hjärtsvikt kan det 
ibland vara svårt att avgöra när patienten övergår till att vara i livets slutskede. 
 
Palliativ vård i livets slutskede förutsätter att alla är införstådda i att främja livskvalitet 
och lindra symtom. Återstående tid är kort och möjligheterna att förlänga denna är 
begränsade eller saknas. Vårdpersonalen bör därför ha en kontinuerlig dialog med 
patienten om vårdens innehåll och riktning. Döendet och döden är en naturlig del av 
livet (Nationellt Vårdprogram för Palliativ Vård 2012-2014, s.13).  

 
 

Humor, definitioner och teorier  

 

Humor är ett fenomen som är svår att utreda, eftersom det ”försvinner” när man 
försöker undersöka det. Det är svårt att komma ihåg hur humor var inblandad i 
vårdsituationer efteråt. Humor är spontan och intuitiv och ofta så beroende av 
situationen som den uppstår i att det är omöjligt att beskriva det för andra efteråt 
(Åstedt-Kurki,  Isola, Tammentie & Kervinen 2001, s. 124). 

I Nationalencyklopedin (2014) definieras humor som: ”en karaktärsegenskap: sinne för 
det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons 
ofullkomligheter; som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte 
är att locka konsumenten till skratt eller leende”. 
Det finns flera teorier om humor. Teorierna konkurrerar inte med varandra utan 
fokuserar på olika aspekter av humor. Det finns tre stora teoretiska traditioner: teorier 
om överlägsenhet, teorier om lättnad och teorier om oförenlighet.  
 
Den äldsta humor teorin är överlägsenhetsteorin. Enligt dess förespråkare grundar sig 
humor i en önskan om att känna sig överlägsen någon annan. 
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Den andra stora teorin är lättnadsteori. Enligt denna traditions förespråkare fungerar 
humor som en ventil, för att minska på uppbyggd spänning.  
 
Den tredje, kallad oförenlighetsteori är den som dominerar i den moderna 
humorforskningen. Det är en stimulansteori som försöker förklara vad som gör saker 
och ting roliga. Den kan relateras till hälsa eftersom den säger att humor kan skapa 
distans till problem och vidga människors perspektiv (Olsson, Backe & Sörensen 2003, 
ss. 24-26; Wilkins & Eisenbraun 2009, s. 351). 
 
I en begreppsanalys om humor i cancervården definieras humor som: ”Humour is a 
subjective emotional response, resulting from the recognition and expression of 
incongruities of a comic, absurd and impulsive situation, remark, character or action, 
which enhances feelings of closeness or togetherness when shared in the context of trust 
between the patient and nurse and may be used as a coping mechanism in a stressful 
situation as the cancer care setting” (Lagmay Tanay, Roberts & Ream 2012, s. 2137). 
 
 

Kommunikation 
 
Ordet kommunikation kommer ursprungligen från det latinska ordet communis som 
betyder förbindelse, beröring, kontakt, gemensam. Via ordet communicare = att göra 
gemensamt, kan uppfattas att utan kommunikation är inte något samarbete möjlig. 
Det verbala språket är mycket viktigt i kommunikationen människor emellan. I vården 
precis som i de flesta andra mänskliga aktiviteter dominerar den verbala kommuni- 
kationen och det är lätt att glömma icke verbala uttrycksättens betydelse (Dahlberg & 
Segesten 2013, s. 139). 
En stor del av kommunikationen tolkas genom att se på och bedöma motpartens ansikte 
för att beskriva varandras reaktioner och känslor. Synen är det sinne som har stor 
betydelse för kontakt och kommunikation. Blicken förmedlar intresse och engagemang 
och signalerar bekräftelse. Kroppsspråk och röstkvalité kan komplettera, ändra, 
upprepa, inleda, betona, bestrida det som sägs eller helt ersätta orden. Vi ”talar” med 
hela kroppen och ibland säger kroppen mer eller andra saker än orden. När signalerna 
kommer i konflikt med varandra, litar vi mera på det som kroppen ”säger” än på orden 
(Wikipedia 2015). 
 
 

Vårdande kommunikation 
 
Enligt Fredriksson (2012, ss. 323-325) utgör kommunikation det vårdande samtalets 
substans och ”…i vårdandet kan kommunikationen utgöra både ett medel och ett mål”.  
Kommunikation är dubbel också i den bemärkelsen att när vi avstår från att kommuni- 
cera så kommunicerar även det någonting. Språk och kommunikation är grundförut- 
sättningar för att kunna förstå andra människors verklighet och upplevelse av hälsa eller 
lidande (Fredriksson 2012, ss. 321, 330).  
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Vårdpersonalens bemötande av en patient och dennes familj handlar mycket om 
kroppsspråk. Hur vi tar emot patienten, hur vi hälsar och hur vi tittar. För ett respektfullt 
bemötande är det viktigt att man är närvarande, artig, vänlig och hjälpsam.  
Bemötande är ett begrepp med många dimensioner och bland annat handlar det om 
vårdpersonalens attityder och människosyn. I mötet med andra människor syns de egna 
attityderna. Vårt kroppsspråk avslöjar oss om vi inte menar det vi säger.  
 
Vårdpersonalen möter människor som är oroliga, osäkra, rädda och undrande och ett bra 
bemötande handlar bl. a. om att uppmuntra, lugna, stödja och trösta patienten.  
Att få patienter att känna sig delaktiga kräver inte att vårdpersonalen avsätter extra tid, 
det handlar mer om vårdpersonalens hållning och vad attityden förmedlar till 
patienterna (Dahlberg & Segesten 2013, s. 114). 
Samtidigt är det många faktorer som påverkar själva bemötandet. Störningsmoment som 
buller, då flera pratar samtidigt, telefoner ringer, språkskillnader, bristande 
koncentration, stress, allt detta kan leda till missförstånd och missuppfattningar och 
skada vårdrelationen med vårdlidande som följd. Vårdlidande kan vara mycket subtilt 
(Dahlberg & Segesten 2013, ss. 96-97). Det är berikande för all vårdpersonal att få 
trygga patienter genom att lyssna, beröra och genom att patienterna känner sig sedda. 
Att möta och bekräfta patienter är något som pressade tidsramar ofta försvårar för 
vårdpersonalen (Enqvist 2007, s. 410).  
 
I vårdsituationer påverkas människor på ett sätt som vårdgivare sällan har klart för sig. 
Det är mycket viktigt att förstå hur omvälvande det är att vara patient på ett sjukhus och 
hur sårbar man är som patient. Flertalet patienter befinner sig i ett förändrat 
medvetandetillstånd som kan liknas vid en trance och då får orden betydelse på ett annat 
sätt. De kan etsa sig fast. De kan bränna sig in på ett sätt som vårdpersonalen inte alls 
avser (Enqvist 2007, ss. 409, 411, 413).  
När vi förstår hur sårbara, utsatta och lättpåverkade patienterna vanligen är kan vi lättare 
inse vilken betydelse vi har som vårdpersonal. Enligt Enqvist (2007, s. 411) borde vi 
som vårdpersonal hantera språket på ett mer medvetet sätt. Patienterna blir mer 
delaktiga när personalen skapar kontakt med ord och bemötande som ger patienter 
information på ett sätt som väcker resurser och hindrar uppgivenhet. 
En trygg kontakt med vården påverkar patientens välbefinnande. Vårdrelationen står för 
stor del av lindring på samma sätt som inom psykoterapin. Detta bekräftas av forskning, 
men den kvalitativa forskningen är tyvärr inte spridd på det sätt som den förtjänar 
(Enqvist 2007, s. 410). 
 
 

Humor och kommunikation 
 
Humor förknippas med skratt men humor och skratt är inte samma sak. Skratt är en 
fysiologisk reaktion med avstressande och stämningshöjande effekt, medan humor är en 
intellektuell process som händer i medvetandet (Olsson, Backe & Sörensen 2003, 
s.165).  
Allt skratt är inte heller positivt. Det är mycket stor skillnad mellan att skratta åt och 
skratta med. Felaktigt använd humor och förlöjligande skratt ger negativa effekter för 
alla inblandade.  
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Det goda, hälsobringande skrattet, som alla borde eftersträva, utgör endast 20 % av alla 
skratt, enligt humorforskarna Olsson, Backe och Sörensen (2003, s.137, 172), som 
menar att humor är en form av social intelligens. Ibland är det med humor samma sak 
som att gå på en nattgammal is; ibland bär den, ibland bär den inte. Därför är det så 
viktigt med empati och etik vid användandet av humor i vårdsituationer (Olsson, Backe 
& Sörensen 2003, s. 79). 
 
Den goda humorn är relationsskapande och underlättar kommunikation. Humor kan 
positivt påverka psykiska och sociala funktioner och göra det möjligt att vara nära när 
det är svårt. Relationen får en annan nivå, en ny dimension, blir mer personlig utan att 
för den delen behöva vara privat. Etik och empati är viktiga beståndsdelar vid 
användandet av humor enligt Olsson, Backe och Sörensen (2003, ss.149-150). När 
vårdpersonalen uppmärksammar och besvarar på ett lämpligt sätt patient-initierad 
humor kan det potentiellt bidra till att förbättra sjukhusupplevelsen för både patienter 
och vårdpersonalen (Haydon & Van Der Riet  2014, s. 204). 
 
 

Hälsa och den levda kroppen 
 
Hälsa innebär att ”må bra”, uppleva välbefinnande och att vara i stånd att genomföra 
stora och små livsprojekt som vi behöver för att ha känslan av att leva ett gott liv. Vi 
måste ha livskraft för att kunna genomföra våra livsprojekt. Men inte bara det. Vi måste 
känna livslust, alltså ha en vilja att leva detta liv. Dessutom måste vi äga livsmod för att 
klara av att välja hälsa och välbefinnande. Det som stärker eller försvagar livskraft, 
livslust och livsmod ser olika hos olika människor. Det förändras också med de 
situationer som människor befinner sig i (Dahlberg & Segesten 2013, s. 62-63, 80, 101). 
Det är faktiskt helt vanliga praktiska uppgifter som till exempel att påta i trädgården 
eller städa ur en garderob som kan hjälpa oss att stärka känslan av livskraft. 
Man kan bära på en obotlig sjukdom, men ändå ”må bra” och fungera väl i olika 
aktiviteter och genomföra väsentliga livsprojekt. ”Hälsa inbegriper biologiska aspekter, 
men att vara ”biologiskt frisk” räcker inte för att en människa ska uppleva sig att vara i 
hälsa och må bra, när till exempel livet saknar mening. Hälsa har en djupare innebörd än 
som endast frånvaro av sjukdom” (Dahlberg & Segesten 2013, s. 49, 57, 80; Eriksson 
2004, s. 47).  
En stor del av upplevelsen av hälsa handlar om vem man är. ”Upplevelsen av hälsa 
påverkar och påverkas av identitet och självkänsla, upplevelsen av att vara sig själv och 
leva det liv man önskar” (Dahlberg & Segesten 2013, s. 57).  
”Vi lever våra liv i och genom våra kroppar, utan kropp ingen värld. Kroppen är navet i 
människans existens. Vi har inte kroppen som en cykel eller väska vi ”är” kroppen. Den 
levda kroppen är fylld av minnen, upplevelser, tankar, visdom och den är både 
meningsbärande och meningsskapande.  I den levda kroppen är alla existentiella 
aspekter sammanflätade. I det dagliga livet kan inte åtskiljas känslor från tankar eller det 
kroppsliga från det själsliga. När vi är ledsna säger vi inte att vi är själsligt ledsna, är 
man ledsen så är man ledsen och det kan kännas i magen och tankarna. När vi är trötta 
så känns det i benen, i huvudet och i humöret, ja överallt. ”Den ”levda” kroppen är 
fysisk, psykisk, existentiell och andlig- på samma gång”. Genom att förstå kroppen på 
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detta sätt innebär det för vårdvetenskapen att som en vetenskap ha ett helhetsperspektiv 
både teoretiskt och praktiskt (Dahlberg & Segesten 2013, s. 131-133). 
 
 

Humor och hälsa  
 
Enligt kvantfysiken är kroppen energi, allt är energi. När vi ignorerar energin missar vi 
99 procent av verkligheten. Allt levande har en viss frekvens och intensitet. Det innebär 
att det vibrerar vid viss våglängd. Uttrycken ”vi är på samma våglängd” eller ”behöver 
semester för att ladda batterierna” känner alla igen, men plötsligt får dessa en djupare 
innebörd. ”Energitänkandet” är relativt nytt i vår del av världen. 
Humor och skratt ökar vår energi. God humor ger ett gott skratt och medverkar i de 
biokemiska processer som frigör ämnen som påverkar vårt välbefinnande (Olsson, 
Backe & Sörensen 2003, s. 81).  
 
 I slutet på 1900-talet kom flera forskare fram till att negativa känslor orsakar negativa 
förändringar i kroppen och positiva känslor, skratt och humor, ger upphov till positiva 
kemiska förändringar. Det finns kontrollerade studier som visar hur stress och oro 
negativt påverkar läkning och immunförsvar (Enqvist 2007, s. 410).  
Ett rejält skratt stimulerar hjärtfrekvensen, andningen blir djupare, musklerna 
kontraheras, ämnesomsättning förbättras och immunförsvaret höjs. Det engagerar hela 
kroppen och utöver känslor av välbehag ger skrattet högre smärttröskel på grund av sin 
avledande och avslappnade effekt (Olsson, Backe & Sörensen 2003, ss. 147-149; 
Wilkins & Eisenbraun 2009, s. 351).   
 
När vi drabbas av en sjukdom så blir hela vår existens drabbad, inte bara ett organ. 
Medicinen inriktar sig på sjukdom medan vårdvetenskapen har fokus på hälsa och 
existens, på det liv som påverkas av sjukdom och vård. Vårdandets uppdrag är inte bara 
att undanröja lidande utan att stödja och stärka hälsoprocesserna även när sjukdom hotar 
existensen (Dahlberg & Segesten 2013, ss. 62, 64).  
Enligt Haydon och Van Der Riet (2014, s. 204) har humor en upplevd positiv inverkan 
på hälsa. Det väcker positiva känslor, ”må bra” känslor. Humor är ingen mirakelmedicin 
och kan inte ändra verkligheten, men det erbjuder patienten korta stunder av frihet och 
avslappning samtidigt som det ökar energin, livskraften, livslusten och ger 
välbefinnandet (Olsson, Backe & Sörensen 2003, ss. 147-149).   
 
 

Humor i vården 
 
Behovet av glädje i vården uppmärksammades av omvårdnadsteoretiker Virginia 
Henderson redan på 1950-talet och i en övergripande beskrivning av omvårdnad 
(Henderson & Nite 1978, s. 945) skrev hon om att humor och skratt skapade hos 
patienter känslor av välbefinnande och minskade ångest, ovänlighet och frustration.  
 
På 1980-talet skrev professorn i vårdvetenskap Katie Eriksson om att leken är ett viktigt 
inslag i allt vårdande och en form av vila. Om man upplever tillit från omvärlden har 
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man mod att leka, såväl patienter som vårdare. ”Att ansa, leka och lära innebär rätt långt 
att våga vara sig själv, att låta det naturliga inom sig själv träda fram. Jag tror att vi alla 
kan utveckla en hållning som ökar vår förmåga att ansa, leka och lära och ge oss själva 
och andra tro, hopp och kärlek” (Eriksson 1989, s.125; Eriksson 2002, s. 20). I 
sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att för att kunna tycka om andra måste man 
först tycka om sig själv (Schumacher 1985 se Eriksson 1989, s.121). 
 
Många forskare menar att humor kan inge hopp och öka patientens motivation. Humor 
skapar energi och ökar förmågan att ta emot och dela känslor. Forskning visar att humor 
och förtrolighet har nära relation till varandra. Enligt Olsson, Backe och Sörensen 
(2003, s.158) att skratta tillsammans stärker känslan av närhet, värme och integritet. 
 
 

Humor i vårdrelationen 
 
Vårdandet kan inte reduceras till en specifik teknik eller åtgärd. Det är något som 
skapas av de professionella vårdarna och patienterna i det mellanmänskliga mötet ”och 
när vårdandet vibrerar är det bra för patienten – och även för vårdaren” (Dahlberg & 
Segesten 2013, s. 7).  
Att behöva vara på sjukhus är mycket påfrestande och vistelsen präglas ofta av rädsla, 
oro och ångest. Patienter och familjer upplevde sina relationer till vårdpersonalen som 
en avgörande aspekt av sjukhusens palliativa vård. Vårdgivarna kunde förbättra 
sjukhusens palliativa vård genom att främja vänlighet, glädje och gott uppförande, rotad 
i empati, omtanke och respekt Personalen med sitt sätt att vara och under engagerande 
och informella samtal påverkade patienters och familjers välbefinnande och kunde 
därmed göra sjukhusvistelsen mer uthärdligt (Haydon & Van Der Riet 2014, s. 204; 
Spichiger 2010, s. 201). 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING  
Humor och skratt lämnar ingen oberörd. Den goda humorn påverkar oss på ett positivt 
sätt genom att det skapar glädje, känsla av gemenskap och välbefinnande. Många bland 
vårdpersonalen använder humor i sitt arbete. Det sker spontant och ofta på patientens 
initiativ. Det kan göra en stor skillnad för en svårt sjuk patient att få skratta, känna 
glädje och gemenskap med andra. Att lämna tunga och svåra tankar för en stund och 
känna sig mindre ensam.  

I vuxenvården är användandet av humor avhängigt av personalens personlighet och sunt 
förnuft istället för på en evidensbaserad och vetenskaplig grund. I dagens 
patientcentrerade omvårdnad borde vårdpersonalen känna till vad patienter tycker om 
humor på en mer vetenskaplig grund, inte bara på ett personligt plan. Avsikten med 
examensarbetet är att undersöka vad det finns för kunskap om vad vuxna palliativa 
patienter tycker om humor i omvårdnaden.  
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SYFTE 
Att belysa patienters upplevelse av humor inom den palliativa vården. 
 
 
METOD  
Denna litteraturstudie är en metasyntes av 10 vetenskapliga artiklar genomförd enligt 
Fribergs analys metoden  (2006, ss. 105-113) inspirerad av Evans (2003, ss. 22-26) 
modell. Artiklar som ingår i metasyntesen är primärkällor publicerade mellan 1990-
2015. Åtta artiklar är kvalitativa studier, en är både kvalitativ och kvantitativ och en har 
kvantitativ ansats. Det kan vara svårt att förena kunskap från helt olika 
forskningsstrategier, men kvantitativ och kvalitativ forskning kompletterar varandra och 
kan ge bättre möjlighet att förstå verkligheten, särskilt inom hälsoområdet. 
 
Artikelsökningar ägde rum mellan 140711-150110 i databaserna Cihnal, Pubmed via 
Borås Universitetsbibliotek samt via Google Scholar. Pilotsökningar hjälpte till att 
komma fram till rätt sökord: humor eller humour (det första amerikansk och det andra 
engelsk stavning), patient, palliative care, hospice, patients´perspective i olika 
kombinationer. Under sökningarna användes boolesk söklogik vilket innebär att 
använda fler än ett ord åt gången med hjälp av ord som ”AND” och ”OR” samt 
trunkering. 
Därefter bestod inklusionskriterierna av att artiklarna var skrivna på engelska, hade 
abstrakt, var tillgängliga i fulltext och gratis, handlade om vuxna personer och var 
vetenskapligt granskade. Sökningar gjordes först utan några begränsningar för att få 
med all ny forskning.  
Det visade sig att det fanns mycket forskning utifrån sjuksköterske- perspektiv och om 
cancerpatienter. Det var mycket svårare att hitta artiklar som besvarade denna studies 
syfte och utan cancerdiagnoser redan i studiernas titlar. Med anledning av detta 
utökades tidsperioden och studien inkluderar artiklar från 1990–2015.  
 
Fyra sökningar i Cinahl gav 765 träffar. Alla artiklars titlar lästes och av dessa valdes 37 
artiklar för att läsa abstrakt.  Efter abstrakt genomläsningen blev kvar 26 artiklar både 
kvalitativa och kvantitativa. Efter genomläsningen av abstract visade sig att endast 4 
artiklar besvarade denna studies syfte och samtidigt var primära källor.  
 
Fem sökningar i PubMed gav 157 träffar. Alla titlar lästes och av dessa valdes att läsa 
abstrakt av 30 artiklar. Efter detta blev kvar 27 artiklar. Av dessa bara 3 artiklar kunde 
inkluderas i studie. De övriga var antingen översikter eller överensstämde med Cinahl 
så sökningar tillförde 3 artiklar. Google Scholar gav inga nya artiklar. Resterande 3 
artiklar hittades genom manuella sökningar utifrån litteraturöversikternas referenslistor. 
Samtliga relevanta artiklar som framkommit under sökningarna har inkluderats i 
litteraturstudien. Alla sökresultat redovisas i en söktabell (Bilaga 1).  
 
Analysen av artiklarna började med att sammanställa en översiktstabell med alla 
artiklarnas syfte, urval, studiedesign, teoretiska utgångspunkter och resultat (Bilaga 2). 
Efter genomläsning av artiklarna och för att bilda en grundstruktur för mitt arbete valde 
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jag att utgå från tre viktiga teman som fanns i materialet, fysiologiska vinster av 
humorn, psykologiska vinster av humorn och existentiella vinster av humorn och 
sammanförde data under respektive rubrik. Jag använde olika färgpennor för varje 
kategori, vilket gav bättre överblick och började analysen först med artiklarnas resultat.  
Studiens artiklar utgjorde en helhet och analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från 
helhet till delar och till en ny helhet. 
En metasyntes är en avancerad litteraturstudie, en studie av studier. I en metasyntes kan 
till exempel fördjupas kunskap kring ett fenomen och nya sammanhang kan bli synliga. 
Genom att sammanställa tidigare forskning ökar man förståelsen för valda fenomenet 
och genom detta bidrar till att skapa evidensbaserad omvårdnad. 
 
 
 
RESULTAT 
 
Den goda, milda humorn, använd som en vårdande kommunikation, som en 
omvårdnadshandling, hade en positiv påverkan på vårdrelationer och hela människan: 
humor gav fysiologiska, psykologiska och existentiella vinster. Humor var viktig för alla 
sociala relationer och hade stort värde i relationer mellan patienter, deras nära och 
vårdpersonalen i alla studier som granskats i detta arbete.  
Med hjälp av analysmetoden och studiens grundstruktur med tre huvudteman; 
fysiologiska vinster av humorn, psykologiska vinster av humorn och existentiella vinster 
av humorn  har också 13 subteman kunnat urskiljas fram ur materialet på första nivån av 
metasyntesen.   
 
 

Nivå 1  

HUVUDTEMA SUBTEMA 

FYSIOLOGISKA – vinster av den goda humorn - minskar smärta och andra 
symtom 

- framkallar skratt 
- ger bättre andning 
- ger avslappning i hela kroppen  

PSYKOLOGISKA- vinster av den goda humorn - minskar rädsla och ångest 
- minskar stress  
- ger andrum och avslappning 
- skapar känslor av gemenskap  

och glädje 
- skapar känslor av samhörighet 
- en bro till den friska identiteten 
- skapar må bra känslor 

EXISTENTIELLA- vinster av den goda humorn - skyddar integriteten 
- skyddar värdigheten 
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Nivå 2  

HUVUDTEMA SUBTEMA 

FYSIOLOGISKA  - vinster av den goda humorn - ökar kroppens energi och 
påverkar positivt livskraften 

PSYKOLOGISKA - vinster av den goda humorn  - stödjer självkänslan och ökar 
motivationen 

- motverkar ensamhet och skapar 
närhet i vårdrelationen 

- hjälper patienten att byta  
perspektiv 

- påverkar positivt livslusten 
- ger välbefinnande 
- påverkar positivt spirituella 

behov 
EXISTENTIELLA - vinster av den goda humorn - inger livsmod och hopp 

 

 

Nivå 3. Metasyntes modell: Humorns vinster för patientens kropp, själ och ande. 
Vår kropp, själ och ande är en helhet. Det som påverkar kroppen påverkar också själen 
och anden. 
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Humor ökar energi och påverkar livskraften och livslusten 
 
Av de hundra palliativa patienterna i Ridley, Dance och Pares (2014, s. 473) studie 
tyckte majoriteten 93 % att humor var viktig och värdefull oberoende av omständigheter 
eller inställning. Patienterna hade några månader eller veckor kvar att leva, men ansåg 
att humor i den palliativa vården var lämplig och värdefull. Majoriteten uppgav att 
humor var mycket viktig för dem både före 77 % och under 76 % deras sjukdom.  
Patienternas attityd till humor förändrades inte på grund av sjukdomen, men de som 
skrattade mycket innan, rapporterade att frekvensen av skratt och humor minskat 
mycket under deras sjukdom och sörjde detta (Ridley, Dance & Pare 2014, ss. 472-473).  
I en annan studie med 160 deltagare (Adamle & Ludwicks 2005, ss. 288-289) förekom 
humor spontant och ofta i ca 85 % av alla 132 sjuksköterskebesök och var det 
gemensamma temat i alla sociala interaktioner. Humor resulterade i allt från ett 
tillfälligt flimmer av ett leende, ett litet skratt till munterhet och gapskratt och energin 
förändrades. Omvandlingen var ofta synlig. Det var inte bara en märkbar förändring i 
atmosfären. Det fanns också en fysisk förändring av deltagarna, ögon som glittrade och 
rynkor mellan ögonbrynen slätades ut (Kinsman Dean & Gregory 2004, ss. 140, 143). 
 
Det visade sig att humor har ett attraktionsvärde. Patienter som använde lättsam humor 
hade flera besökare även bland personalen som dröjde sig kvar på rummet längre än hos 
andra. Humor och skratt drog andra som en magnet och var precis som en gäspning 
smittsam (Kinsman Dean & Gregory 2004, s. 142; Kinsman Dean & Gregory 2005 s. 
297). Efter stunder med humor och skratt kände sig patienterna mer hoppfulla och fick 
mer kraft och energi. Humor hjälpte dem att byta perspektiv och gav kraft att fortsätta 
kämpa med omständigheterna och behålla kontrollen över sina liv. Det fanns patienter 
som beklagade sig över att de försökte vara gladare och skoja med andra, men att det 
upprörde deras familjer (Herth 1990, s. 38).  
 
 

Humor minskar smärta, rädsla, ångest, stress och andra symtom 
 
93 % av deltagarna i Ridley, Dance och Pares (2014, s. 473) studie rapporterade att 
humor hjälpte dem att klara av att hantera smärta och andra symtom. Även i Kinsman 
Dean och Gregorys studie (2005, s. 295) rapporterade patienter mindre smärta och att 
”tyngden lättade” efter stunder med skratt och lättsam, lekfull glädje. På samma sätt i 
McKinlays (2001, s. 27) studie uppgav deltagarna att humor var mycket viktig i deras 
liv och humor fanns med i alla intervjuer i form av leenden, skratt och skämt.  
Patienterna uppgav att kontroll av symtom inte var kopplat till deras livskvalité utan till 
kvalité av den palliativa vården (McKinlay 2001, s. 27; Gourdji, McVey & Purden 
2009, s. 46).  
 
Som ett fenomen framkallade humor känslor av värme, sorglöshet, glädje, munterhet 
och lycka. Patienter berättade att humor gav dem stunder av glädje och vila från bördan 
av sjukdom, lidande och sorg. Humor fick dem att må bra i hela kroppen och de kände 
sig avslappnade efter stunder med skratt (Herth 1990, ss. 38-39).  
Patienterna beskrev humor som både attityd och handling. Som en handling beskrevs 
humor som med en mild knuff att skratta, att dela med sig av något som fick en annan 
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att le, skratta och må bättre och ägde en fantastisk kraft. Humor som en attityd innebar 
enligt patienterna ens sätt att vara (Herths 1990, s. 38). 
 
 

Humor skapar närhet i vårdrelationen och motverkar ensamhet 
 
Adamle och Ludwicks (2005, ss. 288-289) studie resultat visade att 70 % av humorn i 
vårdrelationer initierades av patienterna själva. Sjuksköterskorna initierade bara 17,9 % 
av humorn och anhöriga initierade 12,4 % av humorn. Humor förekom ofta och 
spontant i genomsnitt under 85 % av alla 132 besök i denna studie.  
Patienterna beskrev humor som det sociala ”kittet” som håller ihop mänskliga relationer 
oavsett omständigheter eller inställning (Kinsman Dean & Major 2008, s. 1093). Humor 
reducerade kommunikations-barriärer mellan individer och skapade känslor av 
samhörighet och närhet (Herth 1990, s. 38). Forskarna observerade att humor hade den 
egenskapen att tillfälligt neutralisera hierarkiska skillnader och förde människor 
närmare varandra.  
I Kinsman Dean och Gregory`s (2004, ss. 140-142) studie pratade patienterna om att 
varma interaktioner med personalen som innehöll humor, lättade upp stämningen och 
atmosfären blev mindre spänd. Professionaliteten och kunskaper hos vårdpersonalen var 
viktiga, men därutöver kände patienter och deras anhöriga mer förtroende för 
personalen som de skrattat tillsammans med. Delat skratt väckte känslor av gemenskap 
och samhörighet och patienter kände sig mer bekväma med personalen som använde 
humor. Humor gjorde vårdpersonalen mer mänsklig i patienters ögon.  
Efter stunder av humor delat med personalen, kände sig patienterna ”sedda”, de 
upplevde det som att personalen ”brydde sig” om dem, inte bara som patienter utan 
också som människor. Vårdrelationer blev djupare, humor förmänskligade 
sjuksköterskan och flyttade relationen till en annan, mer personlig nivå (McKinlay 
2001, s. 25).  
Personalens ”omtänksamma ögon”, leenden och varma attityd betydde väldigt mycket 
för patienternas känsla av trygghet och tillit (McKinlay 2001, ss. 26-27).  
De kände sig omhändertagna och det ”förgyllde deras liv” och fick dem att kännas som 
”en i familjen”. Patienterna kände sig älskade och omhändertagna genom sina relationer 
med familj och vänner och de människor som brydde sig om dem; personal, volontärer, 
präster, terapeuter men även sällskapsdjur, musik och konst var viktiga (Gourdji, 
McVey & Purden 2009, s. 46-47).  
Ibland kände patienter att de endast med vårdpersonalen kunde tala fritt om det faktum 
att de närmade sig döden (Cohen & Leis 2002, s. 54). 
 
Patienter och familjer upplevde relationer med vårdgivare i Spichiger (2010, ss. 194, 
197-198) studie som mycket viktiga. De uppskattade vänlig, glad och ”väluppfostrad” 
vårdpersonal som visade empati, omtanke och respekt. Patienter och familjer var 
medvetna om deras inflytande på interaktionen med vårdpersonalen och som beroende 
partner, försökte de att förbättra och inte skada sina relationer med vårdpersonalen. 
Patienters och familjers erfarenheter visade att vårdpersonalen som var professionell 
kunde påverka kvaliteten på sjukhusets vård i livets slutskede genom sina goda 
relationer med patienter och anhöriga. Informella samtal var mycket välkomna. 
Situationer som upplevdes som problematiska var relaterade till vårdpersonalen som 
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distanserat sig och tenderade att ignorera patienter och familjemedlemmar som 
personer.  I samma studie kom det fram att ett bra bemötande är väldigt viktigt, ofta 
avgörande, för hur patienter upplevde sin sjukhusvistelse generellt och att patienter och 
deras anhöriga märkte skillnaden mellan äkta vänlighet och spelad. Det räckte inte att 
bara ”ta på sig en vänlig mask” (Spichiger 2010, ss. 194, 197, 200 – 201).  
 
Majoriteten av de hundra deltagarna i Ridley, Dance och Pares (2014, s. 473) studien 
svarade att det var både passande och lämpligt med humor i den palliativa vården. 
Patienterna tyckte att det var acceptabelt och lämpligt att dela humor med sjuk-
sköterskor 88 % och läkare 75 % och på en följdfråga om vad de mindes från veckan 
innan, mindes de humor med sjuksköterska mer 87 % än humor med läkare 67 %. 
Tyvärr hade frekvensen av humortillfällen per dag minskat kraftigt under sjukdomen. 
65 % av patienter uppgav 16 eller fler skratt tillfällen per dag innan sin sjukdom men 
bara 22 % av deltagarna hade det under sin sjukdom.  
 
I samma studie var det fler kvinnor än män som tyckte att humor var acceptabel och 
lämplig i den palliativa vården. Medan ingen av kvinnorna ansåg det olämpligt att dela 
humor med vårdpersonalen var det 19 % av männen i studien som tyckte det var något 
olämpligt eller neutralt. Det hittades inget signifikant samband mellan demografiska 
faktorer som ålder, inkomst eller etnicitet och patienters svar på frågan om det var 
lämpligt med humor i den palliativa vården (Ridley, Dance & Pare (2014, s. 473). 
 
 

Humor ger andrum och avslappning 
 
Med närmare relationer och känslan av trygghet och säkerhet kunde patienter tillåta 
vårdpersonalen att tillfälligt ta över kontrollen över deras liv. Att de fattade besluten, 
upphävde mål och delmål, tillfälligt tog bort ansvaret från hemmet och patienter kände 
avslappning och healing (McKinlay 2001, s. 26). De berättade att efter en stunds skratt 
och glädje kände de sig bättre och upplevde ”må bra” känslor i hela kroppen och kunde 
slappna av (Hertz, 1990, s. 39). Patienterna tyckte att underhållande humor gav dem 
”stöd” och stunder av vila från ”tunga tankar” och att de ”kände sig bättre” efteråt 
(Kinsman Dean & Gregory 2004 s. 143; Hertz 1990, s. 39; Kinsman Dean & Gregory 
2005 s. 295).  
 

Humor stödjer självkänslan och ökar motivationen 
 
Humor beskrevs av patienterna som en bro till deras friska identitet. Patienterna som 
ansåg sig själva roliga värderade humor högre under sin sjukdom och man fann ett 
signifikant samband mellan att anse sig själv som rolig och frekvensen av skratt innan 
sjukdomen (Ridley, Dance & Pare 2014, ss. 473 - 474). 
 
För vissa obotligt sjuka var humor en del av vem de var och avgörande för deras dag för 
dag överlevnad. För dessa patienter var humor ett karaktärsdrag, en viktig del av deras 
personliga identitet. Dessa patienter hade en innerlig uppskattning av humor som inte 
ens en dödlig sjukdom kunde släcka. Deras kärleksfulla humor med sina anhöriga och 
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varma skratt var som ett budskap från ett hjärta till ett hjärta, mild och personlig, med 
fokus på minnen. Patienter ville dela med sig av höjdpunkterna i sina liv med de som 
”brydde sig” om dem (Kinsman Dean & Gregory 2005, s. 295). ”Humor på sängkanten” 
med personalen gjorde att både patienter och deras familjemedlemmar kände att de 
blivit sedda som människor och inte bara varit en rutinmässig del av personalens arbete 
(Kinsman Dean & Gregory 2004, s. 144; Kinsman Dean & Gregory 2005, s. 295; Mc 
Kinlay 2001, s. 26).   
Humor och skratt distraherade patienterna, gav nya perspektiv och motivation till att 
fortsätta kämpa. Att ha sinne för humor var terapeutisk för många deltagare (Gourdji, 
McVey & Purden 2009, s. 45). Personalens empatiska, respektfulla och terapeutiska 
användning av humor, som personalen skapade genom sitt sätt att vara, visade sig vara 
stödjande för patienternas självkänsla (Kinsman Dean & Gregory 2004, ss. 144-145).   
 
 

Humor skyddar integriteten och värdigheten 
 
Humor var ett sätt att förmedla aktning och respekt för medmänniskor. Vårdpersonalens 
milda, skyddande humor hjälpte patienter att bevara värdighet och skydda sin integritet, 
trots opersonliga rutiner och ovärdiga situationer. Humor använd som distraktion hjälpte 
i känsliga situationer att negligera stigmatiseringen av beroende och inkontinens 
(Kinsman Dean & Gregory 2004, s. 144). I livets slutskede drabbas människor av olika 
svåra symptom och många får uppleva bortfall av vissa kroppsfunktioner. Det är ju 
viktigt för oss människor att ha kontroll över våra liv och kroppar och vara oberoende, 
men det är svårt att göra det när man blir allvarligt sjuk. Humor hjälpte patienterna att 
kämpa mot avhumaniseringskänslor som väcktes vid bland annat bortfall av 
kroppsfunktioner och andra obehagliga konsekvenser som sjukdomar orsakade 
(Kinsman & Gregory 2005, ss. 295, 298).   
 
Humor hjälpte patienter att uttrycka känslor och var ett bekvämt och effektivt sätt att 
förmedla ett budskap utan att ta upp en fråga direkt. Patienter använde humor för att via 
dolda budskap avslöja sina rädslor och andra svåra känslor utan att förlora sin värdighet 
(Kinsman Dean & Gregory 2004, ss. 142, 144). Humor som försvarsmekanism hjälpte 
patienter att undvika känsliga ämnen och maskera underliggande intensiva känslor, när 
patienter inte ville prata om sin förestående död fast samtidigt ville meddela 
omgivningen att de förstod hur det var. Det var lättare att hantera känslor med hjälp av 
humor. Humor och delat, gemensamt skratt, var ett sätt att uttrycka försoning inom 
familjen (Kinsman Dean & Gregory 2004, ss. 142, 144).  
Mottagligheten för humor berodde på individen, omständigheterna och tajming. Ibland 
då patienters tillstånd förändrades och det förekom toppar av fruktan, ångest, ilska, sorg 
eller smärta var det olämpligt med humor (Kinsman Dean & Gregory 2005, s. 295).  
Adamle och Ludwicks (2005, ss. 288-289) noterade i sin studie att närvaro av humor 
var beroende på patienternas kognitiva och fysiska tillstånd, vid markant försvagning 
och akuta kriser förekom ingen humor.  
När språkbarriärer hindrade kommunikationen, hämmade detta också humorn. Många 
patienter med en annan etnicitet beklagade att det fanns lite humor i deras liv sedan de 
blev sjuka. De trodde att personalen var tveksamma till att använda humor för de 
förväntade sig ett språkhinder. Samtidigt som dessa patienter var snabba att visa att 
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etnicitet var viktig för dem, kunde de inte uppge någon specifik förhållningsregel för 
personalen annat än att vara känsliga och försiktiga (Kinsman Dean & Gregory 2004, s. 
145; Kinsman & Gregory 2005 s. 296).  
”Humor anses ibland vara trivial och oprofessionell, men humor är ingetdera. Humor är 
mycket effektiv för den psykologiska förändringen som lyfter upplevelsen av att vara 
människa både för givaren och mottagaren” (Kinsman Dean & Major 2008, s. 1088).  
 
 

Humor ger välbefinnande 
 
Många patienter uppfattade det som att deras positiva inställning till livet generellt 
påverkade deras upplevelse av välbefinnande trots att livet höll på att ta slut (Gourdji, 
McVey & Purden 2009, s. 44). 
Patienternas önskan var att kunna leva som vanligt, göra saker som de brukade göra 
innan sjukdomen. Det gav känslan av att de var viktiga, att de räknades, att de fanns 
kvar i ett sammanhang. Patienterna tyckte att för deras välbefinnande var det viktigast 
att de behandlades som individer med respekt för deras identitet och inte som statistik 
(McKinlay 2001, s. 26). Humor med personalen och humor generellt upplevdes mycket 
positivt och bidrog till patienters välbefinnande (Gourdji, McVey & Purden 2009, ss. 
45-46). Mild humor var den mest utbredda och bestod av leenden, spontana 
kommentarer, godmodiga skämt, stunder av värme och lättsam lekfullhet (Kinsman & 
Gregory 2005, s. 294). 
Humor förändrade, lättade upp atmosfären och erbjöd korta pauser från lidande och 
sorg. Människors ögon glittrade, ansikten såg avslappnade ut. Sådana ögonblick av mild 
humor kombinerade med vänlighet och känslighet hade en förmåga att förvandla de 
enskilda ögonblicken till något mycket större, något meningsfullt som sträckte sig långt 
utöver de enskilda ögonblicken (Kinsman Dean & Gregory 2004, s. 143).  
 
 

Humor inger livsmod och hopp 
 
Att hopp kan förmedlas via humor framkom i flera studier. Humor som främjade glädje 
och munterhet var som en livlina eller överlevnadsstrategi som hjälpte patienterna att 
”stå ut och fortsätta leva”, humor ingav livsmod att klara av att fortsätta brottas med 
omständigheterna (Herth 1990, s.38; Kinsman Dean & Gregory 2004, s. 143). 
Patienterna beskrev det som att humor hjälpte dem att möta vardagen och hjälpte dem 
att ändra uppfattning om situationer som annars skulle vara för överväldigande för att 
klara av, ingav dem hopp och livsmod (Herth 1990 s. 38). 
Humor hjälpte patienterna att behålla kontrollen över sina liv och hitta livsmod, hopp 
och viljan till nya lösningar i vardagen. Att hitta små glimtar av glädje, att kunna njuta 
av de vardagliga aspekterna av livet gav hopp. 
De som hade tillgång till attribut som; humor, den positiva livsinställningen eller 
andlighet klarade lättare av sina motgångar (Gourdji, McVey & Purden 2009, s. 44; 
Cohen & Leis 2002, s. 55). 
Humor och skratt påverkar hela människan. Flera forskare framhåller att den goda 
humorn reducerar rädsla, stress och ångest. Det förbättrar självförtroende, ökar energin 
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och livslust. Humor inger dessutom hopp och motverkar ensamhet (Olsson, Backe & 
Sörensen 2003, ss.149-150).  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion   
Antalet publicerade artiklar inom hälsoområdet ökar och med tanke på kravet att vården 
så långt som möjligt vilar på vetenskaplig grund, med andra ord är evidensbaserad, ökar 
behovet av översikter av befintlig forskning.  
Denna litteraturstudie har som ambition att bidra till den evidensbaserade omvårdnaden 
och består av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Att studera ett problem med 
olika metodansatser ger bättre möjligheter att förstå verkligheten.  
Syftet med detta arbete var att hitta studier om patienter som befann sig i ett palliativt 
skede av sin sjukdom oavsett diagnos samt dessa patienters inställning till humor.  
Vårdandets syfte är att hjälpa människor stärka sina hälsoprocesser och patient-
perspektivet är det redskap med vars hjälp syftet kan uppnås (Dahlberg & Segesten 
2013, ss. 44, 104).  
Det var mycket svårt att hitta relevant forskning som besvarade studiens syfte och 
fokuserade på humor ur patientperspektivet. Flera studier som dök upp under 
sökningarna och handlade om humor hade tyvärr också specifika cancerdiagnoser redan 
i sina titlar, vilket gjorde att de inte kunde inkluderas i denna studie. Det var därför 
nödvändigt att utöka tidsspann för sökningarna.  
Det visade sig att den publicerade forskningen om vad palliativa patienter tycker om 
humor är mycket begränsad och tidsperioden fick sträckas ut för att hitta lämpliga 
artiklar. Arbetet innehåller artiklar på engelska och från olika länder; Canada, USA, 
Nya Zealand och Schweiz. Det undersökta fenomenet och valda perspektiv utgjorde en 
del av vissa artiklar.  
 

Resultatdiskussion   
Patienter beskrev humor som en attityd eller handling. Humor som attityd beskrevs som 
känslor av glädje och lycka och ett personligt karaktärsdrag. Humor som handling 
beskrevs som något vårdpersonalen gjorde med sitt sätt att vara eller något de sade för 
att få patienterna att le eller skratta.  
Verkligheten kunde inte ändras. Alla patienter dog oberoende av familjens hängivenhet 
eller kvaliteten på den palliativa vården, men de sista veckorna och dagarna var djupt 
påverkade av användandet av humor som reducerade den oundvikligen höga, kroniska 
stressen och gjorde den tiden som var kvar bättre och mer positiv.  
Förståelse för humor ur en döendes patients perspektiv är avgörande för att öka och 
fördjupa kunskapen om den terapeutiska rollen som användning av humor kan ge. Med 
ökad medvetenhet bland vårdpersonalen om vad användning av humor betyder för 
patienter skulle man kunna förbättra patienttillfredsställelsen (Haydon  & Van Der Riet  
2014, s. 204).  
När livet närmar sig sitt slut omprioriterar de flesta av oss sina liv och materiella saker 
blir mindre viktiga. Goda relationer med familj, vänner och vårdpersonalen blir 
viktigare (Dahlberg & Segesten 2013, s. 81; Ware 2012, s. 135). Vårdpersonalens 
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emotionella och spirituella stöd var mycket viktigt. Det visade sig att patienterna 
föredrog att prata om vanliga saker som hobby, familj och sådant som hjälpte dem att 
känna att de hade kontakt med sina vanliga liv. De var tacksamma och vårdpersonalen 
skulle inte vara rädda att prata om döden, men de ville inte prata om sin sjukdom hela 
tiden, de ville själva välja när och med vem de ville prata om sin förestående död (Kvåle 
2007, s. 326). 
 
Humor är individuell och beroende av många olika omständigheter som bland annat 
etnicitet och kön. I en studie kom det fram en skillnad mellan män och kvinnors 
acceptans av humor. Tyvärr, utifrån studiens metodsansats kunde inte författarna dra 
några slutsatser om vad som kunde vara orsaken till detta. 
 
Eftersom humor och skratt tillfälligt neutraliserar sociala ojämlikheter var det säkert en 
av anledningarna till varför patienter kände sig mer bekväma med de bland personalen 
som använde humor. ”Humor på sängkanten” verkade vara ett bra sätt för personalen att 
kommunicera hänsyn till patienters mänskliga unika. Men som vårdpersonal bör man 
hålla i minnet den maktobalansen som råder i en vårdrelation och tänka på ”hur” man 
skämtar samt ”vad” man skämtar om. En enkel tumregel: skratta ”med” och inte ”åt” 
någon. Det är viktigt att skratt delas och inte är på bekostnad av andra (Guitard, Ferland 
& Dutil 2005, s. 17). 
 
Enligt patienterna fungerade humor som en bro till deras friska personlighet, vilket 
bland annat bekräftar detta att hälsa och sjukdom samexisterar. Vårdpersonalens 
underlåtenhet att känna igen möjligheten till humor, kan effektivt hindra känslomässiga 
utbyten och orsaka vårdlidande. Det är viktigt att förstå att humor inte sker på bekostnad 
av allvar (Granwk-Catavaris et al. 2005, s. 129) och att inte förväxla allvar med 
professionalism (Horowitz 2008, s. 198).  
Studiens mest överraskande fynd var att 70 % av all humor i den palliativa vården var 
initierad av patienterna själva. Den stora majoriteten av deltagarna, människor som 
endast hade månader eller veckor kvar att leva, ville ha humorn i sina liv och upplevde 
humorn som viktig.  
 
Inom barnsjukvården sprider clowner och lekterapi glädje och skratt hos sjuka barn 
sedan 80-talet. Leken är den viktigaste aktiviteten i barns liv. Genom lek utvecklar barn 
den kompetens som krävs för att möta och bemästra sin miljö. Men vad händer med 
lekfullheten när barn blir vuxna? Vuxnas lekfullhet är mer sofistikerad än barns, men 
vuxna tycker också om att leka (Guitard, Ferland & Dutil 2005, ss. 9, 16-19).  
I vården av vuxna är användandet av humor avhängigt av personalens personlighet och 
sunt förnuft istället för på en evidensbaserad och vetenskaplig grund.  
 
Professorn i vårdvetenskap Katie Eriksson skrev på 80-talet om att leken är ett viktigt 
inslag i allt vårdande och en form av vila. Om man upplever tillit från omvärlden har 
man mod att leka, såväl patienter som vårdare. ”Att ansa, leka och lära innebär rätt långt 
att våga vara sig själv, att låta det naturliga inom sig själv träda fram. Jag tror att vi alla 
kan utveckla en hållning som ökar vår förmåga att ansa, leka och lära och ge oss själva 
och andra tro, hopp och kärlek” (Eriksson 1989, s.125). Det är dags att börja sprida 
glädje, välbefinnande, ge andrum, motivation och hopp med humorns hjälp, på ett mer 
medvetet sätt också inom vuxen vården och särskilt inom den palliativa vården.  
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Det är viktigt att vårdpersonalen får möjlighet att bejaka patientens livsvärld och har 
patientens livskraft i fokus lika mycket som de medicinska och tekniska områdena. 
Hälsa är vårdandets mål. Vårdandets övergripande syfte är att stödja och stärka 
människors hälsoprocesser. Vårdvetenskapens uppgift är att skapa den kunskap som 
behövs för att möjliggöra ett sådant vårdande (Dahlberg & Segesten 2013, s. 47, 101).  
 
Studiens resultat visar att vårdpersonalen inte behöver känna sig oroliga för eller 
undvika att använda humor i den palliativa vården. Humor och andra positiva känslor 
främjar hälsoprocesser (Horowitz 2008, s. 201). Alla positiva minnen från ett tidigare 
liv som frisk, till exempel resor, skogspromenader, fågelsång, kan användas till att 
fortsätta ha ett positivt liv (Johansson et al. 2006, s. 395).  
 
Humor och skratt har ett attraktionsvärde och drar till sig andra som en magnet. 
Patienter som använde humor hade flera besökare även bland personalen som dröjde sig 
kvar på rummet längre än hos andra. Som vårdpersonal behöver vi känna till och vara 
medvetna om dessa mekanismer så att patienter som inte använder humor får sämre 
omvårdnad.  
 
Palliativa patienter funderar om sin framtid och hur lång den blir. Allt ställs på sin spets. 
Stress och rädslan är ständigt närvarande och lätt kan ta över. Humor och skratt får 
patienter att vara sig själva för en stund, sitt friska jag. Det reducerar den kroniska 
stressen och ger en stunds lättnad. Humor fungerar som en yttring av lek och ger flykt 
från lidandet samtidigt skapar det känslor av gemenskap och trivsam miljö (Olsson, 
Backe, Sörensen 2003, s.171). Det kan göra en stor skillnad för en svårt sjuk patient att 
få skratta, känna glädje och gemenskap med andra. Att lämna tunga och svåra tankar för 
en stund och känna sig mindre ensam.  
 
Patienterna ville få hjälp med sin ”sjukdoms liv”, men annars ville de leva som vanligt 
och ha kvar humor, glädje och skratt i sina liv. I det praktiska omvårdnadsarbetet 
innebär detta att hjälpa patienterna genom att fokusera på deras styrkor och genom att 
förstärka det som de fortfarande kan göra, respektera deras val, hjälpa dem att leva livet 
fullt ut dag för dag, att hitta glimtar av glädje i vardagen och bemöta patienter på ett sätt 
som väcker resurser och förhindrar uppgivenhet. 
 
En del av vårdpersonalens skicklighet är förmåga och vilja att gå ett ”extra steg” att 
lägga märke till möjligheten att utföra små handlingar och sedan utföra dessa. Dessa 
handlingar kan ha stor betydelse för personer som tar emot dem. Personalen som utför 
dem erbjuder något av sig själva och denna användning av sig själv kan påverka 
patienterna mer än själva handlingen. Små saker gör stor skillnad. Nyckeln till god 
palliativ vård är människor som levererar den och hur de levererar den (Van Aalst 2013, 
ss. 91-92). 
Men den vårdande potentialen som vårdpersonalens sätt att vara och handla utgör kan 
inte informeras bort, utan grunden för den ligger i sund vårdmiljö, där vårdarna har det 
bra och vårdandet känns meningsfullt (Dahlberg och Segesten (2013, s. 124). 
 
Genomförandet av detta arbete lärde mig mycket nytt om humor, men också att söka 
och sammanställa kunskap på ett för problemet adekvat sätt. Förhoppningen är att ökad 
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kunskap hos vårdpersonalen om vad döende patienter tycker om humor kan bidra till 
bättre palliativ omvårdnad 
Existerande forskning om vad patienter tycker om humor i den palliativa vården är inte 
omfattande, men kunskapen som presenteras och dess giltighet kan innebära att 
litteraturstudien utgör ett bra kunskapsunderlag för evidensbaserad omvårdnad i 
verksamheten som jag är delaktig i idag. 
 
Sådana fenomen som inte är mätbara som humor verkar lämnats utanför 
evidensområdet. Det gick inte överhuvudtaget att hitta ordet humor i senaste 
vårdvetenskaplig litteraturs referenslistor över ord och fraser, vilket var förvånande. 
Men även om humor inte är något centralt begrepp inom vårdvetenskapen, så har humor 
en viktig teoretisk betydelse, bland annat på grund av sin relation till respekten för den 
mänskliga integriteten och värdigheten.  
 
 
 
SLUTSATSER  
 
Humor tas ofta för givet, men forskning visar att humor inte bör underskattas. Humor är 
ett värdefullt mänskligt karaktärsdrag och humor som handling är en kraftfull 
terapeutisk tillgång i vården och särskilt den palliativa vården. För en överväldigande 
majoritet av de palliativa patienterna var humor viktig även i livets slut. 
Humor är mycket effektiv, inte nödvändigtvis på grund av sitt innehåll, utan för att den 
förmedlar empati och erkänner patientens värdighet när den levereras med känslighet 
och omtanke Det är dags att vi erkänner, reagerar på och underlättar humor i vården 
generellt och speciellt i den palliativa vården.  
Den goda humorn, kombinerat med professionell kunskap och medkänsla, erbjuder en 
djupare och mer personlig dimension av omvårdnaden. I den palliativa vården är den 
mänskliga dimensionen av omvårdnaden speciellt viktig, den är grundläggande.                

 
 
 
 

 
 
 

”Not everything that can be counted count`s 
and not everything that counts can be counted. 

Albert Einstein 
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Adamle, K. 
N., Ludwick, 
R. 
Årtal: 2005 
Titel: Humor 
in hospice 
care: Who, 
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Tidskrift: 
American 
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Hospice & 
Palliative 
Medicine  
Land: USA 

Kvalitativ 
studie -och 
kvantitativ 
studie 
Icke- 
deltagande 
observationer 

Det 
huvudsakliga 
syftet var i 
början att 
undersöka 
sociala 
interaktioner 
mellan 
sjuksköterska 
och  palliativa 
patienter. Allt 
eftersom studien 
pågick 
upptäckte 
forskarna att 
humor var en 
stor del av 
interaktionerna 
och man 
inkluderade en 
kvantitativ del i 
undersökningen 
som skulle svara 
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-om humor 
förekom, vem 
initierade den, 
hur mycket 
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om hospice 
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Hospice org.,17 ssk  var 
observerade under tiden de 
vårdade 89 hospice patienter 
och deras familjer. 54 
huvudvårdare  blev 
inkluderade i studien.  
Sjuksköterskorna kontaktade 
patienter före mötet för att få 
ett muntligt godkännande att 
en forskare följde med. 
Forskaren presenterades och 
man berättade om studien. 
Forskaren antecknade under 
besöket och skrev en samman 
-fattning direkt efter mötet. 
Man använde en skala: 
0-ingen humor,  
1-låg humor,  
2-3 medelhumor och 4-7 hög 
humor 
Sammanlagt gjordes 132 
besök. 60 st besök 
genomfördes i flera hospice 
hem och 72 st i hospice 
liknande institutioner. 
Deltagarna valdes ut under 6 
månaders period av en  
auktoriserad Hospice 
organisation. 
Data insamlings verktyg 
testades 2 veckor före starten 
av studien för att bekräfta 
användbarheten. 

Humor visade sig 
vara den 
gemensamma 
teman i alla sociala 
inter-aktioner 
under hospice 
besöken och hela 
under-sökningen. 
Kvantitativa delen 
av studien visade 
att spontan och 
okonstlat humor 
observerades i 
81,9-88,3% av 
besöken. Pat. 
initierade 69,6% av 
humor. Pesonalen 
initierade 17,9 och 
anhöriga 12,4 % av 
humor 
interaktioner. 
Om humor 
användes eller inte 
berodde till stor del 
på patientens 
mentala och fysiska 
tillstånd. Av alla 
132 besök 20 
saknade humor: där 
9 pat. var i koma, 5 
dog under besöket, 
6 besök utan humor 
där pat. var vakna 
och orienterade, 
men hade 
okontrollerbar 
smärta,  
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Förfatare: 
Cohen, R., 
Leis, A. 
Årtal: 2002 
Titel: What 
Determines 
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of Life of 
Terminally 
ill Cancer 
Patients from 
Their Own 
Perspective? 
Tidsskrift: 
Journal of 
Palliative 
Care 
Land: 
Canada 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
studie- patient 
perspektiv 

Att fastställa vad 
palliativa 
patienter själva 
ansåg var viktigt 
i deras liv och 
bidrog till 
livskvalité 

60 palliativa patienter i  
terminala skedet av sin 
sjukdom deltog i studien- 20 
män och 40 kvinnor. 
Deltagarna  intervjuades i 
individuella halvstrukturerade 
samtal. Samtidigt samlade 
man information i focus 
grupper-familjmeddlemar och 
vårdpersonal om vad de 
trodde bidrog till  
patienternas QOL 
Studien genomfördes på tre 
stora sjukhus i Canada: 
Saskatoon, Toronto och 
Montreal 
 

Viktigast för pat. 
QOL var: 
-det egna 
tillståndet, fysiskt 
och psykiskt 
-kvalitén på den 
palliativa vården 
-miljön 
-relationer 
-den egna 
inställningen till 
livet, synsätt 

 

Författare: 
Gourdji, I., 
McVey, L., 
& Purden, 
M. 
Årtal: 2009  
Titel: A 
Quality End 
of Life from 
a Palliative 
Care 
Patient´s 
Perspective.  
Tidsskrift: 
Journal of 
Palliative 
Care 
Land: 
Canada 

Kvalitativ 
studie -patient 
perspektiv 

Att utforska 
innebörden av 
livskvalitet hos 
palliativa 
patienter genom 
att undersöka 
deras 
livserfarenhet 
och 
uppafattningar 
om vad som 
bidrar till deras 
livskvalitet.  

I studien deltog 10 patienter: 
5 kvinnor och 5 män. Man 
använde  öppna, 
halvstrukturerade frågor i 
djupintervjuer för att 
uppmuntra pat. att berätta vad 
livskvalitet är för dem och 
vad bidrar till just deras 
livskvalitet.  
Vid analysen av insamlade 
data användes tematisk 
analys.  

Det mest viktiga 
för deltagarna i 
denna studie var -
att ha kvar 
förmågan att leva 
som vanligt 
-att kunna hjälpa 
andra 
-att leva i en 
vårdande miljö. 
Många patienter 
tyckte att deras 
förhållningssätt till 
livet påverkade 
deras livskvalitet.  
Positiv inställning, 
humor och hopp 
hjälpte pat. vid 
motgångar. 
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Författare: 
Herth, K.  
Årtal: 1990 
Titel:  
Contribution
s of humor as 
perceived by 
the erminally 
ill. 
Tidsskrift: 
The 
American 
Journal of 
Hospice 
Care 
Land: USA 

Kvalitativ 
studie – patient 
perspektiv 
 
Begreppsrame
n  - enligt 
Roy´s 
Adaptation 
Model 

Att förtydliga 
begreppet 
humor och dess 
värde för 
patienter i livets 
slutskede  

I studien deltog 14 vuxna 
personer i livets slutskede, 
strukturerade intervjuer. 
Palliativa patienter från två 
Hospice i en storstad. Varje 
person var kontaktad per 
telefon, intervjuerna ägde 
rum hos patienterna, dessa 
spelades in och skrevs ut 
senare. Deltagarna var mellan 
32-77 år och hade 6 månader 
eller mindre tid kvar att leva. 
 
I analysen letade man efter 
mönster som kunde grupperas 
i kategorier. 

Deltagarna beskrev 
humor som attityd 
och handling. 
Humor var viktig, 
stärkte relationer, 
ingav hopp, 
framkallade 
känslor av glädje. 
Humor var som en 
bro mellan 
människor. Humor 
ingav känslan av 
egenvärde och 
kraft. Humor gav 
avslappning av alla 
kroppens system  

Författare: 
Kinsman 
Dean, R.A. 
&Gregory, 
D.M. 
Årtal: 2004 
Titel: Humor 
and laughter 
in palliative 
care: An 
ethnographic 
investigation. 
Tidskrift:  
Palliative 
and 
Supportive 
Care 
Land: USA 

Kvalitativ 
studie, klinisk 
etnografi 

Att undersöka 
förekomst av 
humor och skratt 
och beskriva i 
vilka 
sammanhang 
dessa fenomen 
inträffar i den  
palliativa 
vården. 

6 ssk  på ett palliativ hem 
med 30 platser observerades 
under 200 timmar medan de 
utförde alla dagliga aktiviteter 
hos patienterna. 
 Klinisk etnografi - 
Fältarbete och observationer 
kompleterades av 
halvstrukturerade intervjuer 
med patienter, deras anhöriga 
och personal. 
Halvstrukturerade intervjuer 
med representanter från olika 
personal grupper genofördes 
några veckor senare. Dessa 
spelades in och skrevs ut 
senare. 

Humor och skratt 
var utbredd och 
viktigt. Utöver det 
att humor kan 
skapa en god 
atmosfär har humor 
otaliga andra 
funktioner : 
-hjälper att bygga 
relationer, 
-hjälper att kämpa 
med 
omständigheterna, 
genom att lindra 
spänningar, 
-hjälper att uttrycka 
känslor och 
samtidigt behålla 
sin värdighet och 
stärker självkänsla 
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Författare: 
Kinsman 
Dean, R.A. 
& Gregory, 
D.M.  
Årtal:  2005 
Titel: More 
than trivial. 
Strategies for 
using 
humour in 
Palliative 
care. 
Tidskrift: 
Cancer 
Nursing 
Land: 
Canada 

Kvalitativ 
Etnografiskt 
Palliativ 
context 
patientetperspe
ktiv 

 Att beskriva 
fenomenet 
humor och skratt 
i den palliativa 
vården 
 

6 ssk och 
11 palliativa patienter med 
familjer observerades 
2ggr/vecka 
under 12 veckor (200 
timmar), samt intervjuer med 
11ssk, läkare -2 sjukgymnast-
1, ekonomibiträde-1 
 
Data insamlingsmetod: 
Kliniska etnografiska 
fältobservationer, 
 Och informella samtal med 
pat. Och familjer som 
spelades in och 
halvstrukturerade intervjuer 
med medicinska 
representanter 
 
 

humor 
identifierades som 
betydelsefull i 
kommunikation 
med personalen, 
hjälpmedel för att 
utveckla relationer, 
ge utlopp för 
spänningar och för 
att uttrycka känslor 
Humor är subjektiv 
och påverkas av 
individerna, 
situationer, 
etnicitet, kön, och 
stressupplevelsen. 
Humor var inte 
alltid lämplig som i 
situationer vid kris, 
allvarssam 
diskussion eller vid 
stark ångest.  
 

Författare: 
Kinman 
Dean, R. A. 
& Major, J. 
E.  
Årtal: 2008 
Titel: From 
critical care 
to comfort 
care: the 
sustaining 
value of 
humour. 
Tidsskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
Land: 
Canada 

2 Kvalitativa 
studier från två 
olika 
vårdsammanha
ng, 
patientperspekt
iv, 2 klinisk 
etnografiska 
fältobservation
er 

Att leta efter 
gemensamma 
faktorer för att 
illustrera värdet 
av humor i 
omvårdnaden av 
patienter och 
teamarbete i 
personalgruppen 
trots olika 
kontext 

2 klinisk etnografiska 
fältobservationer, samt 
informella konversationer 
med patienter och deras 
familjer samt 
halvstrukturerade inervjuer 
med vårdpersonal i 
arbetslaget.  
En studie i palliative vård PC 
och en studie  på en 
intensivvårdsavdelning 
ICU 
 

Humor anses ofta 
vara  trivial och 
oprofessionell, 
undersökningen 
visar att humor är 
ingetdera av detta. 
Humor  effektivt 
bidrar till den 
psyko- logiska 
förändringen som 
lyfter upplevelsen 
av att vara 
människa, likväll 
för mottagaren som 
givaren oberoende 
av vård-
sammanhang 
Humor gynnar 
samarbetet och 
lättar upp 
stämningen. 
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Författare: 
MacKinaly, 
E. M. 
Årtal: 2001 
Titel: Within 
the Circle of 
Care: Patient 
Experiences 
of Receiving 
Palliative 
Care. 
Tidsskrift: 
Journal of 
Palliative 
Care 
Land: Nya 
Zealand 

Kvalitativ 
studie, 
beskrivande 
phenomenolog
isk, med en 
specifikt 
hermeneutisk- 
filosofisk 
synsätt 
utvecklad av  
van Manen 

Att undersöka 
patienternas 
upplevelse av 
vården som de 
fick under sina 
palliativa 
behandlingar 

3 kvinnor och 3 män i ålder 
mellan 58-79 som deltog i 
studien intervjuades hemma 
hos pat. och samtalen 
spelades in.  
Insamlade data- ingen 
systematisk kodning och 
räkning utan forskaren letade 
efter och ville upptäcka den 
sanna innebörden, kärnan i en 
upplevelse.   

Viktigast för 
patienter i denna 
studien var att 
behålla sin 
identitet. De andra 
viktiga teman som 
växte fram var: 
-humor 
-att bli bevakad 
-omtänksam sätt 
-att känna sig trygg 
- att behålla 
kontroll 
-avveckling och 
avkoppling 
-medvetenhet om 
dödlighet 
-effekt av estetisk 
och andlig miljö 
 

Författare: 
Ridley, J., 
Dance, D. & 
Pare, D.  
Årtal: 2014 
Titel: The 
Acceptability 
of Humor 
between 
Palliative 
Care Patients 
and Health 
Care 
Providers. 
Tidskrift: 
Journal of 
Palliative 
Medicin 
Land: 
Canada 

Kvantitativ 
studie  

Att utforska 
betydelsen och 
acceptansen  
för humor av 
patienter med 
avancerad 
sjukdom när de 
interagerar med 
sjuksköterskor 
eller annan 
vårdpersonal. 

100  deltagare från en 
palliativ vårdenhet/ bostads 
hospice.  Från mars till 
oktober 2008 varje plats 
besöktes minst varje vecka . 
Deltagarna fyllde in en 
frågeformulär  med en 
femgradig Likertskala och 
svarade på frågor om humor - 
attityder gentemot humor före 
och efter sin sjukdom och 
acceptansen av humor i en 
palliativ miljö .  Alla frågor 
baserades på en femgradig 
Likertskala med ja / nej 
respons. Deltagarna fick 
också möjlighet att yttra sig 
fritt på temat humor och den 
palliativa upplevelsen . 
 
Resultaten av undersökningen 
samlades in och analyserades 
med hjälp av Wilcoxon - test 
för non-normally 
distribuerade data eller 
Pearsons chi- analyser av data 
från femgradig Liker-skalor. 

En stor majoritet av 
deltagarna 
värderade humor 
mycket både före 
(77%) och under  
(76%) sin 
sjukdoms 
upplevelvelse . 
Trots denna 
värdering , 
frekvensen av 
skratt i sin vardag 
minskat avsevärt 
som pat. sjukdom 
fortskred. De flesta 
deltagarna kom 
ihåg skratt med en 
ssk (87%) och en 
läkare (67%) under 
veckan före under-
sökningen, och 
fann humor med 
sin läkare (75%) 
och ssk lämpliga ( 
88 %).  Slutsats : 
De allra flesta av  
deltagarna hittade 
humoristiska 
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interaktioner med 
sina vårdgivare 
acceptabla och 
lämpliga  

Författare: 
Spichiger, E. 
Årtal: 2010 
Titel: 
Patients`and 
Families`Exp
erience of 
Their 
Relationship 
With 
Professional 
Healthcare 
Providers in 
Hospital 
End-of-Life 
Care. 
Tidskrift: 
Journal of 
Hospice and 
Palliative 
Nursing 
Land: 
Switzerland 

Kvalitativ 
studie- 
tolknings- 
fenomemologi: 
att beskriva ett 
fenomen som 
visar sig i 
texten och 
belysa dennes 
betydelse 

Patienters och 
familjers 
erfarenhet av 
relationer med 
vårdpersonalen 

10 palliativa patienter, och 
deras anhöriga 
Deltagande observationer, 1-2 
tim./ 1- 8ggr/pat., intervjuer, 
journaler, 15 samtal, 3st/pat., 
informella samtal ca 10-60 
min/ pat. 

Patienter upplevde 
relationer med 
vårdpersonalen 
som vänliga eller 
ovänliga. 
Både patienter och 
familjen ville ha en 
kompetent personal 
förstås, men också 
hoppades på att 
möta vänliga, glada 
och väluppfostrade 
människor som 
visade empati, 
medkänsla och 
respekt. 
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