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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Kommunikation handlar om att förmedla information mellan individer. Det 

kan uppstå talsvårigheter till följd av afasi eller dysartri. Dysartri innebär att 

artikulationen påverkas på grund av förlamning i talmuskulatur medan afasi beror på en 

skada i hjärnans talcentrum. För att uppnå en god omvårdnad av personer med 

talsvårigheter var det viktigt att individen fick känna sig sedd och hörd. Stor vikt lades 

på sjuksköterskan och hens förmåga att uppfatta vad personen med talsvårigheter ville 

förmedla både verbalt och icke-verbalt. Det var därför viktigt att uppmärksamma 

personers erfarenheter av att leva med talsvårigheter. Syfte: Syftet med litteraturstudien 

var att beskriva personers erfarenheter av att leva med försämrad talfunktion på grund 

av afasi eller dysartri. Metod: En beskrivande litteraturstudie där 12 vetenskapliga 

artiklar låg till grund för resultatet. Samtliga artiklar var av kvalitativ ansats. 

Huvudresultat: Resultatet har påvisat att livssituationen har förändrats för personer med 

talsvårigheter, de påverkades emotionellt negativt samt tvingades att hitta nya strategier 

och hanteringssätt för att handskas med sina talsvårigheter. Synen på framtiden var 

mycket individuell och skildes från person till person. Personer med talsvårigheter erfor 

både positiva och negativa förändringar i relationer till familj, vänner och omgivningen. 

I kontakten med vården har personer med talsvårigheter erfarit både positiva och 

negativa upplevelser. Slutsats: Gott bemötande och goda relationer till vårdpersonal har 

spelat en viktig roll i återhämtningsprocessen för personer med afasi och dysartri, därför 

bör sjuksköterskor vara medveten om detta för att ha möjligheten kunna skapa de bästa 

förutsättningar för patienten. 

 

Nyckelord: Afasi, dysartri, patient erfarenhet, talsvårigheter, kommunikation 
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Abstract 

 

Background: Communication is about mediate information between individuals. 

Speech difficulties can occur as a result of aphasia or dysarthria. Dysarthria means that 

articulation is affected due to paralysis in speech muscles while aphasia is due to an 

injury in the brain's speech center. In order to achieve good nursing of people with 

speech difficulties, it was important for the individual to feel seen and heard. Great 

emphasis was then placed on the nurse and her ability to perceive what the person with 

aphasia wants to convey both verbally and non-verbally. It was therefore important to 

pay attention to people's experiences of living with speech difficulties. Aim: The aim of 

this literature study was to describe people's experiences of living with impaired speech 

function due to aphasia or dysarthria. Method: A descriptive literature study where 12 

scientific articles were the basis for the result. All articles were of a qualitative 

approach. Main result: The result has shown that the life situation has changed for 

people with speech difficulties, they were affected emotionally negatively and forced to 

find new strategies and ways of dealing with their speech difficulties. The view of the 

future was very individual. People with speech difficulties experience both positive and 

negative changes in relationships with family, friends and the environment. In contact 

with health care, people with speech difficulties have experienced both positive and 

negative experiences. Conclusion: Good encounters and good relationships with health 

care professionals has played an important role in the recovery process for people with 

speech difficulties, therefore the nurse should be aware of this in order to be able to 

create the best conditions for the patient. 
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1. Introduktion   

1.1 Kommunikation. 

Kommunikation handlar om att förmedla information mellan individer. Människan 

kommunicerar för att tillfredsställa de sociala behoven samt för att kunna samarbeta 

med andra. Kommunikation kan delas upp i verbala och icke verbala uttryck. Verbal 

kommunikation är det personen förmedlar med ord genom tal (Fossum 2013). Tal börjar 

med en tanke som uppkommer i frontalloben och sedan formuleras den till ord och 

meningar i hjärnbarkens språkcentrum. Dessa blir senare till hörbart och begripligt tal 

med hjälp av motoriska nerver som aktiverar läppar, tunga, stämband samt ansikts- och 

andningsmuskulatur (Ericson & Ericson 2012). Den icke verbala kommunikationen är 

det personer förmedlar bland annat genom kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck och 

tonläge. God kommunikation i omvårdnadssammanhang kännetecknas av att 

omvårdnadspersonalen lyssnar aktivt, visar förståelse och granskar både det som 

faktiskt sägs, sättet det berättas på och även de känslorna som berättelsen väcker hos 

den som talar (Eide & Eide 2009).  

 

1.2 Talsvårigheter på grund av afasi och dysartri 

Talsvårigheter uppstår när läpparna, tungan och någon del av språkcentrum i hjärnan 

eller någon av de muskelgrupper som ingår i talsamarbetet inte fungerar korrekt. Det 

finns flera varianter av talstörningar (Ericson & Ericson 2012; Wergeland, Ryen & 

Ødegaard-Olsen 2016).  

 

Dysartri är talsvårighet som orsakas av skador i hjärnan som följd av stroke eller andra 

neurologiska sjukdomar som parkinson, ALS och MS. Dysartri innebär att 

artikulationen och rösten påverkas på grund av pares i läpparna, tungan eller den 

muskulatur som styr uttalet. Drabbas musklerna i läppar, tunga och mjuka gommen 

försämras förmåga att artikulera, detta leder till att talet blir ofta sluddrigt, otydligt, 

nasalt och okoordinerat. Rösten och luftströmmen vid tal påverkas på grund av att 

musklerna i struphuvudet drabbas vilket leder till att rösten blir svag eller hes (Grönberg 

2018).  

 

Afasi är en språkstörning som orsakas av skada i talcentrum hos personer med tidigare 

fullt fungerande talfunktion. Det vanligaste orsaken till afasi är stroke och andra 

hjärnskador, så som traumatiska hjärnskador, tumörer eller infektioner (Grönberg 
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2018). Afasi delas i sin tur vidare i tre underkategorier. Expressiv afasi uppstår i främre 

delen av språkcentrum och medför svårighet att uttrycka ord och meningar. Talet kan bli 

“hackigt” och det är vanligt förekommande att personer endast kan uttala några få ord, 

som ”ja” och ”nej” dock bibehåller personen språkförståelsen. Impressiv afasi uppstår i 

den bakre delen av språkcentrum och innebär att talet “flyter på” obehindrat men består 

av felaktiga ord. Denna störning påverkar förståelsen och förmågan att tolka det som 

skrivs och sägs. Personen kan ha svårighet att förstå och svara på frågor samt att följa 

instruktioner. Global afasi är kombination av både impressiv och expressiv afasi 

(Ericson & Ericson 2012; Wergeland, Ryen & Ødegaard-Olsen 2016). Årligen drabbas 

mellan 8 000 till 10 000 personer av afasi i Sverige (Afasiförbundet 2016).  

 

Författarna väljer att i denna studie använda sig av benämningen talsvårighet som 

samlingsnamn för afasi och dysartri eftersom patienter med dessa diagnoser beskriver 

liknande erfarenheter i studier. Om referensmaterialen handlar endast om den ena 

sjukdomen framkommer detta tydligt i texten.  

 

 

1.3 Anhörigas erfarenheter av möte med personer med talsvårighet 

Det framkommer att anhöriga till personer med afasi upplever ett stort behov av att vara 

deras talesperson, detta påverkar anhörigas psykiska och fysiska hälsa negativt 

(Grawburg, Howe, Worrall & Scarinci 2014). Anhöriga till personer med afasi upplever 

många gånger ett stort ansvar och ser många utmaningar för att klara av det dagliga 

livet. Det är vanligt att de känner oro över att inte räcka till. Anhöriga upplever också att 

deras sociala liv och rutiner förändras då de känner kravet att anpassa livet efter 

personen med afasi. Det är vanligt att anhöriga känner ilska och frustration över att inte 

förstå, inte kunna hjälpa till samt inte kunna behålla tålamodet. Anhöriga uttrycker 

behov av att få stöd och motivation för att kunna hantera kommunikationen på ett bättre 

sätt (Sjöqvist Nätterlund 2010). Anhöriga till personer med afasi önskar att det fanns 

ökad kunskap om afasi hos omgivningen och menar att ökad medvetenhet om afasi till 

allmänheten skulle påverka det sociala livet positivt (Wallace et al. 2017). 

 

1.4 Sjuksköterskors erfarenheter av möte med personer med talsvårighet 

Sjuksköterskans inställning och förhållningssätt i mötet med personer med 

talsvårigheter på grund av afasi kan påverka samtalets utgång (Gordon, Ellis-Hill & 
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Ashburn 2009). Sjuksköterskor med erfarenhet av möten med personer med afasi har 

nämnt att varje patientmöte är unikt och skapar en möjlighet att erbjuda tröst och stöd. 

Sjuksköterskor känner att de utför ett viktigt och meningsfullt arbete. Genom att vårda 

personer med afasi upplevde sjuksköterskorna att de hjälpte patienterna att stärka deras 

självförtroende och självkänsla. Dock väcktes ofta känslan av att vara otillräcklig och 

avsaknaden av den önskade tiden för varje enskild patient var påtaglig (Sundin, Jansson 

& Norberg 2002). Sjuksköterskor medger att kommunikation med personer med 

talsvårigheter är svårt och tidskrävande, men det betyder inte att de undviker dessa 

samtal. De sjuksköterskor som har genomgått en utbildning i kommunikationstekniker 

anpassade för personer med afasi upplever att de har lättare att förstå personer med 

talsvårigheter. Dessa sjuksköterskor har även utvecklat sina kommunikationsstrategier. 

De har redan sen tidigare kommunicerat med sitt kroppsspråk, talade sakta och använde 

sig av enkla ord. Detta kompletterades efter utbildningen med hjälpmedel så som skriv- 

eller pektavla så personer med talsvårigheter kan skriva, rita eller peka på bilder för att 

kommunicera (Jensen et al. 2015).  

 

1.5 Teoretisk Referensram 

Orlandos omvårdnadsteori bygger på flera olika antaganden som kategoriseras utifrån 

begreppen omvårdnad, patient, sjuksköterska och sjuksköterska-patientinteraktion. 

Sjuksköterskan ansvarar för att följa den ordinerade medicinska behandlingen samt 

stödja patientens välbefinnande under denna process. Alla patienternas behov är 

individuella och det är sjuksköterskan som ansvarar för att identifiera och tillgodose 

dessa, vilket kan medföra problem när patienten har svårigheter med att uttrycka sina 

behov. Vid dessa tillfällen är det viktigt att sjuksköterskan har förmågan att observera 

och tolka patientens beteende samt det som förmedlas via den icke verbala 

kommunikationen. Orlando menar att omvårdnad bygger på relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. En omvårdnadsprocess utan samråd med patienten brister 

i kvalitén. Detta händer när sjuksköterskan inte tagit hänsyn till patientens uttryck och 

uppfattning (Pokorny 2017; Selanders, Schmieding, & Hartweg 1995). 

 

1.6 Problemformulering 

Tiotusental personer drabbas årligen av talsvårigheter till följd av afasi och/eller 

dysartri. För att uppnå en god omvårdnad av personer med talsvårigheter är det därför 

viktigt att individen får känna sig sedd och hörd. Stor vikt läggs då på sjuksköterskan 
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och hennes förmåga att uppfatta vad personen med talsvårighet vill förmedla både 

verbalt och icke-verbalt (Selanders et al. 1995). Tidigare forskning visar att anhöriga till 

personer med afasi uttrycker behov av ökad kunskap och förståelse om afasi hos 

vårdpersonalen och allmänheten (Wallace et al. 2017). Det är därför viktigt att 

uppmärksamma personers erfarenheter av att leva med talsvårigheter. Genom att 

förmedla vad personer med talsvårigheter upplever kan en djupare förståelse uppnås hos 

omvårdnadspersonal. Detta skapar en god grund för ett lyckat möte och kommunikation 

med personer med talsvårigheter. 

 

1.7 Syfte och frågeställning 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med 

försämrad talfunktion på grund av afasi eller dysartri 

− Hur beskriver personer sina erfarenheter av att leva med försämrad talfunktion 

på grund av afasi eller dysartri? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi  

Författarna har valt att genomföra sökning i databaserna PubMed och CINAHL då båda 

dessa databaser innehåller omvårdnadsforskning. Databasen CINAHL innehåller mest 

omvårdnadsforskning medan PudMed innehåller också omvårdnadsforskning dock med 

inriktning på medicinskt vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström 2013; Polit & 

Beck 2017). Denna sökning gjordes utifrån studiens syfte. I PubMed användes 

funktionen MeSH termer för att sökningen skulle bli så specifikt som möjligt samt att 

identifiera relevanta nyckelord till artiklar. MeSH står för ”medical subject headings”. 

För att översätta svenska begrepp till rätta MeSH termer användes Karolinska Institutets 

svensk MeSH. I CINAHL användes Subject heading för att kunna avgränsa sökorden 

som fokus på huvudämne (Polit & Beck 2017). I PubMed användes Aphasia som MeSH 

term samt som subject heading i CINAHL och sammansattes med booleska termen 

AND med fritextord patient experience, patient perspective och patient view 

sammansatta med booleska termen OR emellan. De använda booleska termer har olika 

funktioner som både begränsar och breddar sökningen. Booleska termen AND ger 

https://d.docs.live.net/9b017b698fea5e38/Dokument/Anna%20Hammarstr%C3%B6m%20%20(Automatiskt%20%C3%A5terst%C3%A4lld).docx#_msocom_3
https://d.docs.live.net/9b017b698fea5e38/Dokument/Anna%20Hammarstr%C3%B6m%20%20(Automatiskt%20%C3%A5terst%C3%A4lld).docx#_msocom_6


Anna Hammarström-Rooth & Nian Lun Cing Mang Son 

 

5 

 

mindre sökningsresultat medan sökningen i kombination med OR ger ett bredare 

resultat (Forsberg & Wengström 2013; Polit & Beck 2017). Författarna valde att 

använda sökorden patient experience, patient perspective och patient view för att dessa 

handlade om patienters erfarenheter. Författarna har lagt till sökorden Dysarthria som 

MeSH term i Pubmed och subject headings i CINAHL, sedan kombinerades sökordet 

med samma fritextord och booleska termer som i tidigare sökning i respektive 

databaser.  Samtliga sökningar begränsades till 10 år, engelsk text och tillgänglig full 

text i båda databaser.  Detaljerad sökningsprocess redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

nr Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar  

  

1 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, tillgänglig för 

HIG, full text, 

engelska 

2019-08-28 

"Aphasia"[Mesh] AND patient 

experience 

43 1 

  

2 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, tillgänglig för 

HIG, full text, 

engelska 

2019-08-28 

"Aphasia"[Mesh] AND (patient 

experience (fritext) OR patient 

perspective (fritext) OR patient 

view (fritext)) 

96   

1 

  

3 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, tillgänglig för 

HIG, full text, 

engelska 

2019-08-30 

“Dysarthria” [Mesh] AND 

(patient experience (fritext) OR 

patient perspective (fritext) OR 

patient view (fritext)) 

14 1 

  

4 

CINAHL linked full text, 10 år, 

peer review 

2019-08-30 

“Aphasia” [Subject Headings] 

AND patient experience (fritext)  

117 13 

  

5 

CINAHL linked full text, 10 år, 

peer review 

2019-08-30 

”Aphasia” [Subject Headings] 

AND (patient experience (fritext) 

OR patient perspective (fritext) 

OR patient view (fritext)) 

185 1 

  

6 

CINAHL linked full text, 10 år, 

peer review 

2019-08-30 

“Dysarthria” [Subject Headings] 

AND (patient experience (fritext) 

OR patient perspective (fritext) 

OR patient view (fritext)) 

23 1 

TOTALT: 18 

 

2.3 Urvalskriterier 

Författarna har valt att specificera inklusions- och exklusionskriterier för lättare kunna 

urskilja vetenskapliga artiklar som inte är relevanta för studiens syfte (Polit & Beck 

2017). Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara 

relevanta för att kunna besvara syfte och frågeställningen. Inkluderade artiklar skulle 
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vara uppbyggda på ett vetenskapligt sätt, det vill säga innehålla introduktion-, metod-, 

resultat- och diskussionsavsnitt (IMRaD). Endast artiklar med primärdata inkluderades 

så därför valdes litteraturstudier bort. Artiklar som exkluderats av författarna handlade 

om sjuksköterskans, anhörigas eller övrig vårdpersonals erfarenheter. Även artiklar som 

handlade om patientens erfarenhet av någon form av behandling eller deltagande i en 

patientförening har exkluderats (Polit & Beck 2017). 

 

2.4 Urvalsprocess 

Författarna hittade totalt 478 artiklar i databaser PubMed och CINAHL. Av detta 

uppkom 313 dubbletter som författarna uteslöt. När dubbletter har tagits bort återstod 

165 artiklar som granskades på abstraktsnivå med fokus på syfte, metod och resultat. 

Det valdes bort 147 artiklar då dessa var litteraturstudier eller inte svarade på 

föreliggande studiens syfte. De artiklar som inte var relevanta för studiens syfte 

handlade om medicinska studier, vårdpersonalens eller anhörigas upplevelser eller om 

personens erfarenhet av någon form av behandling eller deltagande i en patientförening. 

Det återstod 18 möjliga artiklar som lästes i sin helhet och utav dessa valdes 6 artiklar 

bort då dessa handlade om stroke eller innehöll erfarenheter av 

kommunikationssvårigheter hos personer med även andra åkommor så som demens, 

utan att tydlig redovisa detta i resultatet, vilket omöjliggör att särskilja vilka 

erfarenheter berättas av personer med afasi och/eller dysartri. Det återstod 12 artiklar 

som grund till resultatet. Flödesschema redovisas i figur 1. De valda artiklarna sparas på 

en separat minnesenhet samt i referenshanteringsprogram Mendeley. De återstående 12 

artiklarnas kvalité och relevans har granskats enligt rekommenderade 

granskningsmallar. Kvalitétsgranskningsmallen bidrog till att på ett överskådligt sätt 

kunna bedöma om artiklarnas tillvägagångssätt beskrivs tydligt men även om resultatet 

och metoden diskuterats kritiskt av författarna. Samtliga artiklar visade medelhög till 

hög kvalité. Relevansgranskningsmallen hjälpte till att fastställa artiklarnas relevans i 

förhållande till denna studiens syfte. 
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2.5 Dataanalys 

Polit och Beck (2017) beskriver att dataanalys för en litteraturstudie innebär att samtliga 

relevanta artiklar ska läsas och gås igenom var för sig. Författarna har därför skrivit ut 

varje artikel och enskilt läst igenom dem noga och sedan diskuterat innehållet 

tillsammans.  Den text i varje artikel som svarade på litteraturstudiens syfte har 

färgkodats med markeringspennor. Detta för att författarna ska lättare kunna identifiera 

samt urskilja likheter och skillnader (Aveyard 2014; Polit & Beck 2017). All 

färgkodade innehåll har skrivits ner i ett dokument i punktform. Dokumenten har 

skrivits ut, alla punkter klipptes ut, analyserades och kategoriserades efter likheter och 

skillnader (Polit & Beck 2017). Detta var grunden till studiens 3 teman med ytterligare 

subteman som redovisas i figur 2. De 12 artiklarnas syfte och sammanfattning av 

resultat som ligger till grund för denna studie redovisas i tabell 2 (se bilaga 1). 

Artiklarnas metodologiska översikt redovisas i tabell 3 (se bilaga 2). 

 

Teman Subteman 

Erfarenheter av den nya livssituationen 

• Erfarenheter och emotionell påverkan 

• Strategier och hanteringssätt 

• Syn på framtiden 

Erfarenheter av förändrade relationer 

• Positiva erfarenheter av förändrade sociala relationer 

• Negativa erfarenheter av förändrade sociala relationer 

• Erfarenheter av förändrade familjerelationer  

Erfarenheter av vården 
• Positiva erfarenheter av vården 

• Negativa erfarenheter av vården 

Figur 2. Översikt av teman och subteman 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har följt god vetenskaplig sed vilket innebär att ingen fabricering, plagiat, 

stöld eller förvrängning av data förekommer i studien. Med fabricering menas att det 

hittas på data medan förvrängning betyder att någon ändrar eller undanhåller data så den 

passar in med deras hypotes. Plagiat och stöld innebär att någon har använt andras data, 

resultat eller information utan att ange källa till original studier (Forsberg & Wengström 

2013; Polit & Beck 2017). Författarna har genomfört en objektiv granskning av funnen 

litteratur och detta innebär att författarnas åsikter och värderingar inte påverkar studiens 

resultat. All insamlad data presenteras i den beskrivande litteraturstudien oavsett om 

den stödjer eller inte stödjer författarnas åsikter (Forsberg & Wengström 2013; Polit & 

Beck 2017). 

 

3. Resultat  

Resultat har sammanställts utifrån 12 kvalitativa studier utförda i Australien, Sverige, 

England, USA, Kanada och Irland. Samtliga besvarar föreliggande studiens syfte och 

frågeställning. Resultatet delas in i 3 huvudtema med subteman. Huvudtema 1 är 

erfarenheter av den nya livssituationen med subteman: erfarenheter och emotionell 

påverkan; Strategier och hanteringssätt Syn på framtiden.  

Huvudtema 2 är erfarenheter av förändrade relationer med subteman: positiva 

erfarenheter av förändrade sociala relationer; negativa erfarenheter av förändrade 

sociala relationer och erfarenheter av förändrade familjerelationer. 

Huvudtema 3 är erfarenheter av vården med subteman: Positiva erfarenheter av vården 

och negativa erfarenheter av vården. 

 

 
3.1 Erfarenheter av den nya livssituationen 

3.1.1 Erfarenheter och emotionell påverkan 

Personer med talsvårigheter erfor att deras kommunikationsstil förändrades, vilket i sin 

tur ledde till att de fick svårare att prata i grupp, telefon och intervjuer. Personerna 

upplevde att det blev svårare att ha djupa konversationer och deras samtal blev småprat 

istället (Brady, Clark, Dickson, Paton & Barbour 2011; Walshe & Miller 2011; Blom 

Johansson, Carlsson & Sonnander 2012). Både personer med afasi och dysartri beskrev 

att inte kunna uttrycka sina behov gav känslor av frustration, värdelöshet och 

självmordstankar (Armstrong, Hersh, Hayward, Fraser & Brown 2012) och även 
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känslor av sorg och skam när orden inte kom ut (Brady et al. 2011; Walshe & Miller 

2011; Armstrong et al. 2012; Blom Johansson, Carlsson & Sonnander 2012; Le Dorze, 

Salois-Bellerose, Alepins, Croteau & Hallé 2014).  

Flera  personer med dysartri hade ett progressivt neurologiskt tillstånd som ledde till 

ytterligare försämring av deras talfunktion (Walshe & Miller 2011). På grund av 

försämringen av talfunktionen beskrev de att de hade tappat sin glädje i 

kommunikationssamspelen, eftersom talsvårigheterna medförde att de var trötta och 

ansträngda (Brady et al. 2011; Armstrong et al. 2012; Blom Johansson, Carlsson & 

Sonnander 2012). Personer med dysartri upplevde att talet försvann när de inte pratade 

på en hel dag (Brady et al. 2011; Walshe & Miller 2011). Personer med talsvårigheter 

upplevde att ha talförmåga var viktigare än att ha den fysiska funktionen (Walshe & 

Miller 2011; Blom Johansson, Carlsson & Sonnander 2012).  

  

Personer med afasi och dysartri upplevde dålig självkänsla och dåligt självförtroende 

samt kände oro och rädsla över att bli utsatta för fördomar på grund av deras 

talsvårigheter. Att bli missförstådd har fått vissa personer med afasi och dysartri att 

känna sig som barn. Dessutom kände de sig deprimerade i samband med förlorad 

kontroll över sin livssituation, och då de blivit beroende av andra personer för klara 

kommunikationen i vardagen. Dessa personer valde därför att isolera sig från 

omgivningen och stanna inomhus (Sjöqvist Nätterlund 2010b; Walshe & Miller 2011; 

Le Dorze et al. 2014). 

 

Både personer med afasi och dysartri beskrev yttre och inre påfrestningar, som gav 

försämrad kommunikationsförmåga. Yttre påfrestningar kunde exempelvis uppstå när 

personerna blev dålig bemötta av till exempel okända eller upplevde dåliga attityder 

från omgivningen (Sjöqvist Nätterlund 2010b; Walshe & Miller 2011; Blom Johansson, 

Carlsson & Sonnander 2012). Okända platser och vissa väderförhållande kunde också 

påverka personerna negativt till exempel genom försämrat humör och genom att för 

kallt väder påverkade personens talmuskulatur vilket försämrade deras talförmåga 

(Brady et al. 2011; Blom Johansson, Carlsson & Sonnander 2012). Inre påfrestningar 

handlade om ångest, stress, trötthet, smärta (Brady et al. 2011; Blom Johansson, 

Carlsson & Sonnander 2012) 
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3.1.2 Strategier och hanteringssätt 

Med tiden hade personer med afasi och dysartri lärt sig att hantera flera situationer och 

anpassat sig till det nya livet. En av det viktigaste strategierna för att klara av situationer 

var att personerna hade hållit sig sysselsatta med olika värdefulla aktiviteter trots sina 

talsvårigheter. Aktiviteterna var individuellt anpassade som till exempel deltagande i 

talterapi, hushållsarbete, eller att hålla på med egna intressen. Personerna upplevde även 

att deras vardagliga aktiviteter gav dem ett meningsfullt liv, samt ökad självkänsla och 

självförtroende. Även deras förmåga att vara självständiga i livet ökade (Sjöqvist 

Nätterlund 2010b; Brady et al. 2011; Armstrong et al. 2012; Grohn, Worrall, Simmons-

Mackie & Brown 2012; Grohn, Worrall, Simmons-Mackie & Hudson 2014; Le Dorze 

et al. 2014).  

 

Genom att dagarna fylldes med värdefulla aktiviteter hade personer med talsvårigheter 

utvecklat rutiner som att läsa, skriva och göra hushållsarbete (Sjöqvist Nätterlund 

2010b; Brady et al. 2011; Grohn et al. 2014). Personer med afasi hade genom att måla, 

skriva, sjunga eller vara ute i naturen/utomhus, erfarit känslan av att glömma bort sina 

talsvårigheter vilket bidrog till god återhämtning (Armstrong et al. 2012; Grohn et al. 

2012). 

 

Personer med afasi använde sig även av en positiv och uppmuntrande attityd för att 

hantera depression samt känslosamma och jobbiga situationer i deras liv (Grohn et al. 

2014). Genom att har accepterat sin nya livssituation och slutat längta efter att få 

tillbaka sin gamla språkförmåga hjälptes personer med afasi att hantera och leva vidare 

trots sina talsvårigheter (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander 2012).  

 

De övervägande kommunikationsstrategierna hos personer med afasi och dysartri var att 

de arbetade upp bra självförtroende och hög självkänsla genom att uppmuntra sig själva 

och acceptera nya kommunikationsstilar, samt att ha mod att berätta för omgivningen 

om sina talsvårigheter. Med andra ord förbättrades personernas talförmåga när deras 

samtalspartner hade förståelse för deras situation (Sjöqvist Nätterlund 2010b; Brady et 

al. 2011; Grohn et al. 2012, 2014; Le Dorze et al. 2014). Ytterligare strategier handlade 

om att personer med afasi och dysartri var förberedda inför samtal som exempelvis att 

öva på en mening till när de ska beställa mat, som de kan använda i en konversation. De 

kan även leta efter en bild som passar in på den maten de vill beställa från menyn. 
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Personerna pratade långsammare, och valde att prata i en lugn och avslappnande miljö. 

Personer med afasi och dysartri bad motparten att prata långsammare vilket gav 

nödvändigt utrymme för att motta och förmedla information (Brady et al. 2011; Blom 

Johansson, Carlsson & Sonnander 2012; Burns, Baylor, Dudgeon, Starks & Yorkston 

2015).  För att förbättra sin talförmåga har en person med afasi tränat på att samtala med 

sina husdjur (Armstrong et al. 2012). 

 

3.1.3 Syn på framtiden 

Personer med afasi beskrev en tudelad syn på sin framtid. Vissa personer beskrev den 

som negativ medan andra beskrev den som mer positiv (Walshe & Miller 2011; Blom 

Johansson, Carlsson & Sonnander 2012; Grohn et al. 2012, 2014). Trots sina svåra och 

tuffa återhämtningsprocesser hade de hållit sig positiva och behållit hoppet att deras 

talförmåga i framtiden skulle förbättras. Personerna var målinriktade att förbättra sin 

livssituation och valde att se sin framtid som positiv. Deras målsättning för framtiden 

kunde vara olika, som till exempel att förbättra relationen med sin partner, ha dagliga 

aktiviteter som läsning eller njuta av extra meningsfulla aktiviteter som en semesterresa 

eller att vara volontär (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander 2012; Grohn et al. 2012, 

2014). Förbättring av talförmågan och framgångsrik rehabilitering kunde väcka hopp 

om framtiden hos personer med afasi (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander 2012).  

 

Vissa personer med dysartri upplevde ångest och oroade sig över att talfunktionen 

skulle försvinna i framtiden på grund av den dåliga prognosen (Walshe & Miller 2011). 

Personer med afasi upplevde även att de inte kunde acceptera och släppa taget om sin 

gamla talförmåga. Personer kände osäkerhet och oro samt uttryckte rädsla för att inte 

kunna ropa hjälp vid nödsituationer. De var även oroliga inför nya livssituationen och 

nya bekantskaper på grund av sin försämrade talförmåga (Blom Johansson, Carlsson & 

Sonnander 2012). 

 

3.2 Erfarenheter av förändrade relationer 

3.2.1 Positiva erfarenhet av förändrade sociala relationer 

Personer med afasi beskrev att de uppskattade de vänner som hållit kontakten med dem 

trots att de drabbats av talsvårigheter. Relationerna med vännerna var värdefulla och 

personerna värderade högt de tillfällen då de kunde träffa sina vänner då stödet 
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vännerna gav var viktig för deras välbefinnande (Sjöqvist Nätterlund 2010b; Grohn et 

al. 2012, 2014; Brown, Davidson, Worrall & Howe 2013). Andra positiva relationer 

som beskrevs var att vara medlem i stödgrupper för de med talsvårigheter. Att tillhöra 

en stödgrupp gav dem chansen att träffa andra i liknande situationer, vilket väckte 

känslor av motivation och samhörighet. Personer med afasi fick uppleva att de inte var 

ensamma med sina talsvårigheter och att träffa andra med afasi gav möjligheter att 

träffa nya vänner och att utöka sin bekantskapskrets (Sjöqvist Nätterlund 2010b; Grohn 

et al. 2012; Brown et al. 2013; Le Dorze et al. 2014).  På gruppträffarna hjälpte 

medlemmarna varandra med träning och utbytte tips och råd om hur de ska hantera den 

nya livssituationen. Att ha gemensam förståelse för och erfarenheter av afasi gjorde det 

lättare att kunna prata med varandra, då pressen av att prata korrekt och felfritt försvann 

(Sjöqvist Nätterlund 2010b; Brown et al. 2013; Le Dorze et al. 2014). När 

gruppträffarna var slut erfor personerna saknad efter den sociala kontakten (Sjöqvist 

Nätterlund 2010b). Det var även viktigt för personer med afasi att åter få känna sig 

delaktiga i samhället och för många var detta en utdragen process som skedde gradvis 

genom att utöka sina fritidsaktiviteter. Detta kunde ske till exempel genom 

volontärarbete i lokala välgörenhetsorganisationer (Grohn et al. 2014). 

 

Att drabbas av talsvårigheter kunde även beskrivas som något positivt då det kunde 

upplevas som befriande att få en ursäkt att inte behöva prata med sin omgivning (Le 

Dorze et al. 2014).  

 

3.2.2 Negativa erfarenheter av förändrade sociala relationer 

De allra flesta personer med både afasi och dysartri beskrev erfarenheter av att de 

sociala relationerna förändrats negativt. Många personer beskrev att deras sociala 

kontakter hade minskat drastiskt, vilket i många fall berodde på en förändrad 

arbetssituation. Många personer med talsvårigheter beskrev erfarenheter av att inte 

kunnat fortsätta med sina jobb, eller blev tvungna att gå ner i arbetstid. De sociala 

relationerna påverkades även negativt, då det var svårt att behålla relationer med vänner 

de hade sen innan diagnosen afasi eller dysartri. Många påtalade att vännerna inte kom 

och hälsade på lika ofta längre (Sjöqvist Nätterlund 2010b; Brady et al. 2011; Walshe & 

Miller 2011; Brown et al. 2013; Le Dorze et al. 2014). Både personer med afasi och 

dysartri beskrev att de aktivt har behövt söka sig ut och skapa nya bekantskaper, för att 
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inte sitta hemma isolerad och undvika kontakten med människor (Brady et al. 2011; 

Armstrong et al. 2012; Brown et al. 2013).  

  

Personer med afasi och dysartri upplevde att omgivning kände sig obekväm i att prata 

med dem och därmed undvek kontakten. Både personer med afasi och dysartri kände sig 

granskade under samtal av deras omgivning vilket resulterade i att de drog sig undan 

från konversationer. Vid flera tillfällen har de blivit bemötta som 

förståndshandikappade, tilltalades med bebisspråk och/eller troddes vara 

alkoholpåverkad. Enligt de själva berodde detta på kunskapsbrist hos omgivningen. De 

personer som fick uppleva detta har fått säga ifrån och förklara att det är inget fel på 

deras intelligens, det är talet som är problemet (Walshe & Miller 2011; Blom 

Johansson, Carlsson & Sonnander 2012; Le Dorze et al. 2014). Att delta i en 

konversation var inte längre detsamma, vissa personer med dysartri var tvungna att 

aktivt markera att de tänkte säga något, genom att till exempel höja handen, detta för att 

försäkra sig att konversationspartner gav dem utrymme att prata. Medan några personer 

med dysartri inte hade samma engagemang och därmed missade chansen att få prata på 

grund av att de inte har svarat tillräckligt snabbt (Brady et al. 2011).  Både personer med 

afasi och dysartri berättar att när de i sällskap med andra (utan talsvårigheter) träffar på 

några bekanta så tar vännerna snabbt över samtalet och personerna med afasi och 

dysartri fick inte många chanser för att bidra i samtalet (Sjöqvist Nätterlund 2010b; 

Walshe & Miller 2011). Personer med både afasi och dysartri har undvikit vissa sociala 

situationer. En del undvek situationer som skulle involvera att föra ett längre samtal 

eller behöva ställa frågor, till exempel att delta i föräldramöten på skolan. Flera personer 

med afasi har avstått från att förtära alkohol. Att undvika situationer som involverade 

alkohol har lett till att både personer med afasi och dysartri fått minskad kontakt med 

gamla vänner (Walshe & Miller 2011; Armstrong et al. 2012). 

 

3.2.3 Erfarenheter av förändrade familjerelationer 

Att känna sig tillfreds med afasi förknippades för många med att ha ett starkt band till 

familjen och då framförallt med deras partner (Sjöqvist Nätterlund 2010b; Armstrong et 

al. 2012; Grohn et al. 2012, 2014). Anhörigas stöd och uppmuntran bidrog till att 

personer med afasi kunde återta sin självständighet och kontroll över livssituationen 

(Armstrong et al. 2012; Grohn et al. 2012, 2014). För flera personer med afasi hade 
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kontakten med familjen försämrats till en början, men ökade gradvis ju mer tid efter 

diagnosen har passerat (Armstrong et al. 2012; Grohn et al. 2014; Le Dorze et al. 2014).  

Personer med afasi förlitade sig på sina anhöriga för att föra deras talan och för att 

hjälpa dem med det mesta i det vardagliga livet från att till exempel ringa till sina 

vänner eller beställa en taxi till att stötta vid bankärenden, hjälpa till med medicinering 

eller i samband med sjukvårdsbesök (Sjöqvist Nätterlund 2010b; Armstrong et al. 2012; 

Burns et al. 2015). Personer med afasi har upplevt att deras anhöriga ofta tog på sig 

rollen att skydda de från omgivningen och situationer som kan upplevas som obehagliga 

(Armstrong et al. 2012; Le Dorze et al. 2014). Flera personer med dysartri beskrev att 

när de var omgivna av sin familj kunde de slappna av mer, detta har resulterat i att de 

blev slarvigare med talet, medan en annan ansåg att det var svårast att prata med sin 

dotter och maken (Walshe & Miller 2011). Även personer med afasi beskrev att det kan 

vara svårt att prata med sina närstående (Le Dorze et al. 2014). Trots att anhöriga gjorde 

sitt bästa för att vara till hjälp och ha tålamod så kände personer med afasi av när de 

anhöriga blev irriterade, vilket har resulterat i att de ofta avstod från att prata för att inte 

vara till besvär (Le Dorze et al. 2014). Personer med afasi erfor att besök från 

familjemedlemmarna inte alltid var uppskattade då de ofta stannade för länge och fick 

då be dem att gå hem då personerna på grund av sin trötthet inte orkade med besök 

längre (Armstrong et al. 2012). De personer med afasi som inte hade någon familj, 

saknade det stödet trots att deras goda vänner ställde upp och hjälpte till (Grohn et al. 

2014). 

 

3.3 Erfarenheter av vården 

3.3.1 Positiva erfarenheter av vården 

Personer med försämrad talfunktion på grund av afasi eller dysartri beskrev erfarenheter 

av att ha haft relationer med sjukvårdspersonalen där personalens förhållningssätt 

påverkade deras mående och rehabilitering positivt (Brady et al. 2011; Grohn et al. 

2012, 2014; Hemsley, Werninck & Worrall 2013; Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall 

2013; Burns et al. 2015). Sjukvårdspersonalens attityder och positiva personligheter 

underlättade kommunikationen och förstärkte självförtroendet hos personerna med 

talsvårigheter. Personer med talsvårigheter erfor att de hade lättare att kommunicera 

med sjukvårdspersonal än med sina familjemedlemmar eller vänner. Detta på grund av 

att sjukvårdspersonal hade mer förståelse och hjälpte patienterna att kunna uttrycka sina 

behov och känslor (Brady et al. 2011; Walshe & Miller 2011; Tomkins, 
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Siyambalapitiya & Worrall 2013). Vårdpersonalen anpassade sin kommunikationsstil 

till afasipatienternas behov och välkomnade deras anhöriga till vård och behandling. 

Detta underlättade för personer med afasi att hänga med i samtal vilket bidrog till att 

dem kunde delta när deras vård diskuterades samt att de inkluderades i besluten. 

Personer med afasi uppskattade när vårdpersonal visade intresse och respekt. 

Vårdpersonalens stöd har med andra ord en viktig roll gällande personers förmåga till 

engagemang för beslutsfattande, målsättningar, samt att involvera dem i aktiviteter som 

rör deras egen talterapi (Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall 2013; Burns et al. 2015). 

 

Personer med talsvårigheter upplevde lättnad och såg fram emot sin rehabilitering när 

de fick samtala med personal från terapin. Samtalen gav personerna information om 

bland annat deras tillstånd men fungerade även som motivation i deras dagliga liv 

(Brady et al. 2011; Grohn et al. 2012; Le Dorze et al. 2014). Personer med 

talsvårigheter upplevde även ett meningsfullt liv och uppmuntrades att involveras i 

rehabiliteringen/talrehabiliteringen. De upplevde att känslan av lycka i livet ökade samt 

en förbättring i sin talförmåga (Sjöqvist Nätterlund 2010b; Brady et al. 2011; Grohn et 

al. 2014). Även känslor av stolthet över att klara av sitt rehabiliteringsprogram (Sjöqvist 

Nätterlund 2010b; Le Dorze et al. 2014). Personer med talsvårigheter fick även tekniska 

hjälpmedel, vilket de uppskattade väldigt mycket då dessa hjälpmedel var till stor hjälp i 

att förbättra deras talfunktion (Sjöqvist Nätterlund 2010b; Brady et al. 2011).  

 

3.3.2 Negativa erfarenheter av vården 

I vårdsammanhang handlade missnöjet oftast om att personer med talsvårigheter fick 

otillräcklig information, personalens bristande kompetens om afasi och att de inte hade 

en kommunikationsstil som anpassades till personens behov. Personer med afasi 

upplevde frustration och en känsla av att utelämnas av personalen och att de fick inte 

tillräckligt med tid för att uttrycka sina behov och känslor (Hemsley, Werninck & 

Worrall 2013; Le Dorze et al. 2014; Burns et al. 2015).  Personer med afasi kände sig 

respektlöst behandlade och mindre värda när personalen inte pratade eller inte hade 

ögonkontakt med dem utan istället med deras anhöriga. Personerna upplevde behov av 

tid för samtal och de ville klara av samtalet självständigt i så hög utsträckning så mycket 

som möjligt (Burns et al. 2015). Personer med afasi beskrev även sin sjukhusvistelse 

negativt med känslor av maktlöshet, hopplöshet och tristess i att inte kunna uttrycka sig 
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med ord. Personerna upplevde då begränsningar på grund av sin försämrade talfunktion 

(Hemsley, Werninck & Worrall 2013; Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall 2013).  

Vissa personer med talsvårigheter på grund av afasi och dysartri blev erbjudna 

rehabilitering i form av gruppterapi. Detta beskrevs dock inte alltid positivt då vissa 

personer erfor att deras talfunktion försämrades när de deltog i gruppterapin. Detta 

berodde på att de upplevde det svårare att prata i grupp när det var flera personer som 

lyssnade. De beskrev erfarenheter av att känna sig som ett barn som precis lärt sig att 

prata vilket skapade känslor av misslyckande och frustration. Istället drog de sig tillbaka 

och blev tysta och valde att gå hem och öva på att prata när ingen annan lyssnade 

(Sjöqvist Nätterlund 2010b; Walshe & Miller 2011; Armstrong et al. 2012). I vissa fall 

blev de negativa känslorna så starka så att de ledde till självmordstankar (Armstrong et 

al. 2012) 

 

Efter utskrivning från sjukhuset beskrevs en hopplöshet och brister på information och 

personerna med afasi erfor att det var dålig uppföljning på deras talsvårigheterna från 

sjukvården (Hemsley, Werninck & Worrall 2013).  Vissa personer med afasi beskrev 

erfarenheter av att inte få tillräckligt stöd från sjukvården (Tomkins, Siyambalapitiya & 

Worrall 2013). I vissa länder låg det på patienterna själva att ta ansvar för sin 

talrehaiblitering och hitta logopeder eller talpedagoger (Le Dorze et al. 2014). Personer 

med afasi uttryckte även att hemtjänstpersonalen hade bristande kompetens i hur man 

kommunicerar med personer med talsvårigheter. De erfor att hemtjänstpersonalen 

behövde ytterligare kompetens om afasi så att de kunde stödja personerna som drabbats 

av talsvårigheter. Det beskrevs även tidsbrist i mötet med hemtjänstpersonalen vilket 

påverkade kommunikationen negativt då personerna med talsvårigheter inte fick 

tillräckligt med tid för att kunna prata med personalen och inte hann uttrycka sina behov 

innan personalen gick vidare på nästa ärende (Sjöqvist Nätterlund 2010b). 
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4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenheter av att leva med 

försämrad talfunktion på grund av afasi eller dysartri. Resultatet har påvisat att 

livssituationen har förändrats, personer med afasi och dysartri påverkades emotionellt 

negativt samt tvingades att hitta nya strategier och hanteringssätt för att handskas med 

sina talsvårigheter. Synen på framtiden var mycket individuell och skildes från person 

till person. Personer med afasi och dysartri erfor både positiva och negativa 

förändringar i relationer till familj, vänner och omgivningen. I kontakten med vården 

har personer med talsvårigheter erfarit både positiva och negativa upplevelser. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att leva med försämrad talfunktion på grund av afasi eller dysartri kan 

leda till depression (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander 2012), dålig självkänsla 

och dåligt självförtroende (Walshe & Miller 2011; Armstrong et al. 2012; Blom 

Johansson, Carlsson & Sonnander 2012; Le Dorze et al. 2014) samt känslor av 

osäkerhet och rädsla för att bli utsatta för fördomar (Walshe & Miller 2011; Le Dorze et 

al. 2014). Även Nyström (2012) beskriver att personer med afasi jämförde att leva med 

förlorad talfunktion med att leva i ett fängelse utan att veta när de skulle bli befriade. 

Orlando beskriver att sjuksköterskan har ansvar för att stödja patientens välbefinnande 

under deras vårdprocesser. Sjuksköterskan har dessutom ansvar för att identifiera samt 

tillgodose patientens behov. Det är även viktigt att sjuksköterska har förmåga att kunna 

tolka och observera patientens beteende och reaktioner samt det som förmedlas via den 

icke-verbala kommunikationen. (Pokorny 2017; Selanders, Schmieding, & Hartweg 

1995). Detta skapade en förutsättning för att kunna möta patientens budskap och kunna 

sätta sig in i deras situation. Sjuksköterskan bör använda sig av kroppsspråk och 

ögonkontakt för att uppnå bättre förståelse för patienten samt förmedla en känsla av att 

bli sedd och hörd till patienten. (Sundin & Jansson 2003) Ett ökat engagemang leder till 

ökad förståelse mellan sjuksköterska och patienten. Sjuksköterskan skapar relation till 

patienten och förmedlar förståelse för patienten genom att vara öppen, ärlig, ge närhet, 

ge utrymme för patienten att kunna uttrycka sina känslor och behov. Genom att ge tid 

och försöka kommunicera trots patientens talbegränsning ger sjuksköterskan värdighet 

samt förebygger isolering hos patienter (Sundin, Jansson & Norberg 2002).  
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Resultatet visar att personer med talsvårigheter hade både positiva och negativa 

erfarenheter av sjukvården. Personer med afasi upplevde att sjukvårdspersonalen hade 

brist på kompetens och de önskade att sjukvårdspersonalen hade kunskaper och mer 

förståelse för personer samt att de anpassade kommunikation för afasi (Sjöqvist 

Nätterlund 2010b; Burns et al. 2015). Personer med afasi upplevde frustration, 

osäkerhet och en känsla av vara utlämnade på grund av en brist på information från 

sjukvården (Hemsley, Werninck & Worrall 2013; Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall 

2013; Burns et al. 2015). Enligt patentlagen ( SFS 2014:821) har alla patienter rätt till 

information om sin sjukdom, behandling samt om sitt hälsotillstånd. Sjuksköterskan ska 

anpassa information till individen och är skyldig till att försäkra sig om att patienten har 

förstått informationen. Wergeland, Ryen & Ødegaard-Olsen (2016) Personer med afasi 

behöver tid att ta in information och uttrycka känslor och behov. När hälso-och 

sjukvården samarbetar med patienten ökar personens möjligheter att bli aktivt 

involverad i sin vård trots talsvårigheter. 

  

I studier som beskriver vårdpersonalens upplevelser av att bemöta personer med 

talsvårigheter framkommer att personalen ofta upplever en känsla av osäkerhet i 

kontakten med personer med talsvårigheter. Detta kunde leda till att personalen 

ignorerade patienten och utförde sitt arbete utan att ha en nära relation eller kontakt med 

patienten (Gordon, Ellis-Hill & Ashburn 2009). Vårdpersonalens osäkerhet kan bero på 

att de inte känner till patientens förmåga, samt patientens aktuella situation och historia. 

Det kunde leda till känslor av osäkerhet och otrygghet mellan patienter och vårdgivare 

(Sundin, Jansson & Norberg 2002). En omvårdnadsprocess utan samråd med patienten 

brister i kvalitén, enligt Orlando som hävdar att detta händer när sjuksköterskan inte 

tagit hänsyn till patientens uttryck och uppfattning. Omvårdnad bygger på relationer 

mellan sjuksköterskan och patienten. (Pokorny 2017; Selanders, Schmieding, & 

Hartweg 1995). Det framkommer att vårdpersonalen behöver utbildning om afasi och 

att deras kommunikationshantering med patienter behöver förstärkas för att kunna 

hjälpa patienten på ett bättre sätt (Gordon, Ellis-Hill & Ashburn 2009).  Detta bekräftas 

även i studien av Jensen med flera (2015) där det framkommer att de sjuksköterskor 

som har genomgått en utbildning i kommunikationstekniker anpassade för personer med 

afasi upplever att de har lättare att förstå personer med talsvårigheter jämfört med innan 

utbildning. Sjuksköterskorna har även börjat använda sig utav olika hjälpmedel för att 

underlätta för patienten att kommunicera (Jensen et al. 2015).  
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Resultatet i föreliggande studie visar att personer med afasi och dysartri upplevde att 

utförandet av olika aktiviteter gav dem välbefinnande i deras vardag samt förbättrade 

deras talfunktion. Hopp för framtiden väcktes genom att personer var målinriktade i sina 

försök att förbättra talfunktionen och genom att kunna utföra meningsfulla aktiviteter 

(Blom Johansson, Carlsson & Sonnander 2012; Grohn et al. 2012, 2014). Folkman 

(1997) menar att människor kan klara av svåra livssituationer genom att tänka positivt 

och hålla sig aktiv för att distraheras från svåra situationer i livet. ”Sjuksköterskan ska 

underlätta för personen att leva det liv hen vill leva, trots sjukdom och ohälsa” (Svensk 

sjuksköterskeförening 2018a). Därför bör sjuksköterska ska ha helhetssyn på patienten. 

Det innebär att sjuksköterskan ska kunna sätta sig in i personens behov av vård och 

omsorg istället för att bara fokusera på sjukdomen och behandling (Svensk 

sjuksköterskeförening 2018b).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Syfte med denna litteraturstudie var att beskriva personers erfarenheter av att leva med 

försämrad talfunktion på grund av afasi eller dysartri. Enligt Polit & Beck (2017) är 

deskriptiv design en bra metod för att beskriva människans subjektiva upplevelse av 

omvärlden. Därför valde författarna att använda en deskriptiv design.  En styrka med 

denna design var att en djup beskrivning av personernas erfarenheter framkom i 

resultatet. 

 

 Författarna har valt att använda Orlandos omvårdnadsteori som teoretisk referensram 

för denna studie då teorin bygger på samspel och förhållande mellan patient och 

sjuksköterska. Orlando påpekar vikten av att sköterskan bör reflektera, observera samt 

förmedla patientens information. Hon påtalar också vikten av den icke verbala 

kommunikation för att möjliggöra god omvårdnad och hjälpa patienten på bästa sätt 

(Selanders, Schmieding & Hartweg 1995; Pokorny 2017). Detta kan ses som studiens 

styrka denna studie handlar om personer med talsvårigheter och därför bör vikten av 

den icke verbala kommunikationen belysas. Dock så har det framkommit i resultatet att 

personer med talsvårigheter behöver bearbeta många känslor samt behöver hitta nya 

strategier för att kunna hantera den nya livssituationen. Med detta i åtanke har KASAM 

kunnat vara en mer lämplig omvårdnadsteori (Antonovsky 2005). Författarna väljer 



Anna Hammarström-Rooth & Nian Lun Cing Mang Son 

 

20 

 

trots allt att fortsätta använda Orlandos teori eftersom de vill lyfta fram vikten av 

sjuksköterskans kommunikationsstrategier i möte med personer med talsvårigheter. 

 

 Författarna valde att använda sig av databaserna CINAHL och PubMed. De två 

databaserna innehåller omvårdnadsforskning. Databasen CINAHL innehåller mest 

omvårdnadartiklar medan PubMed är mer inriktat på medicinskt vetenskapliga artiklar 

(Forsberg & Wengström 2013; Polit & Beck 2017). Genom att använda två databaser 

till sökningarna kan studiens kvalitet höjas då samma sökstrategi kan fungera olika i 

olika databaser och därmed ge bredare resultat (Polit & Beck 2017). Sökningsstrategi 

har författarna redovisats utförlig i tabell 1, för att författarna ska kunna hålla reda på 

sökningar men även för att påvisa för läsarna att sökningarna har varit noggrant 

genomförda (Aveyard 2014). En kombinerad sökning med booleska termer, subject 

headings samt MeSH termer används för att sökningar ska bli mer specificerade, vilket 

kan ses som en styrka (Polit & Beck 2017). Därför har författarna i denna studie använt 

sökord Aphasia och dysartri som MeSH-termer i PudMed och subject heading i 

CINAHL som sammansattes med booleska termen AND med fritextord patient 

experience, patienten perspective, patient view. 

  

Författarna specificerade sökningar ytterligare och valde därför att artiklarna skulle vara 

högst 10 år gamla, skrivna på engelska och publicerade i tidskrifter där peer review 

tillämpas. Detta påverkar både studiens styrka och svaghet.  Genom att begränsa 

sökning på detta vis kan artiklar relevanta till syftet missas. Att artiklarna publicerades i 

vetenskapliga tidskrifter kan tyda på studiens styrka, eftersom dessa artiklar har 

granskats av experter inom ämnet innan de publicerats (Polit & Beck 2017). 

Begränsning av att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år kan anses som både en 

styrka och en svaghet. Studiens styrka blir att författarna får fram aktuell forskning 

medan svagheten kan vara att författarna går miste om äldre forskning som kunde ha 

varit värdefull till denna studie. Författarna valde att använda sig av forskning skriven 

på engelska dels för att de flesta artiklarna är skrivna på engelska, dels för att författarna 

behärskar det engelska språket. Däremot har ingen av författarna engelska som 

modersmål. Därför kan det ha uppstått misstolkningar och missuppfattningar vilket kan 

vara studiens svaghet. En styrka har dock varit att författarna kunde använda sig av 

ordböcker för översättning av svåra ord. Författarna valde att inte specialisera sökningen 

till viss ålder och kön eftersom syfte med studien var att beskriva personers upplevelse 
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vilket inkluderar både män och kvinnor i alla åldrar.  En svaghet i denna studie är att 

enbart 2 av 12 artiklar handlade om personers upplevelse av att leva med försämrad 

talsvårighet på grund av dysartri. Detta kan ha påverkats studiens kvalitet negativt 

eftersom personer med dysartri inte blir lika starkt representerade (Polit och Beck 2017) 

  

Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara relevanta för 

att kunna besvara syfte och frågeställningen. Författarna har valt att inte begränsa 

urvalskriterier till en viss ansats för att inte utesluta eventuella viktiga data. Trots det har 

alla inhämtade artiklarna kvalitativ ansats. Detta kan förklaras med att kvalitativ 

forskning beskriver personers erfarenheter och upplevelser djupgående, vilket ger 

författarna djupare förståelse och uppfattning av ett fenomen i sitt sammanhang 

(Forsberg & Wengström 2013; Polit & Beck 2017). Genom att begränsa syftet till att 

enbart beskriva personers erfarenheter av att leva med försämrad talfunktion var 

författarna tvungna att exkludera många av personers upplevelse som inte hade med 

talfunktionen att göra som till exempel läs- och skrivsvårigheter som följer med afasi. 

Då afasi och/eller dysartri är ofta en följd av stroke eller en neurologiskskada kan även 

andra fysiska funktioner påverkas, vilket kan spela stor roll för personens livskvalité 

och erfarenheter (Ericson & Ericson 2012; Wergeland, Ryen & Ødegaard-Olsen 2016). 

Detta kan ha påverkat studiens resultat. 

  

Styrkan i denna studie var att författarna har hittat många möjliga artiklar i sökningarna 

vilket ledde till att författare hade stort utbud av artiklar att välja ifrån. Författarna har 

även granskat de valda artiklarnas kvalitet i granskningsmallar som visade på medel till 

hög kvalitet på de artiklar som ligger i grund till föreliggande studie. Detta kan ses som 

en styrka i studien att använda sig av forskning av god kvalité. 

  

Författarna har först enskilt bekantat sig med varje utvald artikel samt färgkodat 

artiklarnas innehåll som svarade på föreliggande studiens syfte. Därefter har författarna 

tillsammans diskuterat det färgkodade innehållet. Detta kan ses som studiens styrka då 

innehållet har noga granskats flera gånger både enskilt och gemensamt för att försäkra 

sig om att författarna inte missat någon information samt att allt markerat innehåll 

verkligen besvarade studiens syfte. Genom att sammanfatta all data som svarade på 

studiens syfte i ett enskilt dokument som sedan skrevs ut och klipptes ut, har författarna 

kunnat på ett mycket tydligt och överskådligt sätt kunnat dela upp resultat efter 
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skillnader och likheter, vilket låg till grunden till föreliggande studiens teman samt 

subteman. Författarna har använt sig av en resultatöversikt som redovisas i bilaga 3 

vilket har underlättat att få en överblick av alla valda artiklar, detta kan ses som en 

styrka i studien (Polit & Beck 2017). 

  

Författarna har valt att sammanfatta och skriva ut all data som besvarade studiens syfte 

ur samtliga utvalda artiklar vilket har underlättat att få fram både negativa och positiva 

erfarenheter som framkommer i resultatet. Detta kan ses som styrka då författarna inte 

har vinklat resultatet i någon riktning samt inte låtit personliga åsikter och tankar att 

påverka studiens resultat (Polit & Beck 2017). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Tiotusentals personer drabbas årligen av talsvårigheter på grund av afasi eller dysartri i 

Sverige, vilket medför stora chanser att möta dessa personer som sjuksköterska. 

Personer med talsvårigheter beskrivit att de har bemötts negativt i sjukvården.  

Genom att ta del av personers erfarenheter av hur det är att leva med talsvårigheter kan 

sjuksköterskan få en djupare förståelse för personens situation. Detta kan skapa 

förutsättningar för ett förbättrat möte mellan sjuksköterskan och patienten samt ger en 

ökad chans att tillgodose patientens behov av att bli sedd och hörd. Genom att ha 

kunskap i kommunikation med personer med talsvårigheter kan sjuksköterska skapa 

förutsättningar för att förbättra dessa personers deltagande i omvårdnadsprocessen och 

besluttagande. Detta kan leda till ökad självständighet hos patienten och möjlighet att 

delta i samt påverka omvårdnadsprocessen positivt. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Författarna har märkt att det saknas kvantitativ forskning inom ämnet och reflekterat 

över att personer med talsvårigheter har svårt att förmedla sina åsikter genom intervjuer. 

Det skulle kunna underlätta för personer med talsvårigheter att använda sig av en 

skattningsskala eller ett frågeformulär anpassat för personer med afasi eller dysartri. 

Författarna har även reflekterat över att det inte finns lika mycket forskning om 

personers erfarenheter av att leva med dysartri i jämförelse med den mängd forskning 

om personers erfarenheter av att leva med afasi. 
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4.6 Slutsats 

Denna studie påvisar att livet för personer med afasi och dysartri förändrades negativt 

till följd av talsvårigheter vilket har lett till att personerna har behövt hitta olika 

strategier för att hantera nya livssituationen. Talsvårigheterna har även påverkat 

personernas sociala relationer med vänner och familj negativt. En del personer blev 

isolerade i hemmet och upplevde en fördomsfull attityd från omgivningen, meden några 

fann värdefulla relationer i stödgrupper. Tydligt är att ett gott bemötande och goda 

relationer till vårdpersonal har spelat en viktig roll i återhämtningsprocessen för 

personer med afasi och dysartri, därför bör sjuksköterskor vara medvetna om detta för 

att ha möjligheten kunna skapa de bästa förutsättningarna för patienten. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Tabell 4. Resultatöversikt 
 

Författare Syfte Resultat 

1 Armstrong E., Hersh D., 

Hayward C., Fraser J. & 

Brown M., 2012 

Att utforska tre mäns erfarenheter av att 

leva med afasi. 

Deltagaren upplever känslor av värdelöshet, mindervärde och frustration över att vara som ett 

barn igen, tex. inte kunna rita eller prata. Känslorna kan övergå till självmordstankar men de 

försöker övervinna tankarna genom att tänka på familjen. Deltagarna upplever brist på förståelse 

från omgivning samt känsla av ensamhet. Deras aktivitet begränsas på grund av försämrad tal-

funktion samt fysiska och psykiska tillstånd. Deltagarna beskriver ökat behov av socialt stöd 

samt mer hjälp från hälso-och sjukvården. 

  
2 Blom Johansson M., 

Carlsson M. & Sonnander 

K., 2012 

Att utforska hur människor med afasi 

upplever att ha samtal. 

Deltagare i denna studie uttrycker att de får färre tillfällen till konversation på grund av sin afasi. 

De upplever att de konverserar mest med sina anhöriga, men även där märks en minskning 

jämfört med tiden före sjukdom. Det framkommer att flera av deltagarna anser att det är lättare 

med småprat än djup diskussion. För deltagare som lever med afasi väcker samtal många 

känslor, både positiva och negativa. 

  
3 Brady M.C., Clark. A-M., 

Dickson. S., Paton. G & 

Rosaline S B., 2011 

Att utforska personers med stroke 

relaterad dysartri uppfattning av 

rehabilitering och deras 

hanteringsstrategier.  

Deltagare upplever att de behöver aktivt förbereda sig inför ett samtal på grund av sin 

försämrade kommunikationsförmåga. Faktorer som begränsar deras förmåga att kommunicera 

var yttre faktorer och att samtidigt utföra fysisk aktivitet tex. promenader, 

omgivningstemperatur, högt ljud, stress och ångest. Vårdgivares stöd och förståelse samt 

uppmuntran spelar en avgörande roll för individens kommunikationsförmåga och 

återhämtningsprocesser.  

 

4 Brown K., Davidson B., 

Worrall L. E. & Howe T., 

2013 

Att utforska vänskapens roll i att 

framgångsrikt leva med afasi. Utifrån 

person med afasi perspektiv. 

Majoriteten av deltagare i studien upplever förlust av vänner som följd av afasi. Dock beskriver 

de vikten av att träffa och umgås med de vänner som är kvar trots afasi. Samtidigt uppskattas 

nya bekantskaper som personerna får genom att medverka i olika föreningar för personer med 

liknande erfarenheter, där känner de sig välkomna och får uppleva delaktighet.  På grund av 

okunskap bland vänner och bekanta vissa deltagare berättar att de bemöts som om de var 

mentalt handikappade och några har även blivit tilltalade med ”babyspråk”. 
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5 Burns, M., Baylor, C., 

Dudgeon, B. J., Starks, H. 

& Yorkston, K. 2015 

Att utforska personers erfarenheter av 

afasi i samband med vårdkontakt. 

Deltagare med afasi upplever samarbete med familjemedlemmar i kommunikationer positivt. 

Patienten upplever att det förekommer utmaningar och frustationer över att familjemedlemmen 

tar över ordet och vårdpersonal inte kommunicerar direkt med patienten. Tros sina 

kommunikationssvårigheter vill patienter fortfarande vara närvarande när deras vård diskuteras 

samt att inkluderas i besluten. Det är svårt för patienten att kommunicera med vårdpersonalen 

när de inte anpassar sin kommunikationsstil för att möta patientens behov. 

 

6 Grohn B., Worrall L., 

Simmons-Mackie N. & 

Hudson K., 2012 

Att utforska faktorer som underlättar för 

att leva ett framgångsrikt liv med afasi 

under de första tre månaderna efter 

diagnosen. 

De flesta deltagare har en positiv inställning i livet och accepterade anpassning till 

sjukdomen. Deltagare uttrycker behov av att utföra meningsfulla aktiviteter för att skapa känslan 

av oberoende och kontroll över sitt eget liv. Deltagare upplever att det är till stor hjälp att få stöd 

från familj och närstående och efterfrågar mer socialt stöd från vårdpersonal.  

 

7 Grohn B., Worrall L., 

Simmons-Mackie N. & 

Hudson K., 2014 

Att utifrån ett inifrånperspektiv 

beskriva personens upplevelser av vad 

som är viktigt för att leva framgångsrikt 

med afasi.  

Resultatet för att leva ett framgångsrikt med afasi var, enligt studien, förknippad med förbättring 

av kommunikation. Att ha positivt syfte i livet samt behovet av engagemang i meningsfulla 

aktiviteter för individer behövs. Deltagare berättar hur viktig det är med sociala relationer och 

socialt stöd från sjukvårdspersonal i deras liv.  Det stödet stärker även deras självförtroende 

samt bidrar till god återhämtning. 

 

8 Hemsley B., Werninck M. 

& Worrall L., 2013 

Att beskriva händelser som upplevts av 

personer med afasi och deras makar på 

sjukhus 

Deltagarna berättar att flera ogynnsamma händelserna uppkom på grund av 

kommunikationssvårigheter där de inte kunnat få tag på personalen och inte kunnat uttrycka sina 

behov. Deltagarna berättar att de förlitar sig mycket på sin make/maka i vårdsituationerna. Dels 

för kommunikation dels för att de anhöriga är bättre på att komma ihåg det som sägs. Frustration 

och ilska uppstår hos personer med afasi när vårdpersonalen ignorerar deras önskan om att 

Make/maka ska närvara vid samtal och/eller undersökning. 
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9 Le Dorze G., Salois-

Bellerose É., Alepins M., 

Croteau C. & Hallé M.-C., 

2014 

Att utforska de faktorer som underlättar 

eller hindrar delaktighet, hos personer 

som lever med afasi. 

Deltagarna belyser faktorer som främjar respektive hindrar deras delaktighet i samhället och 

familjelivet utifrån två kategorier, identitetsbaserade faktorer och fysisk aktivitet. Deltagarnas 

beslutsamhet, viljan att hitta lösningar samt att inte ha några fysiska hinder till exempel att 

kunna köra bil upplevs som en bidragande faktor på personernas delaktighet. Medan känslan av 

stolthet, att inte kunna prata tillräckligt bra eller försämrad läs- och skrivförmåga har en negativ 

inverkan. 

  
10 Sjöqvist Nätterlund B., 

2010 

Att beskriva individers med afasi 

upplevelser av vardagliga aktiviteter 

och socialt stöd i det dagliga livet. 

Deltagarna upplever att vardagliga aktiviteter bli begränsade på grund av sina 

kommunikationssvårigheter och funktionsnedsättning. Detta leder till förlust av vänner och 

känsla av ensamhet, ångest, frustration och utmaning i det dagliga livet. Deltagarna blir mer 

beroende av närstående och vänner för att klara av det vardagliga livet och upplever att stöd från 

hälso-och sjukvården var otillräcklig. 

  
11 Tomkins B., 

Siyambalapitiya S.  & 

Worrall L., 2013  

Att undersöka faktorerna som påverkar 

tillfredsställelse och missnöje i 

samband med kontakt med sjukvården. 

Deltagare upplever att deras tillfredsställande och missnöje inom sjukvården påverkas av vad de 

får för relation och personalens förhållningssätt. Att bli behandlad med respekt och ses som en 

person samt att ha tillgång till individualiserad vård har deltagarna beskrivit som inflytelserikt i 

vården. Deltagarna beskriver sorg över förlusten av kommunikation, de upplever även ångest 

och förvirring på grund av brist på kunskap om sitt nya tillstånd och efterfrågar information. 

  
12 Walshe M. & Miller N., 

2011 

Att utforska personens upplevelse av att 

leva med förvärvad kronisk dysartri 

Resultatet visar att det dagliga livet har förändrats mycket efter att ha drabbats av dysartri. 

Deltagarna upplevde sig ha mindre kontroll över sina liv, vilket leder till förlust av 

självständighet. Deltagarna upplever att de bemöts med känslor av negativitet. På grund av 

dysartri behandlas de som mental handikappande eller alkoholpåverkade. Deltagare beskriver 

hur mycket deras dysartri hindrar kommunikation beror på attityd och inställning till samtal hos 

personen de pratar med. Även miljön som samtal sker i spelar roll. 
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Bilaga 2. Tabell 5. Metodologisk översikt 
  

Författare, År, 

Studieland 

Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

1 Armstrong E., Hersh D., 

Hayward C., Fraser J. & 

Brown M., 2012, 

Australien 

Living with aphasia: Three 

indigenous Astralian stories 

Kvalitativ ansats 

 

Explorativ,  

deskriptiv design 

Personer som levt med afasi 

i minst 3 månader. 

3 manliga deltagare i åldrar 

30–63 

Djupgående, 

semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

2 Blom Johansson M., 

Carlsson M. & Sonnander 

K., 2012, Sverige  

Communication difficulties and the 

use of communication strategies: 

from the perspective of individuals 

with aphasia 

Kvalitativ ansats 

 

Explorativ,  

deskriptiv design 

Personer som har levt med 

afasi i minst 12 månader. 

11 deltagare i åldrar 48–79. 

4 kvinnor och 7 män 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

3 Brady M.C., Clark. A-M., 

Dickson. S., Paton. G & 

Rosaline S B., 2011, 

England 

Dysarthria following stroke- the 

patient's perspective on 

management and rehabilitation 

Kvalitativ ansats  

 

Explorativ, 

Deskriptiv design 

Personer som har levt med 

afasi i minst tre år. 

24 deltagare i åldrar 34- 86.  

9 kvinnor och 15 män 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

4 Brown K., Davidson B., 

Worrall L. E. & Howe T., 

2013, Australien 

 

“Making a good time”: The role of 

friendship in living successfully 

with aphasia 

Kvalitativ ansats 

 

Fenomenologisk 

design 

Personer som har levt med 

afasi i minst 2 år 

25 deltagare i åldrar 38–86. 

12 kvinnor och 13 män 

Djupgående, 

semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys  

5 Burns, M., Baylor, C., 

Dudgeon, B. J., Starks, H. 

& Yorkston, K. 2015, 

USA 

Asking the Stakeholders: 

Perspectives of Individuals With 

Aphasia, Their Family Members, 

and Physicians Regarding 

Communication In Medical 

Interactions 

Kvalitativ ansats 

 

Deskriptiv design 

Personer som levt med afasi 

i minst 3 år. 

6 deltagare i åldrar 52–77. 

2 kvinnor och 4 män 

Djupgående, 

semistrukturerade 

intervjuer  

Tematisk 

innehållsanalys 

6 Grohn B., Worrall L., 

Simmons-Mackie N. & 

Hudson K., 2012, 

Australien 

The first 3-Months post-stroke: 

What facilitetates successfully 

living with aphasia? 
Kvalitativ ansats 

 Prospektiv design 

Personer med afasi. 15 

deltagare i åldrar 47-90. 7 

kvinnor 8 män 

Djupgående intervjuer Tematisk 

innehållsanalys 
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7 Grohn B., Worrall L., 

Simmons-Mackie N. & 

Hudson K., 2014, 

Australien 

Living successfully with aphasia 

during the first-year post-stroke: A 

longitudinal qualitative study 

Kvalitativ ansats 

 

Prospektiv, 

longitudinell 

design  

Personer med afasi. 15 

deltagare i åldrar 47–90.  

7 kvinnor och 8 män 

Självskattningsformulär. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Tematisk 

innehållsanalys 

8 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 

Kvalitativ ansats 

 

Deskriptiv design 

Personer som levt med afasi 

i minst 12 månader.  

10 deltagare i åldrar 64–82 

2 kvinnor och 8 män 

Djupgående intervjuer Narrativ 

analysmetod  

9 Le Dorze G., Salois-

Bellerose É., Alepins M., 

Croteau C. & Hallé M.-

C., 2014, Kanada  

A description of the personal and 

environmental determinants of 

participation several years 

poststroke according to the views 

of people who have aphasia 

Kvalitativ ansats 

 

Explorativ,  

deskriptiv design 

Personer som levt med afasi 

i minst 12 månader. 

17 deltagare i åldrar 51–84. 

5 kvinnor och 12 män 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer 
 

Systematisk 

innehållsanalys  

10 Sjöqvist Nätterlund B., 

2010, Sverige 

A new life with aphasia: Everyday 

activities and social support 

Kvalitativ ansats  

Deskriptiv design 

Personer som levt med afasi 

i minst 3 år. 

20 deltagare i åldrar 32–70.  

6 kvinnor och 14 män 

Djupgående intervjuer. Tematisk 

innehållsanalys 

11 Tomkins B., 

Siyambalapitiya S.  & 

Worrall L., 2013, 

Australien 

What do People with aphasia think 

about their health care? Factors 

influencing satisfaction and 

dissatisfaction. 

Kvalitativ ansats 

 

Fenomenologisk, 

deskriptiv design 

Personer som levt med 

afasi. 

50 deltagare. 

26 kvinnor och 24 män 

  

Djupgående, 

semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys  

12 Walshe M. & Miller N., 

2011, Irland  

Living with acquired dysarthria: 

the speaker's perspective 

Kvalitativ ansats 

 

Explorativ,  

deskriptiv design 

Personer som har levt med 

dysartri minst 6 månader. 

11 deltagare i åldrar 28–77.  

4 kvinnor och 7 män 

Djupgående, 

semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

      

 


