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ABSTRACT
One of the most challenging patientgroups to treat successfully, are patients with acute and

cronic pain. Of great importance for good caring is knowledge about the various aspects that

have impact on the experience of pain and behavioural signs of pain. The aim for this

litterature overview was to investigate if humour has any painreducing effect and if it is used

as a copingstrategy. The study gives at hand that humour and laughter may have a positive

effect on the body due to a stronger immunosystem, musclerelaxation as well as increased

blodflow. Intuition is crucial to the nurse when she determines whether to use or not use

humour in her caring. Humour can be used as a way of communicating and to create a bond to

the patient. The nurse can create a space for the patient to “joke”, which can help the patient

to unload his feelings. Ethics is important when using humour as a means of treatment as it

can be very destructive if used in the wrong context. Many patients use humour as a coping

strategy for survival. Using humour as a complementary strategy in treatment can help make

the patient feel safe and secure.
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INLEDNING

Intresset för humoroch dess betydelse inom omvårdnad väcktes efter att ha läst en skönlitterär

bok av den amerikanske läkaren Patch Adams (1992) som använde sig av humor vid vård av

sjuka människor. Intresset fördjupades då vi uppmärksammade att det finns humorkliniker i

England och USA, där även studier finns gjorda på humorns inverkan på människans

fysiologi och välbefinnande i positiv bemärkelse (Clayton, 1997). Här i Sverige används

humor som omvårdnadsmetod, i Växjö där särskilda skrattvagnar används på hela sjukhuset

och dessa är mycket uppskattade av inneliggande patienter och deras anhöriga

(www.medikul.se).

Hawthorn och Redmond (1999) menar att en av de mest svårbehandlande patientgrupperna är

patienter som lider av kronisk smärta. Den främsta orsaken till det är att det inte finns något

klassifikationssystem för denna typ av smärta. Dulong och Poulsen (1993) menar att

sjuksköterskans kunskap om de olika aspekter som kan inverka på smärtupplevelse och

smärtbeteende, i kombination med hennes förmåga till medmänsklighet, empati och tolerans,

är mycket betydelsefull för en god omvårdnad. Detta fördjupningsarbete inom omvårdnad

fokuserar på hur humor kan användas i omvårdnaden av patienter med smärta.

BAKGRUND
Humor
Humor som begrepp används i dag om det som verkar komiskt och lockar till skratt.

Begreppet härstammar från det latinska ordet humor som betyder fuktighet eller vätska och

leder tillbaka till äldre tiders tankar och föreställningar om sambandet mellan kroppsvätskorna

och temperamentet. Man föreställde sig att kroppsvätskarna hade ett avgörande inflytande på

hälsa och sinnestillstånd (Eide & Eide, 1997). Man förklarade enligt temperamentsläran att

olikheter människor emellan berodde på balansen av de fyra kroppsvätskorna, blod, slem, gul

galla och svart galla. Vid obalans dem emellan så var man ur gängorna eller på dåligt humör

(Lantz, 1997).

Humor började användas inom filosofin i det romantiska tänkandet på 1800-talet och

användes om medvetenheten att den faktiska världen inte motsvarade idealet om den goda

världen.



2

Både föreställningen att humorn har anknytning till avstånd mellan ideal och verklighet samt

tanken mellan humor och hälsa kan överföras till sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Eide &

Eide, 1997).

Sinne för humor är en förmåga att uppskatta det galna i en tanke, händelse, eller situation och

att få ut ett särskilt nöje av detta (Ljungdahl & Slottsjö, 1990). Skratt är en vidareutveckling

av leendet och således lokaliserat till ansiktet där själva skrattet är en djup inandning som följs

av korta, avbrutna kontraktioner i bröstkorgen särskilt lokaliserade i diafragma men kan även

sprida sig till hela kroppen så att kroppen kastas bakåt och huvud och ansikte blodöverfylls

och ett tårflöde uppstår (Rössner, 1992). Leendet skiljer sig från skrattet genom att det inte

avbryter pågående andning (Rössner, 2000).

Humor och sjukdomstillstånd

Freud, en österrikisk läkare som skapade psykoanalysen, levde 1856-1939 och påpekade att

grogrunden till vitsen är våra förträngda drifter och känslor där humor ger tillfälle att släppa

fram impulser som vi annars skulle ha förtryckt (Freud, 1995). Han drabbades av cancer 1927

och skrev då ned styrkan och humorns skönhet vilket gjorde att han bemästrade smärtan

(Kanninen, 1998). Humor kan vara en form av försvar vid sjukdomssituationer där aktuella

känslor och behov skapar situationer som är svåra att förhålla sig till och som förträngs eller

undertrycks. Ju mer hotfull och meningslös sjukdomssituationen upplevs desto tyngre blir de

inre reaktionerna för den drabbade, och det inre trycket kräver någon sort av urladdning där

vitsar och galghumor kan bidraga till att lätta på trycket och hjälpa det svåra att komma fram

och göras tillgängligt för bearbetning. Alla patienter reagerar dock inte positivt på humor men

humor kan vara en lämplig och fungerande strategi för kommunikation (Eide & Eide, 1997).

Smärta

Smärta är ett vanligt förekommande symtom bland oss människor, enligt vissa

undersökningar lider fyra av tio svenskar av återkommande eller ihållande smärta (Nystrand

& Röhl, 1999), och definieras på detta sätt: “Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller

emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven

i termer av sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av

vävnadsskada” (International  Assocciation for Study of Pain, 1979,s. 249).
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Akut smärta

Med akut smärta menas en plötslig vävnadsskada som uppkommer i samband med skada eller

sjukdom (Ericson & Ericson, 2002), och som är övergående. Den smärta som drabbar oss då

vi slår oss eller drabbas av någon sjukdom är naturlig och ändamålsenlig (Dulong & Poulsen,

1993). Rawall (1999) beskriver akut smärta som en komplex reaktion av multifaktoriell natur

vilket ger en stor individuell variation i smärtupplevelsen. Den normala läkningen efter en

vävnadsskada leder i regel till att smärtan klingar av. Den akuta smärtan åtföljs oftast av

tecken på hyperaktivitet i det autonoma nervsystemet, såsom svettning och vasokonstriktion.

Akut smärta svarar vanligen bra på analgetika-behandling samt på behandling av smärtans

bakomliggande orsak (Hawthorn & Redmond, 1999).

Kronisk eller långvarig smärta

Dulong och Poulsen (1993) menar att kronisk smärta är varaktigt ihållande, och har pågått

mellan tre och sex månader eller mer. Den har sitt ursprung i en fysiologisk process, men ju

längre den pågår desto mer inverkan har den även på psykiska och sociala mekanismer. Den

kroniska smärtan kan totalt förändra en individs liv genom att han/hon får anpassa och

inskränka sina aktiviteter. Hawthorn och Redmond (1999) hävdar att smärta med kronisk

patologisk process kan benämnas som kronisk. Den kroniska smärtan är oftast svårbehandlad.

Kronisk smärta kan bestå av ihållande smärta som är identifierbar som artrit, men den kan

också vara mer svårförklarad. I många fall kan det vara svårt för patienten att minnas när

smärtan uppstod. En annan skillnad mellan akut och kronisk smärta är att den sistnämnda ger

upphov till förändringar i centrala nervsystemet. Det sker en adaption i det autonoma

nervsystemet, så att många av de tecken som ofta förekommer vid smärta avtar med tiden. För

en oerfaren observatör kan det lätt bli så att han/hon tvivlar på om patienten verkligen har ont.

Långvarig smärta innebär att smärtan varat längre än sex månader. En långvarig smärta är när

smärtan varar längre än den förväntade läkningstiden efter det att en sjukdom eller skada

uppkommit (Ericson & Ericson, 2002).

Smärttyper

Smärta delas in i fyra olika former eller huvudtyper. Nociceptiv smärta innebär vävnadsskada

och är den vanligaste typen av smärta som uppkommer när kroppen är på väg att skadas.

Nociceptor betyder smärtreceptor. Neurogen smärta eller neuropatisk smärta är den smärta
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som uppkommer på grund av skada eller förändrad funktion i nervsystemet. Man skiljer på

central och perifer neurogen smärta, vid central smärta finns orsaken i hjärnan eller

ryggmärgen och vid perifer smärta orsakas av skador eller störningar i nervsystemet ute i

kroppen (Nystrand & Röhl, 1999). Psykogen smärta är en följd av olika psykiska sjukdomar.

Omkring 65 % av de personer som lider av svåra depressioner lider också av en kroppslig

smärta. Denna typ av smärta anses svårförklarlig, man tror att smärtan har samband med

rubbningar av hjärnans signalsubstanser. Idiopatisk smärta är en smärta utan känd orsak. Man

kan inte trots omfattande undersökningar hitta orsaker till smärtan, men ändå är smärtan lika

verklig för den drabbade (Ericson & Ericson, 2002).

Smärtupplevelse

Dulong och Poulsen (1993) menar att trots att smärta är ett välkänt begrepp för alla människor

så är det ändå något av ett mysterium. Smärtan dominerar  individens liv och utgör ett hot mot

hans liv, frihet och självrespekt. Smärta kan förändra individen och hela hans förhållande till

omvärlden. De menar att smärtupplevelsen påverkas av både fysiologiska, psykologiska,

sociokulturella och miljöfaktorer. All smärta är individuell och subjektiv; det är bara personen

själv som kan säga hur ont det gör. All smärta påverkar psyket och kan leda till oro, ångest

och depression, dessa symtom ökar i sin tur känsligheten för smärta. Själva smärtan påverkas

inte bara av dess fysiologiska ursprung utan även av patientens fysiska tillstånd t.ex. trötthet,

stress, undernäring, illamående och feber vilka sätter ner smärttoleransen. Köld, värme och

ljus har också betydelse för patientens smärtupplevelse. Ångest, rädsla och maktlöshetskänsla

förstärker smärtan. Har man t.ex. tidigare upplevt en situation med svår smärta som varit svår

att uthärda, så kan man få samma känsla om man hamnar i en liknande situation igen. De

sociokulturella faktorerna kan också vara väsentliga för individens smärtupplevelse. I vissa

kulturer uppfostras man att uthärda smärta, då detta är ett tecken på manlighet (a.a.).

Brattberg (1995) menar att man i olika sammanhang uttrycker smärtsamma upplevelser med

olika ord t.ex. ont, värk och smärta. Dessa ord har olika betydelser för olika människor och

kan då orsaka en differens mellan vårdarnas uppfattning kring smärtan. Människor förknippar

ofta ont med ord som stickande, nypande, svidande och ömmande. Värk är tryckande och

molande, medan smärta beskrivs som skärande, huggande och brännande.
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Vidare menar Brattberg (2002) att långvarig smärta är att betrakta som toppen på ett isberg

där den synliga tiondelen är smärtan dvs. det som patienten presenterar för

sjukvårdspersonalen. Människor med långvarig smärta kan förändra sin uppfattning om

kroppen, tiden, sig själva och andra människor. De kan använda sig av projektion till sin

omgivning, och detta kan medföra att de tolkar andras beteende på ett inadekvat sätt och att de

kan uppleva att problemen kommer utifrån. Denna mekanism kan också drabba

sjukvårdspersonal inför de otillräcklighetskänslor som kan väckas i interaktionen med

patienten (a.a.).

Enligt Hawthorn och Redmond (1999) finns det flera olika behandlingsstrategier som kan

tillämpas vid bedömning av smärta. Den viktigaste av dem alla är att ha en god dialog med

patienten. Detta är särskilt viktigt med patienter med kronisk smärta, vilka kan ha levt med sin

smärta i många år. Omvårdnadsmålet vid kronisk smärta består ofta av att reducera smärtan

till ett minimum, så att patienten kan återfå ett så drägligt liv som möjligt, subjektivt utifrån

patienten.

Omvårdnad
Sjuksköterskans omvårdnadsfunktion styrs dels av författningar och dels av etiska regler. I

SOSFS 1993:17 beskrivs omvårdnad som dels allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är

oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till

och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också den aktuella

sjukdomen och dess behandling. Allmän omvårdnad kan utföras av all personal inom hälso-

och sjukvård. Specifik omvårdnad kräver speciell kompetens. Grundläggande för all

omvårdnad är ett respektfullt bemötande samt att denna planeras och genomförs så att

patientens behov av integritet och säkerhet tillgodoses. Omvårdnadsarbetet skall befrämja

hälsa och förebygga ohälsa. Omvårdnadsåtgärder spänner över ett brett fält från

högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser (SOSFS 1993: 17).

Etik

Etik härstammar från det grekiska ordet ethos som betyder: sedvänja, vana, rit, föreställning.

Moral härstammar från det latinska ordet mores som har samma betydelse. Moral står idag för

de uppfattningar, mer eller mindre genomtänkta, vi faktiskt har. Dessa uppfattningar behöver

naturligtvis inte resultera i handlingar. Etik används numera för att beteckna den verksamhet

som sker när vi reflekterar över moralfrågor.
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Etik är det systematiska reflekterandet över moralen. Att ägna sig åt etik är att reflektera över

hur vi bör handla. Vårdetik är den etik vi ägnar oss åt inom vårdyrket, detta handlar om

relationer mellan människor som är involverade i vårdsituationen. Här är det viktigt att ha en

helhetssyn på människan. Att människan består av kropp och själ, dessa samverkar och

växelverkar med varandra (Arlebrink, 1996). Ett vårdyrke har också en etisk kod, som anger

de moraliska riktlinjerna för yrkesutövandet. Man kan säga att ett etiskt fungerande också är

ett kriterium på professionalitet i vården (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996).

(ICN) International Council of Nurses (2003) etiska kod för sjuksköterskor har fyra

huvudområden som sammanfattar riktlinjerna för etiskt handlande. Det första området gäller

sjuksköterskan och allmänheten, och hennes primära ansvar gällande människor som är i

behov av vård. Det andra området är sjuksköterskan och hennes yrkesutövning, vilket innebär

att sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom

livslångt lärande behålla sin yrkeskompetens. Tredje området omfattar sjuksköterskan och

professionen, hur sjuksköterskan har ansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara

riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning inom yrkesområdet. Det sista

området omfattar sjuksköterskan och medarbetare, vilket innebär att sjuksköterskan ingriper

på ett lämpligt sätt för att skydda enskilda individer när vården hotas av medarbetares eller

andra personers handlande (a.a.).

Autonomi består av flera delar, dels som en handlingsfrihet (att handla som man vill) och att

människan har ett egen värde, alla människor är lika värda. ”En konsekvens av autonomin är

att varje människa är en individ som besitter integritet” (Arlebrink, 1996, s. 65). Det betyder

att man som människa är okränkbar till kropp och själ. Att varje människa har rätt att bli

behandlad med respekt för hennes identitet och egenart vad det t.ex. gäller den egna kroppen,

värderingar och uppfattningar, livsåskådning eller religiös tro etc. (Arlebrink, 1996).

Jahren Kristoffersen (1998) menar att omvårdnaden bygger på en människosyn, där man ser

människan som en helhet och som unik. Det övergripande målet för all omvårdnad är hälsa.

Hälsan kan vara i vissa fall objektivt mätbar och ibland subjektivt, knutna till den enskilda

människans upplevelse av sin situation. När hälsan blir det övergripande målet för

omvårdnaden, innebär det också att det finns delmål. Ett viktigt delmål är att patienten får sina

allmänmänskliga behov tillfredställda. Patientens grundläggande behov tillgodoses i olika

omvårdnadssituationer, detta kan ske genom att sjuksköterskan ersätter den resursbrist som
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finns hos patienten. Sjuksköterskan interagerar i alla omvårdnadssituationer med patienter,

anhöriga, kollegor och andra yrkesgrupper inom verksamheten. Kommunikation och

interaktion har en central betydelse.

I de allra flesta omvårdnadsmodeller utgår man från en humanistisk och holistisk

människosyn. Omvårdnadsmodeller handlar om olika sidor av omvårdnad på ett mycket

överordnat och generellt plan. Modellerna beskriver centrala omvårdnadsbegrepp och

relationerna mellan dem. Teori av denna typ beskriver till stor del omvårdnad som den bör

vara, inte som den faktiskt är. En holistisk och humanistisk människosyn innebär vanligen att

människan ses som en helhet, som består av fysiska, psykiska, sociala och andliga behov eller

dimensioner. Men summan av dessa delar ger inte en helhet av människan, eftersom helheten

är mer än summan av delarna.  (a.a.)

Interaktionsmodellerna beskriver människan som en social varelse vilken genom sitt

medvetande och sitt språk är en del av sin kultur och det samhälle där hon lever och orienterar

sig utifrån de normer och värden som förekommer. Människan är en social varelse och även

medlem av olika grupper och interagerar med andra människor där den sociala interaktionen

påverkas av de mellanmänskliga relationerna, av de roller individen befinner sig i, av

individernas självuppfattning samt hur de uppfattar varandra och situationen de befinner sig i

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996).

Peplau´s omvårdnadsteori

Interaktionsorienterad omvårdnadsteori har flera inriktningar, det gemensamma är att de

försöker utveckla begrepp för analys och förståelse för kommunikationen mellan

sjuksköterska- patient och anhöriga. En teoretiker som bidragit till att utforma denna tradition

är Hildegard Peplau, (1909 – 1999), en amerikansk sjuksköterska, som beskrev

psykodynamiska aspekter på sjuksköterska- patientförhållandet i ett omvårdnadsperspektiv.

Peplau betraktade omvårdnad som en terapeutisk och mellanmänsklig process. Målet för

denna process är att främja hälsa och utveckling av personligheten mot ett kreativt,

konstruktivt och produktivt personligt och socialt liv.

Peplau´s teori fokuserar på interpersonliga processer och terapeutiska relationer mellan

vårdare och klient. Omvårdnadens kärnbegrepp innefattar omvårdnad, människa, miljö och

hälsa och hon definierar detta enligt följande: omvårdnad är ett pedagogiskt instrument som
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syftar till att befrämja hälsa genom en mognadsprocess, där människan som individ utvecklas

genom interpersonliga relationer och sin föränderliga miljö. Miljön beskrivs som föränderlig,

fysiologiskt, psykologiskt samt socialt och därmed sjukdomsbevarande eller

hälsobefrämjande, där hälsa är personlighetens och pågående mänskliga processers rörelse

mot ett kreativt och konstruktivt liv, individuellt som i gemenskap med andra.

Den verbala kommunikationen ser Peplau (1991) som en viktig komponent i relationen

mellan sjuksköterskan och patienten där patienten genom kommunikation kan tala ut om

bekymmer och problem där denne kan hitta alternativ att leva ut dem.

Kommunikation

Kommunikation härstammar från latinets communicare och betyder att dela något med någon.

Att två personer vistas inom syn- och hörhåll innebär att de kommunicerar, då människan

ständigt sänder signaler och både de verbala och icke-verbala kommunikationsmedlen

används ständigt antingen avsiktligt eller oavsiktligt (Ekenwall, 2001).

Verbal kommunikation

En förutsättning för utövandet av omvårdnad är en god verbal kommunikation då

sjuksköterskan ställs inför olika situationer inom hennes verksamhetsområde. Språket ger en

möjlighet till nyansrikedom som det kan vara svårt att framställa genom enbart icke verbal

kommunikation. Språket indikerar talarens kulturella, sociala bakgrund och dennes

självuppfattning genom dialekt, ordval och ordförråd samt individens sätt att uttrycka sig,

medvetet eller omedvetet individens uppfattning till situationen denne befinner sig i (Dulong

& Poulsen, 1993). Verbal kommunikation är betydelsefull då den speglar tankeprocesser och

förutom det bokstavliga som uttrycks innefattar den verbala kommunikationen symboliska

innebörder, mönster och bakomliggande antagande som förmedlas i ordval eller uttryckssätt

(Forchuk, Sieloff Evans & O´Connor, 1995).

Icke verbal kommunikation

Icke verbal kommunikation är i hög grad beroende av individens kulturella bakgrund varför

man skall vara försiktig med transkulturella tolkningar och gester. Den icke verbala

kommunikationen är mer subtil än den verbala och motsäger ibland det som uttryckts.
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Detta innebär att det är viktigt att sjuksköterskan är observant på det hon uttrycker och

samtidigt påvisar med sin kroppshållning (Forchuk et al, 1995). Det icke verbala är unikt för

talsituationen då det som man förmedlar via kroppsspråk och hur man använder rösten, då en

ilsken röst och en dominerande kroppshållning sänder ett rakt motsatt budskap till en mjukt

lockande röst och med armarna inbjudande utsträckta (Ekenwall, 2001).

Empati

Empati betyder: förmågan att lyssna och förstå den andra partens känslor och reaktioner (Eide

& Eide, 1997). Holm (2001) för fram empatibegreppets teoretiska aspekter. Empati innebär

att sjuksköterskan kan uppfatta och förstå en annan människas känslor och använda denna

förståelse till omvårdnad och behandling. Ibland kan ett empatiskt förhållningssätt innebära

att sätta distinkta gränser i sjuksköterska - patient relationen. När sjuksköterskan är empatisk

ökar tillmötesgåendet hos patienten (compliance). Däremot finns ingen växelverkan mellan

tiden för mötet och sjuksköterskans empatiska förmåga. När sjuksköterskor säger att de

saknar tid för empati så finns det ingen grund för detta. En ytterligare mekanism som är

involverad i den empatiska processen är att använda sig av andra människors erfarenheter från

andra patientkontakter eller upplevelser av film, teater och skönlitteratur. Även känslomässiga

mekanismer är nödvändiga i den empatiska processen. Sjuksköterskans egna känslomässiga

resurser måste hela tiden ha ett samspel med den intellektuella förståelsen  (a.a).

KASAM

Antonovsky (1989) företräder en dynamisk teoribildning om hälsa och använder sig av

KASAM-begreppet, känsla av sammanhang (eng. SOC, Sence Of Coherence). Det är

sammansatt av tre centrala komponenter, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.

Begriplighet är i vilken utsträckning man kan förstå yttre och inre stimuli. Att man förväntar

sig att det som man i framtiden kommer att möta går att ordna och förklara och att den

information som man kommer i kontakt med är ordnad, sammanhängande och strukturerad.

Hanterbarhet är den komponent som innebär hur man tycker att det finns resurser i ens

omgivning som står till förfogande så att man kan möta de stimuli som omger en. Antonovsky

(1989) menar att människan kan bygga upp generella motståndsresurser (GMR) som ett

försvar mot de stressorer som omger oss och inverkar på vårt liv. GMR är alla faktorer,

fysiska, psykosociala och materiella som underlättar för individen att se sin omvärld

strukturerad och begriplig. Sådana resurser kan vara de som man har själv men även sådana

som de personer har som man litar på. Meningsfullhet är i vilken utsträckning man känner att
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livet har en känslomässig mening och att det är värt att investera energi i de problem som man

möter i livet, och att man känner att man kan konfrontera utmaningar för att söka en mening i

dem och klara sig igenom dem.

Det var genom att i detalj analysera intervjuer som gjorts med människor som utsatts för stora

och påfrestande livshändelser som Antonovsky (1989) identifierade en faktor som återkom

hos individer som klarat sig väl och som han benämnde KASAM. Antonovsky (1989) menade

att denna faktor är en viktig salutogen friskfaktor och han antog vidare att den utvecklas tidigt

i livet. Kärnan i det salutogena synsättet utgörs av det grundläggande filosofiska antagandet

att den mänskliga organismen normalt befinner sig i ett dynamiskt tillstånd av obalans.

Oavsett om stressorerna härrör från den inre eller yttre världen, om de utgörs av dagliga

förtretligheter, är akuta eller kroniska, om de tvingas på oss eller är frivilligt valda så är våra

liv fyllda av stimuli som vi inte har några automatiska svar på, men som vi måste svara på.

Budskapet till hjärnan är så länge våra sinnen fungerar tydligt: du har ett problem. Problemet

har två sidor och består dels av den problemlösande eller instrumentala aspekten och dels av

regleringen av känslor. Spänning är alltså något som uppstår när hjärnan har konstaterat att

man har ett behov som är otillfredsställande, att ett krav har ställts på en som måste bli

bemött. Människan är här i ett tillstånd av spänning, vilken stressorn än är så måste man alltså

agera.

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till de stimuli som härrör från ens

inre och yttre värld. Under livets gång är det strukturerade, förutsägbara och begripliga

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en.

KASAM utgörs av en människas förmåga att i alla sammanhang ha en känsla av att det här

kan jag klara oberoende av vad som händer.

Att framgångsrikt hantera problem och att förhindra spänning från att omvandlas till stress är

beroende av KASAM i dess helhet. Att uppleva en känsla av sammanhang, dvs att förstå sin

verklighet, att kunna hantera och se sina handlingar som meningsfulla innebär hälsa, medan

det motsatta innebär ohälsa (a.a.).
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Coping

Ständigt utsätts människor för olika typer av påfrestningar i livssituationen. Och viktigt att

fundera över är vilka som tillämpar strategier för att bemästra dem, s.k copingstrategier.

Begreppet coping innefattar både de mentala och beteendemässiga reaktioner som vidtas för

att bemästra, tolerera eller reducera påfrestningar eller de känslor som påfrestningarna

orsakar. Copingbegreppet används i samband med konkreta stresskällor. Lazarus och

Folkman (1984) menar att coping är en del i individens hela anpassning. De gör också en

distinkt skillnad mellan anpassning och coping. Det är i de tillfällen anpassningsstrategier inte

kan komma tillrätta med stress som copingprocessen sätter i gång (a.a.).

Lazarus (1966) publicerade "Psychological Stress and the Coping process", och beskriver

kognitiva faktorers betydelse i copingprocessen. Lazarus (1966) presenterar här en

psykologisk stressteori. Inom den psykoanalytiska teorin antar man att psykisk stress (trauma)

är en reaktion till följd av psykisk skada. En viss stimulus uppfattas således som ett hot. För

att det ska ske måste situationen bedömas med hänsyn till huruvida effekterna av situationen

innebär ett framtida hot om fysisk eller psykisk skada. Denna bedömning bestäms av

individens erfarenheter, kunskaper och föreställningar. Vid bedömningen av hotet i

situationen tas hänsyn till en eventuell skadas betydelse, mening och dess framtida

konsekvens. Bedömning kräver en kognitiv aktivitet som kräver av individen att avgränsa den

aktuella situationen från tidigare eller samtida situationer. Stressfyllda händelser måste

upplevas som påfrestande av individen för att en stress reaktion skall uppstå. Vissa människor

har genomlevt många livskriser och är inte alls påverkade vare sig psykiskt eller kroppsligt

medan andra människor påverkas starkt av färre och betydligt mindre allvarliga händelser

(Lazarus 1966).

Individens bakgrund påverkar hotbedömningen, därför är graden av hot inte objektiv utan en

bedömning där tidigare erfarenheter spelar in. Denna aktivitet, som hela denna kognitiva

process utmynnar i kallas coping och är en förmåga att ta itu med något eller klara av något,

att reda sig i situationen helt enkelt. Psykisk stress enligt Lazarus (1966) är en reaktion på hot

om skada eller om en organisk skada redan inträffat - en rädsla inför hotet om ytterligare

framtida skador eller komplikationer tillföljd av skadan. Det är utifrån dessa tankar om

individens olika upplevelser av stress och reaktioner och hur individen hanterar detta som

copingbegreppet vuxit fram. På 1970- talet började man se coping som en process (Lazarus,

1966).
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PROBLEMPRECISERING
Lycka/glädje, humor/skratt är svåra ämnen att studera vetenskapligt. Liksom smärta är

lycka/glädje och humor/skratt totalt subjektiva och är därför upplevelser av den enskilde

individen. Det finns inga blodprov eller påhittade tekniker för att upptäcka dessa subjektiva

upplevelser. Den medicinska professionen tycks vara mer säker när man arbetar med negativa

än positiva mentala status. En undersökning av den medicinska litteraturen avslöjar att över

dom senaste 30 åren har det producerats över 170 000 artiklar om smärta, 100 000 om

depression, 46 000 om oro/ångest, medan det bara förekommit 1500 om njutning, 1100 om

lycka/glädje och ca 700 om skratt/humor (Cohen, 2001).

Författarna har fokuserat på begreppen humor, omvårdnad och smärta och genom att studera

väsentligt material, redovisat dessa begrepp för att få en struktur och en röd tråd som lyser

genom hela fördjupningsarbetet. En tanke som väckts under arbetets gång är om man ser till

hela människan eller om det är så att de fysiologiska svaren är lättare att mäta vetenskapligt.

Eftersom humor är något alldagligt och vanligt förekommande vill författarna lyfta fram, om

humor kan användas inom sjukvården till patienter med smärta.

SYFTE
Syftet var att undersöka hur humor kan används i omvårdnaden vid akuta och långvariga

/kroniska smärttillstånd samt om humor används som en copingstrategi.

Frågeställningar

- Har humor någon smärtlindrande effekt?

- Finns fördelar med att använda humor i omvårdnadsarbetet?

- Används humor som copingstrategi vid akuta och långvariga/kroniska smärttillstånd?

METOD
Litteratursökning

Metoden som användes var en litteraturgranskning. Denna ger en inblick i området som valts

och sker genom en sammanställning av litteraturen (Backman, 1998). Sökningen inriktades på

engelska och svenska vetenskapliga artiklar mellan 1995 och 2002, då vår ambition var att

exkludera referenser äldre än 1995.
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Detta visade sig inte vara möjligt eftersom vissa grundläggande kunskaper fanns att hitta

under 1980-talet. Litteraturstudiens mål är att finna svar på det syfte som angetts i studien.

Svaren bör främst sökas i vetenskaplig litteratur men icke vetenskaplig litteratur kan användas

för att öka förståelsen för problemområdet (Polit & Hungler, 1999). Vid sökning av

vetenskaplig litteratur användes databaserna CINAHL och PubMed (se Tabell.1) Sökning i

databaserna gjordes vid HTU´s bibliotek i Uddevalla och Vänersborg samt sjukhusbiblioteket

vid Uddevalla Sjukhus. Vid sökning av artiklar i databaserna fann författarna att träffarna för

sökorden varierade mellan de olika biblioteken. I detta skede bestämde författarna att endast

använda litteratur funnen vid HTU´s bibliotek i Uddevalla och Vänersborg för det fortsatta

arbetet. Manuell sökning skedde även i funnen litteratur och vetenskapliga artiklar där dess

referenslistor gav information till ytterligare kunskapsmassa. Den manuella sökningen är en

teknik som ger viktiga referenser eller introduktion till fortsatt sökning som inte får förringas

(Backman, 1998). Detta ger en uppfattning om områdets storlek och betydelse samt en

indikation om vad som har gjorts (a.a).

Tabell 1. Databaser och sökord, samt kombinationsökningar och antal träffar.

Sökord\Databas CINAHL PubMed

Humour
Humour and pain
Humour and nursing
Humour and pain and nursing
Humour and wit
Humour and ethics
Humour and pain and nursing and coping
Nursing and pain and humour and coping

65
5
41
3
36
3
0
0

3780
45
408
12
2747
52
1
0

Urval

Sökningens urval skedde genom att författarna först läste titeln på artiklarna. Av de artiklar

som föreföll relevanta lästes abstract för att ytterligare få en djupare inblick i litteraturen.

Artiklarna som användes var granskade utifrån vetenskapliga kriterier. Backman (1998)

skriver att vetenskapliga artiklar skall vara refereebedömda, innehålla abstract, introduktion,

metod och resultatredovisning samt diskussion och referenser. Samma artiklar dök upp i olika

databaser varvid dessa exkluderades då dessa redan var beställda.
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En vetenskaplig artikel exkluderades på grund av att den var skriven på finska. Vetenskaplig

litteratur som inte gav svar på arbetets frågeställning exkluderades. Polit och Hungler (1999)

skriver att litteraturstudiens mål att finna svar på det syfte som angetts i studien. De menar att

svaren främst bör sökas i vetenskaplig litteratur, men skriver också att icke vetenskaplig

litteratur kan användas för att öka förståelsen för problemområdet. Under arbetets gång fann

författarna referenser i de vetenskapliga artiklarna som söktes och bearbetades. För att

bestämma vilka artiklar som skulle komma att användas gjordes en gallring utifrån den så

kallade trattmodellen. Nyberg (2000) beskriver trattmodellen enligt följande: forskaren börjar

med det mer allmänna som gäller forskningsområdet genom att referera till allmänna

uppslagsverk och områdets handböcker. Gradvis övergår forskaren till facklitteratur och

vetenskapliga artiklar som berör det begränsade tema som forskaren skall behandla i sin egen

forskning, för att komma ner i trattens smalaste ände. Detta är enligt Patel och Davidsson

(1994) och Nyberg (2000) ett bra tillvägagångssätt för att erhålla ett lagom antal artiklar som

kan specificera problemområdet.

Analys

I litteraturanalysen letar man efter informationskällor t.ex. facklitteratur, biografier och

vetenskapliga artiklar som är relevanta för problemområdet. För att kunna göra en korrekt

bedömning av fakta är det viktigt att förhålla sig kritiskt till materialet. Man måste ta ställning

till när och var dokumentet har skrivits, vilket syfte dokumentet har samt vem

upphovsmannen är (Patel & Davidsson, 1994).

Vetenskapliga artiklar lästes och översattes från engelska till svenska. En författare läste

därefter artikeln i sin helhet och skrev ned det som var relevant utifrån syfte och

frågeställningar och därefter övertogs artikeln av nästa författare och denna förfor på samma

sätt. Därefter genomfördes en sammanställning av författarnas upptäckter.

RESULTAT
Utgångspunkt för studien var att undersöka om humor har någon effekt vid omvårdnaden.

Resultatet redovisas utifrån frågeställningarna i tre huvudkategorier; humorns smärtlindrande

effekt; fördelar att använda humor i omvårdnaden, och humor som copingstrategi vid akuta

och långvariga smärttillstånd.
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Humorns smärtlindrande effekt
Humorns påverkan av inre organ

Skrattet är kroppens fysiologiska respons på humor (Ljungdal & Slottsjö, 1990). Humor och

speciellt skrattets effekter på vår kropp har studerats av många fysiologer. Det har gjorts

mätningar på pulsfrekvens, blodtryck, muskelspänningar, bukomfång, utandningar,

utsöndring av endorfiner, enkefaliner och mycket mera (Rössner, 1992). Skrattet kan leda till

en slags massage på de inre organen, tex, bröst, mellangärde, hjärta, lungor, muskulatur och

lever (Uneståhl et al, 1991). När man skrattar verkar det som om alla muskler i kroppen är

involverade, diafragma, intercostal-, abdominal-, andnings- och ansiktsmuskulatur och kanske

också arm-, ben- och ryggmuskulatur (Wooten, 1993). Kroppen rör sig och inre organ ”skakas

om” vid skratt och kanske i kombination med hormonella och neurala mekanismer samt en

stimulans av matsmältningsenzymer motverkar skratt också obstipation (Ljungdal et al,

1990). Skrattet påverkar flera system i kroppen såsom muskler, andningsorganen,

immunförsvaret, endokrina systemet, hjärt-kärl systemet och det autonoma- samt centrala

nervsystemet. Under skrattet stimuleras och aktiveras olika system och detta resulterar i en

ökning av en rad funktioner. Puls och blodtryck stiger, andningsfrekvensen ökar och det ger

en bättre ventilation av lungorna. Muskulaturen tränas, det sker en elektrokemisk aktivitet i

hjärnan vilken leder till en ökad vakenhetsgrad. Kroppstemperaturen ökar,

hormonproduktionen stimuleras och immunförsvarets effektivitet ökar samtidigt som

smärtförnimmelsen minskar (Fry, 1994).

Hormoner och humor

Mentala processer kan påverka kroppen. Man har påvisat genom undersökningar att efter ett

skratt sänks nivån av adrenalin i blodet. Hormoner som ökar vid stress minskar istället i hög

grad, det vill säga, skratt har en anti-stresseffekt. EEG-undersökningar av hjärnan visar att

skratt påverkar utjämningen av så kallade alfavågor, vilket innebär att skrattet påverkar

hjärnan i motsatt riktning än vid depression. Skrattet har troligtvis en smärtstillande effekt

eftersom det påverkar hjärnans frisättning av kroppens endogena morfinliknande substanser

(endorfiner och enkefaliner) (Ljungdal et al, 1990).  Fry (1994) skriver att skrattet frigör

katekolaminnivån i kroppen, vilket förbättrar den mentala funktionen generellt.

Enligt Cousins (1980) gav ett rejält gapskratt flera timmars smärtfri sömn. Han kallar skrattet

för en ”inre jogging”, som uppkommer med hjälp av ”skrattfilmer”, humorlitteratur, stöd och
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förståelse av sin läkare. Ett rejält gapskratt ökar energianvändningen med 75 % jämfört med i

vila. Näslund (1999) hävdar att när man skrattar använder man samma muskler som vid

vanlig motion, mellangärdet, skuldrorna och i halsen.

Utklädd som en clown lyckades Dr. Patch Adams att framställa sin egen anestesi, endorfiner

och enkefaliner, vilket är kroppens naturliga smärtstillande hormon, som frisätts vid skratt

(Clayton, 1997). Forskning har visat att skratt för många patienter genom sin avledande effekt

kan ha en mycket effektiv smärtlindring, framförallt under nödvändiga, smärtfulla procedurer,

då det verkar ha en viss kvarstående smärtstillande effekt. Humorn ersätter dock inte

analgetika, utan ska ses som ett supplement (Pasero, 1998).

Mahony, Burroughs och Hieatt (2001) gjorde en undersökning där syftet var att undersöka om

humor har någon positiv terapeutisk effekt. De använde sig av två fokusgrupper, där en grupp

såg humorfilmer/komedier och den andra såg action/äventyrsfilmer. Studien visar att patienter

som sett humorfilmer använde mindre doser smärtstillande läkemedel än de som såg

äventyr/actionfilmer. Wong, Hockenberry-Eaton, Wilson, Winkelstein, Ahmann och Divito-

Thomas (2003) identifierar humor som en av flera strategier för icke farmakologisk

behandling vid smärta.

Immunförsvar och humor

Positiva känslor stärker immunsystemet. Forskning visat att det endokrina nervsystemet

påverkas vid skratt. Halten av cortisol och adrenalin i serum minskar på grund av den

avslappnande effekten. Dessa båda ökar vid stress. Annan forskning visar att skratt stimulerar

”natural killer cells”, de lymfocyter som agerar mot tumörceller. Dessa celler minskar vid

stress, aggression, livskriser och depressioner (Wooten, 1993).

Sammanfattningsvis indikerar forskningsresultat att humor har en positiv inverkan på inre

organ, hormonfrisättning och på immunförsvaret i samband med akut och kronisk smärta.

Fördelar att använda humor i omvårdnadsarbetet
Peplau (1991) beskriver att omvårdnaden är en interpersoniell process mellan sjuksköterska

och patient där processen har både terapeutiska och undervisande syften. Sjuksköterskan skall

hjälpa patienten att förstå sin livssituation och att öka beredskapen att hantera eventuella
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hälsoproblem samt att få stöd och hjälp med att utveckla sina resurser. När sjuksköterskan

uppvisar ett terapeutiskt förhållningssätt vågar patienten visa sina känslor och vara sig själv.

Detta är enligt Peplau (1991) positivt eftersom det leder till en utveckling hos patienten.

Människan utvecklas genom relationer med andra människor och hon lever i en föränderlig

värld. Peplau anser att miljön är dynamisk och förändras fysiskt, psykiskt och socialt och

detta tillstånd kan befrämja hälsan. Peplau (1991) beskriver hälsan som en mänsklig process

som är i rörelse mot ett kreativ och konstruktivt liv, där hälsan är målet för den professionella

vården (a.a.).

Omvårdnad och humor

Robinson (1991) skriver att humor är mycket viktigare i omvårdnadsarbetet än vad

vårdpersonalen tycks tro samt att användningen av humor kräver kunskap och träning för att

användas rätt. Det finns kulturella skillnader i att använda humor då humor påverkas av

värderingar, normer och traditioner och kan vara både konstruktiv och destruktiv. Humor är

en kommunikationsapparat som är designad för att locka fram skratt och har blivit en

uppskattad värdemätare inom omvårdnaden. I västvärlden har man under de senaste 30 åren

just upptäckt fördelarna med att använda humor inom omvårdnaden, medan det i den

österländska medicinska traditionen varit känt i millennier (Cohen, 2001).

Att använda humor innebär att använda ett dynamiskt begrepp, då humor har olika betydelser

för varje individ samt att humorn försvinner om man ger den en etikett. Det som uppfattas

som roligt av en person kan såra en annan person. Svårigheter att använda humor innebär att

utövare av denna måste iakttaga stor försiktighet (Alpner & Olofsson, 2002).

Då man använder humor som en resurs i omvårdnad skall samma etiska kod användas som

inom all annan omvårdnad samt interaktion byggd på humor borde vara en lika naturlig del i

omvårdnadsprocessen som i det vardagliga livet (Olsson, Koch, Backe & Sörensen, 2000).

Möten präglas av interaktion mellan parter av såväl verbal som icke verbal kommunikation.

Humor utgår från möten mellan människor och dess resultat kan utläsas i upplevelser från

skratt till gråt och humorns funktion kan avläsas inom vårdvetenskapens alla dimensioner –

fysiska, psykosociala, kulturella, spirituella och utvecklingsmässiga (Olsson, Koch, Backe &

Sörensen, 2001).
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Humor skapar en samhörighet mellan patient och sjuksköterska, vid de stunder och situationer

då humor användes upplevde patienterna att de hade små hemligheter med sjuksköterskan

(Alpner & Olofsson, 2002). Olsson et al. (2000) menar att användandet av humor mellan

sjuksköterska och patient kan kallas för en omvårdnadsstrategi för att skapa en effektiv

interaktion i olika situationer relaterade till omvårdnad. Humor kan vara ett redskap för att

skapa en god relation mellan patient och sjuksköterska. Samvaron mellan patient och

sjuksköterska skapade en närmare känsla under närvaro av humor för att kunna diskutera

svårare och djupare problem upplevdes lättare av patienterna (Åstedt-Kurki, Isola,

Tammientie & Kervinen, 2001). Detta kan man knyta till Peplau (1991) som utgår från

interaktionen mellan vårdtagare och vårdare i sin teoribildning som är starkt

individorienterad. God omvårdnad förutsätter en trygg relation mellan vårdtagare och vårdare

som i sin tur förutsätter att de båda parterna kan kommunicera och i möjligaste mån förstå

varandras känslor och tankar. Förutom att relationen och interaktionen är centrala företeelser i

omvårdnaden betonas att omvårdnadsinsatserna utgår från individens hälsoproblem och

allmänmänskliga behov (Peplau 1991).

Lantz (1997) fann att attityden till att använda humor i situationer där patienter och personal

samtalar för att komma varandra nära värderades mycket positivt. I en miljö som tillåter

humor och där humor flödar spontant samt anpassas till varje patient och situation, har

omvårdnaden en större möjlighet att ge en god omvårdnadskvalitet för patienten. Lantz (1997)

belyser även att vårdpersonal som upplevde sig säkra i sin yrkesroll använde humor mer ofta

än de som var osäkra i sin profession.

Olsson et al. (2000) fann att humor är en sällan utnyttjad resurs inom omvårdnad i Sverige

utifrån patientperspektivet. Patienter upplevde att deras egen känsla för humor var större än

andra människors. Då humor används som försvar av patienten skall detta inte innebära att

denne inte får veta sanningen om sin situation.

Humor och skratt lättade upp atmosfären och släppte på spänningar och rädsla samt skapade

en närmare känsla av samvaro mellan patienten och sjuksköterskan. Om patienten uppfattade

att sjuksköterskan hade humor fann denne det lättare att diskutera djupare och svårare

problem då de kunde göra detta under pretext av skämt och skratt (Åstedt-Kurki et al, 2001).
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Personer med skada på höger frontallob i hjärnan hade kognitiva svårigheter att uppskatta

humor och skämt (Hassed, 2001). Olsson et al. (2000) betonar att det är patienten som skall

ange tonen och då bestämmer var och när det är lämpligt med skratt och skämt. Vidare

påpekar författarna att ICN´s etiska kod skall användas när humor används inom omvårdnad.

Upplevelsen av en humoristisk situation framkallade en känsla av samhörighet mellan

sjuksköterska och patient. I mycket stressfulla situationer var humorn en av metoderna där

patient och sjuksköterska kunde kommunicera på ett sätt som gjorde att patienten kunde

handskas med svåra situationer (a.a.).

Kärnan i det salutogena synsättet enligt Antonovsky (1989) utgörs av det grundläggande

filosofiska antagandet att den mänskliga organismen normalt befinner sig i ett dynamiskt

tillstånd av obalans. Olsson, Backe, Sörensen och Koch (2002) har undersökt och beskrivit i

en artikel humorns effekter och funktioner. Syftet var att beskriva vilka kategorier som ingår i

termen humor och att beskriva vilka effekter och funktioner humor har på människor. Frågan

”vad innebär humor för dig”? Ställdes till 20 personer, 11 män och nio kvinnor som inte hade

någon formell kontakt med hälso- och sjukvård, svarade på frågan. Resultatet visade att skratt

indikerade balansgång mellan det som uppfattades opassande och passande beroende på

vilken situation det uppkom samt om det var etiskt eller oetiskt. Vitsen är en handling som

kan ses som både medveten och omedveten och kan uppfattas både som kränkande handling

men även som godtagbar handling. Oförutsedda händelser och situationer upplevdes både

glädjande och nedsättande beroende på tid och plats, där ett oförutsett svar i en till synes

normal situation leder till ökad glädje. Humor som konst beskrivs vara av känslig art och skall

vara passande i utförandet för alla, detta skapar gemenskap (a.a.).

Känsla för humor är en värdefull egenskap som kan bidra till att ge ett nytt perspektiv på en

redan låst situation. I den goda humorn möts en rad element på ett nytt sätt: kropp och själ,

lust och smärta, glädje och förtvivlan. I det överraskande, plötsliga och glädjefyllda mötet

mellan motstridande krafter ligger humorns element av försoning (Eide & Eide, 1997).

Dowling (2002) har noterat att humor och skratt hjälper till att bli avslappnad, skapa en god

relation och skapar en god grund för samarbetet mellan sjuksköterska och patient. Alpner och

Olofsson (2002) belyste i sin undersökning att så länge humor används med respekt var risken

att såra liten. Att använda humor vid rätt tillfälle snarare stärkte sjuksköterskans
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professionalism. Barnsjuksköterskor har sedan länge varit medvetna om fördelarna med att

använda humor i omvårdnaden. Humor utvecklar gemensamma aktiviteter som hjälper

sjuksköterskorna att använda olika typer av humor, unika för varje utvecklingsstadie för

barnet (Dowling, 2002).

Vid alla tekniker för smärtlindring, måste sjuksköterskan noggrant utvärdera effektiviteten av

humor som smärtlindring och undvika ett passivt accepterande att så är fallet (Wong et al.,

2003).

Psykogen smärta och humor

Sullivan och Dean (1988) menar att det är viktigt att skilja mellan konstruktiv och destruktiv

humor. Humorn har styrkan att skada, uppröra och förlöjliga. En anamnes måste finnas innan

humorn på ett säkert sätt involveras i patientvården. Det skulle vara opassande och oetiskt att,

till exempel använda humor i omvårdnaden av patienter med psykiska besvär, såsom

konfusion, depression och paranoida tillstånd (a.a.).

Humor kan användas på många olika sätt, en viktig skillnad är mellan fientlig och icke-

fientlig humor. Det är mycket viktigt hur man använder humorn så att den inte är nedlåtande,

förödmjukande, drivande eller föraktfull. Humorn kan även vara en pedagogisk strategi om

den används på rätt sätt (Rössner, 1992).

Perry (1996) framhåller att rädslan för att mista sin professionalitet inte behöver vara ett

hinder för att använda humor, så länge det sker med försiktighet och största respekt för

individen. Detta är i linje med Peplau (1991) som ser den verbala kommunikationen som en

viktig komponent i relationen mellan sjuksköterskan och patienten där patienten genom en

kommunikation kan tala ut om bekymmer, problem och där denne kan hitta alternativ att leva

ut dem.

Mahony et al. (2001) hävdar att de flesta personer med smärta föredrar ett skratt framför

avslappningsövningar, hypnotism eller att läsa en broschyr som argumenterar för fördelarna

för ett speciellt program om smärthantering.

Sammanfattningsvis kan humor vara ett sätt eller metod  i omvårdnaden att interagera med

patienten om det används under etiska former samt att det skapar en lugn och trygg atmosfär.
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Humor som copingstrategi vid akuta och kroniska smärttillstånd
Humor fungerar som copingmekanism vid bearbetning av både inifrån och utifrån kommande

påtryckningar relaterade till sjukdom och ohälsa (Robinson, 1991). Det är i de tillfällen då

våra anpassningsstrategier inte kan komma tillrätta med den stress som vi upplever som

copingprocessen startar (Lazarus & Folkman, 1984). En förmåga att locka fram humor hjälper

till att få perspektiv på problemen och om man använder humor på rätt sätt leder detta till att

spänningar, oro/ångest och stress minskar. Humor underlättar även interaktionen mellan

patient och sjuksköterska (Cohen, 2001).

Åstedt-Kurki et al. (2001) beskriver den positiva effekten av humor i relationen mellan patient

och sjuksköterska samt patientens välbefinnande. De intervjuade sjuksköterskorna och

patienterna ansåg att humor hjälpte att dra bort uppmärksamheten från de mindre krämporna

och smärtupplevelserna och gav ett välkommet tillfälle till nöje, lyckokänsla och avslappning

för stunden (a.a.). Hanterbarheten är att det finns resurser i ens omgivning som står till ens

förfogande så att man kan möta de stimuli som omger en. Sådana resurser kan vara GMR,

vilka är pengar, kunskap, erfarenhet, intelligens, socialt stöd, kultur, tradition, ideologi,

livsåskådning med mera. Antonovsky menar att om människan har dessa tillgångar till sitt

förfogande hos sig själv eller sin omgivning så har hon en bättre möjlighet att klara sig

(Antonovsky, 1989).

Åstedt-Kurki et al. (2001) framhåller att humor var en viktig strategi för överlevnad och en

indikation på att patienten överlevt och klarat av situationen. Det hjälpte patienterna att

acceptera, få nya perspektiv och att inse sin situation. Människor skrattade ofta när de var

förvirrade, då fungerade skrattet som en försvarsmekanism. Antonovsky (1989) anser att

begriplighet är en viktig komponent för att klara av stressorerna och påfrestningarna.

Begriplighet är i vilken utsträckning individen kan förstå de yttre och inre stimuli. Det finns

förväntningar på det som man i framtiden kommer att möta och förklaringar finns på den

informationen som man kommer i kontakt med.

McKinlay (2001) betonade att humor var ett oumbärligt element. Sex stycken hospice

patienter på Nya Zeeland intervjuades om deras upplevelser av palliativ vård. Det som

framhålls i studien är att identiteten är av central betydelse, att ha kontroll över sitt eget liv.

Vald isolation på hospicekliniken och känslan av att känna sig trygga samt att kunna avsäga
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sig ansvaret var några av framkomna resultat. Under intervjuerna blandades skratt och skämt

med stunder av ledsamhet och gråt (a.a.).

McDonald (2001), menar att ungdomar med cancer behöver en stor dos av humor för att lätta

upp stämningen och få tankarna på annat än dom tunga känslor, tankar och omständigheter

dom lever under varje dag. Antonovsky (1989), menar att meningsfullhet är i vilken

utsträckning man känner att livet har en känslomässig mening och att det är värt att investera

energi i de problem man möter i livet. Att framgångsrikt hantera de problem och förhindra

spänning från att omvandlas till stress är beroende av KASAM i dess helhet.

Humor kan bidra till att reducera spänningar, inte minst i situationer där den psykiska

spänningen varit stor. Humor kan vara en lämplig strategi för bemästrande, en säkerhetsventil

när trycket blir för stort både för patient och för vårdare. Humor kan lätta på stämningen och

minska trycket från smärtsamma känslor och tankar på ett sätt som en seriös kommentar

sällan lyckas med. När man väljer att använda humor är det viktigt att fokusera på den

aktuella idén, tanken, situationen eller händelsen och inte på patienten (Eide & Eide, 1997).

Åstedt-Kurki och Isola (2001), finner att humor används som en kanal för att underlätta oro,

ångest, spänningar och osäkerhet samt kan också verka som en försvarsmekanism när en

person brottas med betungande problem. Detta stämmer överens med Lazarus & Folkman

(1984) som menar att vi människor utsätts ständigt för olika typer av påfrestningar i livet. Det

finns då olika strategier som vi tillämpar för att bemästra de påfrestningar som drabbar oss.

En sådan strategi beskrivs med ordet Coping. Coping används för det mesta i samband vid

konkreta stressituationer.

Dowling (2002) anser genom att hjälpa sjuka barn och deras föräldrar upptäcka och använda

humor som en copingstrategi, förmår sjuksköterskan utveckla varje individs förmåga klara

sjukdom och sjukhusvistelse. Barnen uttryckte att sjukvårdspersonal som visade en känsla för

humor genom att vara roliga och skämtsamma hjälpte dem klara av sjukhusvistelsens

upplevelser. Humor kan förmå barn att betrakta ett stressfullt moment som ett mindre hot och

mer som en möjlighet eller utmaning. Vidare kan humor lätta på tidigare orostyngda,

obehagliga och smärtsamma upplevelser (a.a.).
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Sammanfattningsvis indikerar flera studier att humor används av patienter med smärta som

copingstrategi och att detta kan ha positiva effekter för välbefinnandet.

DISKUSSION
Metod   

Författarna valde att använda litteraturstudie som metod i fördjupningarbetet då

litteraturstudiens mål är att utöka professionens kunskapsbas och dess yrkesutövning.

Litteraturstudien kan fungera som en problemavgränsning inför framtida forskningsarbeten

(Notter & Hott, 1996). Författarna fann att litteraturgranskning passade bra, då tidsramen

begränsade sig till tio veckor. En empirisk studie hade varit svår att genomföra inom

tidsramen med studiens syften och frågeställningar. Olsson och Sörensen (2001) framhåller

litteraturgranskningens fördelar med att inte störa verksamheten inom hälso- och sjukvård.

I litteratursökningen fann författarna att det tog längre tid än väntat att erhålla de artiklar som

beställts. Tänkvärt kan vara att författare till framtida litteraturstudier bör ha framförhållning

vid artikelsökning och artikelbeställning. Författarna fann både vetenskapliga, icke-

vetenskapliga artiklar och böcker som använts i bakgrunden och i resultatet. Enligt Polit och

Hungler (1999) är det fullt möjligt att göra så om man ej funnit tillräckligt med vetenskaplig

litteratur. Den vetenskapliga kvaliteten anses ändå vara hög, då det inte funnits markanta

motsägelser eller skillnader i det material som studerats, mellan vetenskaplig och icke

vetenskaplig litteratur. Patel och Davidsson (1994) menar att det är viktigt att god reliabilitet

och validitet eftersträvas. Reliabilitet innebär att den kunskap som kommer fram är framtagen

på ett tillförlitligt sätt, att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som grumlar

kunskapsutvecklingen. Inom kvantitativ forskning är reliabilitet lika med reproducerbarhet,

något som ofta kan skattas och ges ett siffermått. Validiteten är vetskapen om vad vi

undersöker och handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi skall undersöka och

vad vi faktiskt undersöker.

Resultat     

Det visade sig i litteratursökningen att det inte fanns så många artiklar som behandlade ämnet

humor som smärtlindring. Däremot fanns det en stor mängd om hur humor och skratt inverkar

på kroppen fysiologiskt. I flera av våra artiklar framkommer det att humor och skratt har en
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positiv inverkan på flera system i kroppen, såsom muskler, andningsorgan, immunförsvar,

endokrina system, hjärt- och kärlsystem samt autonoma och centrala nervsystemet.

Humor – smärtlindring

Pasero (1998) har i sin artikel belyst att humor och skratt för många patienter genom sin

avledande effekt kan ha en effektiv smärtlindring, framförallt under nödvändiga smärtfulla

procedurer, då de verkar ha en viss kvarstående smärtstillande effekt. Humor ersätter inte

analgetika utan skall ses som ett supplement (a.a.). Genom skrattet uppnås en naturlig

avslappning och funna artiklar under studien belyser att humor tillsammans med avslappning

höjer smärttröskeln ( Åstedt- Kurki & Isola, 2001).

Även Wong et al. (2003) betonar humor som en av flera icke-farmakologiska strategier för

behandling vid smärta. Detta leder tankarna till att humor kan bidraga till en minskad

konsumtion av smärtstillande läkemedel och därmed minska riskerna för läkemedelsbiverkan.

Dr Patch Adams har arbetat över hela världen, från utvecklingsländer till Östeuropa. Där har

han träffat på patienter med psykiska sjukdomar och vård i livets slutskede. På en

vårdinrättning utförde han en operation där det inte fanns någon anestesiutrustning. Utklädd

som en clown lyckades han att framställa sin egen anestesi, endorfiner och enkefaliner, vilket

är kroppens naturliga smärtstillande hormon, som frisätts vid skratt (Clayton, 1997).

Genom att man använder humor preoperativt, så tror författarna att den postoperativa stressen

kan minskas. Detta grundar vi på de vetenskapligt framtagna artiklar, där man klart påvisar att

humor har en positiv inverkan på hela kroppen.

Humor - omvårdnad

Under studiens gång framträdde att humor är något personligt som bygger på varje

användares och mottagares individuella referensramar, förförståelse och speglar därför dennes

upplevelsevärld. SOSFS 1993:17 anger att en humanistisk människosyn och ett antagande om

människors lika värde genomsyrar Hälso och sjukvårdslagen (HSL). Detta innebär bl.a. att ett

genomtänkt etiskt förhållningssätt ingår i kraven på god vård.

Perception innebär en subjektiv och individuell process, där en och samma situation kan

uppfattas olika beroende på vem som är betraktare. Detta innebär att en patient kan uppfattas
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olika av två vårdare i ett omvårdnadsperspektiv även om förhållandena är lika. En svårighet är

att tolka vissa data och signaler och här är vår personliga inställning som vårdare avgörande.

Feltolkade data kan ge en helt felaktig bild av de data gällande patientens behov som

patienten behöver och vilka åtgärder som skall vidtagas. Medvetet eller omedvetet väljer

sjuksköterskan att ta ställning till patientens subjektiva och objektiva data (Hanssen, 1997).

Att använda humor innebär att använda ett dynamiskt begrepp, då humor har olika betydelser

för varje individ samt att humorn försvinner om man ger den en etikett. Det som uppfattas

som roligt av en person kan såra en annan person. Svårigheter att använda humor innebär att

utövare av denna måste iakttaga stor försiktighet (Alpner & Olofsson, 2002). I Peplau´s teori

beskrivs omvårdnad som ett inlärningsinstrument för att nå hälsa. Omvårdnaden som enligt

Peplau är en interpersonell och terapeutisk process, sker i olika steg och har ett tydligt mål.

Innehållet i omvårdnaden beskrivs som olika handlingar, vilka kräver ett deltagande av två

eller flera personer. Omvårdnadshandlingarna innehåller tekniska moment, men själva

processen kan aldrig bli teknisk (Peplau, 1991).

Omvårdnaden omfattar åtgärder i syfte att skapa en hälsobefrämjande miljö, att undanröja

smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt patienter i deras reaktioner på sjukdom,

trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer (SOSFS 1993:17).

Humor - copingstrategi

Fördelar som framkom med att använda humor i omvårdnadsarbetet är bland andra det som

nämnts ovan. Det kan också vara att uppleva en känsla av sammanhang KASAM, dvs. att

förstå sin verklighet, kunna hantera och se sina handlingar som meningsfulla innebär hälsa,

medan det motsatta innebär ohälsa (Antonovsky, 1989). Det framkom i flera artiklar att

humor användes som en strategi för att klara av och acceptera svåra situationer. Detta stämde

också bra överens med Lazarus och Folkman (1984) copingstrategi. Coping innefattar både de

mentala och beteendemässiga reaktioner som vidtas för att bemästra, tolerera och reducera

påfrestningar eller de känslor som påfrestningarna orsakar.

Författarna har själva genom sina egna erfarenheter inom vården mött detta fenomen

åtskilliga gånger framför allt av äldre. Även om de råkat utför olycka eller sjukdom, ser de

möjligheten att söka hjälp av anhöriga, vänner och grannar trots det allvarliga i situationen
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Alpner och Olofsson (2002) fann i sin studie att användandet av humor kräver intuition,

erfarenhet och känsla. De ansåg att använda humor krävde en baskunskap om patienten. För

att inte skada denne och på så sätt skada en framtida relation. De intervjuade sjuksköterskorna

uppgav att de under årens lopp kände det lättare att använda humor då de vuxit in i sin

yrkesroll som sjuksköterskor och funnit sin profession. Med tiden fann sjuksköterskorna

mognad i sin yrkesroll och då kom patientkontakten naturligt.

I Hälso- och sjukvårds lagen (1982:763) beskrivs att vården skall vara av god kvalitet och

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och att behandlingen skall bygga på respekt

för patientens självbestämmande och integritet samt så långt det är möjligt utformas och

genomföras i samråd med patienten.

Peplau (1991) framhåller att sjuksköterskans intuition och tidigare erfarenheter är viktiga

faktorer då hon identifierar och klargör det väsentliga i relationen mellan sjuksköterskan och

patienten. Genom att vara lyhörd i samtalet med patienten samlar hon in nödvändig

information. Kärnan i allt omvårdnadsarbete enligt Peplau är relationen mellan patient och

sjuksköterska.

Används humor på ett sätt som inte patienten uppskattar kan detta skada och försvåra

relationen mellan patient - sjuksköterska. Grundläggande för all omvårdnad är ett respektfullt

patientbemötande och därför är sjuksköterskans förmåga att bedöma den enskilda situationen

för en god omvårdnad relaterade till kunskaper från olika områden; natur-, samhälls- och

beteendevetenskap samt humaniora (SOSFS 1993:17).

Författarna har funnit i flera av artiklarna att humor och skratt fungerar som en

försvarsmekanism i stressfyllda situationer. Coping innefattar de mentala och

beteendemässiga reaktioner som vidtas för att bemästra, tolerera och minska påfrestningar

eller de känslor som påfrestningarna orsakar. När copingbegreppet används är det ofta i

samband med konkreta stresskällor. För att få kraft till att bearbeta problem som uppkommit

kan humor och skratt vara ett sätt att acceptera situationen. Detta leder till att få nya

perspektiv på tillvaron. Dessa kan hjälpa oss att få ut något meningsfullt av de otaliga

stressfaktorer, som vi människor ständigt utsätts för. En stark känsla av sammanhang

(KASAM) kan uppstå genom en ständig upprepning av dessa erfarenheter. KASAM utgörs av



27

en människas förmåga att i alla sammanhang ha en känsla av att det här kan jag klara

oberoende av vad som händer.

SOSFS 1993:17 anger att en humanistisk människosyn och ett antagande om människors lika

värde genomsyrar HSL. Detta innebär bl.a. att ett genomtänkt etiskt förhållningssätt ingår i

kraven på god vård.

Enligt Brattberg (2002) inrättas i sjukvården smärtenheter. Dessa och inrättandet av vårdteam

inom smärtbehandlingen har bidragit avsevärt till att förbättra smärtbehandlingen för patienter

med både akuta smärttillstånd såväl som patienter med kroniska smärttillstånd (Hawthorn &

Redmond, 1999).  Patienterna styrs därefter till dessa avdelningar efter vilken åkomma de har.

De förväntar sig då att t.ex. möta människor som har kompetens på detta område. Ingen

funktion fungerar utan ett möte med en annan människa. I mötet med personer med långvarig

smärta är det viktigt att dessa personer är intresserade och engagerade.

När man möter människor med långvarig smärta, kan humor vara ett bra redskap för att visa

sitt engagemang. Men patienten kan också uppleva sjuksköterskan som oengagerad vid

användandet av humor, därför är det viktigt att sjuksköterskan har en god perceptionsförmåga

och kan läsa av patientens mentala tillstånd.

Vardagen för vårdpersonal präglas ibland av tragiska händelser som allvarliga olyckor,

sjukdom och död. Distans är nödvändig för att inte bli utbränd och bli oförmögen att utföra ett

bra arbete. Som självförsvar förtränger och undertrycker man sina egna känslor och reaktioner

för att kunna fungera adekvat (Eide & Eide, 1997). Humor används som ett sätt att skapa

distans till verkligheten för att undkomma det obehagliga en stund. Då fungerar humor som en

ventil för att vädra ut den frustration som byggts upp av känslor, stress och tyngd som arbetet

för med sig (Alpner & Olofsson, 2002).  Noterbart är att patienter också kan använda humor

för att få distans till den svåra situation som de befinner sig i. Det är viktigt att sjuksköterskan

i dessa situationer kan uppmärksamma detta fenomen och på så sätt få patienten att öppna sig.

Det är viktigt att all personal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart inriktar sina

insatser på sjukdomstillståndet. Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom

och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov,

minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död (SOSFS 1993:17).
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KONKLUSION   

Det som framkommit i studien är att humor kan användas som komplement till analgetika vid

smärttillstånd samt att humor som metod i omvårdnaden höjer smärttröskeln. Dessutom har

det framkommit att humor har positiva effekter på det mentala tillståndet. Humor har påvisats

ha inflytande på bemästring och hantering vid svåra situationer som uppkommit vid sjukdom

och/eller skada. Humor har många positiva egenskaper såsom fysiologiska, psykologiska och

psykosociala. Användandet av humor kräver intuition, erfarenhet och känsla för att skapa en

god mellanmänsklig relation mellan patient och sjuksköterska. Användandet av humor kan

användas som ett komplement i omvårdnaden när man skapar en lugn och trygg atmosfär.

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka om det med hjälp av smärtskattningsskalor

och planerad humor kan hjälpa patienter att minska konsumtionen av smärtstillande medicin.
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