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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom vården ska information anpassas till varje patients förutsättningar, den 

som delger information ska vara säker på att mottagaren har uppfattat informationen 

korrekt. I Sverige får 30 000 människor årligen stroke. Om skadan i hjärnan hamnar i 

språkcentret, kan följden bli en språkdefekt i form av afasi. Människor som får afasi har ofta 

oförändrat intellekt, men kan ha problem att förstå tal, att tala själva, men också att skriva 

och att läsa.  

Syfte: Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att kommunicera med patienter som 

har afasi till följd av stroke. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes. 

Resultat: I resultatet identifierades två teman med tre subteman var. Ett tema som 

identifierades var att möjliggöra kommunikationen, med tre tillhörande subteman: 

relationens betydelse, kroppsspråkets och beröringens betydelse och att använda text och 

bild som stöd. Det andra temat var hinder för kommunikationen, med tre tillhörande 

subteman: brist på intresse, en känsla av frustration och tidsbristens inverkan.  

Slutsats: En fungerande relation är grunden för allt i omvårdnaden, även för att utveckla en 

god kommunikation. För att kunna ge en god vård när kommunikationen är utmanande 

ställs höga krav på vårdpersonalen. 

Nyckelord: Kommunikationsstrategier, relationer, språkbarriärer, stroke, vårdpersonalens 

erfarenheter. 

  



  

 

 

ABSTRACT 

Background: In the field of care, information must be adapted to each patients conditions; 

the information provider must ensure that the recipient has understood the information 

correctly. In Sweden, 30,000 people suffer from stroke every year. If the brain injuries affects 

the language center, the consequence can be a language defect in the form of aphasia. People 

who suffer from aphasia often intact intellect, but have trouble understanding speech, 

speaking themselves, but also writing and reading. To take care for patients with aphasia 

make high demands on the ethical approach of nursing staff. 

Aim: To describe the nursing staff's experiences of communicating with patients with 

aphasia due to stroke.  

Method: A systematic review with a descriptive synthesis. 

Result: In the result two themes with three sub themes each were identified. One theme 

whom was possibilities for communication, with three related subthemes: the importance of 

the relationship, the importance of the body language and the connection’s and to use text 

and images as support. The other theme was barriers to communication, with three related 

subthemes: lack of motivation, a sense of frustration and the impact of time. 

Conclusion: A working relationship is the basis for everything in nursing, even to develop a 

good communication. In order to provide good care when communication is challenging, 

high demands are placed on nursing staff. 

Keywords: Communication strategies, relationships, language barriers, stroke, nursing 

staffs’ experiences. 
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1 INLEDNING  

”Patientsäkerhet på vårdavdelningar” var intresseområdet som tagits fram av forskargruppen 

Comcare vid Mälardalens Högskola. Ämnet kändes relevant och valdes, dock är 

patientsäkerhet ett omfattande ämne. Ett gemensamt intresse för kommunikation gjorde 

valet lätt, då alla möten inom vården utgår från kommunikation och det kändes som en 

väsentlig punkt inom patientsäkerhet. I tidigare arbeten som vårdbiträde och undersköterska 

på äldreboende och inom hemtjänsten samt under verksamhetsförlagd utbildning, vårdades 

patienter där kommunikationen var utmanande och det lämnade avtryck. Tankar som dykt 

upp efter de här tillfällena handlar om hur vårdpersonal på bästa sätt ska kunna hjälpa 

patienter att göra sig förstådda och kunna förstå, anledningen är att patienter ska kunna vara 

så delaktiga i sin vård som möjligt. En patientgrupp som ofta förekommer vid vård av äldre 

och som ibland har det svårt med kommunikationen är patienter med stroke. Som följd av en 

stroke kan patienter få skador i hjärnans talcentrum, vilket kan yttra sig i form av afasi. Afasi 

förändrar inte bara patienters liv utan kan också leda till utmaningar för alla i deras närhet. 

De som lever med en funktionsnedsättning av det här slaget kan av omgivningen mötas av 

både rädsla och brist på förståelse. Förhoppningen med det här examensarbetet är att kunna 

öka kunskapen om och förståelsen för vårdpersonals erfarenheter av att kommunicera med 

patienter som har afasi till följd av stroke. Anledningen till det är för att i en framtida roll 

som legitimerade sjuksköterskor i kommande vårdrelationer, kunna erbjuda patienterna den 

bästa möjliga vården även i de situationer där kommunikationen är utmanande. 

2 BAKGRUND 

Bakgrundsavsnittet börjar med att ta upp definitioner vilka är viktiga begrepp som behöver 

förklaras för fortsatt läsande av det här examensarbetet. Avsnittet fortsätter med en 

beskrivning av stroke, afasi, lagar, riktlinjer och styrdokument, samt tidigare forskning ur ett 

patientperspektiv. Vidare redovisas examensarbetets valda teoretiska perspektiv för att sedan 

avslutas med problemformuleringen.  

2.1 Definitioner 

Nedan presenteras definitioner av begreppen patient, vårdpersonal, vårdskada, 

patientsäkerhet och kommunikation. Detta för att skapa en förståelse för de här begreppen 

hos läsaren för fortsatt läsande av examensarbetet. 
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2.1.1 Patient 

Enligt Socialstyrelsens (2007) termbank definieras en patient som en ”person som tar emot 

erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård”. I det här examensarbetet har 

alla patienter någon form av afasi.  

2.1.2 Vårdpersonal  

I det här examensarbetet kommer erfarenheter att beskrivas från perspektivet av 

vårdpersonal. Vårdpersonal i det här examensarbetet är vårdbiträden, undersköterskor och 

legitimerade sjuksköterskor. 

2.1.3 Vårdskada  

Vårdskada är ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården” (Patientlagen, SFS 2017:615). 

2.1.4 Patientsäkerhet  

Socialstyrelsen (2017a) definierar patientsäkerhet som åtgärder som ska skydda mot 

vårdskada. Patienter skall inte skadas i samband med hälso- och sjukvårdens handlingar, 

eller riskera att skadas om patienten inte får den handling som är befogad med beaktande till 

patientens tillstånd.   

2.1.5 Kommunikation  

Kommunikation vilket på latin betyder ömsesidigt utbyte, innebär att något ska bli 

gemensamt. Kommunikationen behöver ett språk eller en kod som informationen uttrycks 

genom (Nationalencyklopedin, 2018). Kommunikationen innebär i det här examensarbetet 

ett informationsutbyte som sker mellan vårdpersonal och patienter. 

2.2 Stroke  

”Slaganfall, eller stroke, är ett vanligt förekommande tillstånd inom hälso- och sjukvården 

liksom inom äldreomsorgen” (Larsson & Rundgren, 2010, s.265). Cirka 30 000 människor i 

Sverige får årligen en stroke (Larsson & Rundgren, 2010; Wergeland, Ryen & Ødegaard-

Olsen, 2011). Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar och också den 

tredje vanligaste dödsorsaken hos människan (Larsson & Rundgren, 2010; Wergeland m.fl., 

2011). På svenska sjukhus är patienter med stroke den patientgrupp som upptar flest antal 

vårdplatser (Ericson & Ericson, 2012; Larsson & Rundgren, 2010). Stroke räknas inte som ett 

sjukdomstillstånd, utan är ett samlingsbegrepp för de symtom patienten uppvisar när 

blodförsörjningen till hjärnan helt eller delvis upphört, antingen på grund av en hjärninfarkt 
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eller en hjärnblödning (Ericson & Ericson, 2012; Wergeland m.fl., 2011). Den vanligaste 

anledningen till att en människa får en stroke är på grund av en hjärninfarkt, vilket sker i 85 

procent av fallen (Ericson & Ericson, 2012). En hjärninfarkt beror på att ett blodkärl som 

leder blod upp till hjärnan täpps till av en blodpropp (Larsson & Rundgren, 2010; Wergeland 

m.fl., 2011). De resterande 15 procenten av fallen utgörs av en blödning i hjärnan eller i 

hjärnhinnan (Ericson & Ericson, 2012), det beror på att en artär i någon av de här delarna 

brister (Wergeland m.fl, 2011). 

2.3 Afasi 

Ordet Afasi kommer från grekiskans phasis som betyder tal (Wergeland m.fl., 2011). Att få 

fram tal är komplext. Det börjar med en tanke i pannloben som förs vidare med hjälp av 

nervimpulser till hjärnbarkens språkcentrum och där förändras den ursprungliga tanken till 

ord och meningar. För att få fram ett hörbart tal samordnads de här impulserna i de basala 

ganglierna, vilka är belägna vid mellersta storhjärnas artär. Den sistnämnda är ofta 

inblandad när en människa får en stroke (Ericson & Ericson, 2012). Människor som till följd 

av sin stroke får en skada i hjärnans språkcentrum, kan få en språkdefekt i form av afasi som 

följd (Wergeland m.fl., 2011). Den vanligaste orsaken till att människor får afasi är enligt 

Carlsson och Björk Brämberg (2014) att de drabbats av en stroke. Afasiförbundet (2018) 

beskriver att människor som lever med afasi, kan ha problem att förstå tal och att läsa, det 

här i varierande grad.  Att skriva kan också medföra svårigheter, dock har dessa patienter 

ofta ett oförändrat intellekt.  

Beroende på var i språkcentrum skadan sitter, yttrar sig afasin på olika sätt. När den bakre 

delen av språkcentrum som är beläget i hjärnans temporallob skadas, blir människan 

orddöv, och får wernickes afasi. Det som då händer är att språkförståelsen påverkas så att 

människan får en bristande förmåga att kunna förstå och att kunna tolka vad som sägs och 

skrivs (Ericson & Ericson, 2012; Lohne, Raknestangen, Mastad & Kjaerstad, 2011). 

Människan får vid dessa tillfällen problem att tala rätt, då dennes tal flyter på men består av 

egenkomponerade ord med oklar mening (Ericson & Ericson, 2012). När den främre delen av 

språkcentrum som är beläget i hjärnans frontallobs motoriska del skadas, leder det till att 

människan blir ordstum, brocas afasi (Lohne m.fl., 2011). I de här fallen har människan 

oförändrad språkförståelse men problem med att uttrycka ord och meningar. Människan 

finner ofta rätt ord men uttryckstempot kan vara påverkat på så sätt att det tar betydligt 

längre tid än normalt att få fram rätt ord (Ericson & Ericson, 2012). Om människan får en 

omfattande skada i språkcentrum och får både Wernickes- och Brocas afasi, får denne en 

total afasi. Vid det här tillståndet har människan problem med samtliga språkliga funktioner. 

Människan har dels en bristande förmåga att kunna förstå och att kunna tolka vad som sägs 

och skrivs, men också problem med att uttrycka ord och meningar (Ericson & Ericson, 2012; 

Wergeland m.fl., 2011). Det är mycket ovanligt att människan har en ren afasiform, de flesta 

har en kombination av de olika formerna (Wergeland m.fl., 2011) 
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2.4 Lagar, riktlinjer och styrdokument  

Både Socialstyrelsen (2017b) och Patientlagen (SFS 2017:615) betonar vikten av att 

kommunicera på patienternas villkor och få bra förståelig kommunikation som är anpassad 

utifrån patienternas förutsättningar. Socialstyrelsen (2017b) fortsätter genom att skriva att 

en fungerande kommunikation minskar biverkningar och avvikelser och att det inom samtal 

och stöd för patientsäkerheten är viktigt att vårdpersonalen och patienterna behöver förstå 

varandra. Avsaknad av upplysningar eller upplysningar som patienterna missuppfattar kan få 

allvarliga följder. I Värdegrund för omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016) står 

det att vårdpersonalen och patienterna i mötet med varandra, ska se varje situation som ett 

tillfälle att nå ett partnerskap, där ömsesidighet och öppenhet finns. 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskrivs att målet med all vård som ges i 

Sverige är att den ska ges på lika villkor. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och den ska tillgodose patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

Patientsäkerhetslagen (2017:786) och Patientlagen (2017:615) skriver att vården ska byggas 

på respekt för patientens integritet och den ska genomföras på patienternas villkor genom 

deras rätt till självbestämmande och delaktighet. Enligt Patientlagen (2017:615) har 

patienterna rätt till att få information om till exempel sin hälsostatus och sina 

behandlingsmöjligheter, samt att få denna information anpassad efter sina individuella 

förutsättningar. Om informationen av någon anledning inte kan lämnas direkt till 

patienterna, ska den i stället lämnas till en närstående. Informationen ska lämnas på det sätt 

som anses lämpligt och den som lämnar informationen ska försäkra sig om att mottagaren av 

informationen har förstått den.  

 

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) är omvårdnad, som både inkluderar det vetenskapliga 

kunskapsområdet samt det patientnära omvårdnadsarbetet, den legitimerade 

sjuksköterskans särskilda kompetens. Det här ska grundas i en humanistisk syn på 

människan, samt enligt ICNs etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) genom att ett 

samtycke till vård och behandling fås av patienterna. Patienterna ska få riktig, tillräcklig och 

anpassad information så de kan ta ett beslut angående den erbjudna vården. Enligt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017) förväntas den legitimerade sjuksköterskan att leda, organisera, prioritera och 

samordna omvårdnadsarbetet. De förväntas på så sätt att motivera och leda medarbetare 

samt att ge konstruktiva synpunkter på omvårdnadsarbetet.  

 

I fråga om delegering av ansvar står det i ICNs etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2014) att den legitimerade sjuksköterskan ska visa på gott omdöme genom att bedöma både 

sin egen och den andras kompetens innan delegering sker. Delegering av arbetsuppgifter kan 

ske utifrån gällande föreskrifter, så länge det sker på ett patientsäkert sätt. Vidare beskrivs i 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017) att den legitimerade sjuksköterskan ska handleda medarbetare och på så sätt medverka 

till en utveckling av den etiska medvetenheten, både hos sig själv och hos medarbetaren.  
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2.5 Tidigare forskning 

I detta stycke beskrivs erfarenheter från tidigare vårdvetenskaplig forskning, perspektivet är 

utifrån patienter med afasi till följd av stroke. De olika rubrikerna är patienters syn på 

kommunikationen, vikten av information och att anpassa kommunikationen, resurser och 

aktiviteter som underlättar för kommunikationen samt vikten av relationer. 

2.5.1 Patienters syn på kommunikationen  

Patienter erfar att afasi har en väsentlig påverkan på deras kapacitet att kommunicera, då 

afasin medför en svårighet att förstå språk. På grund av det här påverkas dessa patienters liv i 

stor utsträckning, eftersom gemenskap med andra i de flesta fall är beroende av 

kommunikation (Nickels & Croot, 2014). Patienter erfar vidare att deras afasi har en minst 

lika stor inverkan på deras liv som de fysiska förändringarna deras stroke har medfört 

(Worrall m.fl., 2011) 

Patienter talar om vikten av att återfå sin kommunikativa förmåga, de ser även 

kommunikationen som ett grundläggande behov samt uttrycker sina åsikter i relation till 

känslor av hopplöshet och depression när de inte får fram talat språk (Worrall m.fl., 2011).  

Patienter upplever att afasin orsakar dem starka känslor som ilska, förtvivlan, uppgivenhet 

och sorg. Patienter nämner också att de anser att deras konversationer påverkas väsentligt av 

deras afasi. Patienter ser kommunikationen som svår och frustrerande och möjligheterna att 

kommunicera tycks dessutom variera från dag till dag (Johansson, Carlsson & Sonnander, 

2012). Patienter upplever också en känsla av isolering när ingen har tid att lyssna till dem 

eller att försöka förstå dem och det här sker på liknande sätt när patienters bidrag till samtal 

ignoreras (Johansson m.fl., 2012; Worrall m.fl., 2011). Patienter har också erfarenheter av att 

känna att det finns problem med att vårdpersonalens tid inte räcker till (Parr, 2007). Vidare 

beskriver patienter en känsla av att känna sig misshandlad av sin afasi (Worrall m.fl., 2011). 

Patienter vill ha respekt och uppger att de är kompetenta människor trots sina 

kommunikationssvårigheter. Patienter upplever sig fortfarande vara samma personer som de 

var förut och vill inte bli behandlade annorlunda jämfört med innan de fick afasi (Brown, 

Worrall, Davidson & Howe, 2010; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Worrall m.fl., 2011). 

2.5.2 Vikten av information och att anpassa kommunikationen 

Patienter upplever att de saknar tillräcklig information och också att de önskar att få mer 

information både om stroke och även afasi, både för sin egen del men också för deras 

familjers skull (Worrall m.fl., 2011). Patienter upplever att de inte får information som är 

anpassad utefter deras individuella förutsättningar, då de anser att många inom vården 

saknar förståelse för de som kämpar för att förstå, prata, läsa och skriva (Parr, 2007).  

Patienter uttrycker också en frustration över att inte få vara med i beslutsfattandet angående 

sin vård (Worrall m.fl., 2011). Patienter betonar betydelsen av att få känna sig delaktiga i 

samtal och de ser gärna att motparten anpassar sin kommunikation, bland annat genom att 

sakta ner tempot. Det här uppfattar patienter ger dem mer tid att prata, ställa frågor och 
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tillhandahålla val när situationer uppstår då patienter har svårt att finna orden (Grohn, 

Worrall, Simmons-Mackie & Brown, 2012)  

2.5.3 Resurser och aktiviteter som underlättar för kommunikationen 

Patienter beskriver att de önskar hitta resurser och aktiviteter som hjälper dem att 

kommunicera bättre. Det framkommer av patienter att de ibland struntar i att kommunicera 

för att de inte hittar orden. Patienter känner sig som en belastning och ber istället anhöriga 

att prata för dem, då de ser anhöriga som en viktig resurs för att kommunicera. Vidare 

beskriver patienter att de känner att de pratar ganska bra, men att de kan ha svårt tidvis att få 

fram rätt ord och de är där patienter vill ha hjälp (Hinckley, Hasselkus & Ganzfried, 2013). 

Patienter berättar att de gärna håller kontakt med familj och vänner som bor på annan ort 

genom telefon, e-post och webbkameror (Brown m.fl., 2010). Vidare beskriver patienter 

aktiviteter som de känner förbättrar deras kommunikationsförmåga, här nämns bland annat 

läsning, sudoku, alfapet, att skriva inköpslistor och att använda sig av datorer och telefoner 

(Armstrong, Hersh, Hayward, Fraser & Brown, 2012; Grohn m.fl., 2012). Patienter anger att 

de är angelägna om att vilja utnyttja telefonen som en resurs, då de vill ringa till sina vänner. 

Dock tycker de att det är svårt att föra ett ordentligt samtal i telefonen, men de känner ändå 

att de vill svara om telefonen ringer (Sjöqvist Nätterlund, 2010). 

2.5.4 Vikten av relationer 

Patienter upplever att deras sociala liv påverkas av deras afasi eftersom de inte längre har 

möjlighet att delta i samtal med släktingar eller vänner på lika villkor som innan stroke 

(Sjöqvist Nätterlund, 2010). Vidare beskriver patienter att de upplever att meningsfulla 

relationer är en stor anledning till att de känner att de ändå kan leva ett värdefullt liv trots 

afasi (Brown m.fl., 2010). Patienter beskriver också att relationer med släktingar, vänner 

eller kollegor är viktiga och av stor betydelse för dem (Armstrong m.fl., 2012; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010). Andra relationer som patienter nämner är relationer till andra 

strokeöverlevande eller människor med afasi, grannar och husdjur (Brown m.fl., 2010). 

Speciellt andra människor med afasi, anser patienter är av särskild betydelse för dem, då de 

ses som en speciell källa till acceptans och förståelse (Brown m.fl., 2010; Lanyon, Worrall & 

Rose, 2018). Vidare berättar patienter att de anser att spendera tid tillsammans med familj 

och vänner i sociala sammanhang som familjemåltider eller vid firande av födelsedagar 

betyder mycket för dem (Brown m.fl., 2010). Patienter som får afasi till följd av stroke 

upplever förluster av många vänner som de tidigare haft (Johansson m.fl., 2012; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010). Patienter upplever också att de nu har ett mindre socialt nätverk (Sjöqvist 

Nätterlund, 2010). Patienter uttrycker en önskan om att träffa nya bekanta, men också att de 

inte tycker att de träffar befintliga vänner så ofta som de egentligen skulle vilja. Patienter 

berättar också om erfarenheter av de svårigheter som finns i att upprätthålla redan befintlig 

vänskap efter att de drabbats av stroke. Patienter erfar det svårt, men säger samtidigt att det 

medför att patienter uppskattar de vänner mer som ändå finns kvar (Brown m.fl., 2010). 

Vidare nämner också patienter vikten av att känna stöd från andra människor, att de känns 

viktigt med uppmuntran, något patienter inte tycker om är däremot sympati och medömkan. 
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Patienter anser vidare att förståelse värderas högt och det känns viktigt för patienter att 

utomstående visar en acceptans för deras nuvarande situation (Brown m.fl., 2010). Patienter 

önskar uppnå en känsla av att känna sig normala och att det känns bra att det finns andra 

som också lever med afasi som patienter kan relatera till och känna en gemenskap med 

(Brown m.fl., 2010; Lanyon, Worrall & Rose, 2018). Slutligen uttrycker patienter en önskan 

att känna sig självständiga (Armstrong m.fl., 2012). Patienter vill ses som jämlika med ett 

delat ansvar för beslut i vardagslivet (Johansson m.fl., 2012). 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

I detta examensarbete kommer det teoretiska perspektivet utgå ifrån Joyce Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori Interaktionsprocessen. Eftersom omvårdnadsteorin fokuserar på 

omvårdnadens mellanmänskliga dimension vilket är kommunikation och interaktion, känns 

teorin relevant för examensarbetets syfte. Travelbee anser att kommunikationen mellan 

vårdpersonalen och patienten är grundläggande för att kunna ombesörja en god vård. Vidare 

ser Travelbee den icke-verbala kommunikationen som lika viktig som den verbala och för att 

skapa en förståelse för vad omvårdnad är och bör vara, krävs en förståelse över vad som äger 

rum i mötet med patienten. Nedan redogörs för Interaktionsprocessen samt begreppen 

människan, mellanmänsklig relation samt kommunikation.  

2.6.1 Interaktionsprocessen 

Travelbee (1971) beskriver att interaktionsprocessen människa till människa omfattar fem 

stadier, det första mötet, identiteter växer, empatifasen, sympatifasen och ömsesidig 

förståelse och kontakt. Det första mötet har en central och absolut avgörande betydelse för 

hur relationen med patienten i försättningen ska utvecklas. I den här fasen begrundas och 

skapas det en uppfattning om varandra. Under identiteter växer lär vårdpersonalen och 

patienten känna varandra, vilket gör att de uppfattningar som skapats om varandra i början 

kan förstärkas eller helt ändra skepnad. När empatifasen träder i kraft kan en insikt i hur den 

andre känner, och vilka behov denne har uppstå. Vidare i sympatifasen kan vårdpersonalen 

känna med och lida med patienten. Sista fasen, ömsesidig förståelse och kontakt är fasen då 

allt knyts samman, eftersom vårdpersonalen och patienten delar en upplevelse med varandra 

uppstår också en känsla av meningsfullhet.   

2.6.2 Människan 

Travelbee (1971) skriver att människan är en unik och oersättlig individ. Vidare beskrivs 

människan som en varelse som bara kommer att existera en enda gång i den här världen. 

Eftersom varje människa är unik får dennes upplevelser av sin sjukdom på inga villkor 

jämföras med en annan människas upplevelser, trots att de båda patienter kan befinna sig i 

ytterst liknande situationer. I omvårdnadsarbetet är det viktigt att vårdpersonalen är 

medveten om detta och förstår att varje unik patient har sina unika behov. 
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2.6.3 Mellanmänsklig relation 

Vidare skriver Travelbee (1971) att omvårdnaden åstadkommer sin avsikt genom att 

vårdpersonalen och patienter skapar en mellanmänsklig relation. Det tar tid att bygga upp 

relationer och det är därför viktigt att vårdpersonalen ges möjlighet att ta till den tid det tar 

att etablera relationen.  I denna relation är ömsesidighet grundpelaren, dock är det alltid 

vårdpersonalen som är skyldiga att upprätta och underhålla relationen.  

2.6.4 Kommunikation 

Enligt Travelbee (1971) är ett av vårdpersonalens viktigaste redskap i sin yrkesutövning 

kommunikationen. För att vårdpersonalen ska kunna hjälpa patienten är en förutsättning att 

båda parter kommunicerar och därmed delar sina känslor och tankar med varandra. 

Kommunikationen kan ske både medvetet och omedvetet och anmärkningsvärt är att den 

inträffar vid alla interaktioner. Närvaro, hållning och beröring har en stor betydelse för 

kommunikationen och om vårdpersonalen inte har förmågan att förstå och se patienten som 

den unika människa den är, kommer viktig information att missas. Vårdpersonalen kan då 

inte tillgodose den unika patientens behov och kommunikationen uppnår inte sitt syfte.   

 

2.7 Problemformulering  

Tidigare forskning visar att patienter med afasi erfar att gemenskap med andra människor i 

de flesta fall är beroende av kommunikation. Detta är något som påverkar dessa patienters liv 

i stor utsträckning, då afasi har en väsentlig påverkan på kapaciteten att kommunicera. Afasi 

kan komma till uttryck på olika sätt hos varje unik patient. Patienter som får afasi har 

oförändrat intellekt, men att antingen förstå talat eller skrivet språk eller att uttrycka sig på 

ett förståeligt sätt är påverkat. Målet med all vård är att den ska ges på lika villkor och den 

ska anpassas utefter varje patients individuella önskemål. Patienter upplever att 

kommunikationen är ett grundläggande behov, dock får de inte information som är anpassad 

utefter deras förutsättningar. Det finns önskemål från patienters sida att hitta resurser som 

hjälper dem att kommunicera bättre och stöd och uppmuntran är något som visat sig skapa 

förståelse i relationer till andra människor. Att vårda patienter där kommunikationen är 

utmanande ställer höga krav på vårdpersonalen. Kommunikation sker vid alla interaktioner 

och det gäller att skapa förutsättningar för kommunikation även då den verbala 

kommunikationen inte är möjlig. Det är av stor vikt att få en ökad beredskap för olika 

situationer som kan uppstå i mötet med patienter som av någon anledning inte kan uttrycka 

sin vilja. Genom att ta del av andras erfarenheter kan vårdpersonal och blivande legitimerade 

sjuksköterskor känna sig säkrare och bättre förberedda på de situationer de ställs inför då de 

möter denna patientgrupp. 
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3 SYFTE 

Syftet var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att kommunicera med patienter som har 

afasi till följd av stroke.   

4 METOD 

Utifrån examensarbetets syfte och problemformulering valdes en kvalitativ ansats med en 

deskriptiv syntes. När avsikten är att ge en ökad förståelse om erfarenheter av 

kommunikation är en kvalitativ ansats lämplig (Friberg, 2017). Metoden valdes då en 

systematisk litteraturstudie är relevant när belägg för hur ett fenomen, i detta fall hur 

vårdpersonalens erfarenheter i ett specifikt sammanhang, vill förstås (Segesten, 2017). Enligt 

Evans (2002) är en systematisk litteraturstudie den analysmetod som bäst identifierar, 

värderar och sammanfattar den mest aktuella forskningen. Valet att använda en deskriptiv 

syntes gjordes för att minimalt omtolka summeringen av studierna som används i resultatet. 

Examensarbetet grundades på vårdvetenskapliga, kvalitativa artiklar som är bearbetat 

material. Dataanalysen som användes i arbetet var Evans (2002) fyra steg. 

4.1 Urval och datainsamling  

Vid granskning och analys av data har Evans (2002) deskriptiva syntes i fyra steg använts. 

Enligt Evans (2002) är det första steget i processen att bestämma vilken typ av artiklar som 

ska granskas i studien och det här gjordes genom att fastställa inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterier för artiklarna var: originalstudie, kvalitativ studie, 

artiklar skrivna på engelska, publicerade mellan år 2000 – 2018, samt att studierna skulle 

utgå från vårdpersonalens perspektiv. Exklusionskriterierna som fastställdes var: kvantitativ 

studie, litteraturöversikt, barn, specialistsjuksköterskor och anhörig- och patientperspektiv. 

Sökningar i sökdatabaserna Cinahl Plus, Medline och PubMed påbörjades och anledningen 

till att de här databaserna användes för att hitta relevanta studier, var att examensarbetet 

hade vårdvetenskaplig anknytning. Vid de inledande sökningarna i sökdatabaserna var 

tidsspannet 2010-2018 men då de inledande sökningarna inte gav ett tillräckligt stort antal 

träffar utökades därför tidsspannet med 10 år. Vid sökning i Cinahl Plus klickades rutan för 

”Peer Reviewed” i, med det menas att artiklarna har genomgått en oberoende granskning 

som säkerhetsställer att forskningen håller vetenskaplig och etisk kvalitét (CODEX 2017; 

Sandman & Kjellström 2013). Sökorden som användes söktes fram och översattes i Svensk 

MeSH, som är en sökmotor för medicinska- och vårdvetenskapliga termer lämpliga att 

användas vid sökning i databaser. Valda sökord var: Aphasi*, aphasia, aphasia nursing, 

aphasia patient, aphasic patient, communication disability, communication experiences, 

experienc*, communication, nurse, nurse-patient relation*, nurse patient relations, nursing*, 

practice staff, staff communication, stroke, stroke patient, stroke och rehabilitation unit (se 
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Bilaga A). Trunkering (*) användes för att utöka sökningen med fler böjningar av ett sökord.  

Evans (2002) beskriver vidare att ett urval görs, där studier väljs med hjälp av de 

förutbestämda inklusionskriterierna. Utifrån egenskaperna hos de olika studierna säkerställs 

att likartade artiklar väljs ut. Ett första urval av artiklar gjordes efter varje sökning, genom att 

överblicka artikelns titel. Stämde titeln överens med examensarbetets syfte lästes artikelns 

abstract. Om också abstractet svarade an mot examensarbetets syfte lästes hela artikeln och 

om resultatet i artikeln ansågs relevant utifrån syftet valdes artikeln ut. Artiklarna genomgick 

sedan en kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2017). Kvalitetsgranskningen bestod av fjorton 

frågor som formulerats om så att svarsalternativen var ja eller nej. Varje enskild artikel 

tilldelades en poäng för varje ja, frågorna som låg till grund för kvalitetsgranskningen finns i 

Bilaga B. De elva utvalda artiklarna kunde få mellan 0 och 14 poäng. Om artikeln fick 0 till 7 

poäng ansågs kvaliteten vara låg, fick artikeln 8 till 10 poäng ansågs kvaliteten var medel och 

om artikeln fick 11 till 14 poäng ansågs kvaliteten vara hög. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen gav nio artiklar som höll en hög kvalitet och två som ansågs hålla 

medel kvalitet. Ingen av de utvalda artiklarna ansågs hålla en så pass låg kvalitet att de 

uteslöts efter kvalitetsgranskningen. Utvalda artiklar redovisas och hur många poäng varje 

enskild artikel fick i kvalitetsgranskningen återfinns i Bilaga C. Av de elva artiklarna som 

valdes ut var nio kvalitativa och två mixed method. Endast den kvalitativa delen användes i 

de två artiklar som presenterade både kvalitativa och kvantitativa resultat. En artikel beskrev 

både vårdpersonalens och patienternas perspektiv, i den användes bara vårdpersonalens 

perspektiv. 

4.2 Genomförande och analys 

Steg nummer två i analysen är att läsa igenom det utvalda materialet ett flertal gånger, det 

här görs för att utveckla en förståelse av studierna som helhet (Evans, 2002). Efter att 

artiklarna läst ett flertal gånger identifierades nyckelfynd. Enligt Evans (2002) är nyckelfynd 

antingen en mening eller ett helt stycke i artikelns resultat som svarar an på examensarbetets 

syfte. Nyckelfynden skrevs ned i ett Worddokument och meningarna eller styckena som 

plockades ut syftade till vårdpersonalens erfarenheter av att kommunicera med patienter 

som har afasi till följd av stroke. För att hålla isär vilka nyckelfynd som hörde till vilken 

artikel nummerkodades artiklarna med siffrorna 1-11. Nyckelfynden som hittades kopierades 

från originalartiklarna. En nummerkod, någon av siffrorna 1-11 skrevs överst på varje 

nyckelfynd för att de skulle vara lättare att se vilken artikel vilket nyckelfynd hade tagits 

ifrån. När alla nyckelfynd fanns i Worddokumentet skrevs det ut och varje nyckelfynd 

klipptes ut på en separat papperslapp.  

Enligt Evans (2002) går steg nummer tre ut på att identifiera likheter och skillnader från de 

olika nyckelfynden, det är för att kunna kategorisera dem i teman och sedan subteman. De 

funna nyckelfynden lästes igenom ett flertal gånger och de nyckelfynd som inte svarade an på 

examensarbetets syfte valdes bort. De nyckelfynd som ansågs svara an på examensarbetets 

syfte grupperades, där de nyckelfynd som lades tillsammans hade ett liknande innehåll. 

Denna analysprocess genomfördes ett flertal gånger och efter det att teman och subteman 

identifierats och namngivits, lästes nyckelfynden igenom igen. Det medförde att en del 
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nyckelfynd flyttades mellan olika subteman för att se till att de grupperades rätt. I Tabell 1 

ges exempel på identifierade nyckelfynd, tema och subteman. Totalt identifierades 2 teman 

och 6 subteman som kan ses i Tabell 2. 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman 

Nyckelfynd Tema Subteman 
”When I sat conversation 
practising together with 
him, I was not involved. My 
thoughts were elsewhere. I 
was thinking about what I 
should do when I had 
finished my work and not 
concentrated upon the 
patient’s communication 
difficulties” (Sundin, 
Jansson & Norberg, 2002, 
s.97).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinder för 
kommunikationen 

 
 
 
 

Brist på intresse  
 
 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 

En känsla av frustration 
 
 
 
 
_____________________ 
 
 
 
 

Tidsbristens inverkan 
 
 
 

”I’ve often left [the patient] 
and felt uncomfortable 
about the situation and 
frustrated, because my 
experience was that I was 
unable to understand the 
patient and vice versa” 
(Jensen m.fl., 2015, s.69). 
”Because if you are in a 
hurry patients will sense it 
and they will be stressed 
and anxious and dare not 
try to communicate” 
(Sundin m.fl., 2000, s.485) 

 

Det fjärde och sista steget går ut på att beskriva fenomenet genom att göra en redogörelse av 

nyckelfynd, teman och subteman, där alla teman för att säkerställa tillförlitligheten, ska 

referera tillbaka till den ursprungliga studien (Evans, 2002). Resultatet i examensarbetet 

genererades genom att i löpande text redogöra för nyckelfynden som identifierats med 

inbäddade citat från ursprungsartiklarna för att öka trovärdigheten. 

4.3 Etiska överväganden 

Det här examensarbetet utfördes enligt etiska riktlinjer beskriva av CODEX (2017) och 

Vetenskapsrådet (2017). Där stod bland annat att det var av största vikt att fusk inte förekom 

i forskningen vid användande av tidigare bearbetat material i fortsatt forskningssyfte. Vidare 

beskrevs att forskare aldrig felaktigt får återge eller förfalska data, det innebar att 

vetenskaplig text och data i det här examensarbetet objektivt granskades och återberättades 
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och inte på något sätt fabricerades, plagierades eller förvrängdes. Det här togs speciellt i 

beaktning när översättning av artiklarnas resultat från engelska till svenska gjordes. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) anses forskningen endast giltig och vetenskapligt godtagen om 

forskningsresultaten redovisas öppet, det är för att forskningen ska kunna kontrolleras och 

upprepas Källor i examensarbetet angavs och referering tillämpades noggrant enligt APA-

stilen som är utarbetad av American Psychological Association.  

5 RESULTAT 

Examensarbetets resultat baseras på elva vårdvetenskapliga artiklar vilka beskriver 

vårdpersonalens erfarenheter av att kommunicera med patienter som har afasi till följd av 

stroke. Erfarenheterna delas in i två teman med sex tillhörande subteman. Det första temat 

beskriver vårdpersonalens metoder att möjliggöra kommunikationen. Det andra temat 

beskriver vårdpersonalens erfarenheter av hinder för kommunikationen, se Tabell 2.  

Tabell 2. Teman och subteman 

Tema Subteman 
 
 
 

Att möjliggöra kommunikationen 

 
• Relationens betydelse  

• Kroppsspråkets och beröringens 
betydelse 

• Att använda text och bild som stöd 
 

 
 

Hinder för kommunikationen 

 
• Brist på intresse 

• En känsla av frustration 
• Tidsbristens inverkan 

 

5.1 Att möjliggöra kommunikationen 

Temat beskriver olika förfaringssätt som vårdpersonalen har erfarenheter av, vilka möjliggör 

kommunikationen med patienter som har afasi till följd av stroke. Temat innehåller tre 

subteman: relationens betydelse, kroppsspråkets och beröringens betydelse samt att använda 

text och bild som stöd. 

5.1.1 Relationens betydelse 

Vårdpersonalen gav exempel på att de ansåg att en fungerande relation var grunden för allt i 

vårdandet (Sundin, Norberg & Jansson, 2001). Vidare beskrev vårdpersonalen också att det 

var önskvärt att de och patienter skapade en relation till och visade engagemang för varandra 

(Sundin, m.fl, 2000). Vårdpersonalen beskrev också att ju mer vårdrelationen utvecklades 
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och ju närmre vårdaren och patienten kom varandra, skapades en större förståelse dem 

emellan. Vårdpersonalen uttryckte sig: ”You know, I don´t think about his aphasia because I 

understand him and he understands me so, you know it´s just normal” (Forsgren m.fl., 2015, 

s.116). Det här i sin tur gav en känsla av gemenskap vilket resulterade i ett bättre samarbete 

mellan vårdpersonalen och patienterna, vilket underlättade både när det gällde omvårdnaden 

men framförallt kommunikationen (Forsgren, Skott, Hartelius & Saldert, 2016; Sundin m.fl., 

2000; Sundin m.fl., 2001; Sundin m.fl, 2002; Sundin & Jansson, 2003).  

Något vårdpersonalen konstaterade var att de genom att visa en öppenhet, närhet samt att de 

var ärliga och genuina, kunde förmedla en tillit till patienterna (Sundin m.fl., 2002). 

Vårdpersonalen hade också erfarenheter av att de genom att ha en jämställd relation till 

patienterna, att de visade engagemang och brydde sig om patienterna, skapade en förståelse 

och därmed ett gott samarbete mellan dem (Sundin m.fl., 2000; Sundin m.fl., 2001; Sundin 

m.fl., 2002; Sundin & Jansson, 2003). Vårdpersonalen uttryckte sig: ”When the patient trust 

me, if we can joke together and get in the right mood, it is no problem if we do not 

understand each other right away, we just give it another try” (Sundin m.fl., 2000, s.485). 

Det här var något vårdpersonalen ansåg underlättade i kommunikationssituationerna 

(Sundin m.fl., 2000; Sundin m.fl., 2001; Sundin m.fl., 2002; Sundin & Jansson, 2003).  

Andra erfarenheter vårdpersonalen berättade om var vikten av att visa patienterna förståelse, 

det gjordes genom att de identifierade sig med patienterna och anpassade sig utefter deras 

önskemål (Sundin m.fl., 2002; Sundin & Jansson, 2003). Det var viktigt för vårdpersonalen 

att ge patienterna ett gott stöd och att vårda dem på ett sådant sätt som de själva föredragit 

att bli vårdade på. Något annat vårdpersonalen hade erfarenheter av att försöka göra, var att 

alltid visa patienterna att de gjorde sitt bästa i kommunikationssituationerna. Det här gjordes 

för att kunna göra sig förstådda men också för att kunna förstå (Sundin m.fl., 2000; Sundin 

m.fl., 2001; Sundin & Jansson, 2003). Vidare beskrevs förutsättningar för att kunna förstå 

varandra, vilka var att både vårdpersonalen och patienterna var närvarande, att de visade 

intresse för varandra och att de befann sig i en lugn atmosfär som gav båda parter frid, 

utrymme och tid (Sundin m.fl., 2000; Sundin m.fl., 2001; Sundin & Jansson, 2003).  

Erfarenheter beskrevs av att försöka förstå patienternas upplevelser och känslor, då 

vårdpersonalen ansåg att patienterna var sårbara och verkade känna sig isolerade. En vilja 

uttrycktes att visa empati gentemot patienterna som vårdades: ”Unless we walk in these 

patient’s footsteps, we can’t fully comprehend their difficulties but at least we can try and be 

more sensitive to their needs” (Wilson m.fl., 2009, s.1422). Något annat som erfors var vikten 

av att visa sig sårbara inför patienterna. Genom att vårdpersonalen satte sig själva i en svag 

position, tycktes det lättare för båda parter att slappna av. Det här medförde en öppenhet 

mellan vårdpersonalen och patienterna och det gjorde det lättare att knyta an till varandra 

(Sundin m.fl., 2001).  

5.1.2 Kroppsspråkets och beröringens betydelse 

Vårdpersonalen beskrev erfarenheter av att titta på patienterna och de försökte på så sätt att 

läsa av deras kroppsspråk för icke-verbala ledtrådar. Genom att titta på patienterna försökte 

vårdpersonalen tolka dennes kroppsspråk och ansiktsuttryck och särskilt nämndes uttrycket i 
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patienternas ögon som en stor källa till information (Ciccone & Bernhardt, 2016; Hersh, 

Godecke, Armstrong, Kumlien & Axelsson, 2000; Murphy, 2006; Sundin m.fl., 2000; Sundin 

& Jansson, 2003). ”I look at his facial expression to see if he feels content, and if he looks at 

me and is perhaps waiting for a suggesting” (Sundin & Jansson, 2003, s.112). Vårdpersonalen 

berättade också hur de själva använde sig av gester, ansiktsuttryck och nickningar (Hersh 

m.fl., 2016), men också ögonkontakt för att kommunicera med patienterna (Sundin & 

Jansson, 2003). Ett komplement till det här ansåg vårdpersonalen också var att fysiskt visa 

patienterna vad som efterfrågades (Sundin & Jansson, 2003). Erfarenheterna visade att 

vårdpersonalen också använde sitt eget kroppsspråk mycket för att bekräfta patienterna och 

för att svara an på patienternas reaktioner (Sundin m.fl., 2002). De beskrev att de brukade 

sätta sig ner på huk för att de ville ha ögonkontakt med patienterna. Om de istället hade stått 

upp hade patienterna fått titta upp på dem och det ville de inte (Sundin & Jansson, 2003). 

Vidare hade vårdpersonalen erfarenheter av att de gärna ville sitta ner ansikte mot ansikte 

med patienterna och bara ställa en fråga i taget. Detta gjordes för att kunna läsa av och söka 

efter svar i patienternas blick (Sundin m.fl., 2002).  

I flera fall angav vårdpersonalen att beröring utgjorde en användbar kommunikationskanal 

mellan dem och patienterna. Här erfor vårdpersonalen att de kunde ge patienterna en 

bekräftelse på deras mänskliga värde, samt att de själva styrkte sin närvaro och förmedlade 

känslor genom att beröra patienterna, ofta genom så enkla medel som att hålla patienternas 

hand eller stryka deras kind (Sundin m.fl, 2000; Sundin & Jansson, 2003). ”It’s a good thing 

to touch the patient when you speak to him, they notice it more then, it creates a contact, a 

closeness…” (Sundin & Jansson, 2003, s.111). Vårdpersonalen ansåg vidare att beröringen i 

många fall ökade möjligheten både för dem och patienterna att kunna förstå varandra. 

”When I am holding her hand, the bonds between us grow stronger and make 

communication easier” (Sundin m.fl., 2000, s.486). Beröringen ansågs också skapa en 

gemenskap mellan vårdpersonalen och patienterna med känslor av lugn, säkerhet och 

komfort (Sundin m.fl., 2000; Sundin & Jansson, 2003).  

Vårdpersonalen uttryckte dock erfarenheter av att det var viktigt att lära sig att läsa av 

situationer: ”It is important to feel if the patient does not want you to touch them, then leave 

it. You know immediately” (Sundin & Jansson, 2003, s.111). Detta för att inte riskera att 

utsätta patienterna för något som gick emot deras vilja. 

5.1.3 Att använda text och bild som stöd 

Vårdpersonalen hade erfarenheter av att det saknades gemensamma strategier för att 

kommunicera med patienterna när det talade språket inte fungerade optimalt. När någon 

tillgång på en enhetlig lösning inte fanns, hade de därför uppfunnit individuella strategier 

(Barreca & Wilkins, 2008; Jensen m.fl., 2015). De använde sig av visuellt material som 

bilder, modeller eller kommunikationsböcker (Murphy, 2006), men hade också goda 

erfarenheter av att antingen skriva ner meningar på papper (Murphy, 2006; Wilson m.fl, 

2009) eller använda sig av nyckelord eller ja och nej-kort (Jensen m.fl., 2015).  
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 I think it’s good that you write key words down all the time, so you can look back on  

 them, because patients also point to them if you are in the process of saying something that is 

 not right, or if you are going down the wrong alley (Jensen m.fl., 2015, s.70). 

Vårdpersonalen berättade om ett träningsprogram de fått genomgå med målet att förbättra 

kommunikationen med patienter med afasi. Vårdpersonalen var innan deltagandet i 

träningsprogrammet inte systematiska i sitt förhållningssätt och det ledde till att de var 

tvungna att med egen fantasi hitta på sätt att kommunicera med patienterna eftersom de inte 

hade tillgång till en gemensam uppsättning verktyg och tekniker. Träningsprogrammet ledde 

så småningom till att det utvecklades en gemensam strategi, där vårdpersonalen använde 

text och bild som stöd för att underlätta kommunikationen mellan dem och patienterna. 

Vårdpersonalen erfor efter att de medverkat i träningsprogrammet, att de noterat positiva 

förändringar hos patienterna. Detta stöddes med påståenden om att patienterna nu var mer 

aktiva i sina försök att ta initiativ till att kommunicera: ”They bring their notebooks around 

with them on the ward” (Jensen m.fl., 2015, s.69). Vårdpersonalen delade uppfattningen om 

att patienterna kände igen vad som var på gång när vårdpersonalen efter 

träningsprogrammet använde sig av samma strategier. Andra erfarenheter var att 

patienterna uppfattades som både lugnare och modigare. Vårdpersonalen hade också 

erfarenheter av att längden på konversationerna mellan dem och patienterna har förändrats 

efter medverkandet i träningsprogrammet. Konversationerna uppfattades nu som längre, 

samt ansågs de mer innehållsrika och vårdpersonalen erfor att de fick ut mer av dem än 

tidigare. En anledning till det här trodde vårdpersonalen kunde bero på att de nu mer 

frekvent än tidigare använde sig av bildmaterial samt ja- eller nej-kort. Vårdpersonalen hade 

också erfarenheter av att deras eget självförtroende hade ökat efter att de medverkat i 

träningsprogrammet och som exempel på hur det framkom, var att de nu ansåg att de hade 

ett helt annat mod för att inleda olika typer av konversationer med patienterna än de haft 

tidigare. Att inleda konversationer var något som de innan deras medverkan i 

träningsprogrammet av olika anledningar hade försökt att undvika (Jensen m.fl., 2015). 

5.2 Hinder för kommunikationen 

Temat beskriver vårdpersonalens erfarenheter av hinder för kommunikationen. Temat 

innehåller tre subteman: brist på intresse, en känsla av frustration och tidsbristens inverkan. 

5.2.1 Brist på intresse 

Vårdpersonalen hade erfarenheter av att patienterna som misslyckades att förstå vad de 

försökte förmedla, visade upp ett ointresse och en ovilja av att vilja kommunicera vidare 

(Wilson m.fl., 2009). Vårdpersonalen ansåg vidare att de ibland uppmärksammade 

patienternas känslor av att inte känna sig som alla andra. När de här tillfällena inträffade 

kunde vårdpersonalen avspegla patienternas ointresse och ovilja, vilket resulterade i att de 

visade upp samma egenskaper själva. Det här var något som försvårade möjligheterna att 

kommunicera (Sundin m.fl, 2002). Vårdpersonalen hade erfarenheter av att det kändes 

jobbigt när patienterna visade upp ett ointresse (Wilson, m.fl., 2009). ”I now appreciate that 
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failure to understand something makes you feel disinterested and you loose motivation” 

(Wilson m.fl., 2009, s.1422). Vårdpersonal som genomgått en workshop om afasi och 

kommunikation hade dock erfarenheter av att visa förståelse för vad patienterna försökte 

förmedla vid dessa tillfällen (Wilson m.fl., 2009). 

Vidare kände sig vårdpersonalen vid vissa kommunikationstillfällen ignorerade av 

patienterna: ”This patient with aphasia, he does not always care to answer, you never get 

close to him, you do not…it would have been perfect if you could have got more response” 

(Sundin m.fl., 2002, s.97) när det enda vårdpersonalen egentligen önskade var mer gensvar 

från patienterna (Sundin m.fl., 2002). 

5.2.2 En känsla av frustration 

Vårdpersonalen upplevde en känsla av frustration då flera dagar gick utan att de lyckades 

uppnå någon, vad de själva ansåg som djup och meningsfull kommunikation med 

patienterna (Sundin m.fl., 2000; Sundin m.fl., 2001). Vårdpersonalen erfor också en 

frustration då de inte hade förmågan att kunna förstå vad patienterna försökte förmedla till 

dem. Det här ansågs av vårdpersonalen vara ett problem som ledde till svårigheter både att 

lära känna patienterna som de unika personer de var, likväl som att komma innanför deras 

skal och förstå deras sanna känslor (Kumlien & Axelsson, 2000). Vårdpersonalen gav också 

exempel på att de kände sig både frustrerade och utmattade när de inte kunde dela 

patientens erfarenheter och också misslyckades med att kommunicera med dem (Sundin 

m.fl., 2002). En vårdpersonal uttryckte sig: ”I’ve often left [the patient] and felt 

uncomfortable about the situation and frustrated, because my experience was that I was 

unable to understand the patient and vice versa” (Jensen m.fl., 2015, s.70). En osäkerhet 

uttrycktes också av vårdpersonalen i avseendet att närma sig patienterna, det eftersom 

vårdpersonalen inte visste vad patienterna behövde hjälp med, eller vad patienternas faktiska 

problem var (Kumlien & Axelsson, 2000).  

5.2.3 Tidsbristens inverkan 

Vårdpersonalen var medvetna om vikten av att erbjuda patienterna deras tid och tålamod 

(Sundin m.fl., 2002) de beskrev också vikten av att fördela den erbjudna tiden rätt, då tiden 

var en viktig faktor för patienterna som återhämtar sig från stroke (Barreca m.fl., 2008; 

Kumlien & Axelsson, 2000; Sundin, m.fl., 2000; Sundin, m.fl., 2002). Något som erfors 

viktigt var att se till att patienterna inte kände att vårdpersonalen var stressade och irriterade 

för att tiden inte räckte till (Sundin m.fl., 2000). Vårdpersonalen poängterade det viktiga i att 

de visade sig lugna i närheten av patienterna och det ansågs viktigt att kunde erbjuda 

patienterna tillräckligt med tid för att utföra en uppgift i taget (Kumlien & Axelsson, 2000). 

Vidare erfor vårdpersonalen att en stressig arbetssituation bidrog till situationer som inte var 

gynnsamma, då stressen ledde till att de kände att de inte hade tid för omvårdnadssituationer 

eller att kommunicera med patienterna. De gav exempel på att stressiga situationer bidrog till 

hämmad förståelse både för dem och patienterna (Barreca & Wilkins, 2008; Kumlien & 

Axelsson, 2000; Murphy, 2006; Sundin m.fl., 2002).  



  

17 

 

Av vårdpersonalen framkom också att de erfor att de inte hade tillräckligt med tid för att lära 

känna patienterna ordentligt (Jensen m.fl., 2015; Murphy, 2006). En vårdpersonal uttryckte 

sig: ”You could definitly use the method more if you only had time to prepare the patients for 

what´s going to happen” (Jensen m.fl., 2015, s.70). Fortsättningsvis uttryckte vårdpersonalen 

att tidsbristen var en faktor till att olika kommunikationstekniker inte användes och att 

kommunikationsträning inte tillämpades (Jensen m.fl., 2015; Murphy, 2006). 

Erfarenheterna sa att de den begränsade tiden till trots, kände att de var tvungna att på något 

sätt visa för patienterna att de hade tillräckligt med tid för dem (Sundin m.fl., 2000). En 

vårdpersonal uttryckte sig: ”It is important to take the time that is needed, not to be in a 

hurry; you cannot have one foot in the room and one foot outside. You must show the patient 

that you have the time” (Sundin m.fl., 2000, s.485). Vårdpersonalen erfor att de ville erbjuda 

patienterna rätt förutsättningar för att patienterna skulle tycka att det var värt uppoffringen 

att försöka kommunicera (Sundin m.fl., 2000).  

6 DISKUSSION 

I nedanstående stycken kommer examensarbetets resultat att diskuteras och jämföras med 

det valda teoretiska perspektivet, samt med tidigare forskning. Efter resultatdiskussionen 

kommer metod- och etikavsnittet att diskuteras under egna rubriker. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med det här examensarbetet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att 

kommunicera med patienter som har afasi till följd av stroke. I resultatet framkom att 

vårdpersonalen hade erfarenheter av att relationen med patienten skapade en större 

förståelse och ett bättre samarbete, vilket underlättade kommunikationen mellan dem. Olika 

förfaringssätt framkom, vilka också användes i olika utsträckning för att underlätta 

kommunikationen. I kontrast till det här återfanns exempel på erfarenheter av hinder som 

försvårade kommunikationen. Resultatet visar därmed på både positiva och negativa 

aspekter av vårdpersonalens erfarenheter av att kommunicera med patienter som har afasi 

till följd av stroke. 

I resultatet framkom att relationen hade en stor betydelse för att kommunikationen mellan 

patienter och vårdpersonal skulle fundera tillfredsställande. Vårdpersonalen hade 

erfarenheter av att gemenskap, förståelse och tillit ansågs vara viktiga delar i deras 

utvecklande av relationen till patienten. Även Travelbee (1971) stödjer påståendet och skriver 

att det första mötet mellan vårdpersonalen och patienterna har en ytterst central och 

avgörande roll för hur relationen dem emellan senare ska komma att utvecklas. Tidigare 

forskning visar också att patienterna anser att relationer till andra människor betyder mycket 

för dem i deras nuvarande situation (Armstrong m.fl., 2012; Brown m.fl., 2010; Sjöqvist 



  

18 

 

Nätterlund, 2010). Både Patientsäkerhetslagen (2017:786) och Patientlagen (2017:615) 

skriver att vården ska genomföras på patienternas villkor, eftersom patienterna har rätt till 

självbestämmande och delaktighet. Också i de situationer då den verbala kommunikationen 

inte är möjlig, måste vårdpersonalen och patienterna kunna förstå varandra om vården ska 

fungera tillfredsställande. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) skriver att 

vårdpersonalen ska tillgodose patienternas behov av trygghet. Något författarna till 

examensarbetet reflekterat över är möjligheten att förmedla trygghet i kontakt med 

patienterna. Det känns möjligt, men kan patienterna alltid erbjudas den trygghet som behövs 

i omvårdnadssituationerna? Vidare visade resultatet att vårdpersonalen hade erfarenheter av 

att identifiera sig med patienterna och att anpassa sig efter dem. Anledningen var för att 

vårdpersonalen ville ge patienterna ett gott stöd och hade för avsikt att vårda dem på ett sätt 

som de själva föredragit att bli vårdade på. Patienterna betonar vikten av att känna stöd och 

uppmuntran, att det är svårt att upprätthålla relationer och att de har en önskan om att träffa 

flera vänner (Brown m.fl., 2010). I Värdegrund för omvårdnad (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016) står att patienten ska betraktas som unik inom all omvårdnad, 

detta kan ses i relation till Travelbee (1971) som är inne på samma spår då hon skriver att två 

patienter, vid de tillfällen de befinner sig i liknande situationer, ändock aldrig får jämföras 

med varandra. Enligt Patientlagen (2017:615) ska all vård ges med respekt för den enskilda 

människans värdighet och i Värdegrund för omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2016) står vidare att alla patienterna ska bemötas utifrån sina egna förutsättningar. I tidigare 

forskning går att läsa att patienterna önskar respekt och de uppger att de fortfarande är 

kompetenta människor trots sina kommunikationssvårigheter (Worrall m.fl., 2011). Att som 

vårdpersonal och blivande legitimerade sjuksköterskor alltid utgå ifrån att alla patienterna är 

unika och kompetenta kan kännas som självklart. Utifrån examensarbetets författares 

tidigare erfarenheter har det dock inte upplevts så. För patienterna innebär varje kontakt 

med vården att de ställs inför en helt ny situation, för vårdpersonalen riskerar arbetet att gå 

på rutin. Det känns för författarna till examensarbetet viktigt att ge sig själv möjligheten att 

ta ett steg tillbaka, att betrakta och att reflektera över de möten som dagligen sker inom 

vården. 

 

I resultatet framkom också att vårdpersonalen genom att vidröra patienterna, ansåg att de 

styrkte sin närvaro. I och med denna beröring ansåg vårdpersonalen att de kunde öka 

möjligheten för förståelse mellan dem och patienterna. Travelbee (1971) skriver att den icke-

verbala kommunikationen är lika viktig som den verbala kommunikationen inom 

omvårdnaden. Utifrån teorin om Interaktionsprocessen beskriver Travelbee vidare att 

kommunikation sker både medvetet och omedvetet, kommunikationen sker också vid alla 

interaktioner människor emellan. Travelbee anser också att närvaro, hållning och beröring 

har en stor betydelse för kommunikationen och kroppsspråkets och beröringens betydelse för 

kommunikationen var något som var framstående i resultatet (Travelbee, 1971). I likhet med 

Travelbees teori, framkom i resultatet erfarenheter av att vårdpersonalen anpassade sin 

hållning bland annat genom att befinna sig i samma nivå som patienterna när de samtalade. 

Alla patienter är unika och vill bli behandlade på sitt unika sätt och det gäller att med 

fingertoppskänsla avgöra om det är okej att röra vid patienten när det inte är i en direkt 

omvårdnadssituation. När det gällde närvaro och hållning förde examensarbetets författare 

en diskussion om hur de själva skulle uppfatta tillvägagångssättet och fann som de unika 
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människor de är att de hade helt skilda uppfattningar. Något annat som framkom i resultatet 

var exempel på att vårdpersonalen beskrev att de genom att läsa av patienternas 

kroppsspråk, försökte förstå vad patienterna ville kommunicera. Vårdpersonalen hade 

erfarenheter av att gester, nickningar, uttryck i ansiktet men framförallt genom att söka efter 

uttryck i patienternas ögon gav möjlighet för kommunikationen. Vårdpersonalen svarade an 

på patienternas signaler och kommunicerade på ett liknande sätt tillbaka, som ett 

komplement till den verbala kommunikationen. Varken kroppsspråk eller beröring var dock 

fenomen som framkom utifrån patientperspektivet i den tidigare forskningen. Det här är 

något som författarna anser vara underligt, då vårdpersonalen i stor utsträckning anger att 

de läser av och finner icke-verbala ledtrådar i patienternas kroppsspråk. Författarna till 

examensarbetet tror att den icke-verbala kommunikationen på något sätt kan ses som mer 

betydelsefull utifrån vårdpersonalens perspektiv. Om patienterna inte kan förmedla sitt 

budskap verbalt måste vårdpersonalen ta till andra medel för att försöka förstå patienterna.  

Kan det vara så att patienterna inte är medvetna om alla de ledtrådar de delger 

vårdpersonalen genom sin kropp? 

Vidare framkom i resultatet att vårdpersonalen erfor att de saknade en röd tråd när 

kommunikationen med patienterna ansågs utmanande. Vårdpersonalen uppfann då egna 

strategier och använde sig av de lösningar de kände fungerade bäst för dem, det här innebar 

bland annat att använda sig av text och bilder i kommunikationssituationerna. Enligt tidigare 

forskning har dock patienterna önskningar om att hitta resurser som kan hjälpa dem att 

kommunicera bättre (Hinckley m.fl., 2013). Patienterna uppger att de utför aktiviteter med 

målet att förbättra deras kommunikationsförmåga och här nämns bland annat böcker och att 

skriva som viktiga resurser för kommunikationen (Armstrong m.fl., 2012; Grohn m.fl., 2012). 

Travelbee (1971) beskriver i sin teori kommunikationen som vårdpersonalens viktigaste 

redskap. I detta fall anser författarna till examensarbetet att det hade varit intressant om 

Travelbees teori även innehållit delar som på något sätt kunde komplettera vårdpersonalens 

kommunikation i de situationer där kommunikationen är utmanande. 

Resultatet visade också att vårdpersonalen när de inte kunde göra sig förstådda i 

omvårdnadssituationer, upplevde både en brist på intresse och en känsla av frustration och 

det försvårade kommunikationsmöjligheterna ytterligare. Enligt Travelbee (1971) kommer 

viktig information att missas och kommunikationen inte att uppnå sitt syfte om 

vårdpersonalen inte har förmågan att förstå och se patienten som den unika människa den 

är. I resultatet framkom också att vårdpersonalen hade erfarenheter av att känna sig 

frustrerade då de inte hade förmågan att kunna förstå vad patienterna försökte att förmedla 

till dem. I likhet med detta upplever patienterna i den tidigare forskningen att de inte får 

information anpassad efter sina villkor (Grohn m.fl., 2012; Parr, 2007). Patienterna uttrycker 

också att de inte anser sig delaktiga i beslutsfattandet angående deras vård (Worrall m.fl., 

2011). Vikten av att få känna sig delaktiga i samtal betonas av patienterna, och de beskriver 

att de gärna ser att motparten på något sätt anpassar sin kommunikation för att underlätta 

för dem (Grohn m.fl, 2012). Patientlagen (2017:615) skriver att patienterna har rätt att få 

information lämnad på lämpligast möjliga sätt, anpassat efter deras unika förutsättningar. 

Författarna till examensarbetet ser att det inte går till på det här sättet, då tidigare forskning 

säger att patienterna upplever att de inte får information som är anpassad utefter deras 
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individuella förutsättningar. Det går vidare att läsa i Patientlagen (2017:615) att den som 

lämnar informationen också är skyldig att se till att mottagaren har förstått informationen 

och om informationen av någon anledning inte kan lämnas direkt till den berörda, ska den 

lämnas till en närstående. En parallell drogs här till det Socialstyrelsen (2017b) skriver att det 

inom samtal och stöd för patientsäkerheten är av största vikt att vårdpersonalen och 

patienterna förstår varandra, då avsaknad av upplysningar kan få allvarliga följder. Det här 

kunde författarna relatera till då de båda ansåg att en oförmåga att få fram ett budskap till 

någon, oavsett situation, medförde både stress och en känsla av otillräcklighet.  

Något som också framkom i resultatet var att tiden hade en stor inverkan på 

kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienterna. Flera exempel gavs på stressiga 

arbetssituationer då vårdpersonalen hade erfarenheter av att de inte hade tillräckligt med tid 

för patienterna. De här situationerna gjorde att vårdpersonalen kände att de inte hade tid för 

att kommunicera med patienterna vilket de ansåg ledde till hämmad förståelse. Travelbee 

(1971) skriver att det för att vårdpersonalen ska kunna hjälpa patienten är en förutsättning 

att båda parter kommunicerar med varandra. Författarna till examensarbetet vet av 

erfarenhet att tidsbrist leder till sämre kommunikation. Om inte vårdpersonalen och 

patienten har tid att dela sina känslor och tankar med varandra kan vårdpersonalen inte 

tillgodose den unika patientens behov. Något som också blir lidande i fråga om brist på tid är 

det som i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskrivs som målet med all vård. All 

vård som ges i Sverige ska ges på lika villkor. Den ska ges med respekt för alla människors 

lika värde och den ska tillgodose patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

Hur ska detta kunna genomföras om det råder brist på tid? Det framkommer också i den 

tidigare forskningen att patienterna önskar mer tid för att kommunicera, anledningen är för 

att kunna ställa och får svar på sina frågor (Grohn m.fl., 2012). I resultatet framkom också att 

vårdpersonalen erfor att om de visade ett lugn i närheten av patienterna och gav patienterna 

tillräckligt med tid för att slutföra en uppgift i taget, gynnades kommunikationen. Det här 

kan också relateras till tidigare forskning, där det framkommer att patienterna upplever att 

de är en belastning, när de inte hittar orden tillräckligt fort (Hinckley m.fl., 2013).  

Författarna till examensarbetet funderade över vad tidspressen kom ifrån, om det berodde på 

personalbrist eller om det var en stressig omgivning som gjorde att det inte fungerade att ta 

sig tid för patienterna, som både patienterna vill och vårdpersonalen i resultatet önskar. 

Fortsättningsvis tror författarna till examensarbetet att ju mer vårdpersonalen känner sig 

stressade eller har brist på tid, kan det leda till allvarliga konsekvenser för patienterna.  

Examensarbetets författare diskuterade vidare hur patientsäkerheten kunde äventyras när 

vårdpersonalen jobbade under tidspress, det här ansågs vara på organisatorisk nivå och det 

kändes inte påverkningsbart. Har vårdpersonalen verkligen förutsättningar att jobba 

patientsäkert om det råder brist på tid?  

6.2 Metoddiskussion  

 

Metoden som valdes till det här examensarbete var av kvalitativ ansats som enligt Friberg 

(2017) är en lämplig metod då avsikten är att undersöka upplevelser eller erfarenheter av 
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något. En kvantitativ ansats ansågs inte aktuell då den inte undersöker upplevelser eller 

erfarenheter. En systematisk litteraturstudie med en deskriptiv syntes användes, då avsikten 

med examensarbetet var att ge en ökad förståelse om erfarenheter av kommunikation. Enligt 

Evans (2002) är en systematisk litteraturstudie den analysmetod som bäst identifierar, 

värderar och sammanfattar den mest aktuella forskningen. En fördel med den valda metoden 

var att den ansågs lämplig utifrån examensarbetets syfte och den tidsaspekt som fanns.   

Att genomföra en intervjustudie var aldrig aktuellt på grund av etiska aspekter och den 

begränsade tillgången på tid för denna kurs. En intervjustudie hade varit intressant att 

genomföra då författarna hade kunnat formulera egna frågor och intervjuat legitimerade 

sjuksköterskor på en strokeavdelning. Det hade kunnat ge en djupare förståelse för 

fenomenet. Under utformandet av examensarbetet växte det också fram frågor om en studie 

baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar hade varit att föredra. En 

litteraturöversikt enligt Friberg (2017) hade kunnat användas då motivet kunde varit att 

”träna ett strukturerat arbetssätt genom att sammanställa redan publicerade 

forskningsresultat” (Friberg, 2017, s.144). Författarna till examensarbetet tycker att det 

kunde varit intressant att ta reda på vilka arbetssätt som fungerar när vårdpersonalen 

kommunicerar med patienter som har afasi till följd av stroke. En nackdel med den valda 

metoden var att utbudet av endast den legitimerade sjuksköterskans erfarenheter inom 

kvalitativ forskning var begränsad. Genom att istället göra en litteraturöversikt hade utbudet 

av publicerat material blivit betydligt större, då de kvalitativa artiklarna hade kunnat 

kompletteras med kvantitativa artiklar. Det som var utmärkande i detta fall, var att de 

kvantitativa artiklarna också i regel var mer aktuella än de kvalitativa, dock anser författarna 

till examensarbetet att tidsspannet inte tros ha haft någon betydelse för giltigheten i det här 

examensarbetets resultat. 

Enligt Polit och Beck (2016) är giltighet ett kriterium som mäter att studien undersöker det 

som är avsett att mätas. I examensarbetet användes endast artiklar som enligt 

kvalitetsgranskningen utifrån Friberg (2017) höll medel eller hög kvalitet. Genom det här 

stärks giltigheten i examensarbetet. Något som ytterligare stärkte giltigheten var att 

referering och källhänvisningar enligt APA i examensarbetets delar och bilagor tydligt 

framkommer. Trovärdighet beskriver Polit och Beck (2016) som ett kriterium huruvida 

kvalitén och datamaterialet är pålitligt. Författarna till examensarbetet har under arbetets 

gång diskuterat sin förförståelse och tidigare erfarenheter för att minska inflytande på 

datainsamlingen och dataanalysen. Trots uppriktighet i forskningsprocessen beträffande 

förförståelse och översättning finns det en ständig risk för omtolkning eller egen tolkning av 

datamaterialet. Genom noggrannhet i datainsamlingen och urvalet där det tydligt framgår 

vilka inklusions- och exklusionskriterier samt sökord som använts vid sökandet av 

datamaterialet, kan läsaren göra om processen och då få ett liknande resultat. 

Enligt Polit och Beck (2016) innebär överförbarhet huruvida resultatet kan överföras på 

andra grupper och sammanhang. Författarna till examensarbetet anser att överförbarhet av 

examensarbetets resultat kan användas på liknande sätt men i andra sammanhang. Bland 

annat vid omvårdnad av patienter som inte har svenska som modersmål eller då patienter 

har drabbats av demenssjukdom.  
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6.3 Etikdiskussion 

Det här examensarbetet utfördes enligt etiska riktlinjer beskriva av CODEX (2017) och 

Vetenskapsrådet (2017). Det som varit utmanade var att objektivt granska och återberätta 

data, det utan att låta personliga åsikter och tidigare erfarenheter spegla resultatet. När det 

uppkommit tveksamheter angående återberättande eller tolkning av materialet, har 

författarna diskuterat sinsemellan och gemensamt kommit fram till ett så objektivt resultat 

som möjligt. Det kan anses som positivt ur ett etiskt perspektiv att det här examensarbetet 

skrevs av två författare. Författarna har kompletterat varandra genom att lyfta frågor som 

uppkommit och genom att kritiskt diskutera och ifrågasätta dem under alla delar av 

framställandet av det här examensarbetet. Av de elva artiklarna som användes i 

examensarbetets resultat hade samtliga forskningsetiskt godkännande. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) ska de utvalda artiklarna till resultatdelen ha ett forskningsetiskt 

godkännande. Något som skapade ett dilemma var att alla artiklar som användes i 

examensarbetet var skrivna på engelska och ingen av författarna till examensarbetet har 

engelska som modersmål. För att få ett bättre sammanhang och som enligt Evans (2002) 

skriver, för att få en uppfattning av materialet som helhet, översattes artiklarnas resultat från 

engelska till svenska. Det här var utmanande då en korrekt översättning ibland var svår att 

hitta och en förvrängning lätt hade kunnat uppstå. I de fall då översättningen var 

problematisk lästes originalstycket från artikeln igen för att få en bättre innebörd och helhet 

(Evans, 2002). Källor i examensarbetet angavs och referering tillämpades noggrant enligt 

APA-stilen som är utarbetad av American Psychological Association, det för att göra det 

möjligt för den som läst examensarbetet att studera ämnet närmare. 

7 SLUTSATS 

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av att 

kommunicera med patienter som har afasi till följd av stroke. Syftet upplevs av författarna ha 

besvarats i examensarbetet.  Det som ansågs viktigt för en fungerande kommunikation 

mellan vårdpersonalen och patienterna var hur relationen mellan de här båda aktörerna var. 

Det var av avgörande betydelse att vårdpersonalen anpassade sitt bemötande och visade en 

stor respekt och förståelse gentemot den unika patienten. Nationella gemensamt utarbetade 

strategier och riktlinjer saknades, men författarna till examensarbetet anser att det borde 

vara av allmänt intresse att sådana skapas. Examensarbetets resultat gav exempel på hur 

vårdpersonalen tog sig an utmaningen att kommunicera med patienterna, anledningen var 

för att kunna förstå men också för att kunna förstås. Om denna kunskap från resultatet ska 

överföras till praktisk verksamhet, har examensarbetets författare förhoppningar om att 

vårdpersonalen kan visa en ökad förståelse för vikten av att se patienterna som de unika 

människor de verkligen är. Kommunikationsproblem kan arta sig på många olika sätt och 

som vårdpersonal är det viktigt att anpassa sitt sätt att kommunicera med patienterna 

beroende på situation, men oberoende av patientgrupp. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Examensarbetets valda intresseområde var mycket sparsamt vetenskapligt utrett och 

sökningarna som gjordes ledde endast till ett fåtal träffar. Författarna hade svårt att hitta 

forskning baserat endast på den legitimerade sjuksköterskans erfarenheter och anser därför 

att det behövs mer forskning om det. De artiklar som användes i bakgrunden baserades på 

erfarenheter av kommunikation ur ett patientperspektiv av patienter som har afasi till följd 

av stroke. Dock var inte dessa patienters erfarenheter speciellt relaterade till vården. Det 

hade varit intressant att kunna ställa de här patienternas erfarenheter av att kommunicera 

med legitimerade sjuksköterskor gentemot med de legitimerade sjuksköterskornas 

erfarenheter av samma fenomen. Något som också hade varit intressant att jämföra är hur 

nyutexaminerade sjuksköterskor och mer erfarna sjuksköterskor tar sig an de här 

kommunikationsutmaningarna. Skiljer sig tillvägagångssättet åt något? Kan 

kommunikationssättet ha något att göra med utbildning eller erfarenhet? 
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- Är syftet klart formulerat? 

- Är metoden beskriven? 

- Är undersökningspersonerna beskrivna? 

- Har data analyserats? 

- Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

- Finns ett tydligt resultat beskrivet? 

- Har författarna tolkat studiens resultat? 

- Förs argument fram? 

- Förs det några etiska resonemang? 

- Finns det en metoddiskussion? 

- Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden?  

(Friberg, 2017). 

 

 

 

 



  

 

 

 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Nummer Författare, år, titel, 
tidskrift   

Syfte   Metod   Resultat   Kvalitets-
granskning 

1. Barreca, S., & Wilkins, S. 
(2008).  
Experiences of nurses  
working in a stroke 
rehabilitation unit.  
Journal of Advanced Nursing. 

 

Syftet var att utforska 
uppfattningar, övertygelser 
och känslor  
hos sjuksköterskor  
som vårdat stroke-
patienter som är inskrivna 
på en rehabiliteringsenhet.   

Kvalitativ.  
En fenomenologisk studie 
där intervjuer tog plats. 

De intervjuade sjuksköterskorna 
kände att de hade en avgörande roll i 
rehabiliteringsprocessen, men de 
kände också av brister i vården.   

13/14 

Hög 

2. Forsgren, E., Skott, C., 
Hartelius, L., & Saldert, C. 
(2016). Communicative 
barriers and resources in 
nursing homes from the 
enrolled nurses’ perspective: A 
qualitative interview 
study. International journal of 
nursing studies. 

 

Syftet med denna studie var 
att undersöka hur inskrivna 
sjuksköterskor upplever sina 
vardagliga interaktioner med 
boende i vårdhem, särskilt 
med inriktning på 
interaktioner med invånare 
med kommunikationshinder. 

Kvalitativ design med 
innehållsanalys användes. 

 

Ett dynamiskt samspel mellan 
interpersonella relationer, dagliga 
interaktioner och hantering av 
kommunikationshinder avslöjades. 
Sjuksköterskorna hade god kunskap 
om stödjande strategier och en 
medvetenhet om vikten av 
utvecklingen av personliga relationer 
med de boende, för att underlätta 
samspelet. Faktorer i miljön fanns 
som hinder för kommunikation. 

11/14 

Hög 

3. Hersh, D., Godecke, E., 
Armstrong, E., Ciccone, N., & 
Bernhardt, J. (2016). 
“Ward talk”: Nurses’interaction
 with people with and without a
phasia in the very  
early period poststroke.  
Aphasiology.  

Syftet med studien var att få 
ökad förståelse för den 
kommunikativa miljöns natur 
mer ingående, genom att 
undersöka interaktionen 
mellan sjuksköterskor och tre 
patienter på en akut 
strokeavdelning. 

Kvalitativ.   
Videoanalys som 
transkriberades. Analys 
skedde 
på diskursnivå med  
hjälp av en 
talfunktionsanalys. 

För det mesta var det 
sjuksköterskorna som tog initiativ till 
kommunikation och kontrollerade 
samtalets innehåll och riktning. 
Samtalen rörde oftast omvårdnaden. 
Sjuksköterskorna använde sig i 
mycket liten utsträckning av 

12/14 

Hög 

 

 



  

 

 

kommunikativa strategier för att 
underlätta för den som har afasi.  

 

4. Jensen, L. R., Løvholt, A. P., 
Sørensen, I. R., Blüdnikow, A. 
M., Iversen, H. K., Hougaard, 
A., Mathiesen, L. L., & 
Forchhammer, H. B. (2015). 
Implementation of supported 
conversation for 
communication between 
nursing staff and in-hospital 
patients with aphasia.  
Aphasiology. ^ 

Syftet var att utveckla en 
procedurriktlinje för 
underlättande av 
kommunikation mellan 
vårdpersonal och patienter 
med afasi. Vidare skulle en 
tvärvetenskaplig kurs 
utarbetas för att utbilda 
medarbetare samt göra en 
uppsättning gemensamma 
tillgängliga 
kommunikationsverktyg. 

Kvalitativ och kvantitativ. 
Alla vårdpersonal fick ett 
frågeformulär före och 
efter deras deltagande i en 
SCA-workshop och sju 
medlemmar från 
vårdpersonalen deltog 
också i enskilda 
halvstrukturerade 
intervjuer om sina 
erfarenheter med SCA-
metoden. 
 

I intervjuerna beskrev 
vårdpersonalen att de kände sig mer 
övertygade om sin förmåga att 
kommunicera med patienter, mer 
säkra på att skapa förståelse med 
patienter och mer villiga att initiera 
konversationer om komplexa ämnen. 
De fann svårigheter i att använda 
verktyg och tekniker vilket troddes 
bero på tidsbrist, att bildverktygen 
var för komplexa samt patientens 
symptom. 
 

10/14 

Medel 

5. Kumlien, S., & Axelsson, K. 
(2000).  
The nursing care of stroke 
patients in nursing homes. 
Nurse´s descriptions and 
experiences relating to 
cognition and mood.  
Journal of Clinical Nursing 

Att undersöka betydelsen av 
de legitimerade 
sjuksköterskornas 
beskrivningar och 
erfarenheter av patienter med 
stroke och omvårdnaden på 
sjukhem. Fokus låg på 
intellektuella funktioner och 
humör.  
 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
 

Sjuksköterskornas beskrivningar 
visade stor komplexitet och variation 
i patienternas funktionshinder, 
liksom osäkerhet i att förstå de här 
patienterna och därmed kunna utföra 
lämplig omvårdnad. 
Sjuksköterskorna beskrev behovet av 
vidareutbildning i strokevård, och 
tillräckliga resurser för utbildning av 
patientaktivitet samt att möta 
patienternas psykosociala och 
kommunikativa behov. 

11/14 

Hög 

6. Murphy, J. (2006). Perceptions 
of communication between 
people with communication 
disability and general practice 
staff.  
Health Expectations. ^^ 

Att beskriva 
kommunikationen mellan 
vårdpersonal och patienter 
med 
kommunikationsproblem.  

 

Kvalitativ. 
Fokusgruppsintervjuer. 
Intervjuinspelningar. 

Frustration uttrycktes, eftersom 
vårdpersonalen inte kunde göra sig 
förstådda, inte heller förstå, det fanns 
en brist på medvetenhet om 
orsakerna till de här svårigheterna.  
Personer med 

11/14 

Hög 



  

 

 

kommunikationshinder hade 
beskrivit betydande problem innan, 
men omfattningen av problemet var 
större än vad som tidigare trotts.  

7. Sundin, K., Jansson, L., & 
Norberg, A. (2000).  
Communicating with people 
with stroke and aphasia:  
understanding through 
sensation without words.  
Journal of Clinical Nursing- 

Att belysa innebörden  
av att kommunicera med 
människor med afasi till följd 
av stroke.  

Kvalitativ. 
intervjustudie. Analys 
utifrån Fenomenologisk  
hermenuetisk ansats.  

Kommunikationen styrs av de 
gemensamma känslor som uppstår 
genom fysisk kontakt mellan 
vårdgivaren och patienten. 

 

13/14 

Hög 

8. Sundin, K., Jansson, L., & 
Norberg, A.  (2002).  
Understanding between care 
providers and patients with  
stroke and aphasia: 
a phenomenological  
hermeneutic inquiry.  
Nursing Inquiry. 

Att belysa 
kommunikationsförståelsen 
mellan vårdgivare och 
patienter med stroke och 
afasi.  

Kvalitativ. 
Videoinspelningar samt 
intervjuer. 
Materialet analyserades  
utifrån en Fenomenologisk 
herm-eneutisk ansats.  

Genom att vara förstående hjälper 
vårdgivaren patienten att skapa en 
känsla av att vara hemma i en 
avslappnad atmosfär. Det här skapar 
möjligheter att förstå och förstås  
tillsammans med patienten.  
Genom att visa medlidande, 
ödmjukhet och lugn påverkas 
patienterna när det som mest behövs. 

11/14 

Hög 

9. Sundin, K., & Jansson, L. 
(2003). 
‘Understanding and being unde
rstood’ as a creative  
caring phenomenon – 
in care of patients with stroke 
and aphasia.  
Journal of Clinical Nursing.  

Att klarlägga  
betydelsen av förståelse och 
att bli förstådd  
i vården av patienter med 
afasi efter stroke.  

Kvalitativ.  
Videoinspelningar av 
patienter 
och sjuksköterskor samt 
intervjuer med 
sjuksköterskor.  
Fenomenologisk 
hermeneutisk ansats.  

En avslappnad och stödjande 
atmosfär underlättar ömsesidigheten 
mellan vårdare och patient. 
Kommunikationen sågs inte som 
teknisk eller strategisk, vårdaren 
delade istället patienternas 
erfarenheter i en tyst dialog, en icke 
verbal kommunikation med 
kroppskontakt och kroppsspråk. Det 
här visade sig vara ett lämpligt sätt 
att kommunicera med patienter med 
afasi.  

13/14 

Hög 

 

10. Sundin, K., Norberg, A., & 
Jansson, L. (2001).  
The Meaning of Skilled Care 

Att belysa kommunikationen 
mellan patienter med stroke 
och afasi och vårdgivare som 

Kvalitativ. 
Intervjustudie.  

Analysen avslöjade att 
vårdpersonalen genom att visa sig 
tillgängliga och att de bryr sig om 

13/14 

Hög 



  

 

 

Providers´ Relationships with 
Stroke and Aphasia patients. 
Qualitative Health Research. 

är särskilt framgångsrika med 
sin kommunikation i 
samspelet med de här 
patienterna. 

patienternas önskemål, möter 
patienten i en gemenskap där icke-
verbal kommunikation är nödvändig. 
De beskrev en jämlikhet med 
patienter, tolkad som broderskap och 
ömsesidighet. 

11. Wilson, F. C., Nelson, S., 
Downes, C., McQuigg, H., 
Lockhart, C., & Robinson, H. 
(2009).  
Effectiveness of neurodisability 
simulation training for NHS 
staff working in brain injury 
rehabilitation.  
Disability and rehabilitation. ^ 

Vårdpersonal från alla 
professioner deltog i 
simulteringsövningar som 
syftade till att ge insikt i den 
levda erfarenheten hos 
patienter med 
funktionshinder som ofta hör 
samman med hjärnskador.  
 

Kvalitativ och kvantitativ. 
Simulteringsövningar 
tillsammans med ett 
frågeformulär i tre steg 
innehållandes öppna frågor   
och frågor med förvalda 
svarsalternativ.  
 
Kvalitativa data 
analyserades med hjälp av 
innehållsanalys. 

Resultaten tyder på att deltagarna 
genom simuleringsövningarna fått 
ökad insikt, empati och oro gentemot 
patienterna de vårdar. Övningarna 
bidrog också till att vårdpersonalen 
ökade sin information till 
patienterna.  

9/14 
 
Medel 

 

^ Innehåller både kvalitativa och kvantitativa data, endast kvalitativa data används 

^^ Innehåller både vårdpersonalens och patienternas perspektiv, endast vårdpersonalens perspektiv används 
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