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Sammanfattning
Med en allt äldre befolkning ökar insjuknandet i demenssjukdomar och allt tyder på
en fortsatt kraftig ökning. Symtom som uppstår vid demens påverkar individen
fysiskt, psykiskt och socialt. Det finns inget botemedel mot demenssjukdom men det
finns läkemedel som lindrar symtom. Humor har visat sig vara användbart inom
omvårdnaden för sjuksköterskor och patienter. Studiens syfte var att belysa humorns
betydelse vid demenssjukdom, ur de demenssjukas, informella och formella
vårdgivares perspektiv. Metoden som användes var en litteraturstudie där resultatet
grundades på tolv resultatartiklar varav nio var kvalitativa och tre var kvantitativa.
Resultatet visade på att humor i omvårdnad vid demens kan bevara vårdtagarens
unika människovärde. Genom att stärka kommunikationen och relationen mellan
demenssjuk och vårdare, främjas positiva känslor för både de med demens och deras
vårdare, underlättar anpassningen till den nya situationen som demens innebär för de
med demens och deras vårdare och lyfter fram det personliga och individuella.
Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal kan använda humor i omvårdnaden av
patienter med demens. Det behövs dock ytterligare forskning inom området som kan
ligga till grund för utbildning och användning av humor i vårdandet av personer med
demenssjukdom.
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Abstract
With an aging population, the onset of dementia is increasing and all indicates a
continued significant increase. Symptoms that occur in dementia affect the individual
physically, psychologically and socially. There is no cure for dementia but there are
medicines that relieve symptoms. Humor has proved useful in nursing care for nurses
and patients. The purpose of the study was to highlight the importance of humor in
dementia, from the perspective of individuals living with dementia, informal
caregivers and formal caregivers. The method was a literature study where the result
was based on twelve articles, of which nine qualitative and three quantitative. The
result showed that humor in nursing in dementia can preserve the healthcare
provider's unique human dignity. By strengthening communication and the
relationship between dementia and caregivers, promoting positive feelings for both
those with dementia and their caregivers, facilitates the adaptation to the new situation
that dementia imply for those with dementia and their caregivers and highlighting the
personal and individual. Nurses and other healthcare professionals can use humor in
nursing patients with dementia. However, further research is needed in the area that
can be used as a basis for education and use of humor in the care of people with
dementia.
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Inledning
Genomsnittsåldern på befolkningen ökar i Sverige, i takt med det ökar prevalensen av
demenssjuka (Socialstyrelsen, 2017). Globalt lever uppskattningsvis 50 miljoner
personer med demenssjukdom (WHO, 2017). I Sverige har 130 - 150 000 personer
demens och 20-25 000 individer nyinsjuknar per år. Nyinsjuknandet i demens bedöms
öka kraftigt (Socialstyrelsen, 2017). Personer med demens har kognitiv och
emotionell svikt och därför kan det vara svårt att bemöta dessa personer (Olsson &
Backe, 2003) och då försvåras kommunikationen (Rousseauxa, Sèvea, Vallet,
Pasquier & Mackowiak- Cordoliani, 2010). Den forskning som finns kring demens
och berör enskilda situationer ex. måltidssituationer och morgonarbete omfattar få
deltagare (SBU, 2006). Det behövs mer forskning om omvårdnad vid demens
inklusive patienter, personal och anhöriga som vårdar (SBU, 2006). Exempel på
sådana studier är studier om vårdgivares välmående, relationer och samspel och de
förutsättningar vårdare har för att utföra omvårdnadsåtgärder (SBU, 2006). Forskning
av humor är ett sätt att forska kring relationer och samspel. Humor har visat sig
fungera som ett redskap för sjuksköterskor i socialisering med patienter (Goriup,
Stričević & Struk, 2017) och kan leda till ökat välbefinnande (Olsson & Backe,
2003). Att undersöka befintlig forskning om humoranvändning i vård av personer
med demens är ett sätt att få en förståelse för humorns effekter samt
forskningsbehovet. Kunskap om verktyg som används i relationsbyggandet med
patienter är av vikt för vårdpersonal för att kunna ge god vård.

Bakgrund
Demenssjukdom
Genomsnittsåldern på befolkningen ökar och personer uppnår allt högre ålder. I takt
med det ökar prevalensen av åldersrelaterade sjukdomar som demenssjukdom.
Begreppet demens (dementia) förklaras som en genomgripande försämring i hjärnan
som orsakats av sjukdomar och skador i hjärnan. Det är de psykiska funktionerna som
drabbas och dessa är intellektet, minnet och personligheten (NE
Nationalencyklopedin AB, u.å). Belfrage (2013) förklarar begreppet demens som en
försämring av intellektet och det känslomässiga på grund av skador och sjukdomar i
hjärnan. Begreppet demens härstammar från det latinska språket och betyder “utan
själ” eller “från vettet” (Larsson och Lundgren, 2010). Progressiva sjukdomar med
symtom som påverkar minnet, beetendet och kognitiva förmågor kallas för
paraplybegreppet demens (WHO, 2018). Demenssjukdomar är kroniska och
progressiva och orsakas av primära eller sekundära skador av hjärnan (WHO, 2017).
Det finns tre huvudtyper av demenssjukdomar: primärdegenerativa demenssjukdomar
(sjukdomsprocess i hjärnvävnaden), vaskulära demenssjukdomar (kärlskador till följd
av åderförkalkning) och sekundära demenssjukdomar (sekundärt till somatisk
sjukdom, exempelvis B12-brist eller hög alkoholkonsumtion) (Larsson & Lundgren,
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2010). Det finns även demenssjukdomar som är en blandning av de tre huvudtyperna
av demenssjukdom och den vanligaste typen är Alzheimers sjukdom och är en
degenerativ typ (Larsson & Lundgren, 2010). Begreppet degeneration betyder att
celler, vävnader eller organ i kroppen omvandlas och en försämrad funktion uppstår
(Belfrage, 2013). Demenssjukdom beror inte på normala åldersförändringar på
nervsystemet i hjärnan (Larsson & Lundgren, 2010).
Det finns tre olika stadier av demenssjukdom med olika symtom och svårighetsgrader
(SBU, 2017). Vid mild demens blir minnet försämrat, patienten förlorar
tidsuppfattningen och blir vilsen på tidigare bekanta platser (SBU, 2017). Vid
medelsvår demens uppkommer ytterligare försämring av minnet i form av att
patienten glömmer personers namn och att patienten glömmer bort händelser som
inträffat nyligen (SBU, 2017). Patienten blir även vilsen i sin hemmamiljö och får
svårt med kommunikationen (SBU, 2017). Då sjukdomen ger upphov till kognitiv
svikt och ofta verbal funktionsnedsättning försvåras kommunikationen (Rousseauxa,
Sèvea, Vallet, Pasquier & Mackowiak-Cordoliani, 2010). Vid medelsvår demens
förändras beteendet, patienten börjar bland annat att vandra och upprepa frågor
(WHO, 2017). När patienten har medelsvår demens är denne i behov av professionell
vård (WHO, 2017). Vid svår demens är patienten helt beroende av hjälp med
egenvård, uppfattningen om tid och rum upphör och svårigheter med minnet
försämras till den grad att patienten inte känner igen sina anhöriga längre (SBU,
2017). Svårigheter med att gå uppkommer också och beteendeförändringar kan även
inkludera aggressivitet (WHO, 2017). Andra symtom som kan uppkomma är psykiska
och emotionella dysfunktioner (Larsson & Lundgren, 2010). Vid misstanke om
demens görs en basal demensutredning, som innehåller intervjuer av anhöriga,
patienten får genomföra flera olika kognitiva test och patientens hjärna röntgas
(Socialstyrelsen, 2017).
Humor som begrepp
Humor är ett latinskt ord och kommer av de latinska orden humor, vätska och sinne
för det komiska (Linge, 2010). I antiken ansågs det att begreppet humor var nära
sammankopplat med, vad de då trodde var, kroppens fyra kardinalvätskor (blod, slem,
svart och gul galla). Dessa skulle vara i balans med varandra för att människan skulle
uppleva fysisk och psykisk god hälsa (good humour=god vätska), vid sjukdom var
vätskorna i obalans med varandra (bad humour=dålig vätska). Hade en människa ett
överskott av en vätska kallades denne för humorist och blev skrattad åt (Linge, 2010).
NE Nationalencyklopedin AB (u.å) förklarar begreppet humor som en
karaktärsegenskap hos personer som har ett sinne för det roliga och har en “förmåga
att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter”.
Humorn kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar alla former som berör detta
fenomen (Linge, 2010). Alltså begrepp refererat till individens skratt och munterhet
tillsammans med andra individer (Linge, 2010). Upplevelsen av humor har sitt
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ursprung från våra emotionella och kognitiva behov (Linge, 2010). De emotionella
känslorna gör att vi kan uppleva och värdera humor och den kognitiva funktionen gör
att vi kan uppfatta, förstå och använda humor (Linge, 2010). Humor skapas när
samspelet mellan personer inte är kommunikativ längre utan övergår till
humorkommunikation, vilken består av humorinslag och humorväxling som leder till
gemensam glädje och skratt mellan personerna (Olsson, Backe & Sörensen, 2003).
Humor leder till emotionella, kognitiva, fysiska och sociala reaktioner, såsom
irritation eller positiva känslor, beroende på hur just de personerna uppfattar humorn
(Olsson, Backe & Sörensen, 2003). Detta eftersom humor tolkas olika av olika
personer och att personernas humör och mående inverkar på deras upplevelse av
humor (Olsson, Backe & Sörensen, 2003). Humoranvändningen är alltså personlig
(Haydon & Van Der Riet, 2014). Humor har visat sig leda till ett ökat välbefinnande
och fler sociala relationer, tack vare de gemensamma skratt deltagarna delat och de
känslor av uppskattning som deltagarna har gett varandra (Olsson & Backe, 2003).
Historiskt sett har varje individ under olika tidsepoker haft sitt eget synsätt på
begreppet humor och har därför präglat vårt synsätt på begreppet idag (Linge, 2010).
Förändringen av synsättet på begreppet under tid har orsakat att vi än idag inte riktigt
har kunnat enas i världen om begreppets definition (Linge, 2010). Teorierna om
humor och skratt är tätt sammankopplade och det finns många olika teorier om
begreppen, detta för att ingen av teorierna som finns om humor kan fånga in alla delar
av dess komplexitet (Olsson, backe & Sörensen, 2003). Humorn kan ses olika
beroende på vilken kulturell bakgrund personen har (Haydon & Van Der Riet, 2014).
NE Nationalencyklopedin AB (u.å) förklarar att begreppet kultur kan ses som en
enskild populations alla gemensamma tankar, handlingar och deras miljö runt
omkring dem.
Humor i omvårdnad generellt
Det finns studier som visar på humorns användbarhet och positiva effekter inom
omvårdnad. Humor var ett sätt för sjuksköterskan att i obehagliga situationer kunna
släppa på spänningar, blygsamhet och ta bort maktskillnader i relationen med
patienter som var inneliggande på en medicinsk avdelning eller vårdcentral (Meng,
Steenfeldt-Jensen & Gillberg, 2009). Det har även påvisats att konsekvenserna av
sjuksköterskans användning av humor i omvårdnaden är positiva både för patienten
och sjuksköterskan (Meng et al., 2009). Patienter, vårdpersonal och personer utan
koppling till hälso- och sjukvården, ansåg humor vara användbart inom hälso- och
sjukvård öppenvård och somatisk slutenvård (Olsson, Koch, Backe & Sörensen,
2000). Humorn verkar genom att stärka relationen mellan patient och sjuksköterska,
höjer patientens välbehag, minskar obehag och ger sjuksköterskan mer arbetsglädje på
en medicinsk avdelning och vårdcentral (Meng et al., 2009). Humorn visade sig även
användas som en terapeutisk förbättring och förstärkning i sjukvårdens samspel
mellan patienter och sjuksköterskor inom den somatiska vården (McCreaddie, 2010).
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Humor kan dessutom användas som terapi och får användaren av humor att må bättre,
generellt, i alla former av omvårdnad (Haydon & Van Der Riet, 2014).
Sjuksköterskorna var villiga att använda humor i sitt arbete med patienterna och ansåg
det även vara en viktig del i sitt arbete med patienterna oavsett inom vilken avdelning
på sjukhuset som sjuksköterskorna jobbade (Goriup, Stričević & Struk, 2017). Humor
funkade som ett redskap för sjuksköterskor vid deras socialisering med patienter
(Goriup, Stričević & Struk, 2017). Humor visade sig dock inte användas, i hälso-och
sjukvård, i mer än 19% av omvårdnadssituationerna enligt patienterna från
öppenvården och någon somatisk slutenavdelning (Olsson et. al., 2000).
Användningen av humor beror på vilken situation sjuksköterskan befinner sig i och
vilken erfarenhet sjuksköterskan har av att använda humor sedan innan, är dessa goda
kan sjuksköterskan använda humor i omvårdnaden av patienter, oberoende av vilken
avdelning det berör (Haydon & Van Der Riet, 2014). Sjuksköterskor som inte hade
erfarenhet av användning av humor, svarade heller inte på och mötte upp patienternas
initiativ till humor (Haydon & Van Der Riet, 2014). En strategi som Meng et al.
(2009) har forskat fram består av tre kategorier som visar på när sjuksköterskan kan
använda humor i omvårdnaden. Antingen kan sjuksköterskan själv ta initiativet till att
börja använda humor i omvårdnaden, möta upp patientens initiativ till att använda
humor eller kan sjuksköterskan välja bort att använda humor helt i vissa situationer
(Meng et al, 2009). Om sjuksköterskan vill använda humor finns det tre saker som
sjuksköterskan först måste avgöra innan han eller hon kan använda humor i sin
omvårdnad av patienten, dels måste sjuksköterskan avgöra om patienten är i stånd för
användning av humor, kunna läsa av patientens reaktion av redan använd humor och
avgöra hur bra relation sjuksköterskan har med patienten som var inneliggande på en
medicinsk avdelning eller vårdcentral (Meng et al, 2009). Utifrån dessa tre
avgöranden kan sjuksköterskans kommande agerande delas in i tre olika zoner, röd,
gul och grön menar Meng et al. (2009). I dessa zoner finns det oskrivna regler som
sjuksköterskan ska följa utifrån vilket tillstånd patienten befinner sig i (Meng et al,
2009). I röd zon ska inte humor användas av sjuksköterskan alls, patientens tillstånd
är inte bra (mentalt dåligt eller ur balans) eller så är relationen mellan patient och
sjuksköterska inte tillräckligt god (Meng et al., 2009). Sjuksköterskan ska inte
använda humor när patienten har smärtor, är i en livsavgörande situation och till
föräldrar med sjuka barn oavsett vilken avdelning på sjukhuset patienterna är
inneliggande på (Haydon & Van Der Riet, 2014). I gul zon får sjuksköterskan prova
sig fram med varsam humor som kan vidareutvecklas om den faller väl hos patienten
men också tas tillbaka utan att såra patienten och i grön zon sker användningen
naturligt och har inga gränser (Meng et al., 2009). Den som bestämmer hur humor
används i omvårdnaden är sjuksköterskan, med det följer också ansvar (Meng et al.,
2009). Sjuksköterskan äger då makten till att humorn används på rätt sätt i
omvårdnaden och har då också ett ansvar att använda framforskade strategier om hur
sjuksköterskan kan använda humorn med patienter som var inneliggande på en
medicinsk avdelning eller vårdcentral (Meng et al., 2009). Humor förbättrade
sjuksköterskornas känsla av att deras arbete hörde samman med deras
4

omvårdnadsprofession, oavsett inom vilken avdelning på sjukhuset som
sjuksköterskorna jobbade (Goriup, Stričević & Struk, 2017).
Sjuksköterskans ansvarsområde
Alla vårdare ska ha respekt för den sårbara och den många gånger beroende patienten
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Autonomi betyder självbestämmande genom
att vara oberoende och att kunna göra sina beslut till handling (Svensk
sjuksköterskeförening, 2016). Om humor ska kunna användas i omvårdnaden med
patienterna ska den användas ihop med ICN:s etiska kod (Olsson et al., 2000). Svensk
sjuksköterskeförening (2012) beskriver innehållet i sjuksköterskans etiska kod, ICN
(International Council of Nurses), som består av fyra grundläggande områden som
sjuksköterskan har ansvar för i sitt arbete. Dessa fyra områden är att lindra lidande för
patienten och ska bekräftas av sjuksköterskan, främja hälsan hos patienten för att detta
utgör hela målet med omvårdnaden, återställa hälsan i sin helhet i kropp, själ och ande
och förebygga sjukdom hos patienten genom att hjälpa patienten med sakaspekten
(Svensk sjuksköterskeförening, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vid
demenssjukdom ska omvårdnaden av den demenssjuke ges genom personcentrerad
vård och med det menas att det är personen och inte diagnosen som är fokus för
omvårdnaden, personen får berätta om sig själv och sitt liv och det blir sedan grunden
till den personcentrerade vården (Socialstyrelsen, 2017). En sjuksköterska ska arbeta
humanistiskt, ha empati, skapa trygghet och ha precision och kontroll i sitt arbete
både teoretiskt och praktiskt oavsett vilken omvårdnad patienten behöver (Meng et al,
2009). Personalen ska värna om den demenssjukes självbestämmande och
medbestämmande i sin omvårdnad (Socialstyrelsen, 2017).

Problemformulering
En befolkning med stigande ålder ökar insjuknandet i allvarliga sjukdomar däribland
demenssjukdomar. Symtom som uppstår har en fysisk, psykisk och social påverkan på
individen och hans eller hennes omgivning. Läkemedel kan lindra symtom vid
demenssjukdom men botar inte sjukdomen. Därför behöver ytterligare icke
farmakologiska metoder utvecklas i omvårdnad vid demens. Eftersom humor har visat
sig stärka relationen mellan patient och sjuksköterska, öka patientens välbefinnande
och sjuksköterskans arbetsglädje i olika typer av vård, av personer i alla åldrar, kan
humor vara ett alternativ i omvårdnad vid demens.

Syfte
Syftet var att belysa humorns betydelse vid demenssjukdom, ur vårdtagares,
informella och formella vårdgivares perspektiv.
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Metod
Datainsamling
I litteraturstudien insamlades resultaten via olika databaser. För att hitta artiklar med
omvårdnadsfokus gjordes dessa sökningar i medicinska databaser; Cinahl, PubMed,
PsycINFO, SveMed+ och Medline (Forsberg & Wengström, 2015). För att bli bekant
med litteraturen som finns och få en inblick i vilka sökord som är av användning i
sökningen gjordes en inledande litteratursökning (Wallengren & Henricson, 2012).
Sökorden formades utifrån examensarbetets syfte för att hitta relevanta artiklar
(Forsberg & Wengström, 2015). Sökbegreppen som valdes var dementia (demens),
Alzheimers (Alzheimers), humor/humour (humor), comedy (komedi), laughter (skratt)
och jokes (skämt). När begreppet dementia skrevs in i databasen Cinahl
rekommenderades en söksträng, “dementia AND alzheimers”. Ännu en söksträng
rekommenderades när begreppet humor skrevs in i sökfältet, “humor OR humour OR
comedy OR laughter OR jokes”. Söksträngarna valdes att användas i den egentliga
sökningen.
Genom att använda sig av trunkeringar (*) i slutet av sökorden kan man få med
böjningar av begreppen (Forsberg & Wengström, 2015). Inga trunkeringar användes i
sökningen. Begreppen dementia, Alzheimers, comedy och laughter trunkerades ej då
de inte ansågs finnas relevanta böjningar. Begreppet humor/humour trunkerades ej då
båda stavningarna istället skrevs ut. Sökordet jokes skulle kunna trunkeras (joke*) för
att både inkludera begreppet joke och jokes. Eftersom söksträngen rekommenderades
av databasen Cinahl valdes det att inte göra en justering av söksträngen och tillägga
trunkering på begreppet.
För att koppla samman olika sökord när man utför databassökningen använder man
sig av booleska operatorer, “AND” och “OR”. Dessa operatorer kan både begränsa
och utöka sökningen. “AND” begränsar sökningen eftersom båda begreppen innan
och efter operatorn måste finnas med i artiklarna för att de ska ge en träff på
sökningen. Operatorn “OR” ökar antal träffar eftersom det inkluderar artiklar med
antingen båda begreppen eller enbart det ena (Forsberg & Wengström, 2015).
Inklusions och exklusionskriterier valdes utifrån examensarbetets problemformulering
och syfte (Friberg, 2017). En inklusionskriterie var artiklar som är publicerade i
vetenskapliga tidsskrifter, peer reviewed (Östlundh, 2017). En annan
inklusionskriterie var artiklar som handlar om personer med en demenssjukdom och
humor. Att artikeln är godkänd av en etisk kommiteé var också en inklusionskriterie
som är att föredra enligt Forsberg och Wengström (2015). Sökningarna på CINAHL
och PsycINFO begränsades till åren 2008-2018 för att få träffar på aktuell forskning,
denna begränsning gjordes inte på de övriga databaserna då antalet träffar var så få
och kunde utsorteras manuellt. Den andra sökningen som gjordes på CINAHL
årsbegränsades ytterligare fem år (2003-2007) då ytterligare resultatartiklar behövdes.
Resultatartiklarna lästes av båda författarna enskilt och en kvalitetsgranskning
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utfördes enligt Carlsson & Eiman´s (2003) mall. Enligt mallen graderas artiklarnas
kvalité från I-III, där I står för högst kvalité och III för lägst. Artiklar som uppnår
minst grad III enligt Carlsson & Eiman´s (2003) inkluderades i studien.
CINAHL
Sökningen i Cinahl resulterade i 72 träffar, alla abstrakt lästes. I denna sökning
granskades sex artiklar och valdes ut till resultatartiklar. Sökningen begränsades till
årtalen 2008-2018 för att få träffar på aktuell forskning. En andra sökning gjordes på
denna databas då sökning i databasen resulterade i flest träffar på artiklar som svarade
till studiens syfte och ett behov av fler resultatartiklar fanns. Samma sökord användes
dock ändrades tidsbegränsningen ytterligare fem år tillbaka (2003-2007). Sökningen
resulterade i 18 träffar, alla abstrakt lästes även denna gång och fyra artiklar valdes ut
för granskning och valdes sedan till resultatartiklar. I båda sökningarna begränsades
sökningarna till peer review för få träffar på artiklar som är publicerade i
vetenskapliga tidsskrifter (Östlundh, 2017).
PubMed
Sökningen i PubMed resulterade i sju träffar, alla abstrakt lästes. Utav dessa abstrakt
valdes inga artiklar ut för vidare granskning då de inte ansågs svara till vårt syfte.
Sökningen begränsades till årtalen 2008-2018 för att få träffar på aktuell forskning.
En begränsning till peer review var inte möjlig att utföra i databasen.
PsycINFO
Sökningen i PsycINFO resulterade i 94 träffar, alla abstrakt lästes. Tolv stycken var
dubbletter från sökningen i CINAHL. Två artiklar valdes ut för granskning och valdes
sedan till resultatartiklar. Sökningen begränsades till peer review för få träffar på
artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter (Östlundh, 2017). Samt
begränsade sökningen till årtalen 2008-2018 för att få träffar på aktuell forskning.
Databearbetning
Efter resultatartiklarna bearbetats enskilt diskuterades artiklarna i sin helhet av båda
författarna för att bedöma om de svarade till arbetets valda syfte.
Kvalitetsgranskningen diskuterades även och enades om, graderingen finns i
artikelöversikterna under bilaga C. Artiklarna skrevs sedan in i artikelöversikterna
gemensamt. Artiklarnas resultat delades ner i bitar för att sedan sättas ihop i
kategorier genom kodning (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna lästes först
igenom flera gånger med fokus på resultatet för att få en djup förståelse av artikeln
(Friberg, 2017). Meningsbärande enheter hittades vid genomläsning av
resultatartiklarna och kodades. Sedan kondenserades koderna och tema med
tillhörande subteman framställdes. För att inte tappa resultatets kontext jämfördes de
meningsbärande enheterna, koderna och teman med resultatartiklarna under analysens
gång (Forsberg & Wengström, 2015).
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Forskningsetiska överväganden
All forskning som gäller människor styrs av lagar, förordningar och regler.
Personuppgiftslagen (PuL) ersattes av en ny förordning, GDPR, under 2018
(Datainspektionen, 2018). Den nya förordningen, dataskyddsförordningen eller
GDPR (The General Data Protection Regulation) innehåller nya regler kring
behandling av personuppgifter, GDPR skyddar den enskilde och dess integritet
(Regeringskansliet, 2018). Övergången från PuL till GDPR sker under tiden
examensarbetet skrivs och innebär därför att båda lagar tas hänsyn till vad gäller den
personliga integriteten av deltagarna i de granskade resultatartiklarna.
Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är en lag
som alla forskare måste förhålla sig till när forskning av människor sker. Denna lag
måste även förhållas till när en litteraturstudie utförs eftersom det innefattar
vetenskapliga artiklar som berör människor. Enligt denna lag (SFS 2003:460) måste
informerat samtycke ges av deltagare i studien. I forskning som avser personer med
en demenssjukdom kan samtycket vara komplext då patienterna har kognitiv svikt och
en förmyndare kan behöva ge samtycke åt deltagaren. Godkännande av en
förmyndare får dock endast ske om forskningen inte innebär en risk för skada eller
obehag för forskningspersonen (SFS 2003:460).
Helsingforsdeklarationen är en betydelsefull forskningsetisk riktlinje som innehåller
de etiska principerna för alla som medverkar i all medicinsk forskning (Kliniska
Studier Sverige, 2017). En grundregel är att individens omvårdnad alltid ska gå före
de vetenskapliga och samhälleliga intressen som forskningen kan ge och att samtycke
måste erhållas av alla deltagarna i studien. Om det inte är möjligt så ska forskningen
bli godkänt av en etisk kommité för att få genomföras (Kliniska Studier Sverige,
2017).

Resultat
Tolv resultatartiklar användes varav nio kvalitativa och tre kvantitativa.
Resultatartiklarna är skrivna i USA (4), Kanada (2), Australien (2), Storbritannien (1),
Nederländerna (1), Schweiz (1) och Norge (1). Ett tema med tillhörande subteman
utarbetades utifrån analysen av resultatartiklarna: Humor i omvårdnad vid demens
bevarar vårdtagarens unika människovärde. Subteman till temat var: Humor stärker
kommunikation och relation mellan demenssjuk och vårdare, Humor främjar positiva
känslor, Humor underlättar anpassning till den nya situationen som demens innebär
och Humor lyfter fram det personliga och individuella.
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Humor i omvårdnad vid demens bevarar vårdtagarens unika
människovärde
Genom att humor stärker kommunikationen och relationen mellan demenssjuk och
vårdare, främjar positiva känslor, underlättar anpassning till den nya situationen som
demens innebär och lyfter fram det personliga och individuella bevaras vårdtagarens
unika människovärde.
Humor stärker kommunikation och relation mellan demenssjuk och vårdare
Humorn fungerade allra bäst när den användes mellan personer de dementa hade en
relation med, deras familjemedlemmar, vänner eller supportgrupper (Schneider,
2009). Humor och skratt bidrog till att kunna skapa en trygg, social miljö runt de
dementa (Liptak, et al., 2014). Humorn ökar den positiva kommunikationen mellan
informella vårdare och de med demenssjukdom (Boots, et al., 2015). Humor och
skratt ökar känslan av gemenskap för en person med demens genom att den dementa
får en bekräftelse på att motparten i samtalet lyssnar och håller med (Wilson et al.,
2007). Humor kan också lätta på stämningen i obekväma sociala situationer, till
exempel när ingen håller med den som talar (Liptak, et al., 2014). Ståuppkomik
förbättrade kommunikationen för de dementa genom att förbättra deras sociala
förmåga (Stevens, 2011). Humorn bidrog till förbättrat minne (Stevens, 2011;
Hafford-Letchfield et. al., 2012) och inlärningsförmåga jämfört med innan
humoranvändningen för de med demenssjukdom, vilket förbättrade kommunikationen
(Stevens, 2011). Skrattet i sig självt kunde användas av den dementa till att betona
något viktigt i konversationen med någon annan person (Wilson, et al., 2007). De
dementa, de informella vårdarna och de formella vårdarna kunde lära känna varandra
på ett mer naturligt sätt genom att använda humorn (Hafford-Letchfields, 2012).
Humor främjar samspelet mellan de med demens och andra personer runt omkring
dem (Colling, 2004). Humorn förbättrade relationen mellan de formella vårdgivarna
och de med demens samt relationen mellan de formella vårdgivarna och de dementas
familjemedlemmar (Schneider, 2009; Hafford-Letchfields, 2012).
Humor främjar positiva känslor
Humorn bidrog till mer skratt, (Person & Hanssen, 2015; Stevens, 2011) ökad glädje,
nöje (Person & Hanssen, 2015), lycka och nöjdsamhet (Hafford-Letchfield et. al.,
2012). En minskning av agiterat beteende, en ökning av positivt beteende och
minskning av varaktigheten av olika sinnesstämningar som oro, ilska och ledsamhet
var ett resultat av humoranvändning (Low et al., 2014). Minskning av agitation och
ökning av lycka var ett resultat som kvarstod, en tid efter humorterapin avslutades
(Low et. al., 2014). En minskning av passivitet uppstod hos de med demens efter
humoranvändning (Colling, 2004). Humor och skratt visade sig bidra till att de med
demens lättare kunde hantera sin sjukdom (Liptak et. al., 2014). Ståuppkomik ökade
självkänslan för de med demens (Stevens, 2011). De med demens kunde leva i nuet
när humor användes (Hafford-Letchfield et. al., 2012). Förbättrat välmående (Boots,
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et. al., 2015) och ökad livskvalité var också ett resultat, dock visade inte humor öka
livskvalitén en tid efter humoranvändningen hade använts (Walter, et. al., 2006). I
studien av Mak och Sörensen (2017) visade sig olika typer av humoranvändning ha
olika effekter på de med demens. Adaptiv humor, den positiva, upplyftande och
relationsstärkande humorn, visade sig öka känslan av meningen med livet, medan det
inte finns något samband mellan maladaptiv, aggressiv eller självförlöjligande humor
och meningen med livet (Mak & Sörensen, 2017). I samma studie visade de sig att de
som använder humor för att roa andra och lyfta sig själv kände en ökning av
meningen med livet, medans de som förminskade sig själva eller andra inte gjorde det
(Mak & Sörensen, 2017). Humor visade sig ge både informella (anhörig-) och
formella vårdare en känsla av lycka och nöjdsamhet (Hafford-Letchfield, et. al.,
2012).
Humor underlättar anpassning till den nya situationen som demens innebär
En ökad acceptans av sjukdomen uppstod, vilket bidrog till att de med
demenssjukdom kunde njuta av den återstående delen av deras liv (Werezak, 2003).
De informella vårdarna upplevde att de lättare kunde fokusera på de positiva delarna
av att vårda sina anhöriga med demens (Boots, et. al., 2015) och att humor bidrog till
en lättsammare känsla i tunga situationer i vårdandet (Schneider, 2009). Ett liknande
resultat framkom från artikeln skriven av Boots, et. al. (2015) där humorn bidrog till
att sjukdomens negativa påverkan på de informella vårdarna minskade. Ett ökat
självförtroende var också en positiv effekt av humoranvändning för de informella
vårdarna (Boots, et. al., 2015). Humorn användes som en copingstrategi av de
informella vårdarna när de vårdade sina anhöriga med demens (Schneider, 2009) och
de upplevde ökat välmående vid humoranvändning (Boots, et. al., 2015). Humor och
skratt användes för att de informella vårdarna lättare skulle kunna handskas med olika
situationer som uppkom i vårdandet (Liptak et al., 2014).
Humor lyfter fram det personliga och individuella
Den största källan till humor för de med demens, var deras minnen och erfarenheter
de hade fått från livet de levt (Schneider, 2009). De informella vårdarnas
humoranvändning påverkades av deras syn på livet, deras öppenhet kring demens,
deras identifikation av humor som en copingstrategi samt deras egen uppfostran
(Schneider, 2009). Humor kan användas och hittas i de vårdande situationerna
(Schneider, 2009). De informella vårdarna ansåg att humorn kunde användas ihop
med de dementa men inte borde användas på bekostnad av dem (Schneider, 2009).
Den adaptiva humorn, den positiva, upplyftande och relationsstärkande humorn,
användes oftare av de med demens än den maladaptiva humorn, den aggressiva,
förnedrande, relationshämmande och självförlöjligande humorn (Mak & Sörensen,
2017). De informella vårdarna kunde använda humor i sin vård av de dementa men
ansåg att användningen måste ske vid rätt tidpunkt, handla om rätt ämne och
användas inför rätt personer (Schneider, 2009). Humorn är olika effektiv och
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anpassas, beroende på vem den användes mellan och är därmed personbunden
(Schneider, 2009).

Diskussion
Metoddiskussion
I ett första steg för att kvalitetssäkra litteraturstudien beaktades gällande regler och
riktlinjer för skapande av examensarbete vid aktuellt lärosäte. Ett ytterligare steg för
kvalitetssäkring var att bearbeta angiven kurslitteratur för att få en djupare insikt i
skrivprocessens tillvägagångssätt (Wallengren & Henricson, 2012). En loggbok
fördes under hela skrivprocessen för att kritiskt granska uppkomna tankar, en process
som styrker studiens trovärdighet (Henricson, 2012). En svaghet skulle kunna vara
författarnas förförståelse och livserfarenheter för ämnet. Under skrivprocessen har
författarna strävat efter att bibehålla ett öppet förhållningssätt till forskningsfältet och
reflekterat över förförståelsens eventuella inverkan på examensarbetet (Henricson &
Billhult, 2012).
Fem databaser (Cinahl, PubMed, PsycINFO, SveMed+ och MEDLINE) med
omvårdnadsfokus valdes att användas för att få träffar på artiklar som är relevanta för
studiens syfte. Antalet databaser valdes för att minska risken att missa potentiella
resultatartiklar (Östlundh, 2017). En systematisk sökning utfördes genom att söka
med samma begrepp i alla databaser för att öka tillförlitligheten (Rosén, 2012).
Sökningen gjordes med begrepp som valdes utifrån studiens syfte. Booleska
operatorerna “AND” och “OR” användes för att inkludera studier, som använde
antingen båda sökorden eller någon utav dem (Forsberg & Wengström, 2015). För att
sökningen inte skulle bli övermäktig men relevanta träffar inte skulle missas användes
det booleska operatorerna AND och OR. Operatorn OR användes först för att bredda
sökningen och sedan användes operatorn AND för att avsmalna och precisera
sökningen (Karlsson, 2012). I de olika databaserna finns det förslag på söksträngar
som framkommer när man skriver in ett begrepp (Karlsson, 2012). När begreppet
dementia skrevs rekommenderade databaserna begreppet Alzheimers. När begreppet
Humor skrevs rekommenderade databaserna en söksträng med följande begrepp,
humour, comedy, laughter och jokes. Rekommendationerna användes i
litteraturstudiens sökning.
MeSH-termer valdes att inte användas då det blev ett snävare antal träffar och risken
att missa relevanta artiklar ökade. Trunkering användes inte eftersom de
rekommenderade söksträngarna inte hade trunkeringar. Sökningen gjordes inte med
begränsningen qual* eftersom det inte finns ett tillräckligt stort forskningsfält inom
humor och demens och ytterligare begränsningar ville inte vidtas. Kvalitativa studier
bygger på ett induktivt förhållningssätt och studerar fenomen, vilket passar den här
studiens syfte (Henricson & Billhult, 2012). Med rekommendation i Forsberg och
Wengström (2015) inkluderades mestadels kvalitativa artiklar. Dock exkluderades
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inte kvantitativa artiklar då det inte finns mycket forskning inom området och det
visade sig finnas användbart resultat i de kvantitativa artiklarna som svarade till
syftet. Artiklar valdes att inkluderas med en tidsintervall från 2008 till 2018, för att
humor som omvårdnad är ett relativt nytt fenomen. Tidsbegränsningen visade sig vara
för snäv och en ytterligare sökning gjordes med ytterligare fem års forskning, från
2003-2007. Vi har inte gjort en språkbegränsning eftersom vi bemästrar svenska,
engelska, danska och norska. Träffar på artiklar med språk utöver dessa var få och
kunde exkluderas manuellt. Inga svenskspråkiga resultatartiklar inkluderades för att
sådana inte framkom i sökningarna. Dessutom är de flesta vetenskapliga artiklarna
publicerade på engelska (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna diskuterade
artiklarnas resultat gemensamt vilket minskar risken för feltolkningar som kan uppstå
på grund av att artiklarna är skrivna på engelska (Wallengren & Henricson, 2012).
Avgränsningen till peer review valdes i denna studie för att få träffar på granskade
vetenskapliga artiklar. Denna begränsning ökar kvaliteten på de inkluderade artiklarna
(Karlsson, 2012).
Granskning av artiklarna gjordes av båda författarna till litteraturstudien. En
inklusionskriterie var att studierna skulle vara godkända av en etisk kommitte eller
där författarna har gjort noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström,
2015). För att kvalitetsgranska artiklarna användes Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall, 11 av 12 inkluderade artiklar uppnådde grad I eller II vilket ökar
trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). En artikel med grad tre enligt
Carlsson och Eiman (2003) inkluderades eftersom den var vetenskaplig och svarade
till studiens syfte. Carlsson och Eiman (2003) är en subjektiv bedömningsmall och
kan därför beroende på vem som granskar artiklarna ge olika utfall. Granskningarna
gjordes av samtliga författare till litteraturstudien för att öka pålitligheten (Wallengren
& Henricson, 2012). Fyra av artiklarna som inkluderades i denna litteraturstudie har
enbart en författare (Colling, Hafford-Letchfield, Schneider & Stevens). Det kan
tyckas minska studiens pålitlighet. Anledningen till att dessa studier inkluderades var
för att artiklarna klassades som grad I eller II enligt Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall och ansågs därför pålitliga. Dessutom är forskning om humor och
demens ett smalt forskningsområde därför inkluderades alla artiklar som svarade mot
syftet oavsett om det fanns en författare eller om bedömningen enligt Carlsson och
Eiman (2003) inte var över grad II.
Databearbetningen gjordes av författarna enskilt för att sedan gemensamt diskutera
resultaten i artiklarna för att stärka pålitligheten i denna studie (Wallengren &
Henricson, 2012). Tillsammans kom författarna till denna studie fram till ett tema och
subteman. Resultatet i denna studie omformulerades och ändrades i takt med att
författarna läste igenom resultaten i resultatartiklarna ett flertal gånger både
individuellt och tillsammans. De artiklar som valdes att inkluderas i denna studie är
fyra gjorda i USA, två i Kanada, två i Australien, en i Storbritannien, en i
Nederländerna, en i Schweiz och en i Norge. De flesta av dessa länder har liknande
samhällsstrukturer och vårdsystem som Sverige. Sverige är uppbyggt på liknande sätt
12

och därför är studierna från de länderna överförbara till Sverige. Överförbarheten kan
dock vara begränsad när det kommer till länder där det råder en annan kultur kring
humor och demens. Att resultaten från studierna hade många likheter upplevs också
vara en bestyrkande faktor. Under skrivprocessen har handledare och andra
studerande läst denna litteraturstudie och gett konstruktiv kritik. Det ökar
innehållsvaliditeten, trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten i detta
examensarbete (Wallengren & Henricson, 2012).
Resultatdiskussion
Examensarbetets syfte var att belysa humorns betydelse vid demenssjukdom, ur de
demenssjukas, informella och formella vårdgivares perspektiv. Detta syfte besvarades
av de valda resultatartiklarna. Resultatartiklarna är skrivna i olika länder världen över
vilket kan påverka resultatet.
Vård av personer med demens ska vara personcentrerad (Socialstyrelsen, 2017),
vilket humor bidrar till då den är individuell och anpassad utifrån varje individ
(Schneiders, 2009). Genom en personcentrerad vård bevaras vårdtagarens unika
människovärde. Examensarbetets resultat kan därför användas för att öka förståelsen
för humoranvändning för vårdpersonal, framförallt sjuksköterskor med
omvårdnadsansvar. En viktig aspekt att ta i beaktning är dock att överhängande
resultat ur vårdgivares perspektiv grundar sig i informella (anhörig-) vårdares
synvinkel och kan därför påverka resultatet då anhöriga har en annan relation till
personen med demens än vårdpersonal har.
Sjuksköterskans ansvarsområden innefattar att lindra lidande, främja hälsa, återställa
hälsa och förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskans
ansvarsområde berörs av resultatet då humor visade sig lindra lidande, främja hälsa
och återställa hälsa genom ökat välbefinnande (Boots, et. al., 2015) och ökad
livskvalite´ (Walter, et. al., 2006). Förbättrad kommunikation (Boots, et al., 2015) och
förbättrade relationer mellan de med demens och deras vårdare (Schneider, 2009;
Hafford-Letchfields, 2012) främjar hälsan för personer med demens. Positiva känslor
som ökad lycka (Hafford-Letchfield et. al., 2012) bidrar även det till att främja hälsan
men också till att lindra lidande då negativa känslor minskade (Low et al., 2014).
Personer med demens upplevde även att de lättare kunde anpassa sig till den nya
situationen demens innebär när humor används genom bland annat att de kunde
acceptera sin sjukdom (Werezak, 2003). Även det kan kopplas till en minskning av
lidande och främjande av hälsan.
Det fanns fördelar med humoranvändningen som kvarstod en tid efter användandet
men även fördelar som enbart uppstod i stunden. En minskning av agitation och
ökning av lycka för personer med demens var en fördel som kvarstod en tid efter
humoranvändningen (Low et. al., 2014). En ökad livskvalité för personer med demens
uppstod endast vid humoranvändningen och fungerade i stunden (Walter, et. al.,
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2006). Personer med demenssjukdom har försämrat minne (SBU, 2017), det kan vara
därför vissa åtgärder inte har en långsiktig effekt. Det kan ändå vara högst relevant att
använda humor i omvårdnaden då målet i vårdandet av personer med demens ofta
handlar om att öka välbefinnande i stunden, relaterat till nedsättningen av
minnesfunktionen.
Humor är inte alltid positiv och kan användas på ett sarkastiskt sätt eller på bekostnad
av andra. Det ansågs vara viktigt för anhörigvårdare att humor inte används på
bekostnad av de med demens (Schneider, 2009). För att sjuksköterskan ska kunna
använda humor måste sjuksköterskan avgöra om patienten är i stånd för användning
av humor, kunna läsa av patientens reaktion till tidigare använd humor och avgöra hur
bra relationen är mellan sjuksköterskan och patienten (Meng et al, 2009). För att
humoranvändningen ska ge god effekt måste det användas vid rätt tidpunkt, handla
om rätt ämne och användas inför rätt personer (Schneider, 2009). Om sjuksköterskan
som använder humor inte har kunskap om hur humor kan och bör användas kan det
därför ha en negativ effekt i omvårdnadssituationer av personer med demens.
Relationen och kommunikationen mellan sjuksköterska och patient blir istället
försämrad och negativa känslor uppstår. Då underlättas inte heller anpassningen till
den nya situationen som demens innebär och det personliga och individuella lyfts inte
fram.
Humoranvändning visade sig påverka omvårdnaden av patienter positivt ur alla
involverades perspektiv, trots detta använder få personer humor i
omvårdnadssituationerna (Olsson, Koch, Backe & Sörensen, 2000). Mer utbildning
inom humoranvändning kan anses vara av vikt. För att kunna utbilda vårdpersonal
krävs vetenskaplig grund, då humoranvändning i omvårdnaden av demens är ett
relativt nytt forskningsområde och därmed inte särskilt beforskat, därför anses det
finnas ett forskningsbehov inom området.
Humor är en alternativ behandling till läkemedel och kan vara av vinst för samhället
då det inte kostar något. Humor kan dessutom användas i alla miljöer då det inte
kräver utomkroppsliga föremål och är därför applicerbart i många situationer inom
omvårdnaden.
Alla resultatartiklarna är antingen godkända av en etisk kommité eller är etiskt
godkänt av styrelsen inom författarnas universitet eller högskola vilket är i enlighet
med Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt i
enlighet med Helsingforsdeklarationen (Kliniska Studier Sverige, 2017). Resultaten i
resultatartiklarna avidentifierades och kodades för att informationen inte skulle kunna
spåras till intervjupersonen och bryter därmed inte svensk lagstiftning som berör
personuppgifter, Personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen GDPR
(Regeringskansliet, 2018). Informerat samtycke gavs av deltagarna i resultatartiklarna
från antingen de med demenssjukdom eller en förmyndare vilket även de är i enlighet
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med Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt i
enlighet med Helsingforsdeklarationen (Kliniska Studier Sverige, 2017).

Konklusion och implikation
Syftet var att belysa humorns betydelse vid demenssjukdom, ur vårdtagares,
informella och formella vårdgivares perspektiv. Humor visade sig bidra till positiva
fysiska, psykiska och sociala reaktioner för personer med demenssjukdom. Även
informella- och formella vårdare visade sig dra nytta av att använda humor både
kommunikativt och för deras välmående. Då befolkningen blir allt äldre och fler
personer förväntas insjukna i demenssjukdom krävs det att sjuksköterskan har
kunskap om olika verktyg som kan användas i omvårdnaden av personer med
demens. Humor har visat sig vara användbar, dock behövs det ytterligare forskning då
forskningen är begränsad. Det krävs mer forskning som är förankrad till svensk vård
för att kunna mäta användbarheten i Sverige. Det behövs även mer forskning om
humorns betydelse för formella vårdgivare. För att kunna använda humor i utbildning
och inom hälso- och sjukvård behövs det forskas fram riktlinjer och lathundar i hur
humor kan användas i omvårdnad, detta för att lättare kunna utbilda vårdpersonal och
applicera forskning i omvårdnaden av de med demenssjukdom.
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Alzheimers

Humor
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Comedy

Skratt

Laughter

Laughter

Laughter

Laughter

Laughter

Skämt

Jokes

Jokes

Jokes

Jokes

Jokes

BILAGA B

Tabell 2: Sökhistorik
Datum

Databas

2018-10-08

CINAHL

2018-10-09

PubMed

2018-10-09

PsycINFO

2018-10-30

CINAHL

Sökord/Limits/
Boolska operatorer
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Limits: Peer review, 2008-2018
(Dementia OR alzheimers) AND
(humor OR humour OR comedy OR
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abstrakt

Granskade
artiklar
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artiklar
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7

0

0
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94 (12
dubbl.)

2

2

18

18

4
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Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1

Referens

Boots, L. M. M., Wolfs, C. A. G., Verhey F. R. J., Kempen, G. I. J. M. & E. de Vugt, M. (2015).
Qualitative study on needs and wishes of early-stage dementia caregivers: the paradox between
needing and accepting help. International Psychogeriatrics, 27 (6), 127-937.
doi:10.1017/S1041610214002804

Land
Databas

Nederländerna
CINAHL

Syfte

Syftet var att utforska behov och önskemål samt vårdbehov av patienter med mild demens, för att
maximera fördelarna av potentiella program för personer med mild demens och anpassa
interventioner därefter.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med induktiv ansats.
Innehållsanalys med intervjuer.

Urval

28 stycken anhörigvårdare av patienter med mild och svår demenssjukdom.

Datainsamling

Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes med deltagarna som baserades på en semistrukturerad
guide. Intervjuerna filmades och fältnoteringar noterades. Intervjuerna varade i cirka 20 minuter
vardera. “Context-mapping approach” användes under intervjuerna, detta tillvägagångssätt utgår
ifrån kontexten/sammanhanget i situationen och inte enbart känslorna kring en situation. Både
patienter med mildare grad av demenssjukdom och patienter med svårare grad av demenssjukdom
samt alla patienternas anhörigvårdare inkluderades i studien för att kunna jämföra vårdbehovet
mellan de olika stadierna av sjukdomen.

Dataanalys

En induktiv innehållsanalys utfördes för att analysera data. Filmerna som spelats in
transkriberades ord för ord och analyserades sedan tillsammans med fältnoteringarna och contextmapping materialet, på så vis användes triangulering. Denna analys gjordes genom att använda en
programvara för kvalitativa analyser, ATLAS.ti (version 7.0.), och gjordes individuellt av två olika
forskare. Genom resonemang och konstant jämförelse uppstod vanliga teman och kategorier.
Koder tillämpades för att beskriva alla aspekter av innehållet. Koder som syftade till samma
fenomen grupperades till kategorier som sedan grupperades vidare.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Humorn bidrog till ett ökat självförtroende för anhörigvårdare. Det ökade också positiv
kommunikation mellan anhörigvårdarna och patienterna. Humorn bidrog även till att sjukdomens
negativa påverkan minskade för anhörigvårdarna. Anhörigvårdarna kunde lättare fokusera på
fördelarna med att vårda sina anhöriga istället för att fokusera på nackdelarna i vårdandet.
Slutligen bidrog det till förbättrat välmående för både patienterna och deras anhörigvårdare.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 86% (grad I-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod.
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Artikel 2

Referens

Colling, K. B. (2004). Caregiver interventions for passive behaviors in dementia: links to the NDB
model. Aging & Mental Health, 8 (2), 117-125. doi: online/04/020117-09

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Syftet med studien var att beskriva hur erfarenheterna av passivitet var för vårdgivare och de med
Alzheimer som har passivitet som symtom, faktorer som har utlöst de passiva beteendena,
vårdgivarnas gensvar som bidrar till engagemang samt deras gensvar som ökar passiviteten, så väl
som aktiviteter som vårdgivarna har börjat utföra under den senaste månaden som har reducerat
passiva beteeenden hos personer med demens.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med induktiv ansats.
Innehållsanalys.

Urval

50 stycken vårdgivare för personer med mild, måttlig eller svår demens där vårdarna har fyllt i
vårdgivarversionen av PDS (Passivity in Dementia Scale).

Datainsamling

Intervjuer ägde rum i hemliknande miljöer. Intervjuerna varade i 20-30 minuter och utfördes av
forskaren och forskarens assistent som var en sjuksköterskestudent. Sjuksköterskestudenten skrev
ner svaren på ett papper för hand. Öppna frågor ställdes och vid behov av ytterligare information
ställdes utvecklande och klargörande frågor.

Dataanalys

Dem handskrivna intervjuerna transkriberades och analyserades med steg från Colaizziś
Phenomenological Thematic Extraction. Deskriptionerna lästes och signifikanta utlåtanden
listades Dessa analyserades sedan och utlåtande och meningar formulerades som delades in i olika
teman. Deskriptiv statistik användes i analysen.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Humor visade sig främja samspelet mellan de med demenssjukdom och andra personer. Det
visade sig även ha en positiv effekt på de personer med demens som har passivitet som symtom.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 73% (grad II-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod.
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Artikel 3

Referens

Hafford-Letchfield, T. (2012). Funny things happen at the grange: Introducing comedy activities
in day services to older people with dementia - innovative practice. SAGE Journals , 12 (6), 840852. doi: 10.1177/1471301212454357

Land
Databas

Storbritannien
PsycINFO

Syfte

Syftet var att beskriva resultat som framkom när komiska aktiviteter introducerades för personer
med demens.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med induktiv ansats.
Innehållsanalys med workshops.

Urval

12 vårdtagare, fyra anhörigvårdare, åtta formella vårdgivare på dagcentret, två komeditränare, en
projektledare och en som var tekniskt ansvarig.

Datainsamling

Fyra stycken workshops under fyra veckor, samma dag och tid varje vecka. Varje workshop
varade mellan två och tre timmar. Varje workshop filmades och fotades. Efter varje workshop så
hölls en diskussion mellan alla deltagare med hjälp av ett reflektionsverktyg som projektet
tillhandahöll och denna diskussion filmades också.

Dataanalys

Dataanalysen gjordes genom att projektledaren tillsammans med projektteamet gick igenom cirka
sex timmars filminspelningar och utifrån detta utvärderade och diskuterade fram resultaten i
projektet. Utvärderingen baserades på intrycken av det sedda filminspelningarna, gjorda
noteringar och observationer under projektets gång och upplevelser och direkt feedback från
deltagarna.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Deltagarna med demenssjukdom drog nytta av att kunna leva i stunden vid humoranvändning.
Relationerna förbättrades även mellan anhörigvårdare, patienterna samt de formella vårdare som
arbetade där. Alla deltagare kunde även lära känna varandra på ett mer naturligt sätt. En
vårdtagare som tidigare haft svårt att minnas personer frågade efter en utav komeditränarna vid
flera tillfällen både under och efter workshopen, efter att dem hade delat humoristiska situationer
tillsammans. Både de formella vårdgivarna på dagcentret och anhörigvårdarna ansåg att humor
gav både vårdtagarna och vårdgivarna lycka och en känsla av nöjdhet i stunden.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 81% (grad I-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod.
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Artikel 4

Referens

Liptak, A., Tate, J., Flatt, J., Oakley, M. A. & Lingler, J. (2014). Humor and laughter in persons
with cognitive impairment and their caregivers. Journal of holistic nursing, 32 (1), 25-34.
doi:10.1177/0898010113500075

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Syftet var att beskriva humor och skratt hos personer med kognitiv funktionsnedsättning och
vårdgivare som återberättar en gemensam erfarenhet i en fokusgrupp.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med induktiv ansats.
Innehållsanalys med användning av intervjuer.

Urval

Tjugo personer deltog i studien. Personer med kognitiv funktionsnedsättning och deras vårdgivare.
För att delta i studien var personerna tvugna att kunna ta sig till museet samt de som hade fysiska
möjligheter att delta i aktiviteter dvs. promenera. Mer än hälften av deltagarna var kvinnor. ⅓ av
deltagarna var Afro-amerikanska och de övriga var kaukasiska.

Datainsamling

Efter en planerad positiv erfarenhet på ett museum blev deltagarna erbjudna att vara med i en
fokusgrupp för att diskutera tankar och känslor som uppstod. Alla sessioner blev ljudinspelade och
sedan transkriberade ord för ord. Fält noteringar noterades även för detaljer rörande kontexten
samt för att klargöra vem rösterna i inspelningen tillhör. Fokusgrupp-sessionerna varade i 32
minuter i genomsnitt. Transkripterna överfördes till en kvalitativ programvara (ATLAS.ti, Version
6.2).

Dataanalys

Dataanalysen gjordes genom konventionell innehållsanalys. Ord, fraser och episoder av humor
och skratt användes för att skapa koder. Dessa koder framkom genom gruppanalyser där konstant
jämförelse gjordes. Definitioner för humor och skratt skapades. Underkategorier för både humor
och skratt skapades sedan för varje kod. För att kunna utveckla analysen lyssnades inspelningarna
igenom flera gånger under kodningen. Analysen gjordes först enskilt av forskarna, sedan
jämfördes dessa och en gemensamt för identifiera gemensamma teman. Flera tillfällen av kodning
användes för att fånga segment av humor och skratt.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Humor och skratt hade en roll i att skapa en trygg social-miljö, att lättare kunna handskas med
situationer och att bättre handskas med sin sjukdom. Skratt och humor användes i obekväma
situationer för att lätta på stämningen som uppstod, exempelvis när ingen höll med den som talar.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 85% (grad I-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod.

BILAGA C

Artikel 5

Referens

Low, L-F. et al. (2014). The Effects of Humor Therapy on Nursing Home Residents Measured
Using Observational Methods: The SMILE Cluster Randomized Trial. JAMDA, 15, 564-569. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2014.03.017

Land
Databas

Australien
CINAHL

Syfte

Syftet var att utvärdera effekterna av humorterapi genom att analysera användningen av
observationsmetoder på rastlöshet och oro, engagemang, positiva beteenden, affekter och
tillfredsställelse.

Metod:
Design

Kvantitativ metod med interventionsstudie.
Experimentell design, randomiserad kontrollerad studie (RCT) med singel-blind-teknik.

Urval

35 stycken äldreboenden med sammanlagt 398 stycken boende inom geografiskt avgränsade
områden. Alla äldreboenden inom de geografiskt avgränsade områdena deltog i studien om de inte
hade fler än 40 boende. För att delta i studien skulle de äldre vara minst 50 år, varit boende på
äldreboendet i minst 3 månader innan studien startade och inte planerade att flytta inom 6 månader
samt inte ha ett utåtagerande beteende, svåra kommunikationsbesvär och har en god man som kan
godkänna deras medverkan. De skulle inte heller vara rädda för främlingar eller clowner. Endast
de boende som var behöriga och bodde på de äldreboenden som blev invalda i studien fick delta.
Ett krav var även att ansvarig på boendet accepterade användning av humorterapi på boendet.

Datainsamling

Datainsamlingen skedde vid tre tillfällen och dessa var i startveckan, mitt i studien (efter 13
veckor) och uppföljningsveckan (efter ytterligare 13 veckor). Deltagarna i studien delades
slumpmässigt upp i en interventionsgrupp (189 stycken) som fick humorterapi och i en
kontrollgrupp (209 stycken) som fick vanlig vård. Ett observationsverktyg användes för att
registrera data till studien, BEAM, genom intervju-baserade 10 minuterssessioner.

Dataanalys

Beräkningar av standardvärdenas analyser och de demografiska analyserna gjordes med hjälp av
SPSS programvara (IBM SPSS Statistics, IBM Corporation, Chicago, IL). Den longitudinella
modellen gjordes med hjälp av SAS (SAS Institute, Inc, Cary, NC). Standardvärdenas utmärkande
skillnader och beräknade resultat mellan grupperna granskade genom att forskarna använde t-test,
x2- test och Mann-Whitney U-test som ansågs lämpligast för användning i studien.

Bortfall

De geografiskt avgränsade områdena med mer än 40 stycken boende exkluderades. Det
framkommer ej antal.

Slutsats

Humorterapi visade en signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen där
positivt beteende ökade i varaktighet och en minskning av agiterat beteende av de i
interventionsgruppen. Varaktigheten av olika sinnesstämningar minskade också i
interventionsgruppen som ilska, oro, ledsamhet och lycka. Det visade även att
interventionsgruppen i uppföljningsveckan fortfarande hade en minskning av agitation och ökning
av lycka jämfört med kontrollgruppen.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 85% (grad I-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ metod.

BILAGA C

Artikel 6

Referens

Mak, W. & Sörensen, S. (2017). Are humor styles of people with dementia linked to greater
purpose in life?. Gerontologist, 58 (5), 835-842. doi:10.1093/geront/gnx207

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Syftet var att undersöka relationen mellan humorstilar och mening med livet för personer med
mild till måttlig demens.

Metod:
Design

Kvantitativ metod med multipel regression.
Sambandsanalys.

Urval

66 stycken äldre, snittålder på 78 år, med mild till måttlig demens och boende på äldreboende.
Alla deltagare var av kaukasiskt ursprung. Ett krav var att deltagarna skulle kunna språket så väl
att de kan ge informerat samtycke samt fullfölja intervjun.

Datainsamling

Den kognitiva förmågan mättes genom MMSE, meningen med livet mättes även genom en av de
sex underskalor från Ryff´s (1989) Psychological well-being scale och humorstilar mättes genom
en enkät, The humor styles questionnaire. Svaren på dessa enkäter spelades in och varade i cirka
30-40 minuter.

Dataanalys

En tvådimensionell korrelation genomfördes för att bedöma sambandet mellan humor-enkäten och
enkäten som mäter meningen med livet. En regressionsanalys genomfördes för att det kollektiva
sambandet mellan de fyra humor stilarna och meningen med livet. En hierarkisk linjär regression
användes för att utvärdera det olika humorstilarnas (hierarchical linear regression) påverkan på
meningen med livet.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Adaptive humor (positiv, upplyftande och relationsstärkande) användes mer än maladaptive
humor (aggressiv, förnedrande, relationshämmande och självförlöjligande) av deltagarna i studien.
Inom adaptive humor finns det två sorters humor affiliative humor (främjar positiva, sociala
relationer) och self-enhancing humor (främjar självet utan att vara på bekostnad av andra). Det
visade sig finnas en korrelation mellan affiliative humor och self-enhancing humor och ökad
mening med livet. Det finns ingen korrelation mellan ökad mening med livet och aggressiv eller
självförlöjligande humor. De som använder humor för att roa andra och lyfta sig själv upplevde
alltså ökad mening med livet och de som förminskade sig själv eller andra gjorde det inte. De som
kände högst mening med livet var de som använde adaptiv humor.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 79% (grad II-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ metod.

BILAGA C

Artikel 7

Referens

Person, M. & Hanssen, I. (2015). Joy, happiness, and humor in dementia care: a qualitative study.
Creative Nursing, 21, 47-52. doi:10.1891/1078-4535.21.1.47

Land
Databas

Norge
CINAHL

Syfte

Syftet är att lära sig mer om aspekten glädje i förhållande till demenssjukdom.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med induktiv ansats.
Hermeneutisk studie med intervjuer och en litteratursökning.

Urval

Sex familjemedlemmar till personer med allvarlig demens som bor i tre olika äldreboenden.
Huvudansvarig sjuksköterska på de olika äldreboenden valde ut familjemedlemmar till studien
som hade kontinuerlig kontakt med deras anhörig och hade en god relation till dem.

Datainsamling

Intervjuer gjordes med sex familjemedlemmar till personer med svår demenssjukdom. Dessa
intervjuer varade i 20-50 minuter och gjordes elektroniskt, dessa dialoger spelades även in.
Uppföljning och spegling användes för att klargöra och verifiera uttalanden. Sedan gjordes en
litteratursökning i medicinska databaser där artiklar om lycka/glädje och demens valdes ut.

Dataanalys

Det första steget var att intervjuerna transkriberades ord för ord av den första forskaren. Ett
Hermeneutiskt tillvägagångssätt användes och denna text lästes om i flera omgångar av forskarna
som sökte efter en djupare underförståelse genom en cirkulär hermeneutisk dialog med både de
intervjuade texterna och den sökta litteraturen.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Delade stunder av humor skapade ökad glädje, nöje och skratt för de med demenssjukdom.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 83% (grad I-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod.

BILAGA C

Artikel 8

Referens

Schneider, M. A. (2009). Humor as a coping strategy for adult-child caregivers of individuals with
Alzheimer’s disease. Geriatric Nursing, 30 (6), 397-408. doi:10.1016/j.gerinurse.2009.09.004

Land
Databas

Kanada
CINAHL

Syfte

Syftet var att få en ökad förståelse av erfarenheten av vuxna barn som vårdar sina föräldrar med
fokus på humor som en copingstrategi i omvårdnadssituationer.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med induktiv ansats.
Fenomenologisk metod med intervjuer.

Urval

Urvalskriterier var: barn till en person med Demenssjukdom, mellan 30-60 år gammal och förser
föräldern med någon form av vård minst två gånger i veckan. Sex vuxna barn medverkade, fem
kvinnor och en man.

Datainsamling

Deltagarna besvarade bakgrundsfrågor som forskaren sedan använde för att anpassa de
semistrukturerade intervjuer efter individen. Intervjuerna blev ljudinspelade. En forskar
efterfrågade öppna men utförliga beskrivningar medan en annan forskare sammanställde
fältnoteringar om omständigheterna kring intervjun.

Dataanalys

Innehållsanalys av intervjuerna, fältnoteringar och frågeformulär om bakgrund gjordes genom
användning av “Patton’s method of phenomenological analysis”. Materialet transkriberades ord
för ord för att sedan skickas till deltagarna för kritik. Kritiken användes för att rätta till
informationen sedan fick deltagarna ta del av materialet ännu en gång. Teman mellan de olika
deltagarna sammanställdes och jämfördes genom cross comparison. Minnesanteckningar
noterades under analysen för att hålla reda på teman som uppstår individuellt. Sedan diskuterades
dessa enskilda resultat för att nå konsensus om teman.

Bortfall

Inget bortfall.

Slutsats

Analysen resulterade i fyra huvudteman: 1. Den allmänna erfarenheten av att vara en ung
anhörigvårdare 2. Bestämmande faktorer för effektiviteten av humoranvändning i omvårdnad 3.
Faktorer som bidrar till användning av humor 4. Fördelar med användning av humor.
Humor kan användas som en copingstrategi för anhörigvårdare. Dock finns det kriterier som
måste uppfyllas för att det ska fungera; humorn måste handla om rätt ämne, användas vid rätt
tidpunkt samt användas inför rätt personer. Om det inte är fallet kan det istället vara skadligt.
Patienters erfarenheter och minnen var den största källan till humor. Humorn fungerade
upplyftande för anhörigvårdarna. Det bidrog även till en lättsammare känsla, av den annars tunga
situationen kring demenssjukdom. Humor kunde även hittas i de vårdande situationerna och
användas utifrån de. Det framkom även att de anhöriga inte tyckte att humor fick användas på
bekostnad av de med demenssjukdom. Humorn är personbunden och anpassas utifrån vem det
används mellan. Beroende på vem som delar humorn påverkade hur effektivt det var. Humorn
fungerade bäst i situationer med familj och vänner samt supportgrupper för de med
demenssjukdom. Användningen av humor mellan personer med demens och deras formella
vårdgivare bidrog till en förbättrad relation mellan dem. Men även mellan de formella vårdgivarna
och den demenssjukes familj. Faktorer som påverkade användningen av humor var vårdgivarens
syn på livet, öppenheten kring demens, identifikation av humor som en copingstrategi och
personens uppfostran.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 87% (grad I-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod.

BILAGA C

Artikel 9

Referens

Stevens, J. (2011). Stand up for dementia: Performance, improvisation and stand up comedy as
therapy for people with dementia; a qualitative study. SAGE Journals, 11 (1), 61-73. doi:
10.1177/1471301211418160

Land
Databas

Australien
PsycINFO

Syfte

Studien syftar till att beskriva och undersöka effekten av ett program med ståuppkomik och
improviserad workshop på människor med demenssjukdom i tidigt skede.

Metod:
Design

Kvalitativ design med induktiv ansats.
Grounded theory-metod med användning av intervjuer.

Urval

Personer som på ett eller annat sätt är involverad i ståuppkomiken; personer med demenssjukdom
(15 personer), deras anhörigvårdare, formella vårdgivare samt facilitatorn av ståuppkomiken.

Datainsamling

Workshoparna varade i tre till fyra timmar varje onsdag i åtta veckor, 15 stycken demenssjuka
personer medverkade i dessa workshoparna. Workshoparna spelades in och fältnoteringar skrevs,
dessa granskades sedan. Semistrukturerade intervjuer gjordes sedan via telefon med sex
demenssjuka och sex anhörigvårdare samt en komedi facilitator efter att den sista workshopen
hade genomförts. Varje enskild intervju tog ca 15-20 minuter att genomföra, spelades in och
transkriberades. Observationer gjordes av forskarna, facilitatorn och anhörigvårdarna under hela
projektets gång.

Dataanalys

Datamaterialet analyserades tematiskt. Konstanta mönster och teman blev kategorier.
Dataanalysen gjordes separat av två forskare för att sedan använda de gemensamma kategorierna
för transkription och diskussion.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Studien visade på att ståuppkomiken resulterade i förbättrad/förbättrat minne, inlärning, social
förmåga, kommunikation och ökad självkänsla för de med demenssjukdom. Humor bidrog även
till skratt för alla de demenssjuka som involverades i studien.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 83% (grad I-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod.

BILAGA C

Artikel 10

Referens

Walter, M. et al. (2006). Humour therapy in patients with late-life depression or Alzheimerś
disease: a pilot study. Int J Geriatr Psychiatry, 22, 77-83. doi: 10.1002/gps.1658

Land
Databas

Schweiz
CINAHL

Syfte

Syftet var att undersöka humorterapins påverkan på livskvalité för personer med depression eller
Alzheimers.

Metod:
Design

Kvantitativ metod med statistisk analys.
Tvärsnittsstudie.

Urval

Deltagarna var över 65 år gamla och uppfyllde kriterierna för DSM-IV (bedömningsinstrument
inom psykiatri). Deltagarna hade en demenssjukdom eller en depressiv sjukdom. De med sen
debuterade depression, efter 50 års ålder, deltog. Patienter som hade övrig avvikande biologiska
fynd vid undersökning inför studien exkluderades, även de med andra psykiatriska sjukdomar,
missbruk eller var akut sjuka exkluderades. 26 kvinnor och 14 män deltog i studien.

Datainsamling

Tio personer med depression och tio personer med demens behandlades farmakologiskt och med
humorterapi. De övriga tio demenssjuka och de tio med depression behandlades enbart
farmakologiskt. Gruppen som fick humorterapi fick en timmes terapi en gång varannan vecka.
Samtalsledaren stimulerade humor, leende och skratt genom verbala tekniker.
Deltagarna fick fylla i en skala för att mäta livskvalité, Anamnestic Comparative Self Assessment
Scale (ACSA). Reflektioner kring den upplevda livskvalitén gjordes utifrån svaren och jämfördes
med svar från en grupp med friska studenter.

Dataanalys

Statistisk analys gjorde genom användning av programvaran, SPSS/13.0 för Windows.
Vid beroende variabler användes t-test för tvärsnittsjämförelse.
Man whitney-U-Test användes för gruppjämförelser.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Det finns en korrelation mellan ökad livskvalité och humorterapi för personer med
demenssjukdom men bara för stunden. Det finns ingen långsiktig korrelation mellan humorterapi
och ökad livskvalité.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 83% (grad I-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ metod.

BILAGA C

Artikel 11

Referens

Werezak, L. & Stewart, N. (2003). Learning to live with early stage dementia involved a
continuous process of adjustment that comprised 5 stages. Evidence-Based Nursing, 6, 64. doi:
10.1136/ebn.6.2.64

Land
Databas

Kanada
CINAHL

Syfte

Syftet var att undersöka hur äldre personer lär sig att leva med demens i tidigt skede.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med induktiv ansats.
Grounded theory.

Urval

Män och kvinnor i åldern 61-67 år med demenssjukdom i tidigt skede som bor hemma. Tre
kvinnor och tre män deltog i studien.

Datainsamling

Två semistrukturerade intervjuer per deltagare, mellan en till tre månader mellan första och andra
intervjun gjordes.

Dataanalys

Transkripten från de första intervjuerna analyserades genom konstant jämförelsemetod. Fem
preliminära kategorier identifierades; Medvetenhet: antecedentia, förutsägelse, framträdande,
assimilering och acceptans. Dessa kategorier expanderades och validerades efter den andra
intervjun.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Användning av humor var en faktor som bidrog till acceptans av sjukdomen vilket gör så att de
kan njuta av resterande tid de har kvar.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 63% (grad III-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod.

BILAGA C

Artikel 12

Referens

Wilson, B. T., Müller, N & Damico, J. S. (2007). The use of conversational laughter by an
individual with dementia. Clinical Linguistics & Phonetics, 21 (11-12), 1001-1006. doi:
10.1080/02699200701580175

Land
Databas

USA
CINAHL

Syfte

Syftet var att undersöka skrattets funktionella betydelse under konversationer för en person med
demenssjukdom.

Metod:
Design

Kvalitativ metod med induktiv ansats.
Samtalsanalys.

Urval

Samtalet som analyserades var mellan en 97-årig man med demenssjukdom som bodde på ett
äldreboende och en 21-årig man som läste första året på läkarutbildningen. Dessa två individer
hade träffats vid flera tillfällen i ett års tid innan samtalet ägde rum.

Datainsamling

Samtalet ljudinspelades via en mikrofon på läkarstudentens tröja. Samtycke hade givits av både
patienten och personalen på boendet. Samtalet varade i 40 minuter.

Dataanalys

Konversationen transkriberades och organiserades utifrån vems tur det var att prata. Sedan
lyssnades sedan på för att särskilja beteende av intresse. Skrattet blev identifierat som det
huvudsakliga syftet. Därefter lyssnades ljudinspelningen om och transkripten analyserades tills
alla fall av skratt identifierats. Med den samlade datan gjordes slutligen en analys hur skratt
användes i konversationen.

Bortfall

Inget bortfall.

Slutsats

Humor och skratt användes av personen med demens för att få bekräftelse på att motparten
lyssnade och höll med vilket leder till en känsla av gemenskap. Skratt användes även för att
betona en del av konversationen som var av vikt för personen med demens.

Vetenskaplig
kvalitet

Artikeln uppgår till 78% (grad II-artikel på vetenskaplig kvalitet) enligt Carlssons & Eimans
(2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod.
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