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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkter och hjärnblödningar. 

Stroke ger ofta livslånga men, såsom afasi. Afasi innebär en reducerad förmåga att 

förstå talat/skrivet språk och/eller en reducerad förmåga att uttrycka sig adekvat. För 

att en god och personcentrerad vård ska kunna erbjudas patienter med stroke så är en 

fungerande kommunikation en förutsättning. Syfte: Syftet är att beskriva faktorer 

som påverkar personcentrerad vård och kommunikation mellan sjuksköterskan och 

patienter som drabbats av strokeinducerad afasi. Metod: Studien är en 

litteraturöversikt. Studien är baserad på 15 vetenskapliga artiklar som lästs och 

analyserats och där gemensamma teman identifierats. Resultat: Resultatet visade på 

ett antal strategier som främjade eller försvårade en god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienter som drabbats av strokeinducerad afasi. Dessa strategier 

berörde sju områden: Verbal kommunikation, Icke verbal kommunikation, Att se 

patienten som en kompetent och unik individ, Uppmärksamhet och engagemang, 

Tidsaspekten vid kommunikation med afasidrabbade, Den omgivande miljöns 

betydelse för kommunikationen samt Personalens utbildning och kompetens. 

Konklusion: Det finns inget standardsvar på hur kommunikationen ska gå till, varje 

individ är unik och varje situation kräver sin unika lösning. Dock finns det ett antal 

aspekter och metoder som är betydelsefulla och användbara vid kommunikation med 

afasidrabbade. Dessa används i olika utsträckning inom vården. 
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Abstract 

 

Background: Stroke is a collective term for cerebral infarction and cerebral 

hemorrhage. Stroke often causes lifelong detrimental effects, such as aphasia. 

Aphasia means a reduced ability to understand spoken/written language and/or a 

reduced ability to express oneself adequately. To enable a good and person-centred 

care for the patients, an effective communication is a prerequisite. Aim: The aim of 

this study is to describe the factors that influence the person-centred care and 

communication between the nurse and patients affected by stroke induced aphasia. 

Method: The study is a literature review on bachelor level. The study is based on 15 

scientific articles that have been red and analyzed and where common themes have 

been identified. Result: The results revealed a number of strategies that promoted 

and hindered good communication between the nurse and people affected by stroke 

induced aphasia. These strategies concern seven areas: Verbal communication, Non-

verbal communication, Seeing the patient as a competent and unique individual, 

Attention and involvement, The time aspect of communication with patients with 

aphasia, The importance of the surrounding environment for communication and The 

personnel's education and skills. Conclusion: There is no standard answer to how 

communication shall be achieved, each individual is unique and every situation 

requires a different solution. However, there are a number of aspects and methods 

that are important and useful when communicating with aphasic people. These are 

used to different degrees in health care. 
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1. Introduktion 

I mötet med patienter med afasi så har författarna till denna litteraturöversikt upplevt 

att kommunikationen varit svår och ibland inte fungerat alls. Detta har medfört 

svårigheter att erbjuda en personcentrerad vård. Frustrationen har bitvis varit stor 

både hos patienterna med afasi och författarna till examensarbetet då 

kommunikationen inte fungerat tillfredsställande, trots att viljan till kommunikation 

varit stark från båda parter.  

2. Bakgrund 

I Sverige drabbas omkring 30 000 personer varje år av stroke (Strokeriksförbundet, 

u.å.a). Av dessa får cirka 12 000 personer afasi (Grönberg, 2017). I världen lever 

ungefär 250 miljoner människor med strokerelaterade funktionsnedsättningar 

(Strokeförbundet, u.å.). Bakgrunden i denna litteraturöversikt behandlar ämnena 

Stroke, Strokeinducerad afasi, Lagar och riktlinjer, Personcentrerad vård och 

Kommunikation. Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee tas upp som teoretisk 

referensram 

 

2.1  Stroke 

Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkter och hjärnblödningar, som i sin tur 

har flera underdiagnoser. Ungefär 85% av alla strokeanfall är hjärninfarkter 

(Norrving, 2016). Stroke, som tidigare kallades för slaganfall, innebär att en del av 

hjärnan drabbas av syrebrist och genom det vävnadsdöd. Glukosbrist och ödem är 

andra konsekvenser av stroke, vilket medför att funktioner i hjärnan försämras eller 

helt slås ut. Vilka kroppsliga funktioner som påverkas beror på vilka delar av hjärnan 

som påverkats av stroke (Ericson & Ericson, 2012). Funktionsnedsättningarna kan 

vara både fysiska och kognitiva samt variera stort i allvarlighetsgrad och duration. 

Vanligt är att den som fått en stroke får en ensidig funktionsnedsättning eller 

förlamning (Norrving, 2016). Andra delar av hjärnan är ofta intakta även då de delar 

som styr tal och språkförståelse är skadade (Hillis, 2007). 
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Symtomen vid en stroke varar minst 24 timmar eller leder till döden. Vanliga symtom 

är ensidig pares eller förlamning, känselbortfall, yrsel och illamående. Symtom som 

varar mindre än 24 timmar och ej leder till döden benämns transitorisk ischemisk 

attack (TIA) (Norrving, 2016). 

 

Hur funktionsnedsättningarna efter en stroke ser ut varierar kraftigt mellan individer. 

Ofta påverkas både grov- och finmotoriken. Stroke kan påverka alla essentiella 

funktioner i kroppen, vilket ofta leder till en försämrad livskvalité. Många 

strokedrabbade har obstipation, malnutrition och dysfagi. En annan ofta 

förekommande åkomma vid stroke är neglekt. Det innebär att patienten inte är 

medveten om den ena sidan av sin kropp eller om händelser och människor på den 

funktionsnedsatta sidan. Detta kan leda till att patienten kan lägga handen på en het 

platta utan att förstå eller känna att hen bränner sig, eller att hen inte uppfattar om 

någon står på dess funktionsnedsatta sida och talar till dem (Strokeriksförbundet, 

u.å.b).  

 

2.2  Strokeinducerad afasi 

Afasi är ett samlingsbegrepp för en reducerad förmåga att förstå talat och/eller skrivet 

språk och för en reducerad förmåga att uttrycka sig adekvat. Orsaken till afasi är 

skador på de områden i hjärnan som behandlar språkliga förmågor. Skador på olika 

språkcentra ger olika typer av afasi (Hillis, 2007). Enligt Engelter et al. (2006) 

drabbas cirka 30 % av de som insjuknar i stroke av afasi. 

 

Afasi kan ta sig många uttryck och se olika ut hos varje individ. I vissa fall förstår 

personen med afasi vad andra säger, men har förlorat förmågan att själv uttrycka sig 

adekvat. I andra fall så har språkförståelseförmågan skadats (Socialstyrelsen, 2009). 

Långa sjok av text kan vara en övermäktig uppgift att ta sig igenom och ta till sig 

(Eide & Eide, 2009).  

 

Några exempel på dysfunktionellt tal som afasi kan medföra är dysprosodi – onormal 

talrytm, betoningar eller satsmelodi, verbal amnesi – att glömma bort ord, och 

neologismer – att byta ut ord mot andra, ofta icke existerande, ord så att talet blir 

obegripligt för den som lyssnar (Hjärnfonden, u.å.). Vid afasi kan de drabbade ha 
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svårt att förstå komplex information eller information i stora mängder. Även 

information som levereras snabbt eller kommer från flera håll samtidigt kan vara svår 

att processa (Eide & Eide, 2009). Oftast påverkas inte intellektet vid en afasi 

(Hjärnfonden, u.å.). 

 

2.3  Lagar och riktlinjer 

De mänskliga rättigheterna stipulerar att alla människor har rätt att få uttrycka sin 

åsikt och att alla människor har ett lika värde. Detta slås fast i Förenta Nationernas 

deklaration över mänskliga rättigheter (Förenta Nationerna [FN], 2014). Svenska 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), slår fast: “Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 

skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet” (2 §).  International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014) framhåller att sjuksköterskan bland annat ska 

verka för att vården ska bedrivas med hänsyn till mänskliga rättigheter, 

personcentrering och patientens egna valmöjligheter. Enligt svensk 

sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad (2010) så har de mänskliga 

rättigheterna och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor en koppling till hur vården ska 

bedrivas. Alla människor ska behandlas lika i sjukvården. Vården ska bedrivas 

personcentrerat och autonomt utifrån varje patients självbestämmanderätt. 

Värdegrunden behandlar även respekt för varje individs värde och integritet. 

Individen som vårdas ska kunna känna trygghet och uppleva respekt. 

 

2.4  Personcentrerad vård 

Centrum för personcentrerad vård, GPCC, definierar personcentrerad vård enligt 

följande: “Enligt personcentrerad vård är patienter personer som är mer än sin 

sjukdom. Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt 

individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir därmed en partner i 

vården“ (GPCC, 2016, första stycket). Personcentrerad vård bygger på ett 

partnerskap mellan patient och vårdpersonal. Patientens egen livsberättelse, dess 

tankar, känslor och livserfarenheter, blir en grund för hur vårdandet ska se ut (GPCC, 

2016). För att en personcentrerad vård ska kunna bedrivas är det viktigt att personalen 

är utbildad och har rätt kompetens. Genom utbildning och erfarenhetsutbyte mellan 
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olika instanser ökas medvetenheten om personcentrerad vård och vårdkvaliteten höjs 

(GPCC, 2015). 

 

Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg och Ekman (2013) beskriver att en 

personcentrerad omvårdnad ger goda resultat gällande många olika aspekter av 

vården. Både objektiva mätningar såsom blodtryck och HbA1c och subjektiva 

mätningar via självskattningsformulär visade på att personcentrerad vård gav ett ökat 

välmående för patienten, vårdkvaliteten ökade och antalet sjukhusdagar minskade. 

Ingen av de ingående studierna i Olsson et al., (2013)s litteraturöversikt visade att 

personcentrerad vård hade några negativa konsekvenser på vården eller patientens 

upplevelse. 

 

2.5  Kommunikation 

Patienter med kommunikationsproblem såsom strokeinducerad afasi kan ha svårt att 

interagera med personer i sin omgivning. Det gäller för interaktioner med alla som 

finns i patientens närhet, inklusive anhöriga och vårdpersonal (Carlsson, Hartelius & 

Saldert, 2014). För att en personcentrering ska vara möjlig är kommunikationen en 

förutsättning (Gaydos, 2005). För att få tillgång till patientens tankar, känslor, åsikter 

och funderingar och kunna tillhandahålla en personcentrerad vård är 

kommunikationen en grund. Genom kommunikation får sjuksköterskan tillgång till 

information om patientens hälsotillstånd, vad som orsakar störst besvär just nu och 

vad som är viktigt i dennes liv (Baggens & Sandén, 2009).  

För en god kommunikation krävs det att deltagarna i en dialog är “här och nu” och 

har samma fokus i dialogen. Det är en förutsättning att kommunikationen fungerar åt 

båda håll för att sjuksköterska och patient ska kunna uppfatta samma verklighet. Då 

patienten ges möjlighet att berätta om hur en situation upplevs kan det minska det 

dåliga måendet och underlätta tillvaron. Det blir till en hjälp för att kunna uthärda 

svåra situationer i livet (Gaydos, 2005). En fungerande kommunikation är en 

förutsättning för att patienten ska kunna fatta ett autonomt beslut gällande sina 

behandlingsalternativ. Detta försvåras om inte alternativen har klargjorts så att 

patienten har förstått (Baggens & Sandén, 2009).  
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Baillie & Gallagher (2011) framhåller att bevarandet av patientens värdighet är god 

vård. Det är viktigt att känna till patientens individuella behov och att sjuksköterskan 

är lyhörd för dessa behov. För att god vård ska kunna ges måste det finnas en 

förståelse för vad god vård innebär för individen. Det gäller även att kunna omsätta 

den förståelsen i praktik. 

Brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient kan göra att vården inte 

blir patientsäker. Patientsäkerheten kan riskeras då vårdgivaren misslyckas i att 

framföra informationen till patienten eller då informationen går fram men missförstås 

(Socialstyrelsen, u.å.). Hemsley och Balandins (2014) visar att för patienter med 

kommunikationshinder är vistelse på sjukhus ofta skrämmande, stressande, 

ansträngande och fylld av svårigheter. Årtionden av forskning kring 

kommunikationsnedsättning har dock ej lett till någon större ansats gällande 

förbättring av kommunikation med denna patientgrupp. 

Enligt Andersson och Fridlund (2002) kan det finnas ett flertal problem i 

kommunikationen med patienter med strokeinducerad afasi. Att få frågor utan att ges 

tillräckligt med tid att svara kan medföra att patienter med afasi känner sig obegåvad. 

Det kan vara svårt att kommunicera då motparten har en nedsatt kommunikativ 

förmåga. Detta kan leda till svårigheter att förstå varandra. Att få strokeinducerad 

afasi kan medföra en krisreaktion. Afasin kan medföra en känsla av att bli 

nedvärderad och osynliggjord av omgivningen relaterat till den nedsatta 

kommunikationsförmågan.  Det här leder ofta till dålig självkänsla och självförakt 

hos den funktionsnedsatta individen. Andersson och Fridlund (2002) framhåller att 

kommunikationsproblem kan innebära ett stort problem för sjuksköterskan i dennes 

arbete. Kommunikationen möjliggör en personcentrerad vård där patienten ges 

möjlighet att vara en delaktig part med egna valmöjligheter och där värdighet och 

integritet kan bibehållas (Baggens & Sandén, 2009). 

 

2.6  Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Travelbee har som kärna i sin teori det mellanmänskliga 

mötet och vad som sker i det mötet. Sjuksköterskan måste ha en förståelse för vad 

det är som händer i mötet mellan två människor för att kunna erbjuda en god vård. 

Varje individ är enligt Travelbee en unik, outbytbar individ med ett enda liv att leva. 
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Detta gör att varje individ kommer ha sin helt egna, unika upplevelse av sjukdom och 

lidande. De grundläggande begreppen i Travelbees teori är människan, mänskliga 

relationer, kommunikationen, mening med livet och lidande (Travelbee, 1971). 

 

Travelbee (1971) hävdar att det alltid finns förutfattade meningar om den andra då 

två människor möts. I det finns risken att sjuksköterskan speglar patienten i andra 

patienter hen har mött och genom det inte ser patienten som en unik individ. I det 

mötet blir kommunikationen en viktig del i att upptäcka och se den unika individen 

bakom en diagnos eller ett tillstånd. Kommunikationen behövs för att förmedla 

tankar och känslor och för att sjuksköterskan ska få en möjlighet att förstå patienten. 

 

3. Problemformulering 

För att kunna följa hälso- och sjukvårdslagen och Svensk Sjuksköterskeförenings 

sammanställda skrifter om hur vård ska bedrivas är en fungerande kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska en förutsättning. Forskning visar att det finns 

kommunikationsproblem mellan sjuksköterskan och patienter med strokeinducerad 

afasi. Därav ses nyttan av att sammanställa forskning kring olika kommunikationssätt 

som sjuksköterskan använder sig av i mötet med patienter. Personcentrering kan vara 

en utmaning vid kommunikationsproblem. Resultatet av detta examensarbete 

kommer kunna användas av personal som arbetar inom vården för att öka kunskapen 

om personcentrerad vård och kommunikation i mötet med patienter med 

strokeinducerad afasi. 

4. Syfte  

Syftet är att beskriva faktorer som påverkar personcentrerad vård och 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter som drabbats av 

strokeinducerad afasi. 
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5. Definition av centrala begrepp 

GPCC:s definition av personcentrerad vård har använts i detta examensarbete.  

 

Begreppen afasidrabbad och patienter med afasi syftar i detta examensarbete till 

patienter med strokeinducerad afasi. 

 

Begreppet kommunikationspartner innebär i detta examensarbete en person som 

kommunicerar med den afasidrabbade. Det kan vara en sjuksköterska, annan 

vårdpersonal, familjemedlem, vän eller någon annan som regelbundet kommunicerar 

med den afasidrabbade. 

 

Begreppet vårdpersonal inkluderar i detta examensarbete all vårdpersonal, såsom 

sjuksköterska, undersköterska och läkare. 

 

Begreppet partnerskap innebär i detta arbete att patienten ses som en likvärdig och 

aktiv part i vården.  

 

6. Metod 

I metoden beskrivs hur arbetet med litteraturöversikten genomförts. 

6.1 Design 

Examensarbetet är en litteraturöversikt som baserats på vetenskapliga artiklar. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) är innebörden av en litteraturöversikt att ge en 

samlad bild av forskningsresultat som publicerats i ämnet. 

 

6.2 Urval 

För artikelsökning har databaserna PubMed och Cinahl använts. MeSH-termer 

(Svensk MeSH, u.å.) har företrädesvis använts vid sökningarna. För att vidga 

sökresultaten användes den booleska termen AND. Även trunkering har använts.  

Vid sökningen av artiklar till examensarbetet har sökorden Stroke, Aphasia, Nurs*, 

Person cent*, Communication, Communication strategies och Interaction använts (se 
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tabell 1). Forskning från 2007 till 2017 har sökts. Inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska samt att artiklarna skulle vara peer reviewed. För att 

verifiera att artiklarna var peer reviewed har tidskrifterna de publicerats i sökts upp i 

Ulrichsweb (http://www.ulrichsweb.com). Artiklarna ska vara granskade av etisk 

kommitté för att inkluderas. 

 

Vid sökning har både kvalitativa studier och mixade studier identifierades som 

intressanta och relevanta utifrån examensarbetets syfte. Mixade studier har både en 

kvalitativ och en kvantitativ ansats. Sekundärsökningar togs fram i PubMeds 

sökverktyg Singel Citation Matches. Två av artiklarna som hittades via Singel 

Citation Matches användes till resultatet i examensarbetet. Ingående artiklar 

redovisas i tabell 2. Efter genomgång av båda författarna till examensarbetet 

exkluderades två artiklar på grund av att de inte granskats av en etisk kommitté och 

en artikel då den var en förstudie till en större studie. 

 

6.3 Värdering av artiklarnas kvalité 

Artiklarna bedömdes enskilt enligt modifierade versioner av mallar hämtade från 

Högskolan Dalarna, utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). Mixade studier har bedömts enligt antingen den kvalitativa eller 

den kvantitativa mallen, beroende på vilken ansats som varit mest framträdande i 

studien. I den kvalitativa mallen innebar >60% ja-svar (>15 poäng) medelgod kvalité 

och >80% ja-svar (>20 poäng) hög kvalité. I den kvantitativa mallen innebar >60% 

ja-svar (>18 poäng) och >80% ja-svar (>24 poäng) hög kvalité (se bilaga 1 och 2).  

Artiklarna inkluderades i examensarbetet då de var av minst medelgod kvalité enligt 

granskningen. 

 

6.4 Tillvägagångssätt  

Sökningar efter artiklar i olika databaser gjordes enskilt utifrån gemensamt 

uppsatta sökkriterier. När artikeln endast fanns tillgänglig med sammanfattning så 

beställdes artikeln i fulltext. Till examensarbetet har litteraturöversikter 

exkluderats. I de fallen då båda författarna till examensarbetet ansåg att artikelns 

rubrik och sammanfattning berörde examensarbetets syfte lästes artikeln av båda. 
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I första urvalet valdes 18 artiklar ut. Dessa bearbetades individuellt och sedan 

bearbetades resultat gemensamt. 

 

Kvalitetsgranskning av aktuella artiklar gjordes först individuellt och sedan 

gemensamt. De enskilda granskningarna lades samman och ett medelvärde 

räknades ut för att bedöma kvalitén. Artiklar med godkänd kvalité enligt 

kvalitetsgranskningen valdes ut.  

 

6.5 Analys och tolkning av data 

Analysen av artiklarnas innehåll gjordes utifrån Friberg (2012). Detta innebar att 

likheter och skillnader identifierades i de ingående artiklarnas olika delar och 

sammanställdes i en litteraturöversikt (Friberg, 2012). Artiklarna lästes först 

individuellt för att identifiera likheter och skillnader i forskningsresultaten utifrån 

examensarbetets syfte. De inkluderade artiklarna lästes ett flertal gånger av båda 

författarna till examensarbetet och huvudteman samt underteman kring 

personcentrering och kommunikation identifierades. Både exempel på fungerande 

strategier och exempel på icke fungerande strategier lyftes fram. Olika aspekter av 

kommunikation, personcentrering och upplevelser presenterades i resultatet.  

 

Olika teman på ämnena personcentrerad vård och kommunikation mellan 

sköterskor/vårdpersonal och patienter med afasi identifierats vid genomläsning och 

färgkodades i de inkluderade artiklarna. Dessa teman användes som grund för 

resultatet. Sedan sammanställdes resultatet i en litteraturöversikt. Inga separata 

analyser gjordes av artiklarna utifrån dess design, utan alla artiklar vägdes mot 

varandra. 

 

6.6 Etiska överväganden 

Då examensarbetet är en litteraturöversikt på grundnivå behövs ingen etikprövning 

göras enligt SFS (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Ambitionen har varit att granska artiklarna objektivt och sanningsenligt. Målet var 

att återge resultatet på ett korrekt sätt i examensarbetet. För att förstå det engelska 

språket på ett korrekt sätt har Engelsk ordbok (2012) använts. När oklarheter har rått 

har författarna till examensarbetet tillsammans diskuterat begrepp och fraser. 
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Det kan vara svårt att få ett informerat samtycke från berörda patientgrupper, vilket 

medför att forskningen måste bedrivas med stor lyhördhet och respekt för individens 

autonomi och integritet. I detta examensarbete har stor vikt lagts vid de ingående 

artiklarnas etiska förhållningssätt och respekt för de individer som har studerats (SFS 

2003:460; Sygeplejerskers Samarbejde i Norden, 2003). 

 

Endast artiklar som godkänts av en etisk kommitté bör användas i litteraturöversikter 

(Polit & Beck, 2008; Helsingforsdeklarationen, 2013). En av artiklarna (Simmons-

Mackie et al., 2007) är inte godkänd av etisk kommitté. I denna studie, som var 

relevant för examensarbetets syfte, studerades inga patienter utan enbart 

vårdpersonal, vilket gjorde att författarna till examensarbetet ändå inkluderade 

studien. Detta då vårdpersonal inte befinner sig i samma utsatta situation som 

afasidrabbade patienter inom vården.  

7. Resultat  

Resultatet bygger på 15 artiklar som publicerats de senaste 10 åren. Elva artiklar hade 

en kvalitativ design och fyra hade en mixad design. Av artiklarna är fyra från Sverige, 

en från Danmark, en från Norge, en från Canada, två från USA, tre från 

Storbritannien och tre från Australien. Sju huvudteman inom områdena 

personcentrerad vård och kommunikation mellan sköterskan och patienter med 

strokeinducerad afasi har identifierats och presenteras i resultatet. Dessa är Verbal 

kommunikation, Icke verbal kommunikation, Att se patienten som en kompetent och 

unik individ, Uppmärksamhet och engagemang, Tidsaspekten vid kommunikation 

med afasidrabbade, Den omgivande miljöns betydelse för kommunikationen samt 

Personalens utbildning och kompetens.  

 

7.1 Verbal kommunikation  

Under huvudtemat Verbal kommunikation har fyra underteman identifierats. Dessa 

är Vem styr samtalet, Svårighet att delta i samtal, Anhöriga som 

kommunikationshjälp samt Samtalets innehåll. 
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7.1.1 Vem styr samtalet 

I kommunikation mellan patient och sjuksköterska var det i en majoritet av fallen 

sjuksköterskan som tog initiativ till samtalen. Hen använde sig i stor utsträckning av 

slutna frågor och styrde samtalsämnena. Samtalet rörde till stor del sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärd hos patienten (Eriksson, Hartelius, & Saldert, 2016; Gordon, 

Ellis-Hill & Ashburn, 2009; Hersh, Godecke, Armstrong, Ciccone & Bernhardt, 

2016).   

 

Många afasidrabbade uppgav att de hade svårt att inleda samtal och uttrycka sig så 

att motparten förstod dem (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander, 2011; Bronken, 

Kirkevold, Martinsen & Kvingne, 2012; Hemsley Werninck & Worrall, 2013). 

Patienter med mild afasi initierade oftare samtal än patienter med grav afasi (Hersh 

et al., 2016). Att utveckla och styra dialoger med sjuksköterskan upplevdes ofta som 

svårt. Sjuksköterskor som var stressande och inte ville förlora kontrollen över 

samtalet försvårade för patienterna att vara en aktiv, drivande part i 

kommunikationen (Hersh et al., 2016). Detta bekräftas av Nyström (2009) som 

framhåller att patienter med afasi är sårbara då deras förmåga att initiera en dialog 

kan vara extremt begränsad. 

 

Flera studier visar hur patienter blev avbrutna eller negligerade av vårdpersonal då 

de försökt kommunicera (Hemsley et al., 2013; Hersh et al., 2016). Om vårdpersonal 

inte anpassade språket och tempot efter den afasidrabbades förmåga att ta till sig 

verbal kommunikation kunde det skapa oro och ilska hos patienten (Hemsley et al., 

2013). Patienter med kommunikationsproblem såsom afasi hade svårare att delta 

aktivt i konversationer och styra samtalet så att det kom att handla om saker som 

patienten ville diskutera. Detta medförde att sjuksköterskan blev en mer aktiv, 

styrande part i samtalet. Kommunikationsproblem vid strokerehabilitering 

resulterade ofta i en asymmetrisk vårdrelation (Bronken, et al., 2012; Gordon et al., 

2009). 

 

7.1.2 Svårighet att delta i samtal 

Då patienter med afasi inte blev inkluderade i samtal med andra ledde det till 

svårigheter att delta i konversationen. Detta kunde resultera i en känsla av 

utanförskap och sorg. Då patienter med afasi inkluderades i kravlösa samtal 



 

12 
 

medförde detta en känsla av att vara sedda och delaktiga (Howe, Worrall & Hickson, 

2008). Många av konversationerna mellan sjuksköterskan och patienten pågick 

samtidigt som omvårdnadsåtgärder utfördes (Eriksson, Forsgren, Hartelius & 

Saldert, 2015; Gordon et al., 2009). Detta gjorde det svårt för afasidrabbade patienter 

att uppfatta och delta i kommunikationen då det upplevdes som svårt att fokusera på 

mer än en sak i taget (Eriksson et al., 2015). Dock kunde samtalen under 

omvårdnaden få patienten att känna trygghet, lugn och en känsla av att vara sedd och 

respekterad, trots strokediagnosen (Nyström, 2009). Patienter med afasi upplevde 

ofta problem med att få kontakt med vårdpersonal när de behövde dem (Hemsley, et 

al., 2013). 

 

Initialt vid svår afasi kunde det vara svårt att kommunicera verbalt. Då kunde 

patienten behöva stöd från den sjuksköterska den kände bäst eller hade högst 

förtroende för att vidareförmedla känslor och tankar till övrig personal. Med tiden 

fick vissa en ökad talförmåga. Då det skedde kunde patienten bli mer självständig i 

sin kommunikation (Bronken et al., 2012). Eriksson et al. (2015) beskriver goda 

resultat av språkträning och Gordon et al. (2009) framhåller vikten av att ge 

språkrehabilitering till patienter efter en stroke för att öka patientens förmåga till 

kommunikation och genom det hens autonomi. 

 

Känslor av frustration, ensamhet och svag identitet drabbade ofta patienter med afasi 

då de upplevde att de förlorat förmågan att delta i naturliga interaktioner (Nyström, 

2009; Paul & Sanders, 2009). Att kunna fortsätta att föra ett samtal även efter 

insjuknande i afasi ansågs vara viktigt (Blom Johansson et al., 2011; Bronken et al., 

2012; Nyström, 2009; Paul & Sanders, 2009). Att ha förmågan och ges utrymme att 

berätta om sitt liv och sina upplevelser bidrog till att återintegreras i samhället, vilket 

ökade välmåendet och livskvalitén (Blom Johansson et al., 2011; Ulatowska et al., 

2013).  

 

7.1.3 Anhöriga som kommunikationshjälp 

Ett hinder för samspel och kommunikation var då den afasidrabbade patienten hade 

svårt att förstå det ämne som behandlades (Hemsley et al., 2013; Paul & Sanders, 

2009). Då sjuksköterskor som bedrev forskning skulle söka samtycke hos patienter 

med afasi för deltagande i studier så valde de i hög utsträckning att involvera 
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anhöriga. Genom anhöriga fick forskningspersonalen värdefull information om den 

afatiskes kommunikationsförmågor och de anhöriga kunde fungera som ombud för 

denne (Jayes & Palmer, 2014).  

Då vårdpersonal uteslöt de afasidrabbades anhöriga från kommunikationen kunde det 

medföra negativa konsekvenser för såväl patient som anhörig. Patienten fråntogs då 

möjligheten att ta till sig och förstå information och hade små eller ingen möjlighet 

att själv uttrycka sina åsikter. Det innebar en risk att viktig information inte 

uppfattades korrekt och inte nådde alla berörda personer då den gavs direkt till den 

afasidrabbade patienten istället för till både patient och anhöriga (Hemsley et al., 

2013). 

Hersh et al. (2016) visar, i motsats till Hemsley et al. (2013) och Jayes & Palmer 

(2014), att en make/makas deltagande i samtal och vård kunde innebära nackdelar 

för den afasidrabbade. Att en anhörig tog över samtalet och gjorde sig till språkrör 

för den afasidrabbade patienten kunde hämma patientens eget deltagande (Hersh et 

al., 2016). Om vårdpersonal pratade över huvudet på patienten gavs inte möjlighet 

att skapa ett partnerskap (Nyström, 2009).  

 

Jensen et al. (2015) stödjer teorin hur överbeskyddande partners kunde “ta över” 

konversationen från afasidrabbade patienten. Att sjuksköterskan talade direkt till 

partnern och inte till patienten själv kunde innebära problem. Frånvaro av partnern 

vid samtal kunde medföra att den afasidrabbade “tvingades” träna på att tala, och 

därmed snabbare förbättrade sitt tal. 

 

7.1.4 Samtalets innehåll 

Då den afasidrabbade gavs möjlighet att välja ämnen att samtala kring gavs hen 

möjlighet att visa vem hen var som individ (Ulatowska et al., 2013). Afasidrabbade 

upplevde att småprat var enkelt medan en djupare konversation ansågs nästan 

omöjlig (Blom Johansson et al., 2011). Att använda sig av humor i dialogen kunde 

uppmuntra afasidrabbade patienter (Hersh et al., 2016; Howe et al., 2008). För flera 

afasidrabbade var konversationerna begränsade till att handla om praktiska 

vardagliga ting, som exempelvis mediciner (Blom Johansson et al., 2011). 

Sköterskan sökte inte alltid samtycke för att utföra omvårdnadsåtgärder, utan 
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åtgärderna inleddes med ett påstående, till exempel “Jag ska ta ditt blodtryck igen!” 

(Hersh et al., 2016). 

 

Tystnad ansågs viktigt för självkänslan hos den afasidrabbade patienten. Det var 

värdefullt att få vara tillsammans i en avslappnad atmosfär utan att behöva 

koncentrera sig på sådant som inte fungerade, såsom verbal kommunikation (Paul & 

Sanders, 2009). Sjuksköterskan tenderade att prata mer ju svårare afatisk patienten 

var. Sjuksköterskan “fyllde ut tystnaden” då patienten inte talade så mycket (Hersh 

et al., 2016).  

7.2  Ickeverbal kommunikation 

Under temat Ickeverbal kommunikation har två underteman identifierats. Dessa är 

Hjälpmedel, bilder och skriven text samt Kroppsspråk. 

 

7.2.1 Hjälpmedel, bilder och skriven text 

De afasidrabbade patienterna använde olika strategier för att kommunicera. 

Strategier och hjälpmedel som användes framgångsrikt var bland annat gester, 

ansiktsuttryck samt papper och penna (Blom Johansson et al., 2011; Eriksson et al., 

2015; Nyström, 2009; Paul & Sanders, 2009; Simmons-Mackie et al., 2007). Att 

medvetet och aktivt studera den som pratade, för att på så sätt ta in både kroppsspråk 

och ord, kunde hjälpa den afasidrabbade att förstå sammanhanget i en 

kommunikation (Paul & Sanders, 2009). Andra hjälpmedel som användes var olika 

tekniska hjälpmedel, som till exempel en MP3-spelare som användes för att spela in 

viktiga samtal som sedan kunde lyssnas på igen. Patienterna bekräftade att 

hjälpmedlen var användbara och nödvändiga för kommunikationen (Blom Johansson 

et al., 2011). Genom användandet av olika hjälpmedel och strategier kunde patientens 

autonomi öka (Simmons-Mackie et al., 2007).  

 

Afasidrabbade kunde uppleva det besvärligt att behöva interagera med andra 

människor. Detta kunde leda till att de avstod från att inhämta information. Skriftlig 

information som inte krävde interaktion med andra underlättade för den 

afasidrabbade (Howe et al., 2008). Att vara kreativ och komma på nya metoder som 
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fungerade för varje unik individ underlättade kommunikationen mellan patient och 

vårdpersonal (Nyström, 2009; Simmons-Mackie et al., 2007).  

 

Kommunikationen och omvårdnaden underlättades med hjälp av skrivna kort med 

stor text på (Nyström, 2009). Även att skriva lappar kunde hjälpa den afasidrabbade 

att kommunicera. Om lappen ignorerades kunde den afasidrabbade tappa 

motivationen att försöka kommunicera på det sättet (Morris, Payne & Lambert, 

2007). Det var värdefullt för personalen att använda sig av strategier och 

kommunikationshjälpmedel för att kunna genomföra samtal med afasidrabbade 

patienter (Blom Johansson et al., 2011).   Det var viktigt att erbjuda olika alternativ 

för kommunikation och olika kommunikationshjälpmedel för att tillmötesgå de 

afasidrabbade patienterna som alla hade olika förutsättningar och behov gällande 

kommunikation (Howe et al., 2008). Bristande samordning och kontinuitet gällande 

användning av tekniska hjälpmedel var något som försvårade kommunikationen med 

afasidrabbade patienter inom vården. Sjuksköterskan tvingades “uppfinna hjulet” 

varje gång hen träffade en ny patient (Jensen et al., 2015). 

 

7.2.2 Kroppsspråk 

Gester och kroppsspråk, som till exempel ansiktsuttryck, användes ofta vid 

kommunikation med afasipatienter. Exempel var att nicka med huvudet för att ge 

jakande svar eller att bekräfta deltagande och interaktion genom ögonkontakt 

(Eriksson et al., 2015; Gordon et al., 2009; Paul & Sanders, 2009). Ögonkontakt 

reducerades ofta då konversationer mellan patienter och sjuksköterskor ofta fördes 

under någon typ av praktisk omvårdnad (Eriksson et al., 2015).  

 

Anhöriga framhöll hur viktigt det var för dem att sjuksköterskan använde samma 

gester och uttryck som de själva gjorde så att språket blev enhetligt för den 

afasidrabbade (Paul & Sanders, 2009). Kommunikationspartners använde ofta gester 

i konversationer med afasidrabbade för att på ett tydligare sätt föra fram sitt budskap 

(Howe et al., 2008). Gester var användbara vid kommunikation, men kunde även bli 

ett hinder om de användes intensivt.  
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7.3  Att se patienten som en kompetent och unik individ 

Varje individ bör ges möjlighet att berätta sin livsberättelse. Detta kräver att det finns 

ett genuint intresse från sjuksköterskans sida att lyssna på berättelsen (Simmons-

Mackie et al., 2007; Ulatowska et al., 2013). Det var vanligt att patienter efter att ha 

drabbats av stroke kände sig rädda eller skräckslagna när de förstod konsekvensen 

av afasin. En trygg och säker omvårdnad och ett bekräftade av patienten som en unik 

individ kunde lindra den psykiska smärta som många upplevde (Nyström, 2009).  Då 

sjuksköterskan stöttade och hjälpte patienten att ge uttryck för de känslor och tankar 

som hen bar på gav detta patienten en känsla av tillfredsställelse. När sjuksköterskan 

gav patienten hela sin uppmärksamhet och interaktionerna endast handlade om 

kommunikation sjuksköterska och patient emellan kunde gemensamma mål och ett 

partnerskap växa fram (Bronken et al., 2012). 

 

Då sjuksköterskor inte uppmärksammade att patienten försökte förmedla något eller 

lyssnade på vad som sades innebar det en situation där patienten fråntogs delar av sin 

autonomi (Hersh et al., 2016). Detta kunde medföra negativa konsekvenser för 

patienten. Exempel på detta var att patienten inte gavs möjlighet att komma till 

toaletten då hen behövde (Hemsley et al., 2013; Morris et al., 2007). 

 

Att vårdpersonal och anhöriga hade tillit till patientens kompetens var viktigt för att 

förebygga isolering och för att få patienten delaktig i vårdrelationen. Det var av 

yttersta vikt att inte låta patienten känna sig exkluderad, isolerad eller alienerad 

(Nyström, 2009). Då sjuksköterskan inte lyssnade på vad patienten ville berätta, utan 

istället ställde inadekvata följdfrågor och bytte samtalsämne så gavs inte patienten 

möjlighet att klargöra för vad hen ville ha sagt (Hemsley et al., 2013). Många 

afasidrabbade beskrev hur kommunikationsproblem hade bidragit till att de förlorat 

en del av sin autonomi (Blom Johansson et al., 2011; Gordon et al., 2009). 

 

Sjuksköterskor och undersköterskor upplevde ofta att kommunikation med 

afasidrabbade patienter var förödmjukande och/eller frustrerande för den 

afasidrabbade (Jensen et al., 2015). Detta stöds av Blom Johansson et al. (2011) som 

beskriver hur afasidrabbade kunde känna sig frustrerade och arga då de upplevde att 

de inte blev tagna på allvar. Det fanns inga standardsvar på hur kommunikationshjälp 
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med afasidrabbade skulle ges. Att använda samma metod för alla individer var inte 

effektivt då varje individ var unik (Blom Johansson et al., 2011). 

 

Patienter med afasi kände sig bekräftade då de uppfattades som tänkande, 

kompetenta individer. Därav sågs vikten av att fortsätta tala till patienten även om 

hen inte kunde svara verbalt (Nyström, 2009). Det fanns ingen mening i att prata 

högre om en afatisk patient inte responderade direkt. Hörseln var det oftast inget fel 

på (Paul & Sanders, 2009). Att bli talad till, även om förmågan att replikera saknades, 

gav patienterna en känsla av och bekräftelse på att de blev inkluderade och delaktiga 

i sin egen vård (Nyström, 2009).  

 

7.4  Uppmärksamhet och engagemang 

En viktig del i interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten var ett aktivt 

lyssnande (Bronken et al., 2012; Paul & Sanders, 2009).  Då sjuksköterskan kopplade 

samman patientens ord, icke kompletta meningar, bilder och gester så kunde hen få 

en förståelse för vad patienten ville förmedla.  Sjuksköterskan ställde frågor, gav 

svar, gissade, tolkade och sammanvägde inhämtad information för att på så sätt få 

fram en hel berättelse. Sedan återberättade sjuksköterskan berättelsen för att se om 

hen uppfattat den korrekt (Bronken et al., 2012). En aktiv koncentration från 

sjuksköterskans sida för att förstå vad patienten ville kommunicera lade en grund för 

partnerskap i vårdrelationen. Detta gjorde det möjligt för patienten att berätta sin 

livshistoria, dela med sig av sina känslor och tankar och vara med och sätta upp mål 

för den egna vården (Bronken et al., 2012). Genom att vårdpersonalen verkligen ville 

förstå patienten så skapades ett förtroende från patientens sida. Ärlighet från 

vårdpersonalens sida upplevdes av patienterna som viktig. Falska påståenden med 

till exempel utlovat tillfrisknande kunde upplevas som otrovärdiga och oärliga 

(Nyström, 2009). 

 

Uppmuntran ledde till att patienter med afasi blev motiverade till att fortsätta prata 

(Nyström, 2009; Paul & Sanders, 2009). Problem kunde uppstå när 

kommunikationspartnern förlorade intresset för samtalet och inte ansträngde sig för 

att förstå. Det hände att kommunikationspartnern helt enkelt lämnade rummet och på 

så vis avslutade samtalet (Blom Johansson et al., 2011). Ibland lämnade 
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vårdpersonalen den afasidrabbade ensam för att öva på att finna ord och tala i lugn 

och ro. Andra förstod dock patientens behov av uppmuntran, hjälp och stöd 

(Nyström, 2009). Då vårdpersonalen inte var engagerad i den vård de utförde så 

kunde de afasidrabbade ifrågasätta personalens människosyn (Morris et al., 2007). 

När sjuksköterskan gav patienten sin fulla uppmärksamhet kunde detta öka 

patientens psykiska välmående och främja återhämtning (Bronken et al., 2012). 

 

7.5   Tidsaspekten vid kommunikation med afasidrabbade 

Under huvudtemat Tidsaspekt vid kommunikation med afasidrabbade har två 

underteman identifierats. Dessa är Sjuksköterskans uppfattning om tidsaspekten vid 

kommunikation och Patientens uppfattning om tidsaspekten vid kommunikation.   

 

7.5.1 Sjuksköterskans uppfattning om tidsaspekten vid kommunikation 

Tid var en nyckel till lyckad kommunikation. Afasidrabbade bör ges gott om tid för 

att kommunicera (Howe et al., 2008; Jensen et al., 2015; Paul & Sanders, 2009; 

Simmons-Mackie et al., 2007). Även Nyström (2009) och Bronken et al. (2012) 

visade att långsamt och tydligt tal främjade god behandling och språkrehabilitering. 

Sjuksköterskor upplevde att kommunikation med afasidrabbade patienter var svårt 

och tog mycket tid i anspråk (Jensen et al., 2015). Detta medför stress för personalen 

(Simmons-Mackie et al., 2007). Tidsbrist var en faktor som gjorde att personalen inte 

satte sig in i och använde de kommunikationshjälpmedel som fanns att tillgå (Jayes 

& Palmer, 2014; Jensen et al., 2015). 

 

En strategi som användes vid kommunikation med afasidrabbade patienter var att 

tala långsamt och att ge patienten gott om tid att replikera. Sjuksköterskorna upplevde 

att kommunikation försvårades då de gång på gång tvingades avbryta samtalen när 

andra mer akuta sysslor krävde deras uppmärksamhet. Det fanns inte möjlighet att ge 

patienterna så mycket uppmärksamhet och tid som var önskvärt (Jensen et al., 2015). 

 

7.5.2 Patientens uppfattning om tidsaspekten vid kommunikation 

Att kommunicera var ofta ansträngande för patienterna. Stor koncentration krävdes 

för att förstå vad som sades och det innebar en stor ansträngning för att kunna tala på 

ett adekvat sätt. Detta gjorde att patienterna efter en stund hade behov av en paus. 
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(Bronken et al., 2012; Paul & Sanders, 2009). Pauser med tystnad i konversationer 

var vanligt i samtal mellan sjuksköterskan och den afasidrabbade. Pauser var viktiga 

för att patienten skulle få möjlighet att mentalt ta in samtalets innehåll och för att 

finna ord och respondera (Blom Johansson et al., 2011; Eriksson et al., 2015; Gordon 

et al., 2009). 

 

Kommunikationspartnerns beteende vid en konversation spelade stor roll för hur den 

afasidrabbade uppfattade samtalet. Då kommunikationspartnern var lugn och talade 

långsamt underlättades samtalet för patienten. Om partnern var stressad och talade 

snabbt blev samtalet svårare att förstå och delta i (Blom Johansson et al., 2011; 

Jensen et al., 2015). Dock kunde ett alltför långsamt tal från kommunikationspartnern 

försvåra för individen med afasi. Grova dialekter hos samtalspartnern kunde även det 

försvåra kommunikationen (Blom Johansson et al., 2011). 

 

Att berätta om svåra händelser krävde mer tid och ansträngning av den afasidrabbade 

än samtal om mindre svåra ämnen (Ulatowska et al., 2013). Det var ofta tidskrävande 

för de afasidrabbade att finna rätt ord. Den afasidrabbade upplevde att 

kommunikationspartnern blev förvirrad då hen inte fick snabb respons i samtalet 

(Nyström, 2009). Tidsbrist var ett hinder i kommunikationen. Det behövdes avsättas 

tid specifikt för samtal kring hur patienten mådde, då dessa typer av samtal sällan 

hanns med annars (Bronken et al., 2012). Patienter kände att vårdpersonal som deltog 

i den dagliga omvårdnaden hade för många arbetsuppgifter att sköta för att hinna med 

de tidskrävande samtalen med de afasidrabbade patienterna. Personalen hann bara 

med den mest grundläggande omvårdnaden (Morris et al., 2007). 

 

7.6  Den omgivande miljöns betydelse för kommunikationen 

Då färre antal patienter deltog i ett samtal underlättade det för den afasidrabbade. Att 

ta bort onödigt ljud i omgivningen främjade en sammanhängande och givande 

konversation (Nyström, 2009). Detta styrks av Blom Johansson et al. (2011) som 

visar på att störande ljud utgjorde ett hinder för kommunikation. Saker och företeelser 

i den omgivande miljön fungerade som stöd och inspiration i samtalet. Det som 

visades i TV-rutan gav uppslag till samtalsämnen och kunde fungera som ett visuellt 

stöd i konversationen (Eriksson et al., 2015; Howe et al., 2008). Att peka på föremål 
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eller människor i omgivningen främjade kommunikationen. Detta kunde underlätta 

för den afasidrabbade att komma ihåg namn på saker och personer (Paul & Sanders, 

2009). 

 

7.7 Personalens utbildning och kompetens 

Vårdpersonalen beskrev hur arbetet med afasidrabbade patienter gav erfarenheten 

som utvecklade dem i deras profession (Morris et al., 2007). Adekvata utbildningar 

hjälpte sjuksköterskor vid interaktion med afasidrabbade patienter (Gordon et al., 

2009; Jayes & Palmer, 2014; Jensen et al., 2015; Simmons-Mackie et al., 2007). 

Utbildning av personalen i att kommunicera med afasidrabbade patienter förbättrade 

i många fall vårdsituationen markant för de afasidrabbade. Personalens ökade 

kunskap och förståelse gav patienterna en större möjlighet till att aktivt delta i sin 

egen vård (Simmons-Mackie et al., 2007). Dock krävdes det regelbunden 

fortbildning och att kontinuerligt jobba med afasidrabbade patienter för att 

kunskaperna skulle hållas levande (Jensen et al., 2015). Brist på utbildning kunde 

innebära att vårdpersonalen inte använde tillgängliga kommunikationshjälpmedel 

(Jayes & Palmer, 2014). 

 

Kommunikationen på strokeavdelningar upplevdes fungera bättre än på andra typer 

av avdelningar. Detta ansågs bero på brist på afasiutbildning på de andra 

avdelningarna. Personalen var även sämre på att ta patientens afasi i beaktande, utan 

fokuserade till stor del på de somatiska problemen (Hemsley et al., 2013). Att delta i 

utbildningar inom ämnet kommunikation med afasidrabbade förändrade och 

förbättrade vårdpersonalens kommunikationsmönster med patienter. Innan 

utbildningen använde sig personalen i stor utsträckning av kroppsspråk, enkelt och 

långsamt tal och pektavlor då de kommunicerade med afasidrabbade patienter. Efter 

utbildningen användes nyss nämnda metoder i mycket mindre utsträckning. De hade 

istället ersatts med bilder och ritade teckningar, skrivna ord och av 

utbildningsspecifika material och tekniker. Personalen upplevde att strategier som att 

ge gott om tid för patienten att svara och att visa tålamod och förståelse minskade 

avsevärt efter utbildningen (Jensen et al., 2015)
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8. Diskussion 

Diskussionsavsnittet innehåller Sammanfattning av huvudresultaten, 

Resultatdiskussion, Metoddiskussion samt Etikdiskussion. 

 

8.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med examensarbetet var att beskriva faktorer som påverkar personcentrerad 

vård och kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter som drabbats av 

strokeinducerad afasi. Resultatet visade på ett antal strategier som främjade och 

försvårade personcentrerad vård och kommunikation mellan sjuksköterskan och 

patienter som drabbats av strokeinducerad afasi. Dessa strategier berörde följande 

huvudteman: Innehåll och deltagare i samtalet, Att vara uppmärksam och engagerad 

i samtalet och att ha ett personcentrerat förhållningssätt, Icke verbal kommunikation, 

Tidsaspekten vid kommunikation, Den omgivande miljön och Utbildning samt 

Kompetens hos sjuksköterska och övrig vårdpersonal.  

 

8.2  Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen innehåller diskussion kring temana Personcentrerad vård, 

Verbal kommunikation, Icke verbala strategier, Tidsaspekten vid kommunikation, 

samt Personalens utbildning och kompetens.  

 

8.2.1 Personcentrerad vård 

Resultatet visar att ett lyhört och respektfullt förhållningssätt till patienter med afasi 

främjar en god kommunikation och en personcentrerad vård. ICNs etiska kod 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014) beskriver att patienter ska ges möjlighet att 

vara med och påverka och besluta om sin egen vård. Detta går hand i hand med att 

bedriva personcentrerad vård. En individanpassad och lyhörd kommunikation är 

enligt författarna till examensarbetet en viktig aspekt för att kunna erbjuda en vård 

som är bra för patienten och som följer de regler och riktlinjer som styr svensk 

sjukvård. 
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Ett flertal patienter vittnar om att det inte längre behandlas lika av sin omgivning 

efter insjuknande i afasi. Självkänsla och självförtroende har ofta försämrats hos 

patienter som drabbats av afasi (Howe et al., 2008; Hemsley et al., 2013; Hersh et 

al., 2016; Nyström, 2009). Det styrks även av Andersson & Fridlund, 2002 och 

Baggens & Sandén, 2009.  Därav blir Travelbees (1971) tankar om att se den unika 

individen bakom en diagnos eller ett tillstånd relevanta. Detta torde innebära att då 

självkänslan är låg hos en individ och ett sökande efter ett “Jag” pågår så är det viktigt 

att bli bekräftad som just ett “jag” och en unik individ av samtalspartnern. 

De flesta individer drabbas inte av kognitiva nedsättningar vid en stroke 

(Hjärnfonden, u.å.). Men även då en stroke inneburit en kognitiv 

funktionsnedsättning får inte detta leda till att individen får ett sämre bemötande eller 

ges en sämre vård. Om så är fallet innebär det ett brott mot Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763).  

Författarna till examensarbetet anser att det behövs konkreta utbildningar för 

sjukvårdspersonal kring hjärnskador och då specifikt afasi, vilket styrks av Hemsley 

et al. (2013). Det är även, enligt författarna till examensarbetet, viktigt med en 

pågående diskussion i det vardagliga arbetet kring människosyn, personcentrering 

och bemötande av patienter med afasi. 

8.2.2 Verbal kommunikation 

Under	 huvudtemat	 Verbal	 kommunikation	 finns	 undertemana	 Anhöriga	 som	

kommunikationshjälp	och	Samtalets	innehåll. 

  
8.2.2.1 Anhöriga	som	kommunikationshjälp 

Många av deltagarna i studierna berättar om att deras partners (ofta hustru/make) 

utgjorde en viktig del i deras strategier för att kunna kommunicera (Hemsley et al., 

2013; Jayes & Palmer, 2014). Två personer som tillbringar mycket tid tillsammans 

under lång tid lär ofta känna varandra väl (Ross, Tod & Clarke, 2015). Den 

kunskapen som den friska partnern besitter om den afasidrabbade individen är ofta 

till stor hjälp då den afasidrabbade på grund av sin kommunikationsnedsättning inte 

längre förmår att uttrycka sig som den kunde förut (Jayes & Palmer, 2014).  
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Le Dorze och Signori (2010) visar att många anhöriga har en önskan om att bli 

involverade och få vara en aktiv part i vårdandet av anhöriga med afasi. Dock har 

sjuksköterskan, enligt författarna till examensarbetet, ett stort ansvar i att bedöma i 

hur stor utsträckning de anhöriga bör involveras i vården. Sjuksköterskan måste alltid 

ställa sig frågan hur patienten vill ha det, för att kunna erbjuda en personcentrerad 

vård.  

 

Hemsley och Balandins (2014) visar att för patienter med kommunikationshinder är 

vistelse på sjukhus ofta skrämmande, stressande, ansträngande och fylld av 

svårigheter. I mötet med sjukvården är ofta den afasidrabbades partner en ovärderlig 

hjälp. Denne får rollen som språkrör och advokat för den afasidrabbade (Hemsley et 

al., 2013; Jayes & Palmer, 2014).  

 

8.2.2.2 Samtalets	innehåll	

Flera studier framhåller hur viktigt det är för patienten att ges möjlighet att berätta 

sin livsberättelse och ge uttryck för sina tankar och känslor (Bronken et al., 2012; 

Simmons-Mackie et al., 2007; Ulatowska et al., 2013). Detta har även beskrivits av 

Baggens och Sandén (2009).  Berättelsen kan handla om vem patienten var innan sin 

stroke, viktiga händelser hen minns, vad hen har för drömmar och visioner, hur hens 

rädslor ser ut och mycket annat. På så sätt får patienten en möjlighet att visa att hen 

är en unik individ. GPCC (2016) styrker det faktum att patientens egna berättelser 

utgör en grund för hur vården bör bedrivas. Travelbee (1971) säger att 

kommunikationen är en viktig del i att kunna förmedla tankar och känslor. 

Kommunikationen gör det möjligt för sjuksköterskan att kunna ta del av patientens 

erfarenheter och känslor. 

Vissa typer av ämnen är lättare för afasidrabbade att tala om. Positiva minnen, 

känslor och upplevelser är lättare att prata om än ämnen som är sorgliga, otäcka eller 

smärtsamma (Ulatowska et al., 2013). Detta kan enligt författarna till examensarbetet 

vara värt att ha i beaktande i rehabilitering. Att låta patienten välja samtalsämne och 

arbetsmaterial utefter egna intressen kan inte bara främja en personcentrerad vård 

och en god kommunikation, utan kan även underlätta för patienten att återfå sitt 

förlorade språk. Detta styrks av Palmer, Enderby och Paterson (2013) som visar att 



 

24 
 

språkrehabilitering är mer effektiv då patienten erbjuds ett individanpassat 

arbetsmaterial utefter personliga intressen. 

 

8.2.3 Ickeverbala strategier 

En stroke kan påverka de delar i hjärnan som styr tal och språkförståelse utan att 

andra delar i hjärnan påverkas (Eide & Eide, 2009; Hillis, 2007). Detta medför att 

även då en patient har svårt att förstå tal eller att själv tala så kan kommunikation 

genom skrift, bilder och kroppsspråk fungera bra (Blom Johansson et al., 2011; 

Bronken et al., 2012; Eriksson et al., 2015; Nyström, 2009; Paul & Sanders, 2009; 

Simmons-Mackie et al., 2007). Att ha en stor variation av strategier och hjälpmedel 

för att kunna tillmötesgå den enskilda individens behov är av yttersta vikt, enligt 

författarna till examensarbetet. Det finns en risk att dålig ekonomi och tidsbrist blir 

ett hinder för en individanpassning. När inte inköp av hjälpmedel prioriteras och då 

sjuksköterskan inte ges tillräckligt med tid för interaktion för patienter med afasi 

finns risken att standardlösningar används. Det kan medföra att den enskilda 

individen inte får den lösning som bäst motsvarar dennes behov. 

 

Många afasidrabbade har svårt att inleda samtal och att uttrycka sig (Blom Johansson 

et al., 2011; Bronken et al., 2012; Hemsley et al., 2013). Författarna till 

examensarbetet tänker att det skulle kunna underlätta för patienterna om det i högre 

grad fanns informationsblad rörande vården, sjukdomar, patientens rättigheter och 

annat relevant fritt tillgängligt på vårdavdelningarna. Att ge varje individ möjlighet 

att ta del av information gällande vården, gärna skriven på lättläst språk och på olika 

språk, är helt i linje med att bedriva en personcentrerad vård. Genom att tillhandahålla 

olika typer av information så följs GPCC (2016) direktiv om att personcentrerad vård 

ska ta hänsyn till individens förutsättningar, resurser och hinder. 

 

8.2.4 Tidsaspekten vid kommunikation 

Både afasidrabbade patienter och sjuksköterskor vittnade om att tiden är en viktig 

förutsättning för en god kommunikation (Howe et al., 2008; Jensen et al., 2015; Paul 

& Sanders, 2009; Simmons-Mackie et al., 2007). Afasidrabbade behöver ofta gott 

om tid och en stressfri miljö för att ha möjlighet att delta i samtal på ett adekvat och 

givande sätt (Nyström, 2009). Detta bekräftas av Socialstyrelsen som i Nationella 

riktlinjer för strokesjukvård (2009) visar att afasidrabbade ofta har svårt att finna ord 
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och uttala dem på ett adekvat sätt och av Hillis (2007) som bekräftar att afasi ofta 

medför en nedsatt förmåga att förstå tal eller skrift.  

Kommunikation med afasidrabbade patienter upplevs ofta av sjuksköterskor som 

stressande (Simmons-Mackie et al., 2007). Baillie och Gallagher (2011) visar att det 

inte finns några vinster att göra på att stressa på samtal, varken tidsmässiga eller 

andra. Författarna till examensarbetet tänker att stressen innebär att det kan vara svårt 

för personalen att verkligen engagera sig i ett samtal, speciellt om samtalet tar lång 

tid på grund av afasin. Även den afasidrabbade kan påverkas då den känner av 

vårdpersonalens stress och genom det försvåras samtalet för båda parter. Därför blir 

det viktigt för sjuksköterskan att, även om hen känner sig stressad, inte visa det inför 

patienten.  

8.2.5 Personalens utbildning och kompetens 

Flera sjuksköterskor vittnar om att de har stor hjälp av adekvata utbildningar när det 

gäller förmågan att kommunicera på ett bra sätt med afasidrabbade (Gordon et al., 

2009; Jayes & Palmer, 2014; Jensen et al., 2015; Simmons-Mackie et al., 2007). 

Detta styrks av GPCC (2015). Det krävs dock kontinuerlig fortbildning, och 

möjlighet att fortlöpande arbeta med patienter med afasi för att hålla kunskaperna 

levande (Jensen et al., 2015). Att få gå utbildningar och fördjupa sig medför ofta att 

personalen blir mer intresserad av ämnet, vilket gynnar patienterna (Bergdahl, 

Benzein, Ternestedt & Andershed, B. 2011).  

 

Jensen et al. (2015) kom i sin studie fram till ett anmärkningsvärt resultat gällande 

utbildning och strategier gällande kommunikation med afasidrabbade. Efter 

utbildning minskade strategier som att ge patienten gott om tid att svara och att visa 

tålamod och förståelse. Dock utvecklas inte detta i studien, och ingen fördjupning 

gällande resultatet sker. Författarna till examensarbetet tänker att resultatet kan bero 

på att teknikerna och strategierna som lärdes ut på utbildningen var effektiva och att 

det medför att samma behov inte finns gällande att ge gott om tid, och att tålamod 

och förståelse inte utsätts för påfrestningar då kommunikationen fungerar bättre än 

innan utbildningen. 

 

Enligt Travelbee finns det alltid förutfattade meningar om den andra vid 

mellanmänskliga möten. Om sjuksköterskan speglar patienten i andra patienter som 
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denne har mött så ses inte den unika individ som sjuksköterskan i just den stunden 

har framför sig (Travelbee, 1971). Författarna till examensarbetet upplever att 

utbildningar kring afasi ger en fördjupad förståelse för afasidrabbade individer. 

Genom utbildning i ämnet och diskussioner med andra verksamma inom afasivården 

så minskar risken att sjuksköterskan styrs av förutfattade meningar. Hen kan då se 

varje unik individ som just unik. 

8.3  Metoddiskussion 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt. Styrkorna med en litteraturöversikt är 

att det ger en vid överblick över forskningsläget idag. Vid skapandet av en 

litteraturöversikt gås ett stort antal artiklar igenom, vilket ger ett brett perspektiv på 

ämnet. Svagheten med vald design är att författarna till examensarbetet inte själva 

har bedrivit de kliniska studierna och därför inte till fullo kan gå i god för de ingående 

artiklarnas kvalitet och innehåll. Om en kvalitativ studie genomförts hade resultatet 

med stor säkerhet blivit annorlunda. En kvalitativ studie hade gett möjlighet att ställa 

egna frågor till informanterna. Detta hade inneburit att resultatet från studien på ett 

mer precist sätt hade kunnat besvara syftet. Dock hade en kvalitativ studie medfört 

att färre patienter ingått som studieunderlag, vilket kunde ha sänkt trovärdigheten. 

Enligt vår kvalitetsgranskning av artiklarna till resultatet var medelvärdet 77 %. Detta 

innebär att medelvärdet av studiernas kvalité ligger nära gränsen för hög kvalité, 

vilket är en styrka för studien. 

 

Databaserna PubMed och Cinahl är två av de främsta gällande omvårdnadsforskning 

(Forsberg och Wengström, 2015). Därav kommer valet av databaser. Sökorden som 

valdes svarar väl mot studiens syfte. Studien stärks av att de lästa artiklarna 

kvalitetsgranskades separat och att resultaten sedan sammanvägdes. Vid 

genomläsning av artiklarna har kommunikationsstrategier identifierats och sedan 

färgkodats för att bilda huvudteman och underteman. Kodningen har bidragit till att 

en heltäckande och grundlig analys har kunnat göras för att jämföra resultat från olika 

artiklar. 

 

Antal artiklar som besvarade syftet var färre än vad som förväntats, vilket gav ett 

något mindre fokuserat resultat än vad som är önskvärt. Detta innebär att validiteten 

för detta arbete kan ifrågasättas. Om mer tid och större erfarenhet och kunskap hade 
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funnits, och mer forskning funnits att tillgå, så hade resultatet med stor säkerhet blivit 

mer djupgående och de ingående artiklarna hade troligtvis med ännu större exakthet 

träffat syftet.  

 

Ett inklusionskriteruim var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Detta gav 

tillgång till artiklar från hela världen, då en stor del av all forskningen skrivs på 

engelska. En svaghet i studien var att en studie inkluderats som inte granskats av etisk 

kommitté. Artikeln inkluderades då dess innehåll svarade bra mot 

litteraturöversiktens syfte och då inga kommunikations- eller kognitivt nedsatta 

individer ingick i studien. 

8.4  Etikdiskussion 

Att en personcentrerad vård med god kommunikation bedrivs gagnar inte bara den 

enskilda individen, utan är även viktigt för anhöriga till den som får vård. Då en 

patient inte får en rättvis och personcentrerad omvårdnad så kan även de anhöriga 

fara illa. För att kunna uppfylla de lagar, regler och riktlinjer som styr sjukvården är 

kommunikationen med patienten en viktigt grund.  

 

För individer med nedsatta kommunikativa förmågor kan avsaknad av en fungerande 

kommunikation från sjukvårdens sida innebära att de individerna exkluderas från den 

personcentrerade vård och möjlighet att påverka som är varje individs rätt inom 

svensk sjukvård. Sjukvården har en lagstadgad skyldighet att erbjuda varje enskild 

individ god vård, oavsett funktionsnedsättning. I förlängningen är det hela samhällets 

ansvar att se till att alla individer får en rättvis behandling. 

 

9. Klinisk betydelse för samhället 

För att följa lagstiftning och erbjuda en personcentrerad vård är det viktigt att 

sjukvården i stort, såväl som den enskilda sjuksköterskan, besitter kunskap och 

förmåga att kommunicera med afasidrabbade patienter. Kunskap om vad som 

påverkar kommunikation och personcentrerad inom vården kan leda till en bättre 

upplevelse av vården för afasidrabbade och deras anhöriga. Genom att en bättre och 

mer personcentrerad vård erbjuds kan stora vinster göras på många plan, inte bara för 

den enskilda individen utan även för samhället i stort. Dessa vinster kan vara såväl 
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ekonomiska och arbetsmiljömässiga som hälsomässiga för patienter likväl som för 

personal och anhöriga. 

 

10. Konklusion 

Det finns inget standardsvar på hur kommunikationen ska gå till, varje individ är unik 

och varje situation kräver sin unika lösning. Sjuksköterskan ska vara engagerad och 

vilja ingå ett partnerskap med patienten. Patienten ska ges möjlighet att vara en aktiv 

part i samtalet. Olika metoder, strategier och hjälpmedel ska användas utifrån 

patientens enskilda behov. Några exempel är skriven text, bilder och kroppsspråk. 

Anhöriga kan, om behovet finns, fungera som kommunikationshjälp för den 

afasidrabbade.  Att ha gott om tid är en viktig aspekt vid kommunikation med 

afasidrabbade. Den omgivande miljön ska helst vara tyst och den afasidrabbade ska 

ges möjlighet att fokusera på en sak i taget. För att en personcentrerad vård ska vara 

möjlig vid mötet med individer med afasi krävs att sjuksköterskan ser individen som 

en unik och kompetent individ med egna resurser och förmågor.  

 

11. Förslag till vidare forskning 

Hälso- och sjukvårdslagen belyser att “Målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (2 §). Vår studie tyder på att 

afasidrabbade patienter inte erbjuds vård på samma villkor som icke afasidrabbade 

patienter. Kommunikation är en viktig grund för god vård. Viljan till en god, 

fungerande kommunikation finns hos en stor del av sjukvårdspersonalen, men det 

saknas kunskap, tid och resurser för att få till en nöjaktig kommunikation med denna 

patientgrupp.  Vidare forskning behövs avseende huruvida afasidrabbade patienter 

erbjuds god och personcentrerad vård på samma nivå som icke afasidrabbade 

patienter.   
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12. Bilagor 

12.1 Bilaga 1 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning  Kvalitativa studier 

 Fråga   JA  NEJ 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll? 
  

2 Återger abstraktet studiens innehåll? 
  

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 
  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat? 
  

6 Är den kvalitativa metoden beskriven? 
  

7 Är designen relevant utifrån syftet? 
  

8 Finns inklusionskriterier beskrivna? 
  

9 Är inklusionskriterierna relevanta? 
  

10 Finns exklusionkriterier beskrivna? 
  

11 Är exklusionskriterierna relevanta? 
  

12 Är urvalsmetoden beskriven? 
  

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
  

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes? 
  

16 Anges när studien genomfördes? 
  

17 Anges vald datainsamlingsmetod? 
  

18 Är data systematiskt insamlade? 
  

19 Presenteras hur data analyserats? 
  

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna? 
  

21 Besvaras studiens syfte? 
  

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet? 
  

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 
  

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
  

Summa 
   

 
Maxpoäng: 25                             Erhållen poäng:                            Kvalitet: låg/medel/hög 
   



 

 
 

12.2 Bilaga 2 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning  Kvantitativa studier 

 Fråga JA NEJ 

1.   Motsvarar titeln studiens innehåll? 
  

2.   Återger abstraktet studiens innehåll? 
  

3.   Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 
  

4.   Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 
  

5.   Är studiens syfte tydligt formulerat? 
  

6.   Är frågeställningarna tydligt formulerade? 
  

7.   Är designen relevant utifrån syftet? 
  

8.   Finns inklusionskriterier beskrivna? 
  

9.   Är inklusionskriterierna relevanta? 
  

10.                     Finns exklusionkriterier beskrivna? 
  

11.                     Är exklusionskriterierna relevanta? 
  

12.                     Är urvalsmetoden beskriven? 
  

13.                     Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
  

14.                     Finns populationen beskriven? 
  

15.                     Är populationen representativ för studiens syfte? 
  

16.                     Anges bortfallets storlek? 
  

17.                     Kan bortfallet accepteras? 
  

18.                     Anges var studien genomfördes? 
  

19.                     Anges när studien genomfördes? 
  

20.                     Anges hur datainsamlingen genomfördes? 
  

21.                     Anges vilka mätmetoder som användes? 
  

22.                     Beskrivs studiens huvudresultat? 
  

23.                     Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats? 
  

24.                     Besvaras studiens frågeställningar? 
  

25.                     Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet? 
  

26.                     Diskuterar författarna studiens interna validitet?? 
  

27.                     Diskuterar författarna studiens externa validitet? 
  

28.                     Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 
  

29.                     Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
  

 
Maxpoäng: 29                             Erhållen poäng:                            Kvalitet: låg/medel/hög 

  



 

 
 

12.3 Tabell 1  

Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar i databasen Cinahl 
Databas Sökord Antal träffar Antal 

lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=14 

CINAHL (Person cent*) AND 
Aphasia  

6094 
46 

0 
12 

0 
1 

0 
1 

CINAHL Communications AND 
Nurs* AND  
Aphasia 

42 977 
10 173 
30 

0 
0 
11 

0 
0 
5 

0 
0 
2 

CINAHL Interactions AND 
Nurse AND 
Aphasia 

29 867 
1770 
4 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

CINAHL Aphasia AND  
Interaction AND 
Nurs* 

1976 
143 
3 

0 
8 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

CINAHL (Person cent*) AND 
Stroke AND 
Communication 

6294 
256 
13 

0 
16 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

CINAHL (Person cent*) AND 
Stroke AND 
Aphasia 

6294 
256 
14 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

CINAHL Aphasia AND 
communication AND 
nurs* 

1976 
488 
27 

0 
31 
5 

0 
1 
0 

0 
1 
0 

CINAHL Aphasia AND 
Communication AND 
Stroke AND 
Person cent* 

1976 
488 
207 
6 

0 
0 
13 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

CINAHL Stroke AND 
Communication AND 
Patient* AND  
Nurse* 

23 443 
638 
444 
58 

0 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

CINAHL Aphasia AND 
Communication AND 
Communication 
strategies 

2573 
488 
 
69 

0 
0 
 
11 

0 
0 
 
3 

0 
0 
 
1 

CINAHL Aphasia AND 
Communication AND 
Interaction 

2573 
488 
71 

0 
0 
6 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar i databasen PubMed 

PubMed (Person cent*) AND 
Aphasia 

2586 
14 

0 
3 

0 
1 

0 
1  

PubMed Communications AND 
Nurs* AND  
Aphasia 

233852 
21472 
43 

0 
0 
5 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

PubMed Interactions AND 
Nurse AND 
Aphasia 

343519 
1934 
2 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

PubMed Aphasia AND  
Interaction AND 
Nurs* 

15501 
148 
7 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

PubMed (Person cent*) AND 
Stroke AND 
Communication 

2586 
67 
13 

0 
6 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

PubMed (Person cent*) AND 
Stroke AND  
Aphasia 

2586 
67 
9 

0 
0 
2 

0 
0 
2 

0 
0 
2 

PubMed Aphasia AND 
Communication AND 
Nurs* 

4774 
1740 
85 

0 
0 
9 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

PubMed Aphasia AND 
Communication AND 
Stroke AND 
Person cent* 

4774 
1740 
659 
4 

0 
0 
27 
1 

0 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

PubMed Stroke AND 
Communication AND 
Patient* AND  
Nurse* 

123910 
3319 
1047 
83 

0 
0 
0 
11 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
1 

PubMed Aphasia AND 
Communication AND 
Communication 
strategies 

4781 
1738 
 
88 

0 
0 
 
7 

0 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 



 

 
 

12.4 Tabell 2 

 
Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets-
grad 

Blom Johansson, 
M., Carlsson, M., 
& Sonnander, K. 
 
2011 
 
Sverige 

Communication 
difficulties and 
the use of 
communication 
strategies: from 
the perspective of 
individuals with 
aphasia. 

Studien undersöker hur 
personer med  
strokeinducerad afasi 
hanterar 
kommunikationsproblem 
och hur de uppfattar sina 
egna och kommunikations-
partnernas användande av 
kommunikationsstrategier. 

Kvalitativ design 
 
Beskrivande och utforskande 
design användes. Deltagarna 
intervjuades i 
semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna transkriberades 
verbatimt och ickeverbal 
kommunikation (gester, 
teckningar mm) antecknades. 

N=11 deltagare med 
afasi. 

Informanterna uppskattade att 
samtala trots att de uppfattade sin 
afasi som ett allvarligt hinder. Olika 
faktorer uppfattades påverka 
samtalet: informanterna själva, 
samtalspartnern, själva samtalet och 
den fysiska miljön. Samtalspartnerns 
kunskap om afasi och deras 
användning av stödjande 
kommunikationsstrategier ansågs 
vara viktiga. Teman som 
kännetecknade informanternas 
berättelser var bland andra förlust och 
frustration och längtan efter det 
förflutna eller framtiden. 

Hög 
92% 
 
 

Bronken, B. A., 
Kirkevold, M., 
Martinsen, R., & 
Kvigne, K. 
 
 
2012 
 
Norge 

The Aphasic 
Storyteller:  
Coconstructing 
Stories to 
Promote 
Psychosocial 
Well-Being After 
Stroke. 

Studiens syfte var att belysa 
en aktiv process mellan en 
afasidrabbad person och en 
sjuksköterska i 
återskapandet av den 
afasidrabbades 
livsberättelse. 
Detta skedde under en 
längre tidsperiod, under 
första året efter 
insjuknandet. 

Kvalitativ design 
 
Singel subjekt design med 
deltagande observation. 
Tre semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med 
informanten och 
videofilmades. Utifrån 
filmerna skrevs samtalen ner. 
Texten analyserades med en 
hermeneutisk/ 
fenomenologisk ansats. 

N=1 deltagare med 
afasi. 

Tre huvudteman identifierades under 
intervjuerna: behovet av att berätta, 
att få möjlighet att berätta och hjälp 
att berätta. 
 
 

Medel 
68% 
 
 

  



 

 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets-
grad 

Eriksson, K., 
Forsgren, E., 
Hartelius, L., & 
Saldert. C. 
 
2015 
 
Sverige 

Communication 
partner training of 
enrolled nurses 
working in 
nursing homes 
with people with 
communication 
disorders caused 
by stroke or 
Parkinson’s 
disease. 

Studien undersöker effekten 
av träningsprogram gällande 
partnerkommunikation. 
Träningsprogrammet riktade 
sig till sjuksköterskor som 
jobbade med afasiska 
patienter på särskilda 
boenden och hade inriktning 
mot individanpassad vård. 
 
 

Mixad design 
 
Paren videofilmades i 
naturliga interaktioner i 
vardagliga vårdsituationer och 
under planering av 
individuella mål och strävan 
att förbättra kommunikations-
strategin för individen. Paren 
filmades vid flera tillfällen 
under utbildningens gång. 

N= 5 patienter med 
afasi och 5 
sjuksköterskor. Dessa 
utgjorde 5 par i 
studien.  

Efter träningsprogrammet upplevde 4 
av 5 patienter och 2 av 5 
sjuksköterskor att kommunikationen 
fungerade bättre i 
kommunikationsparen. Programmet 
ledde till en signifikant förbättring i 
den naturliga interaktionen. 
Sjuksköterskornas subjektiva 
upplevelser av effekten av 
programmet överensstämde med de 
objektiva resultaten. 

Hög  
80% 
 
 

Eriksson, K., 
Hartelius, L., & 
Saldert, C. 
 
2016 
 
Sverige 

Participant 
characteristics 
and observed 
support in 
conversations 
involving people 
with 
communication 
disorders. 

Studien undersöker 
relationen mellan förmågan 
att stödja individer med 
kommunikations-
nedsättningar och 
kommunikationspartnerns 
egenskaper, såsom ålder, 
utbildningsnivå och relation 
till den kommunikations-
nedsatta individen. 

Kvalitativ design 
 
Naturliga interaktioner 
videofilmades vid minst två 
tillfällen per par. Skalan 
Measure of Interaction in 
Communication (MIC) 
användes för att analysera 
inspelningarna. 

N=70 deltagare. 35 
personer med 
kommunikations-
nedsättning, 28 
anhöriga och 7 
sjuksköterskor. 

Studien visar att faktorer som ålder, 
slutledningsförmåga och självstudier 
inte inverkade på förmågan att stötta i 
konversationer med kommunikations-
nedsatta individer. Inte heller 
påverkade svårighetsgraden på 
kommunikationsnedsättningen 
kommunikationsstödjarens förmåga 
att stötta i konversationen. 
 

Hög 
92% 
 
 

Gordon, C., Ellis-
Hill C., & Ashburn 
A. 
 
2009 
 
Storbritanien 

The use of 
conversational 
analysis: nurse–
patient interaction 
in communication 
disability after 
stroke. 

Studien undersöker hur 
vårdpersonal och patienter 
med afasi och/eller dysartri 
kommunicerar med varandra 
vid naturliga interaktioner 
på en specialist-
strokeavdelning.  
 
 

Kvalitativ design 
 
Patienter och vårdpersonal 
videofilmades under olika 
interaktioner på en specialist-
strokeavdelning. Filmerna 
analyserades med 
samtalsanalys. 
 

N= 5 patienter med 
afasi/dysartri och 14 
vårdpersonal. 

Vårdpersonalen kontrollerade 
konversationen med patienten genom 
att kontrollera samtalsämnen och 
flödet i samtalet. Patienten gavs 
mycket lite utrymme att komma med 
egna inlägg i diskussionen. Detta 
skapade asymmetri i alla 
interaktioner.   
Dessa samtalsmönster var relaterade 
till det kontextuella sammanhanget på 
sjukvårdsinrättningar. 

Hög 
96% 
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grad 

Hemsley, B., 
Werninck, M., & 
Worrall, L  
 
2013 
 
Australien 

“That really 
shouldn't have 
happened”: 
People with 
aphasia and their 
spouses narrate 
adverse events in 
hospital. 

Studiens syfte är att 
identifiera situationer och 
egenskaper hos personal 
som ledde till negativa 
upplevelser för 
afasidrabbade patienter och 
deras partners under 
sjukhusvård. 
 
 

Kvalitativ design. 
 
Djupintervjuer gjordes med 
deltagarna. Intervjuerna 
spelades in på ljudband och 
transkriberades verbatimt. 

N=20 personer. 10 
patienter med afasi 
och 10 partners till de 
afasidrabbade. 

En mängd olika negativa 
händelsetyper identifierades. 
Patienterna var ofta beroende av sin 
partner för att förstå och säkerställa 
information, och gick ofta miste om 
information då partnern inte var med. 
Deltagarna pekade på strategier för 
att förbättra kommunikationen med 
afasidrabbade på sjukhus för att 
minska risken för negativa händelser. 

Hög 
84% 
 
 

Hersh, D., 
Godecke, E., 
Armstrong, E.,  
Ciccone, N., & 
Bernhardt, J. 
 
2016 
 
Australia 

“Ward talk”: 
Nurses’ 
interaction with 
people with and 
without aphasia in 
the very early 
period poststroke. 

Studien undersöker hur 
sjuksköterskor interagerar 
med tre patienter på en 
akutstrokeavdelning för få 
en ökad förståelse för hur 
kommunikationen fungerar 
mer i detalj. Två av 
patienterna har afasi.  
 

Kvalitativ design 
 
Tre patienter videofilmades 
då de vårdades på en 
akutstrokeavdelning. All film 
transkriberades ortografiskt. 
En diskursanalys gjordes 
avseende språket utifrån 
Systemic functional 
linguistics (SFL). 

N=3 manliga 
strokepatienter. 
Patient 1 interagerade 
med 5 sjuksköterskor, 
patient 2 med 5 
sjuksköterskor och 
patient 3 med 6 
sjuksköterskor. Alla 
sjuksköterskorna var 
kvinnor. 

Sjuksköterskorna tog för det mesta 
initiativet till kommunikation och 
kontrollerade samtalets innehåll och 
riktning. Samtalet rörde till stor del 
enbart vården. Sjuksköterskorna 
använde sig i mycket liten 
utsträckning av kommunikativa 
strategier för att underlätta för den 
afasidrabbade.  
 

Medel 
66% 
 
 

Howe, T. J., 
Worrall, L. E., & 
Hickson, L. M. H. 
 
2008 
 
Australien 
 
 

Observing people 
with aphasia: 
Environmental 
factors that 
influence their 
community 
participation. 

Studiens syfte var att studera 
de faktorer som underlättar 
eller försvårar deltagande i 
samhället för vuxna med 
afasi. 
 
 

Kvalitativ design 
 
Deltagarna observerades i 
olika situationer ute i 
samhället i deltagande 
observationer. 

N= 10 patienter med 
afasi 

Studien visad på 44 försvårande och 
59 underlättande faktorer för 
deltagarna ute i samhället. Sex olika 
teman som försvårade/underlättade 
kommunikation identifierades: 
Referenser till objekt i omgivningen, 
interaktion, igenkänning, komplex 
kommunikation, tid för 
kommunikation och stöd och support 
i kommunikationen. 

Hög 
100% 
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grad 

Jayes, M. J., & 
Palmer, R. L. 
 
2013 
 
England 
 

Stroke Research 
Staff’s 
Experiences of 
Seeking Consent 
from People with 
Communication 
Difficulties: 
Results of a 
National Online 
Survey. 

Studien undersöker hur 
forskare söker samtycke 
från människor med 
kommunikations-
nedsättningar; vilka 
kommunikationsstrategier 
forskarna använde sig av, 
vilka faktorer som kan 
hindra processen kring 
samtycke och sätt att 
förbättra forskarnas 
kompetens gällande 
diskussioner med patienter 
kring samtycke. 

Mixad design 
 
Ett nätbaserat frågeformulär 
skickades ut till all 
forskningspersonal på ett 
sjukhus. Kvantitativa data 
analyserades med hjälp av 
beskrivande statistik och 
kvalitativa data kodades med 
hjälp av tematisk analys. 
  

N= 75, vilket 
motsvarar 10% av de 
som fick 
frågeformuläret. 

De flesta i den studerade 
personalgruppen kände till bra 
metoder för kommunikation med 
kommunikationsnedsatta individer. 
18% använde regelbundet de 
metoderna och 35% använde sig 
gester, mimik eller teckningar 
(augmentative communication). 
Studien visade på att patienter med 
kommunikationsnedsättningar 
riskerar att uteslutas från studier på 
grund av sin kommunikations-
nedsättning. 

Hög  
88% 
 
 

Jensen, L. R., 
Løvholt, A. P., 
Sørensen, I.R., 
Blüdnikow, A. M.,  
Iversen, H. K., 
Hougaard, A., 
Mathiesen, L. L., 
& Forchhammer, 
H. B.  
 
2015 
 
Danmark 
 

Implementation 
of supported 
conversation for 
communication 
between nursing 
staff and in-
hospital patients 
with aphasia. 

Studiens syfte är att studera 
utfallet av ett 
utbildningsprogram för 
vårdpersonal gällande 
kommunikation med 
afasidrabbade vuxna (SCA 
™). Projektet syftade till att 
utveckla riktlinjer och en 
utbildning för 
tvärvetenskapligapatientalgr
upper.  

Mixad design 
 
En grupp sjuksköterskor och 
undersköterskor fyllde i 
frågeformulär innan och efter 
sitt deltagande i en SCA-
utbildning för att utvärdera 
deras kunskap gällande afasi 
och kommunikation med 
afasidrabbade patienter. Sju 
av deltagarna deltog i 
semistrukturerade intervjuer 
gällande sitt deltagande i 
SCA-utbildningen. 

N= 15 sjuksköterskor 
och 16 
undersköterskor, 
vilket motsvarar 43% 
av de som från början 
erbjöds att delta 
(N=72). 
 
 

Deltagarna skattade sin förståelse för 
afasi högre efter att de deltagit i SCA-
utbildningen. Sjuksköterskorna kände 
sig tryggare i sin förmåga att 
kommunicera med patienter och mer 
motiverade att inleda samtal kring 
komplexa ämnen med patienterna. 
Sjuksköterskorna upplevde att 
patienterna blev mindre frustrerade i 
kommunikationssammanhang efter 
att personalen gått utbildningen.    

Medel 
72% 
 
 

Morris, R., Payne, 
O., & Lambert, A. 
 
2007  
 
Storbritanien 

Patient, carer and 
staff experience 
of a hospital-
based stroke 
service. 

Studiens syfte är att beskriva 
patienters och personals 
upplevelser på en 
strokeavdelning på ett 
specialistsjukhus för att 
jämföra erfarenheter mellan 
patienter och personal.  

Kvalitativ design. 
 
Semistrukturerade intervjuer 
med fokusgrupper. 
Diskussionerna spelades in 
och transkriberades. 
 

N=25 personer. 10 
strokedrabbade 
patienter och 15 
vårdpersonal. 

Gruppen med patienter och 
vårdpersonal identifierade fyra 
viktiga teman: Information, attityden 
hos personalen, tillgång till vård och 
behandling och personcentrerad syn 
på patienterna.  

Hög 
80% 
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Nyström, M.  
 
2009 
 
Sverige 
 
 

Professional 
aphasia care 
trusting the 
patients’ 
competence 
while facing 
existential 
issues. 

Studiens syfte är att fördjupa 
kunskapen kring talterapi 
genom att studera afasivård 
ur patientens perspektiv. 
Utgångspunkten för studien 
var att en professionell 
afasivård underlättar 
rehabiliteringen.     

Kvalitativ design. 
 
Studien bygger på 
djupintervjuer, uppföljande 
intervjuer, 
dagboksanteckningar och 
självbiografier. Dessa 
analyserades med en 
deskriptiv fenomenologisk 
metod. 

N=9 patienter med 
afasi (4 kvinnor och 5 
män) 

Patienter som drabbats av afasi har 
ofta kvar den största delen av sina 
kognitiva förmågor. Professionell 
afasivård förutsätter en trygg miljö 
och vårdpersonal som kan identifiera 
och litar på patientens förmåga att 
själv tänka och kommunicera. 

Hög 
82% 
 
 

Paul, N. A., & 
Sanders, G. F. 
 
2009 
 
USA 

Strategies Used 
by 
Communication 
Partners of 
Aphasic 
Speakers. 

Studiens syfte är att utforska 
strategier som 
kommunikationspartner 
använder i kommunikation 
med patienter med afasi. 
 

Kvalitativ design 
 
Semistrukturerade 
djupintervjuer gjordes och 
spelades in på ljudband. 
Banden transkriberades och 
gick igenom flera gånger för 
att identifiera teman och 
kategorier i berättelserna. 

N=18 personer. 9 
patienter med afasi 
och 9 
kommunikations-
partners. 

Sju teman relaterade till 
kommunikationspartnernas strategier 
identifierades. De var bland annat att 
ha tydliga rutiner, att kommunicera 
både verbalt och ickeverbalt och att 
använda bilder och skriftlig 
information. 

Medel 
72% 
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Simmons-Mackie, 
N. N., Kagan, A., 
O'Neill Christie, 
C., Huijbregts, M., 
Sara McEwen, S., 
& Willems, J. 

2007 

Canada 

 

Communicative 
access and 
decision making 
for people with 
aphasia: 
Implementing 
sustainable 
healthcare 
systems change. 

Studiens syfte var att öka 
afasidrabbade personers 
kommunikativa tillgång till 
information och besluts-
processer genom att 
ökapersonalens kunskap om 
och förmåga att ge 
kommunikativt stöd och 
genom att införa 
enhetsspecifika mål 
gällande kommunikativ 
tillgänglighet. 

Kvalitativ design 
 
Tre grupper genomgick en två 
dagars utbildning. De 
intervjuades strax innan och 
efter utbildningen, och efter 
fyra månader. 

N=37 personer som i 
sitt yrke hade daglig 
kontakt med 
afasidrabbade. 
Personerna var 
fördelade på 3 
grupper.  
 
Ingen av deltagarna 
hade afasi eller deltog 
i egenskap av patient. 

Efter utbildningen visade alla 
grupperna på en ökad kunskap om 
metoder för att öka kommunikativ 
tillgänglighet och en ökad förståelse 
gällande tillgänglighet och 
inkludering för afasidrabbade. Vid 
uppföljningen hade två av teamen 
nått upp till uppsatta mål gällande 
kommunikativ tillgänglighet och 
identifierat exempel på 
systemförändringar förbättrad 
tillgänglighet för patienter med afasi. 
 

Medel 
72% 
 
 

Ulatowska, H. K., 
Reyes, B., Olea 
Santos, T., Garst, 
D., Vernon, J., & 
McArthur, J. 
 
2013 
 
USA 
 
 
 

Personal 
Narratives in 
Aphasia: 
Understanding 
Narrative 
Competence. 

Studiens syfte var att 
beskriva förmågan att 
berätta sin egen historia hos 
patienter med mild till 
måttlig afasi. Förmågor som 
att vara tydlig och hålla 
samman berättelsen 
bedömdes. Studien tittade 
på de språkliga strategier 
som användes samt teman 
och ämnen i berättelsen av 
den personliga historien. 

Mixad design 
 
Informanterna ombads berätta 
om upplevelse kring sin 
stroke. Kvantitativ analys 
utfördes för att undersöka 
antalet propositioner och 
exempel på tids-kausala 
sekvenser, referenser och 
utvärderingar. Kvalitativ 
analys utfördes för att bedöma 
den övergripande 
samstämmigheten och 
tydligheten i berättelsen. 

N=16 patienter med 
mild till måttlig afasi.  

Förmåga att berätta sin egen historia 
fanns hos de flesta informanterna. 
Svårighet med hänvisningar 
observerades, men även god förmåga 
att hålla den röda tråden i berättandet 
och att hålla berättelsen tydlig. 
Den afasidrabbades förmåga att 
berätta sin egen historia var 
användbar för vårdpersonal för att 
bättre kunna förstå den enskilda 
individen, och för den afasidrabbade 
för få möjlighet att berätta om sig 
själv.  

Medel 
76% 
 
 

 

 
 
 
 


