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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Talsvårigheter kan bero på olika orsaker, gemensamt för dessa är att patienter 
med talsvårigheter upplever sig förbisedda i sin vård på grund av denna 
funktionsnedsättning och att vårdpersonal ibland har svårt att nå fram i kommunikationen 
med dessa patienter. Problem: Fungerar inte kommunikationen i dessa interaktioner kan 
lidande uppstå då patienter inte får sina behov tillgodosedda. Syfte: Syftet med detta 
examensarbete är att skapa en översikt över aspekter som kan inverka på vårdpersonals 
kommunikation med patienter med talsvårigheter. Metod: En allmän litteraturöversikt 
genomfördes. Totalt 11 artiklar har granskats, varav nio Hade kvalitativ ansats, en kvantitativ 
ansats och en artikel mixad design. Resultat: Resultatet visade tre olika kategorier, enligt 
följande: 1) Vårdpersonals inverkan på kommunikationen innefattade bland annat 
personalens inställning till kommunikation. 2) Omgivningens inverkan på kommunikationen 
rörde bland annat tiden som tillgång eller brist. 3) Vårdar-patientrelationens inverkan på 
kommunikationen visade att relationens karaktär påverkade kommunikationen. Slutsats: 
Vårdpersonal beskrev att kunskap om tillvägagångssätt underlättade kommunikationen. 
Vårdpersonals förmåga att möta unika patienter med talsvårigheter och att ge 
kommunikationen och relationen tillräckligt med tid för att lyckas var betydelsefullt. 

Nyckelord: icke-verbal, kommunikation, kommunikationssvårigheter, omvårdnad, vårdar-
patientrelation, vårdpersonal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Background: Speech disorders may have different causes. In common, they all can provide 
patients with an experience of being overlooked in their care and that healthcare 
professionals do not have the means to communicate with these patients. Problem: 
Insufficient communication may cause suffering for patients if healthcare professionals 
cannot meet their needs. Purpose: The purpose of this study was to provide an overview of 
aspects that can affect healthcare professionals' communication with patients with speech 
disorders. Method: A general literature review was used. Results: The result showed three 
different categories, which were: 1) The impact of the healthcare professionals on 
communication was comprised of the healthcare professionals’ own attitude towards 
communication. 2) The impact of the environment on communication contains the aspect of 
time and the lack thereof. 3) The healthcare-patient relationship's impact on communication 
shows that the character of the relationship between healthcare professional and patients 
affect communication. Conclusion: Healthcare professionals stated that knowledge of 
different approaches facilitates communication. The healthcare professionals’ ability to meet 
the unique patient as well as the time given to communication and the relationship between 
healthcare professional and patients is what was most important.  

Keywords: communication, difficulties, healthcare professionals, non-verbal, nursing, 
professional-patient, relations.
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1 INLEDNING 

Patienter med talsvårigheter kan förekomma i olika områden av vården. Denna patientgrupp 
kan medföra komplexa kommunikativa utmaningar för vårdpersonal att hantera. 
Utmaningarna kan innebära att vårdpersonal inte kan använda den form av kommunikation 
som de använder sig mycket av i sitt arbete: den verbala kommunikationen. 
Kommunikationen är viktig i alla former av vård för att utbyta information, skapa relationer, 
tillgodose patienters behov, ta del av patienters individuella syn på hälsa och säkerställa en 
säker och personcentrerad vård, något som underlättas av den verbala kommunikationen. 
Utmaningar med att bedriva god vård när den verbala kommunikationen inte finns att tillgå 
väckte författarnas nyfikenhet när de själva ställdes inför att hantera dessa utmaningar under 
verksamhetsförlagd utbildning. I dessa situationer föreföll det sig naturligt att ta till vissa 
strategier för att kringgå den verbala kommunikationen. När även dessa visade sig misslyckas 
saknade författarna kunskap om ytterligare medel att ta till för att få kommunikationen att 
fortlöpa. Författarna ämnar därför med detta examensarbete att studera vilka aspekter som 
kan påverka kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter med talsvårigheter. 
Ämnesområdet, som i begynnelsen rörde vård av äldre med funktionshinder, 
omformulerades av författarna till att istället inrikta sig på patienter med talsvårigheter och 
framfördes som förslag av forskargruppen Långvarigt självständigt liv vid Akademien för 
hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens Högskola. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt klargörs begreppet kommunikation genom att olika teoretiska tolkningar och 
perspektiv presenteras. Här beskrivs även olika typer av talsvårigheter och patienters 
erfarenheter av att leva med dessa i vardagen såväl som i vården. Vårdpersonals ansvar och 
funktion i mötet med dessa patienter tydliggörs. Dessutom klargörs vilka yrkeskategorier 
som ingår i benämningen vårdpersonal i detta examensarbete. Därefter presenteras det 
teoretiska perspektivet, mot vilket examensarbetets resultat kommer diskuteras vidare. 
Slutligen i denna del presenteras den problemformulering som ligger till grund för detta 
examensarbete.  

2.1 Begreppet kommunikation 
Begreppet kommunikation omfattar olika dimensioner och aspekter. Baggens och Sandén 
(2014) menar att det förenklat handlar om skickande och tolkande av signaler mellan 
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människor. Signalerna skickas verbalt, med kroppen, blicken och ansiktsuttryck, nästan 
alltid samtidigt. Fossum (2013) definierar kommunikation som överförandet av information. 
Vidare är kommunikationen också ansedd som en aktivitet, något som skapas samt skapar 
direkta eller fördröjda förbindelser, men också något som är inlärt i hur viktigt det är med 
kommunikation samt hur den ska utföras.  

Den verbala kommunikationen lämpar sig bra för att beskriva, förklara, informera, 
argumentera och diskutera, medan den icke-verbala kommunikationen lättare uttrycker 
känslor, sinnesstämningar och attityder gentemot samtalspartnern eller det ämne som 
konversationen handlar om. Blicken tillhör den icke-verbala kommunikationen och kan 
meddela att individer är redo att kommunicera, och på så vis föregår denna kommunikativa 
signal talet. Ansiktsuttryck kan nyansera de signaler som skickas med blicken, talet eller 
kroppen, till exempel genom att le eller se bekymrad ut. Kroppsspråket har möjlighet att 
förstärka andra kommunikationssignaler, med jakande nickningar för att instämma eller 
med gestikulerande handrörelser för att emfasera vissa budskap. Även beröring kan förstärka 
eller ackompanjera de andra kommunikationssignalerna, men beröringen har också 
möjlighet att skicka signaler i sig (Baggens & Sandén, 2014). 

Samtliga kommunikativa signaler, verbala som icke-verbala, är komplexa och behöver tolkas. 
Verbala uttryck kan exempelvis vara dubbeltydiga med hjälp av ironi, spydighet eller humor. 
Konflikt kan även finnas mellan det verbala och det icke-verbala vilket gör tolkningen 
komplex, där det verbala som uttrycks inte tycks överensstämma med känslan som förmedlas 
genom det icke-verbala. Förmågan att tolka olika kommunikativa uttryck kan skilja sig från 
människa till människa och kan göra skillnad i hur relationen mellan personer utvecklar sig 
genom att ha inverkan på närhet, tillit eller samarbete. Viktigt är att aktivt lyssna till både 
dem verbala och icke-verbala signaler som uttrycks. Det är också av vikt att reflektera över de 
egna uttrycken och att tolkningen av de kommunikativa uttrycken sker i båda ändar av 
kommunikationen. Genom rätt verbala och icke-verbala kommunikationsstrategier har 
vårdpersonal möjlighet att uttrycka en vilja att lyssna och därmed hjälpa, vilket är av vikt för 
relationen och patienters känsla av trygghet och tillit (Eide & Eide, 2009). 

2.1.1 Kommunikation inom vård 

Fredriksson (2012) urskiljer två traditioner i synen på kommunikation. Den dualistisk-
reduktionistiska traditionen utgår från en sändar-mottagarmodell där kommunikationen har 
i syfte att informera patienter om sjukdom och behandling eller att skapa förutsättningar för 
patienter att prata om deras lidande. Den holistisk-humanistiska traditionen rör 
komplexiteten i mellanmänskliga relationer genom att fokusera på relationen mellan 
vårdpersonal och patienter. Här visar sig patienters lidande, vilket kristalliserar patienters 
upplevelse för både vårdpersonal och patienter, och som vårdpersonal bör ta del av för att 
lindra patienters lidande. 

Professionell kommunikation skiljer sig från kommunikation i vardagen. Detta innebär att 
den kommunikation som utförs i yrket sker utifrån en professionell roll i egenskap av en 
expert, där kommunikationen baseras på yrkets grundläggande värderingar, något som inte 
används i vardagssamtal. Inom omvårdnadsrelaterade yrken, där grunden är att hjälpa 
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människor med specifika och ospecifika hälsoproblem, föds kommunikation ur en 
hjälpsamhet där syftet är att stödja. Patienter är hänvisade till vårdpersonal för att de ska få 
hjälp, men i vårdyrken bemöts även kollegor. Kommunikation har då samma syfte både 
gällande kommunikationen med kollegor och patienter: att i grunden stödja patienter. I den 
stödjande funktion som kommunikationen då har är det viktigt att styra samtalen gentemot 
patienters behov och att göra detta på ett sådant vis att patienter känner sig sedda, förstådda 
och tillfredsställda (Eide & Eide, 2006). 

I en observationsstudie av Caris-Verhallen, Kerkstra, van der Heijdenb och Bensing (1998) 
undersöks kommunikationsmönster mellan sjuksköterskor och äldre. Resultatet visar två 
övergripande, olika kategorier: socio-emotionell kommunikation och uppgiftsorienterad 
kommunikation. Dessa två kategorier representerar två dimensioner av kommunikationens 
natur, vilka fungerar som ett motsatspar. Den socio-emotionella dimensionen fyller en 
empatisk funktion och sjuksköterskor använder denna kommunikation för att knyta an till 
patienter. Den andra dimensionen, den uppgiftsorienterade, belyser kommunikationen som 
ett verktyg för informationsutbyte kopplat till behandling eller för att ge/ta instruktioner. I 
en studie av McCabe (2004) undersöks patienters upplevelse av denna uppgiftsorienterade 
kommunikation och studien finner att patienter anser att den uppgiftsorienterade 
kommunikationen flyttar fokus från dem. Detta visar sig genom att vårdpersonal, istället för 
att fråga, antar vad patienters behov är. Patienter relaterar detta till stress och att 
vårdpersonal inte skulle hinna med det som skulle göras om denne kommunicerade med 
patienter på ett personcentrerat vis. Patienter uppskattar när vårdpersonal är närvarande, 
vilket de visar genom att ge tid och samtala, genom öppen och ärlig kommunikation samt 
genom att vara genuina, något som patienter anser att vårdpersonal kommunicerar genom 
icke-verbal kommunikation. 

2.2 Talet och orsaker till talsvårigheter 
Talet är en avancerad samordning. Talet inleds med en tanke i frontalloben som via 
nervimpulser överförs till Wernicke’s område, ett av hjärnas talcentrum. Där ombildas 
tanken till meningar och ord och skickas till Broca’s område, där en samordning av 
nervsignaler till läppar, tunga, stämband och ansiktsmuskulatur sker. Härefter skickas 
signalerna till de motoriska delarna i hjärnbarken som sedan styr respektive motoriska delar 
och konstruerar hörbara ord. Talsvårigheter beror ofta på att något av dessa språkområden 
skadas. Skadas Wernicke’s område får hjärnan problem att skapa ord och meningar av tankar 
samt vice versa - att konkret förstå de ord och meningar som hjärnan tar in via tal eller skrift. 
Skadas Broca’s område får hjärnan svårt att koordinera alla motoriska nervbanor och 
muskler som ska producera talet, vilket leder till ett långsamt och sluddrigt tal. Afasi är en 
benämning på de talsvårigheter som är en följd av skador på dessa områden i hjärnan. 
Skadas enbart Broca’s område så individer får problem att formulera sig rent motoriskt, 
kallas åkomman dysartri. Den vanligaste orsaken till skada på dessa områden är stroke, där 
ca 40% av de drabbade får afasi och/eller dysartri som följd. Andra orsaker är skalltrauma, 
tumörer, neurologiska sjukdomar som Parkinson och Multipel skleros (Ericson & Ericson, 
2012). 
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Vidare kan personer med talsvårigheter falla under kategorin för komplexa 
kommunikationsbehov (CCN eller complex communication needs) som är den internationellt 
föredragna termen för att beskriva de som har begränsat eller inget funktionellt tal. Där ingår 
personer som har komplicerade kommunikationsbehov i samband med ett brett spektrum av 
fysiska, sensoriska och miljömässiga orsaker som begränsar deras förmåga att delta 
självständigt i samhället (Dark, Balandin & Clemson, 2011). 

2.3 Att leva med talsvårigheter  
Att leva med talsvårigheter kan innebära att kommunikationen i alla former av interaktioner 
kan bli påverkad, vilket kan resultera i sociala, psykologiska och känslomässiga följder. 
Känslan av att vara utelämnad ur konversationer förekommer. Personer med talsvårigheter 
kan känna att de inte hänger med i konversationer, eller att vänner och familj hellre tilltalar 
maken eller makan istället för den berörde, något som kan få patienterna att undvika sociala 
sammankomster vilket kan ge upphov till social isolation (Dickson, Barbour, Brady, Clark & 
Paton, 2008; Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012). Detta gäller även vardagliga 
kommunikativa situationer som exempelvis i affären eller telefonsamtal, vilket kan leda till 
att dessa situationer helt undviks på grund av denna problematik. Vissa känner att de är 
tvungna att skrika för att göra sig förstådda vid telefonsamtal, vilket blir en effekt av att 
mottagaren inte har möjlighet att se läpprörelser och ansiktsuttryck. På grund av detta kan 
telefonsamtal helt misslyckas då mottagaren inte alls förstår det som ska kommuniceras och 
det händer även att personer uppfattas som onyktra (Dickson et al., 2008). 

En känsla av frustration kan kopplas till att leva med talsvårigheter. Frustrationen 
härstammar främst från förlusten av autonomi som effekt av att inte kunna delge sina 
känslor, tankar och sin personlighet. Vidare kan även en känsla av att inte kunna delta som 
medborgare i samhället identifieras hos personer med talsvårigheter då de inte har samma 
möjlighet att dela ansvar i vardagliga beslut som andra (Johansson et al., 2012). Känslan av 
att känna sig och bli behandlad annorlunda på grund av talsvårigheter kan ha direkt 
påverkan på hur väl kommunikationen lyckas. Detta på grund av att personer ofta vill bli 
behandlade som ”normala” och när de inte blir det uppstår känslor av förlägenhet som i sin 
tur påverkar kommunikationen negativt. Till detta hör också en känsla av stigmatisering, 
vilket förekommer bland personer med talsvårigheter. Med detta menas att personer 
upplever att de på grund av sina talsvårigheter kan bli moraliskt dömda i de interaktioner de 
engagerar sig i (Dickson et al., 2008). Personer med talsvårigheter upplever att de av andra 
människor kan bemötas med irritation, bristande tålamod och avsaknad av förståelse för 
deras funktionshinder. Ett exempel på detta är i kön till kassan där kommunikationen skapar 
en negativ atmosfär där inte bara den med talsvårigheter tycker att kommunikationen är tuff 
och tidskrävande utan även de andra i kön då det kan ta lång tid (Walshe & Miller, 2011). 
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2.4 Patienter med talsvårigheter i vården 
Patienter med talsvårigheter kan ställas inför problem i mötet med vården och vårdpersonal 
då de kan ha svårt att kommunicera sina behov vilket kan leda till minskad kvalitet på den 
erhållna vården (Morris, Clayman, Peters, Leppin & LeBlanc, 2015). I en studie av Balandin, 
Hemsley, Sigafoos och Green (2008) ombeds 10 patienter med cerebral pares att betygsätta 
utgången av kommunikationen med vårdpersonal på ett sjukhus. Två patienter delger att 
kommunikationen var ”somewhat successful”, medan tre rapporterar att den var ”not at all 
successfull”. Resterande deltagare noterar ”mostly successful”, mycket på grund av att dessa 
hade tillgång till olika former av speciella kommunikationssystem. 

Belägg finns för att patienter med talsvårigheter kan finna det enerverande och respektlöst 
att mötas av vårdpersonal med ett förenklat språk i vårdsamtalen, ett slags språk anpassat för 
barn eller kognitivt nedsatta (Morris et al., 2014). Patienter finner också att de inte 
inkluderas i sin egen sjukvård då kommunikationen kring patienters behov gärna riktas till 
patienters medföljare eller anhörig, exempelvis make/maka eller personlig assistent (Morris 
et al., 2014; Morris et al., 2015). Patienter med talsvårigheter upplever att tid krävs för att 
kommunikationen ska lyckas. Framför allt upplever patienter att bristen av tid är en 
grogrund för stress hos vårdpersonal vilket i sin tur spelar in på andra aspekter av 
interaktionen. I detta fall upplever patienter att vårdpersonal inte ger patienter den tid som 
de behöver för att formulera sina svar eller att vårdpersonal inte tar sig tiden att tala sakta 
eller sätta sig in i patienters kommunikationssätt (Morris et al., 2014; Morris et al., 2015).  

I studien av Morris et al., (2014) framkommer att patienter uppskattar att bli tillfrågade hur 
de helst vill att kommunikationen ska ske, vilket understryker att kommunikationen med 
patienter med talsvårigheter är individuell till sin natur. Baserat på detta önskar patienter att 
vårdpersonal startar sitt arbete i att anpassa sin kommunikation utefter patienters 
individuella behov. Studien visar att dessa individuella behov består av icke-verbala kanaler 
som uppskattas av patienter för att de genom dessa kan avläsa om vårdpersonal är redo att 
motta ett meddelande eller är närvarande i interaktionen och kommunikationen. Dessa icke-
verbala kanaler är framför allt gester, kroppsspråk och kroppspositionering samt 
ögonkontakt. I flera studier har även användandet av alternativa och kompletterande 
kommunikationsmedel i form av kommunikationsbrädor, papper och penna eller 
elektroniska apparater har visat sig vara uppskattat och till hjälp för kommunikationen 
(Balandin et al., 2008; Morris et al., 2015). 

När kommunikationen misslyckas och patienter med talsvårigheter inte känner att deras 
behov och begär når fram till vårdpersonal kan känslor av rädsla, ångest, frustration, ilska, 
ledsamhet och stress framkomma hos patienter (Balandin et al., 2008; Tomkins, 
Siyambalapitiya & Worrall, 2013). Dessa känslor kan framför allt relateras till hur patienter 
känner sig delaktiga i informationsutbytet gällande sin egen vård och om det talas direkt till 
patienter, men också på grund av att kommunikationen har misslyckats i andra avseenden 
exempelvis på grund av tidsbrist eller dålig vårdar-patientrelation (Tomkins et al., 2013). 



  

6 

2.5 Vårdpersonalens ansvar 
Enligt Hälso-sjukvårdslagen (SFS 2017:30, kap 3, 1§) är målet med sjukvården att ge god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Denna lag beskriver även att vården ska vara 
lättillgänglig samt främja goda kontakter mellan patienter och vårdpersonal, något som gäller 
samtliga vårdinstanser och det är upp till varje yrkeskategori att uppfylla dem. Gällande 
sjuksköterskeprofessionen tydliggör Svensk Sjuksköterskeförening (2017) i sin 
Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor att sjuksköterskor har ansvar att främja en god och 
värdig kommunikation. Exempelvis säger kompetensbeskrivning för sjuksköterskor att 
sjuksköterskor ska kommunicera med patienter på ett värdigt och respektfullt sätt, samt i 
samråd med patienter identifiera deras behov, resurser och problem. Patientlagen (SFS 
2014:81, kap 5, 1§) syftar också till detta då den säger att vården så långt som möjligt ska 
utformas och genomföras i samråd med patienter. Sjuksköterskor ska utifrån patienters 
berättelse kunna klargöra vad hälsa betyder för patienter i strävan för att nå en 
patientcentrerad vård där värdighet och integritet bevaras. Sjuksköterskor ska även 
genomföra säker kommunikation och informationsöverföring genom hela vårdprocessen. 
Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor också kunna samverka med 
andra vårdgivare för att vården ska utvecklas och har även ett ansvar att konsultera andra 
medarbetare i teamet vid behov av kompletterande kompetens. Sandberg (2009) menar att 
arbetsuppgifter gällande patienter sällan består av endast en sjuksköterska utan av ett helt 
team. Ett teamarbete är viktigt och innebär ett samarbete mellan olika personer som besitter 
olika typer av kompetens som skapar synergi, vilket är viktigt för att lösa patienters 
problematik. Fördelar med samarbete kan vara i flera olika sammanhang bland annat vid 
medicinska åtgärder, fysiska åtgärder som förflyttningar eller vid kommunikativa skeenden. 

I teamet som arbetar kring patienter ingår undersköterskor, vårdbiträden och 
sjuksköterskor, vars uppgift är att fokusera på patienters omvårdnad. Även läkare, kuratorer 
och fysioterapeuter kan ingå i dessa team (Sandberg, 2009). I yrkesbeskrivningen för 
undersköterskor och vårdbiträden framkommer kommunikationen som en central 
kompetens, oavsett om det rör sig om arbete på sjukhus, äldreboende eller i hemvård 
(Socialstyrelsen, 2006). Denna kunskap värderas högt på grund av vikten av att skapa en god 
relation med de patienter som bemöts på daglig basis och framför allt för att kunna förmedla 
en trygghet till både patienter och anhöriga. Även kunskap om olika tal- och 
kommunikationssvårigheter värderas högt för att ha medlen att kunna arbeta med den 
problematik denna nedsättning medför, framför allt i arbete med funktionshindrade, men 
även i ett mer generellt avseende (Socialstyrelsen, 2006). I teamet är det sjuksköterskors 
arbete och ansvar att samordna och leda omvårdnadsarbetet runt patienter. Detta görs i 
samråd med medarbetarna i teamet men det är också av vikt att sjuksköterskor håller sig 
uppdaterade gällande aktuell patientgrupp för att vården ska utvecklas och god vård ges 
(Sandberg, 2009). 



  

7 

2.6 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet för detta examensarbete bygger på Joyce Travelbees (1971) teori 
om interpersonella relationer och syn på kommunikation. I denna omvårdnadsteori är 
kommunikationen en central del och nära relaterat till omvårdnadens huvudmål. Detta 
teoretiska perspektiv valdes då det belyser kommunikation och dess funktion i vårdandet, 
vilket detta examensarbete undersöker. I Travelbees (1971) teori är kommunikationen 
ständigt närvarande som en influens på många av de omvårdnadsaspekter som behandlas. 
Eftersom att syftet med detta examensarbete är att göra en översikt över de aspekter som kan 
inverka på kommunikationen med patienter med talsvårigheter, förefaller det sig relevant att 
diskutera examensarbetets fynd emot just Travelbees (1971) teori.  

Travelbees (1971) teori understryker vikten av att sjuksköterskor upprättar och underhåller 
ett människa-till-människa-förhållande - den mellanmänskliga relationen. Denna 
mellanmänskliga relation bygger på att båda parter ser varandra som unika individer och 
karakteriseras av att sjuka individers omvårdnadsbehov möts genom att sjuksköterskor 
använder sina färdigheter och sin personlighet på ett terapeutiskt vis för att lösa problem. 
Den mellanmänskliga relationen är medlet genom vilket sjuksköterskor söker att uppfylla 
omvårdnadens yttersta mål: att hjälpa individer, familjen och samhället till att mästra 
sjukdom. Detta uppnås genom att sjuka individer och dess anhörigas behov möts, något som 
startar i att först identifiera behoven genom observation och kommunikation. 
Kommunikationen anses vara en dynamisk kraft som har förmågan att föra individer 
närmare varandra och skapa relation. Kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter 
sker direkt i första mötet, när de konverserar men även när de är tysta. Genom gester, 
kroppshållning och minspel delger individer information till varandra. Många 
kommunikationstekniker finns som medel att ta till hjälp i processen för att etablera en 
mellanmänsklig relation men dessa är endast hjälpmedel. Det finns ingen specifik fras att 
säga som direkt etablerar en mellanmänsklig relation. Endast när sjuksköterskor vet varför 
teknikerna används och vad denne ville uppnå med dem, är teknikerna användbara. På så vis 
verkar etableringen av en meningsfull relation mellan sjuksköterskor och patienter vara 
beroende av att sjuksköterskor vet vad som kommuniceras i den interpersonella processen 
eller vad kommunikationen innehåller. Vad sjuksköterskor känner för sjuka individer och 
sjuksköterskors grundläggande intentioner kommuniceras ständigt genom verbala men 
kanske framför allt icke-verbala kommunikationssignaler. Att vara medveten om detta och 
vad som kommuniceras är därför av yttersta vikt då detta uppfattas av patienter och är 
avgörande för etableringen av en god relation. Således har sjuksköterskor tre mål att nå med 
kommunikationen och interaktionen: att lära känna patienter, att förvissa sig om och möta 
patienters omvårdnadsbehov samt att uppfylla omvårdnadens yttersta mål, vilka nämns 
ovan. 

Vidare beskriver Travelbee (1971) att kommunikationen kan vara aktivitetsfokuserad 
och/eller symptom- och tecken-orienterad. Det sistnämnda på grund av att 
sjuksköterskeutbildningen fokuserar på att upptäcka symptom, vilket är en vital del av 
sjuksköterskors arbete, men detta fokus kan hindra etableringen av en mellanmänsklig 
relation om det får ta överhand för helhetsbilden. På detta vis görs det också en skillnad i att 
ha information om patienter och att känna patienter, där det sistnämnda är ett resultat av att 
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erfara och respondera till den andre som en unik individ. Endast genom att känna den unika 
individen kan sjuksköterskor hjälpa denne att hantera den stress och det lidande som 
sjukdomen utsätter individen för. Fördelen med att etablera en mellanmänsklig relation är 
även att patienter och dess anhöriga mer troligt kommer söka sjuksköterskors hjälp på grund 
av att en tillit finns i relationen.  

2.7 Problemformulering 
Patienter med talsvårigheter kan leva med flera utmaningar i vardagen: psykiska och sociala 
såväl som andliga. Dessa personer kan känna att de inte har förmågan att delta i sociala 
sammanhang, att de inte har något sätt för att uttrycka sin identitet eller att de skäms för sin 
nedsättning vilket kan leda till isolation. I mötet med vården kan talsvårigheter innebära att 
patienter inte kan uttrycka sina vårdbehov, vilket kan leda till känslor av frustration, 
ensamhet, otrygghet, och om problemet inte överkoms kan även fel vård ges till dessa 
patienter. För att överkomma dessa kommunikationsproblem behövs speciella kunskaper för 
att vårdpersonal ska kunna nå fram till patienter så de får möjlighet att uttrycka sina behov 
och känslor fullständigt. Sjuksköterskor har som uppgift att leda vårdarbetet kring patienter 
och det är därför av vikt att denne har kännedom och kunskap om patienters behov av 
ytterligare kommunikationsstöd. Detta för att sjuksköterskor själv ska kunna kommunicera 
med patienter på ett adekvat sätt, samt så de kan delge denna information till övrig 
vårdpersonal som ska interagera med patienter. Det är även av vikt att sjuksköterskor 
använder sig av annan personal, framför allt undersköterskor, för att samla in information 
om tillvägagångssätt för hur kommunikationen kan ske med patienter eftersom dessa 
spenderar minst lika mycket tid med patienter som sjuksköterskor. Det är också 
sjuksköterskors ansvar att se till att vara uppdaterad inom kunskap gällande aktuell 
patientgrupp samt informera och leda omvårdnadspersonal i att utföra en individualiserad 
omvårdnad. Sjuksköterskor behöver kunskap om vad som är viktigt att ta i beaktande för att 
hantera utmaningar i möten med patienter med talsvårigheter. Genom att i detta 
examensarbete undersöka de aspekter som vårdpersonal anser ha inverkan på 
kommunikationen, är förhoppningen att sådan kunskap genereras för sjuksköterskan att 
använda i mötet med patienter med talsvårigheter så att bättre vård kan ges. 

3 SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt över aspekter som kan inverka på vårdpersonals 
kommunikation med patienter med talsvårigheter. 
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4 METOD 

Detta metodavsnitt beskriver tillvägagångssättet för en litteraturöversikt utifrån Fribergs 
(2017) beskrivning. En litteraturöversikt grundar sig på flera motiv: att skapa en överblick av 
ett specifikt område, för att beskriva ett specifikt kunskapsområde eller ett problem inom 
sjuksköterskeprofessionen, att skapa underlag för en kritisk granskning eller att träna på att 
arbeta strukturerat genom sammanställning av forskningsresultat. I detta examensarbete har 
denna allmänna litteraturöversikt använts för att lyfta det aktuella kunskapsläget och skapa 
en översikt över aspekter som påverkat vårdpersonals kommunikation med patienter med 
talsvårigheter.  

4.1.1 Urval och datainsamling 

Vid insamlandet av data till denna studies analysmaterial användes databaserna Cinahl Plus, 
Medline, PsycINFO och Pubmed. Databaserna valdes för att de innehåller artiklar med ett 
vårdvetenskapligt fokus. Sökningarna i Cinahl Plus, PsycINFO och Medline genomfördes 
samtidigt genom sökmotorn EBSCOhost där alternativet fanns att söka i alla dessa databaser 
i samma sökning. Materialsökningen hade sin början i dessa tre databaser där majoriteten av 
de undersökta studierna återfanns i Cinahl Plus, och några återfanns i PsycINFO. Inga 
passande studier påfanns i Medline. De initiala sökningarna omfattades av sökorden nurs*, 
communication, communication strategies, complex communication needs, för samtliga 
sökord se Bilaga A. Dessa sökord valdes för att följa Fribergs (2017) råd om att anlägga ett 
helikopterperspektiv över ämnet och för att få en överblick över sjuksköterskors perspektiv 
på kommunikationen med patienter med talsvårigheter. Dessa sökningar gav många träffar, 
dock var antalet intressanta studier lågt, vilket medförde ytterligare sökningar och sökord 
som: aphasia, stroke, nonverbal communication, speechlessness, communication impaired 
och caring. Sökordet stroke valdes för att det var tätt förknippat med talsvårigheter (Ericson 
& Ericson, 2012). Dessutom gjordes sökningar i databasen Pubmed där MeSH-termer 
användes i sökmotorns avancerade läge. Dessa MeSH-termer var: communication, acquiered 
communication disorders, nurse. Efter denna sökning var antalet relevanta studier 
fortfarande inte tillräckligt, samt att sjuksköterskors perspektiv var svårt att särskilja. 
Eftersom att kommunikationen står i fokus för denna litteraturöversikt och eftersom att 
undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor kommunicerar med patienter med 
talsvårigheter ansågs alla inkluderade erfarenheter vara viktiga. Ytterligare ansågs även 
information om kommunikation viktig för sjuksköterskor i rollen som ansvarig för 
omvårdnaden kring patienter och ledare över omvårdnadspersonalen. Av denna anledning 
inkluderades även undersköterskor och vårdbiträden i examensarbetets syfte och 
sökningsfas. Därmed utökades sökningen med sökord som: healthcare providers, healthcare 
professional, enrolled nurses, nurse’s aids, nurse assistant, nursing staff. Samtliga sökningar 
återfinns i tabellform i Bilaga A. För att få korrekta sökord och alternativa synonymer att 
söka på har Nationalencyklopedins webbaserade översättningsmotor använts för 
översättningar till engelska. 

För att en artikel skulle anses intressant för denna litteraturöversikt och inkluderas i 
analysen behövde den ha ett vårdarperspektiv, det vill säga involvera sjuksköterskors, 
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undersköterskors eller vårdbiträdens perspektiv på kommunikation med patienter med 
talsvårigheter. Utöver detta skulle studierna vara utförda mellan åren 2008 och 2018, vara 
Peer-reviewed och skrivna på engelska. Aspekter som gjorde att studier och artiklar 
exkluderades från materialet, exklusionskriterier, utgjordes av studier där kommunikationen 
med barn undersöktes, studier där talpedagoger var i fokus, studier som behandlade någon 
form av demens, studier med någon form av litteraturstudie som metod samt pilotstudier, då 
Segesten (2017) menar att pilotstudier ej är lämpliga för en litteraturöversikt då dessa inte 
har tillräckligt hög evidens. Inom ämnet kommunikation och talsvårigheter har många 
studier gjorts på intensivvårdsavdelningar gällande kommunikationen med ventilerade 
patienter, dessa studier exkluderades också då de inte berör allmänsjuksköterskors 
arbetsområde utan kräver en specialistkompetens. Alla studier som valdes ut för denna 
studie följde IMRAD-modellen. 

De studier som slutligen valdes ut efter ovan nämnda inklusions- och exklusionskriterier har 
granskats efter Fribergs (2017) förslag för hur studiers kvalitet kan bedömas. Denna modell 
bestod av 14 frågor gällande de kvalitativa studierna och 13 frågor gällande kvantitativa 
studier, dessa återfinns i Bilaga B. Frågorna har förenklats till ja- och nej frågor, där varje 
fråga har tilldelats en poäng per uppfyllt frågekriterium. Poängen kategoriserades sedan till 
kvalitetsnivåer; 1-5 ansågs hålla en låg kvalitet, 6-9 medelkvalitet och 10- 14 ansågs som hög 
kvalitet. För studierna skulle inkluderas behövde de uppnå minst 10 kvalitetspoäng. Se Bilaga 
B gällande vidare redogörelse för poäng för specifika artiklar. Det totala antalet artiklar som 
använts till detta examensarbete var 11. Av dessa var nio kvalitativa, en kvantitativa och en av 
mixad design. 

4.1.2 Dataanalys 

I analysstegen ska inledningsvis materialet läsas på nytt för att skapa en helhetskänsla av 
materialet, och därefter skall varje studie sammanfattas för att ligga som stöd för analysen. 
Detta ska göras för att säkerställa att ingenting av vikt i studierna går förlorat till analysen 
(Friberg, 2017). Studierna lästes i sin helhet av författarna på två separata håll vilket 
säkerställde att tolkningarna och uppfattningarna av studierna och dess relation till det egna 
arbetets syfte skulle bli personliga och inte influeras av den andre. Detta följdes av diskussion 
mellan författarna för att jämföra fynd och nå konsensus över relevanta aspekter i artiklarna, 
varpå studierna sammanfattades i ett separat dokument. Detta skapade en överskådlighet 
vilket ansågs underlätta analysen av respektive studie.  

Utifrån sammanfattningarna av studierna ska sedan materialet föras in i en tabell för att 
åskådliggöra studiernas resultat, syfte och metod. Detta är viktigt för att få en struktur på det 
material som ska ingå i studien (Friberg, 2017). Studierna fördes in i en artikelmatris där 
syftet, metod och resultat åskådliggjordes. Studiernas syfte redovisades i sin helhet, metoden 
delades upp utifrån vilken design som använts, vilka som deltog i studien och vilket land 
studien kom ifrån. Resultatets viktigaste punkter redovisades kort. Denna artikelmatris 
återfinns i Bilaga C.  

Efter att studierna har sammanställts i en artikelmatris ska studierna granskas utifrån ett val 
av studiernas olika komponenter, som exempelvis syfte, datainsamlingsmetod och 
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analysmetod, teoretiskt perspektiv och resultat. De olika komponenterna ska jämföras för att 
se likheter och skillnader mellan studierna och se vad som är unikt för respektive studie 
(Friberg, 2017). Inledningsvis valdes områdena syfte, metod för datainsamlings, analysmetod 
och resultat som de mest intressanta jämförelsepunkterna för detta examensarbete. Till att 
börja med överfördes studiernas syfte till ett separat dokument för att få ytterligare översikt 
över dessa. En jämförelse gällande likheter och skillnader gjordes genom en diskussion av 
syftenas essens och formulering, vilket senare presenterades i resultatet i två kategorier. Efter 
att likheter och skillnader i syften klargjorts påbörjades analysen och jämförelsen av 
studiernas metod för att se skillnader och likheter mellan artiklarnas datainsamling och 
analysmetoder. Först jämfördes studiernas datainsamling där dessa samlades för att se hur 
många studier som använt samma datainsamlingsmetoder och om några studier skiljde sig 
från de andra. Studiernas analysmetoder jämfördes genom att de olika analysmetoderna som 
använts togs ut och sedan studerades likheter och skillnader i användandet av dessa metoder. 
Likheterna och skillnaderna sammanställdes och presenterades i två kategorier, en kategori 
för datainsamlingsmetod och en kategori för analysmetod.  

Slutligen analyserades och jämfördes studiernas resultat. Resultatdelarna lästes på nytt i sin 
helhet varpå intressanta delar i texten som ansågs svara an på detta examensarbetes syfte 
kodades med färger. Dessa färgkodningar diskuterades och omarbetades sedan tills 
samförstånd mellan författarna nåddes. Dessa slutgiltiga färgkodningar låg sedan till grund 
för jämförelsen av studiernas resultat och de kategorier som sammanställts och presenterats i 
resultatdelen.  

4.2 Etiska överväganden 
Eftersom att denna studie enbart behandlat bearbetat material i form av publicerade artiklar 
behövdes inget etiskt godkännande, vilket inneburit att de etiska övervägandena omfattats av 
god forskningssed enligt CODEX (2018) där det framgått att data inte skall fabriceras, 
förvrängas eller plagieras. Vidare då de vetenskapliga artiklar som omfattar studien var på 
annat språk än svenska var det viktigt att tänka på att ha ett objektivt synsätt när dessa 
översattes för att studiernas resultat inte skulle förändras eller förvrängas.  

5 RESULTAT 

Här presenteras likheter och skillnader i de undersökta studiernas syftesformuleringar, 
datainsamlingsmetod, analysmetod samt resultat. 
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5.1 Likheter och skillnader i syften 
Samtliga av de 11 granskade studierna undersökte kommunikationen mellan vårdpersonal 
och patienter med talsvårigheter men med skillnader i fokus, därför har dessa studier delats 
in i två kategorier: syften som beskriver erfarenheter samt syften som beskriver 
interaktioner. 

5.1.1 Syften som beskriver erfarenheter 

I sju av de undersökta studierna undersöktes kommunikationen genom att vårdpersonals 
erfarenheter av att kommunicera med patienter med talsvårigheter studerades (Forsgren, 
Skott, Hartelius & Saldert, 2016; Hemsley, Balandin & Worrall, 2012; Horton, Lane & 
Shiggins, 2016; Jensen, Løvholt, Sørensen, Blüdnikow, Iversen, Hougaard, Mathiesen & 
Forchhammer, 2015; Martin, Connor-Fenelon & Lyons, 2012a, 2012b; Rodriguez, Spring & 
Rowe, 2015). Två av dessa studier undersökte specifikt kommunikationen mellan 
vårdpersonal och patienter med afasi (Horton et al., 2016; Jensen et al., 2015). Av dessa två 
var Jensen et al (2015) av mixad design. Två studier inriktade sig på vårdpersonals 
erfarenheter av kommunikationen med patienter med intellektuell nedsättning (Hemsley et 
al., 2012; Martin et al., 2012a, 2012b). De övriga studierna skiljde sig i detta avseende där en 
fokuserat på erfarenheter av mötet med patienter som tillfälligt och plötsligt förlorat sitt tal 
(Rodriguez, Spring & Rowe, 2015) och en sista som fokuserat på erfarenheterna av mötet 
med patienter med olika typer av talsvårigheter (Forsgren et al., 2016). Bland studierna i 
denna kategori utmärkte sig två studier särskilt då dessa behandlade implementationer av 
interventioner i form av olika kommunikationstekniker och vårdpersonals erfarenheter av att 
använda dessa (Horton et al., 2016; Jensen et al., 2015). I studien av Horton et al., (2016) 
bestod interventionen av framtagna riktlinjer och kommunikationsverktyg som personalen 
tagit del av genom ett träningsprogram. Interventionen som testats av Jensen et al. (2015) 
som var av mixad design, hade gått till på liknande vis, där personalen via en workshop fått ta 
del av olika tekniker att använda i kommunikationen med patienter med afasi.  

5.1.2 Syften som beskriver interaktioner 

I kategorin syften som beskriver interaktioner återfanns fyra artiklar vilka studerade 
kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter med talsvårigheter genom att ha 
studerat interaktionens natur (Gordon, Ellis-Hill & Ashburn, 2009; Hersh, Godecke, 
Armstrong, Ciccone & Bernhardt, 2016; O'Halloran, Worrall, & Hickson, 2010; Silva Souza & 
Moura Arcuri, 2014). I denna kategori inriktade sig tre av studierna på kommunikationen 
mellan vårdpersonal och patienter med afasi (Hersh et al., 2016; O'Halloran et al., 2010; 
Silva Souza & Moura Arcuri, 2014). En av studierna fokuserade på vårdpersonals 
interaktioner med patienter med afasi och/eller dysartri (Gordon et al., 2009). I den 
kvantitativa studien av Silva Souza och Moura Arcuris (2014) deltog patienter vars afasi 
specifikt var en följd av cerebrovaskulär olycka. I studien av O'Halloran et al. (2010) var 
syftet att studera interaktionen mellan vårdpersonal och patienter med talsvårigheter samt 
de miljöfaktorer som kan tänkas influera kommunikationen.  
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5.2 Likheter och skillnader i metod 
Jämförelsen av studiernas metodavsnitt har delats in i två delar utefter det som valts att mer 
specifikt analyseras i detta examensarbete, dessa är datainsamlingsmetoder samt 
analysmetoder. 

5.2.1 Datainsamlingsmetoder 

Den variation av datainsamlingsmetoder som förekom bland studierna omfattade fyra 
distinkta kategorier; intervjustudier, observationsstudier, fokusgrupper samt enkäter. I vissa 
studier användes fler insamlingsmetoder tillsammans för att frambringa resultatet och ingick 
därför i flera av dessa kategorier. Intervjustudier var den mest förekommande 
insamlingsmetoden och förekom i totalt sju studier, varav fem var av kvalitativ design 
(Forsgren et al., 2016; Hemsley et al., 2012; Horton et al., 2016; Martin et al., 2012a, 2012b), 
en var av mixad design (Jensen et al., 2015) samt en av kvantitativ design (Silva Souza & 
Moura Arcuri, 2014). Tillvägagångssättet för dessa intervjuer skiljde sig något i framförande 
då fyra studier valt att använda en semistrukturerad intervjuteknik (Forsgren et al., 2016; 
Jensen et al., 2015; Martin et al., 2012a, 2012b). Två studier använde sig av strukturerade 
intervjuguider i form av öppna och stängda frågor (Silva Souza & Moura Arcuri, 2014) eller 
enbart öppna frågor (Hemsley et al., 2012). Horton et al. (2016) använde sig av samma 
ämnesguide som de använde till de fokusgruppsstudier de genomfört. Studien av Silva Souza 
och Moura Arcuri (2014) var dessutom av kvantitativ ansats, till skillnad från de övriga inom 
denna kategori. I detta fall har de stängda intervjufrågorna ställts på ett sådant vis att svaren 
kunnat klassificeras som kvantitativa variabler som sedan kvantifierats och analyserats på ett 
kvantitativt vis.  

Observationer påträffades i fyra kvalitativa studier (Gordon et al., 2009; Hersh et al., 2016; 
Horton et al., 2016; O'Halloran et al., 2010) och en kvantitativ studie (Silva Souza & Moura 
Arcuri, 2014). En likhet som påträffats bland tre av observationsstudierna var att de granskat 
videoinspelningar av interaktioner mellan vårdpersonal och patienter (Gordon et al., 2009; 
Hersh et al., 2016; Horton et al., 2016). Övriga två studier studerade interaktioner mellan 
vårdpersonal och patienter i realtid med en passiv deltagarobservation (O'Halloran et al., 
2010; Silva Souza & Moura Arcuri, 2014). 

Två studier använde sig av fokusgrupper för att insamla data. Likheter fanns i dessa båda 
studier då fokusgrupperna spelades in och transkriberades, och för att styrka detta material 
så fördes också anteckningar under fokusgruppernas gång (Horton et al., 2016; Rodriguez et 
al., 2015). I studien av Horton et al. (2016) syftade fokusgrupperna till att både mäta 
vårdpersonals erfarenheter av interventionen och interventionens effekter.  

I studien av Jensen et al. (2015), som var av mixad design, användes enkäter i syfte att mäta 
effekterna av den workshop som studiens deltagare fått ta del av och var därför 
insamlingsmetoden för studiens kvantitativa del. Enkäten redogjorde därför för personalens 
kunskap om kommunikationen med afasipatienter före och efter denna workshop. Den 
kvalitativa datainsamlingen bestod av intervjuer kopplade till vårdpersonals känslor, 
barriärer, och använda strategier i kommunikationen med patienter. 
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5.2.2 Analysmetoder 

Bland sex av de undersökta studiernas analysmetoder återfanns innehållsanalys (Forsgren et 
al., 2016; Hemsley et al., 2012; Horton et al., 2016; Jensen et al., 2015; O'Halloran et al., 
2010; Rodriguez et al., 2015). Av dessa studier var Jensen et al. (2015) av mixad design och 
övriga av kvalitativ design. I dessa studier applicerades innehållsanalysen på det aktuella 
materialet genom att meningsbärande enheter till en början togs ut. Dessa meningsbärande 
enheter bildade sedan koder och slutligen övergripande teman som utgjorde det centrala av 
fynden. Det skall tilläggas att endast i två av dessa studier benämndes analysen som just 
innehållsanalys (Forsgren et al., 2016; Hemsley et al., 2012). I de övriga studierna 
benämndes den inte men analysstegen var densamma. I två av studierna användes en 
fenomenologisk-hermeneutisk tolkningsmetod för det insamlade datamaterialet. Dessa 
studier byggde på samma datamaterial och analys men presenterade olika fynd. Vid 
ordagrann transkribering av intervjuer reflekterade författaren samtidigt över de teman som 
redan diskuterats tillsammans med sjuksköterskor i intervjuerna. Utefter detta skapades 
också subteman (Martin et al., 2012a, 2012b).  

Även språkliga analysmetoder förekom bland de analyserade studierna där 
konversationsanalys applicerats på transkriberat material. Gordon et al. (2009) analyserade 
materialet med hjälp av sekvensanalys med fokus på turtagning i konversationer mellan 
vårdpersonal och patienter. Hersh et al. (2016) använde konversationsanalys som metod för 
att identifiera olika typer av konversationsdrag i materialet. Dessa drag utgjordes av 
exempelvis initierande drag (konversationsöppnande fraser), utmanande drag (motsätta sig 
ett uttalande) eller responderande drag (som svar på tidigare uttalande).  

I Silva Souza och Moura Arcuri (2014) kvantifierades och analyserades data statistiskt med 
Fischer´s exakthetstest. Studien av Jensen et al. (2015) som hade en mixad metod, 
analyserades det kvantitativa datamaterialet med olika statistiska metoder. En av dessa 
metoder var ett parat t-test vilket användes för att jämföra en specifik fråga i enkäten, före 
och efter implementationen. För sju av de andra frågorna i enkäten, som var av ordinal form 
med en femgradig skala, användes Wilcoxon signed-rank test med en signifikansnivå på 5% 
(p>0,05). Wilcoxon signed-rank test användes för att mäta skillnaden mellan statistisk data 
mellan två grupper före och efter implementationen. Enkätens resterande frågor hade öppna 
svar och räknades före och efter implementationen för att en jämförelse mellan de två 
tillfällena skulle kunna göras. För att räkna dessa svar upprättades ett kategoriseringssystem 
baserat på kommunikationsstrategiernas beskaffenhet, vilken typ av hjälp som gavs och 
kommunikationsmaterial som omnämndes.  

5.3 Likheter och skillnader i resultat 
Jämförelsen av studiernas resultat har sammanställts i tre kategorier: vårdpersonals 
inverkan på kommunikationen, omgivningens inverkan på kommunikation och vårdar-
patientrelationens inverkan på kommunikationen, vilka alla har setts ha både positiv och 
negativ inverkan på kommunikationen. Med inre aspekter menas de resurser och egenskaper 
som vårdpersonal själv innehar och som kan ha inverkan på kommunikationen med 
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patienter, exempelvis kunskap, erfarenhet och vårdpersonals personegenskaper och attityd. 
Bland de yttre aspekter som påvisats ha inverkan på kommunikationen återfanns anhöriga 
och kollegor som stöd i kommunikationen, tid, miljö och de hjälpmedel vårdpersonal kan ta 
till för att underlätta kommunikationen med patienter med talsvårigheter. Den sista 
kategorin som identifierats är vårdar-patientrelationens inverkan på kommunikationen. Här 
sågs personcentrering, patientkännedom, och även relationens karaktär ha inverkan på 
kommunikationen.  

5.3.1 Vårdpersonals inverkan på kommunikationen 

Att som vårdpersonal gå in i interaktionerna med en öppen inställning och med en tro på 
patienters förmåga att kommunicera, genom att exempelvis se till dennes förmågor snarare 
än oförmågor, förknippades med en lyckad utgång i kommunikationen (Forsgren et al., 2016; 
Martin et al., 2012b; O'Halloran et al., 2010). När vårdpersonal gick in med motsatt 
inställning och istället tvivlade på patienters förmåga att kommunicera påverkades patienters 
del i interaktionen negativt då de inte givits tillräckligt med tid eller tilltro för att kunna 
uttrycka sina behov (Hemsley et al., 2012; Hersh et al., 2016). Vidare sågs tålamod och 
envishet ha haft inverkan för att underlätta kommunikationen med patienter med 
talsvårigheter och för att lösa de problem som uppstod i dessa interaktioner. Brist på tålamod 
frambringade frustration hos framför allt vårdpersonal, vilket hade en negativ inverkan på 
vårdens kvalitet (Forsgren et al., 2016; Rodriguez et al., 2015). I studien av Jensen et al. 
(2015), som var av mixad design, framkom en skillnad efter att vårdpersonal genomgått 
implementationen där färre av vårdpersonal uppfattade att patienter upplevde 
kommunikationen som frustrerande (p = 0.03, 95%). Envishet bidrog till att driva 
kommunikationen framåt genom att vårdpersonal använde sig av fler olika 
kommunikationsstrategier i vad som beskrevs som ett detektivarbete att försöka förstå vad 
patienter vill kommunicera (Rodriguez et al., 2015).  

Tidigare erfarenheter av att ha kommunicerat med patienter med talsvårigheter ansågs ge 
kunskap att använda som en resurs i interaktionen. Denna kunskap innebar att ha kännedom 
om kommunikationsstrategier och om patienters individuella behov och bakgrund, en 
kunskap som ansågs ha en direkt inverkan på en god kommunikation (Forsgren et al., 2016; 
Martin et al., 2012a, 2012b; Rodriguez et al., 2015). I en studie uttryckte sig vårdpersonal om 
vikten av att ha tidigare erfarenhet av kommunikation, något som inte nödvändigtvis var 
tvunget att anskaffas i arbetssituationer utan också kunde härstamma från privatlivet, 
exempelvis i kommunikationen med släktingar med talsvårigheter (Hemsley et al, 2012, s. 
121). Resultatet i den kvantitativa studien av Silva Souza och Moura Arcuri (2014) visade 
dock på att ingen signifikant statistisk skillnad mellan vårdpersonal med upp till fem års 
professionell erfarenhet, jämfört med de med mer än fem års professionell erfarenhet 
gällande användandet av olika kommunikationsstrategier. 

I två studier visade resultatet att bristen på kunskap och erfarenheter gjorde att vårdpersonal 
kände sig osäkra i sin förmåga att kommunicera med patienter vilket gav brist på 
självsäkerhet (Hemsley et al., 2012; Jensen et al., 2015). Kunskapen om de specifika 
kommunikationsstrategier som finns var en förutsättning för att kunna använda dessa. I sex 
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av de analyserade studiernas resultat förekom ja-och nej frågor tillsammans med icke-
verbala kommunikationsstrategier som ansiktsuttryck och ögonkontakt, vilka sågs ha god 
inverkan på kommunikationens utfall (Forsgren et al., 2016; Gordon et al., 2009; Horton et 
al., 2016; Jensen et al., 2015; O'Halloran et al., 2010; Rodriguez et al., 2015). Användningen 
av mer utvecklade strategier sågs ha blandad utgång där exempelvis kommunikationsbrädor 
bestående av bilder på vardagliga ting, exempelvis en toalett eller tallrik med mat, ansågs 
spara tid och frustration (Hemsley et al., 2012) medan bokstavstavlor, där patienter stavar till 
ord och meningar genom att peka på bokstäver, var tidskrävande och ineffektiva (Rodriguez 
et al., 2015). I studien av Silva Souza och Moura Arcuri (2014) studerades vårdpersonals 
användning av kommunikationsstrategier och skillnad mellan yrkeskategorier och år av 
yrkeserfarenhet. Denna kvantitativa studie visade att de mest använda strategierna bestod av 
gester, vilka rapporterades av 100% av deltagarna. Det syntes ingen signifikant skillnad i 
vilka strategier som användes i jämförelsen mellan de yrkeskategorier som förekommer i 
studien eller år av erfarenhet (p>0.05). En likhet finns här med studien av mixad design av 
Jensen et. al (2015) där heller inga signifikanta statistiska skillnader finns i användandet av 
olika kommunikationsstrategier i jämförelsen mellan yrkeskategorierna (p>0.05).  

5.3.2 Omgivningens inverkan på kommunikationen 

Det stöd som anhöriga kunde bidra med i kommunikationen med patienter med 
talsvårigheter värdesattes av vårdpersonal och återfanns i den kunskap den anhörige hade 
om patienter och deras unika sätt att kommunicera (Forsgren et al., 2016; Hemsley et al., 
2012; Horton et al., 2016; Martin et al., 2012a; O'Halloran et al., 2010; Rodriguez et al., 2015; 
Silva Souza & Moura Arcuri, 2014). I en av studierna berättades hur vårdpersonal ibland 
kunde invänta anhöriga innan samtalen med patienter med talsvårigheter inleddes för att det 
skulle bli så lyckat som möjligt (Hemsley et al., 2012). Det framkom att anhörigas närvaro 
också innebar utmaningar då de gärna ville svara för sin anhörig vilket gjorde det svårare för 
vårdpersonal att fokusera kommunikationen och vården kring denne (Hersh et al., 2016; 
Horton et al., 2016).  

Även kollegor fungerade som ett viktigt stöd i kommunikationen då dessa besatt mer 
kunskap eller erfarenheter än den vårdpersonal som befann sig i specifika interaktioner med 
patienter med talsvårigheter. I dessa fall kunde kollegor åberopas när kommunikationen med 
patienter misslyckades (Forsgren et al., 2016; Hemsley et al., 2012; Horton et al., 2016; 
Martin et al., 2012a, 2012b; Rodriguez et al., 2015). En annan aspekt av kollegor som stöd var 
möjligheten att diskutera erfarenheter av kommunikation och kunskap gällande patienters 
individuella kommunikationsbehov och kommunikationsstrategier generellt (Horton et al., 
2016; Martin et al., 2012a, 2012b; Rodriguez et al., 2015). I studien av Rodriguez et al., 
(2015) ansågs det att det inte alltid var tillsatt vårdpersonal som kommunicerade effektivast 
med patienter, utan det kunde vara var någon annan i det multidisciplinära teamet, vilken då 
fungerade som ett stöd för tillsatt vårdpersonal. 

Vidare framkom tiden som en betydelsefull aspekt för att lyckas med kommunikationen och 
därför även ge vård (Forsgren et al., 2016; Hemsley et al., 2012; Horton et al., 2016; Jensen et 
al., 2015; Rodriguez et al., 2015). Tid återkom som en bristvara och i vissa studier sågs detta 
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som en anledning att undvika interaktionen med patienter helt (Forsgren et al., 2016; 
Hemsley et al., 2012; Horton et al., 2016; Rodriguez et al., 2015). Tidsbristen preciserades 
även som en barriär för användandet av vissa tekniker och strategier som exempelvis 
kommunikationstavlor och bokstavstavlor (Horton et al., 2016; Rodriguez et al., 2015). Tid 
framkom också som en slags kommunikationsstrategi då patienter med framför allt afasi 
behövde tid för att formulera och frambringa det de ville säga, och i dessa studier påvisades 
vikten av att vårdpersonal gav patienter den tid de behövde för att formulera sitt svar eller ta 
initiativ till samtal (Gordon et al., 2009; Horton et al., 2016; Jensen et al., 2015).  

Miljön ansågs vara en inverkande aspekt på kommunikationen, framför allt störande ljud 
som försvårade kommunikationen med patienter, som exempelvis buller, avbrytningar av 
annan vårdpersonal, eller apparatur (Horton et al., 2016; Martin et al., 2012b; O'Halloran et 
al., 2010). Ytterligare en miljöaspekt påfanns i studien av Rodriguez et al., (2015) där 
tillgången till kommunikationshjälpmedel som exempelvis kommunikationsbrädor ibland 
var dålig, vilket ledde till att vårdpersonal fick leta efter dessa på avdelningen som i sin tur 
var tidskrävande och gav en negativ effekt på kommunikationen.  

5.3.3 Vårdar-patientrelationens inverkan på kommunikationen 

I flera studiers resultat visade det sig att genom att lära känna patienter på djupet och skapa 
en nära relation kunde vårdpersonal hitta vägar till lyckad kommunikation. Vårdpersonal 
menade på att om patienter var bekväma med vårdpersonal och kände samband med dessa, 
underlättades kommunikationen avsevärt (Forsgren et al., 2016; Hemsley et al., 2012; Martin 
et al., 2012a, 2012b; O'Halloran et al., 2010; Rodriguez et al., 2015). I studien av Martin et al. 
(2012a) framkom även att en slags delad erfarenhet, där patienter och vårdpersonal lärde sig 
varandras kommunikationssystem i takt med att relationen utvecklas, var av vikt för att 
kommunikationen skulle fungera väl. Forsgren et al. (2016) påvisade i sin studie att 
relationens djup kunde ha inverkan på den dagliga kommunikationen beroende på 
relationens karaktär, om vårdpersonal och patienter hade en nära relation tenderade de 
dagliga rutinerna att fungera bättre och motverka problematiska situationer. Relationen 
ansågs i en studie vara av sådan vikt att den kunde kompensera för andra barriärer som 
exempelvis bristande kunskap (O'Halloran et al., 2010).  

Personcentrering och att behandla patienter med värdighet och respekt återkom i tre av 
studierna. Att kommunicera med patienter på ett sådan sätt främjade kommunikationen 
genom att patienter kände sig mer delaktig i interaktionen (Forsgren et al., 2016; Hemsley et 
al.,2012; Martin et al., 2012b). Som motsats till ovan framkom också exempel där 
vårdpersonal pratade runt patienter genom att prata om dessa till kollegor eller med anhörig 
vilket skapade barriärer då fokus flyttades från patienter (O'Halloran et al., 2010; Hersh et 
al., 2016). Ett annat exempel på hur patientcentreringen åsidosatts påfanns där vårdpersonal 
istället helt fokuserade på den uppgift som skulle utföras och kommunicerade därför kring 
denna, snarare än att involvera patienter i uppgiften och få dem delaktiga i både 
kommunikation och moment (Forsgren et al., 2016; Gordon et al., 2009; Hemsley et al., 
2012; Hersh et al., 2016; Martin et al., 2012a; O'Halloran et al., 2010; Rodriguez et al., 2015).  
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6 DISKUSSION 

Denna diskussionsdel behandlar arbetet i detta examensarbete genom att kritiskt och 
objektivt diskutera val av metod, analysgång och resultatpresentation samt etiska aspekter. 
Med denna diskussion i beaktning kommer dessutom förslag till vidare forskning att 
presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 
Här diskuteras först likheter och skillnader i de analyserade studiernas syfte och metod. 
Därefter diskuteras examensarbetets resultat utefter de kategorier som presenterats under 
resultatdelen.  

6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader i syfte och metod 

Jämförelsen av studiernas syfte resulterade i två kategorier: syften som beskriver 
interaktioner och syften som beskriver erfarenheter. I dessa kategorier sågs skillnader i hur 
studierna fokuserat genom att antingen specificerat patientgrupper eller att inte ha gjort det. 
Vissa fokuserade på endast en patientgrupp, exempelvis patienter med afasi, medan andra 
studerade flera patientgrupper samtidigt eller på talsvårigheter i ett mer generellt perspektiv. 
Dock var det talsvårigheterna som var i fokus i vårdpersonals interaktioner och erfarenheter 
och det som sammanförde studierna var således kontexten materialet studerats i, och sättet 
det uppsamlades på. Av denna anledning kunde ett samband urskiljas mellan studiernas 
syften och datainsamlingsmetod. Exempelvis sågs samtliga studier i kategorin syften som 
beskriver interaktioner använda sig av observationer för att samla in sitt data och sex av de 
sju studier som undersöker sjukvårdspersonalens erfarenheter använde sig av 
intervjustudier. Danielson (2017) menar att intervjuer lämpar sig väl för att studera och nå 
vårdpersonals erfarenhet av mötet med patienter. Även Polit och Beck (2017) menar att 
intervju är en lämplig metod för att samla in data i kvalitativa studier då missförstånd och 
svåra ord kan klaras upp direkt, vilket bidrar till att intervjuaren kan få fram djupare data. 
Här finns alltså en förklaring till det ovan nämnda sambandet mellan kategorin syften som 
studerar erfarenheter och valet av datainsamlingsmetod. På samma vis finns också en 
förklaring till den andra syfteskategorin; syften som beskriver interaktioner och 
datainsamlingsmetoden observationer. Metoden anses vara väl lämpad för att samla in data 
om människors beteenden och lämpar sig väl för att studera kommunikation med talnedsatta 
patienter (Polit & Beck, 2017). Det finns dock risker med båda insamlingsmetoderna. 
Fenomenet ”interviewer bias” kan uppkomma, alltså att intervjuaren på något vis lyckas 
påverka svaren som ges av den intervjuade. Även i observationsstudier kan detta fenomen 
förekomma, där de som observeras är medvetna om att de observeras och därför inte beter 
sig naturligt vilket ger felaktiga data (Polit & Beck, 2017).  

En av observationsstudierna återfinns inte i samma kategori som de andra 
observationsstudierna för att den är en del av en implementationsstudie vars syfte fokuserar 
på att mäta effekten av en specifik implementation kallad supporting conversation. Detta är 
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en av två implementationsstudier och trots detta finns det fortfarande viktiga aspekter som 
kan påverka kommunikationen med patienter med talsvårigheter att finna i dessa studier, 
både före och efter implementationen, och kan därför bidra till detta examensarbetes 
resultat. Likheter påfanns mellan de implementationsstudier som analyserades. I dessa 
genomgick vårdpersonal liknande utbildningar innehållande information och tekniker 
relaterade till kommunikationen med patienter med talsvårigheter. Syftet med dessa studier 
var att först och främst mäta effekten av implementationerna genom att studera 
vårdpersonals erfarenheter före och efter implementationerna samt efterfråga vad 
vårdpersonal ansåg om implementationerna och hur de upplevt användandet av dessa i 
praktiken. Detta innebar att vårdpersonals erfarenheter av att kommunicera med patienter 
framkom i resultatet.  

Även fokusgrupper förekom bland de i examensarbetet undersökta artiklarna. Wibeck (2017) 
menar att fokusgrupper genererar en bred åsiktskarta och lämpar sig väl för att gå på djupet i 
människors uppfattning om fenomen. Dock kan strukturerade fokusgrupper med satta 
intervjuguider ge felaktiga svar om frågorna ej uppfattas korrekt.  

Gällande analysmetoder framkom det i resultatet att några av studierna nyttjade sig av 
innehållsanalys men i vissa fall benämndes inte analysgången med detta namn. I dessa fall 
granskades analysstegen i detalj och vid jämförelsen med studierna med en uttalad 
innehållsanalys framkom att de hade samma förfarande. Av denna anledning har samtliga av 
dessa studier räknats som studier med innehållsanalys som analysmetod. Vidare har de två 
studier som baserades på samma hermeneutiska analysmetod behandlats på ett visst vis i 
detta examensarbete. Dessa studier är utförda av samma författare med samma metod och 
syfte och baserats på samma material, men har presenterat olika resultat då det delades upp i 
två olika artiklar. På grund av det uppdelade resultatet har artiklarna behandlats som två 
artiklar genom detta examensarbetes resultatanalys. Men eftersom att den andra artikeln, 
när den ses som en ensam studie, inte presenterat bakgrund och metod på ett 
tillfredsställande vis eftersom att detta gjordes i studiens första del, har studierna setts som 
en och samma i detta examensarbetes kvalitetsgranskning.  

6.1.2 Diskussion av likheter och skillnader i resultat 

Att vårdpersonal hade en öppen inställning när de startade en interaktion med patienter med 
talsvårigheter visade sig i detta examensarbete kunna ha stor påverkan på 
kommunikationens framgång. Vikten här syntes i att se till de förmågor, snarare än 
oförmågor, patienter besatt. Detta kan relateras till det Travelbee (1971) beskriver som ett 
fundament för god omvårdnad: etableringen av den mellanmänskliga relationen, vilken i sin 
tur är beroende av att båda parter ser varandra som unika individer. Detta visade sig i 
resultatet när vårdpersonal använde sig av en öppen inställning och såg till patienters 
förmågor snarare än oförmågor. Den öppna inställningen tillsammans med intentionen att 
hjälpa främjade alltså kommunikationen i dessa situationer. I de situationer där 
vårdpersonal istället gjorde tvärt om och fokuserade på patienters oförmågor, blev 
kommunikationen alltså lidande. Travelbee (1971) menar att vårdpersonal, genom att 
fokusera på just patienters oförmågor, kan identifiera patienters behov av vård, vilket också 
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är ett av kommunikationens huvudmål. Intressant är att detta ej påträffades i detta 
examensarbetes resultat, där det setts att fokusera på oförmågor inte främjar 
kommunikationen i sig. Morris et al. (2014) visar i sin studie att även patienter uppskattar 
när dess förmågor används genom att vårdpersonal med en öppen inställning frågar hur de 
bäst ska kommunicera med just dessa unika individer. Det kan diskuteras att som 
vårdpersonal ha en öppen inställning är förknippat med den unika individens 
personlighetsdrag och att detta förhållningssätt är något som är svårt att applicera i 
praktiken. Dock menar Travelbee (1971) att sjuksköterskor genom sin personlighet 
tillsammans med sina färdigheter kan lösa problem på ett terapeutiskt vis. 

Resultatet i detta examensarbete fann att kunskap och erfarenheter bidrog till en bättre 
kommunikation mellan vårdpersonal och patienter med talsvårigheter. Erfarenheter av att 
tidigare ha kommunicerat med patienter med talsvårigheter kategoriserades som en kunskap 
i mötet med dessa individer, exempelvis kunskap om olika kommunikationsstrategier. 
Kunskap sågs även som mer kopplat till unika patienter, alltså den unika individen. Detta 
framkom främst i vårdpersonals erfarenheter av anhörigas roll i interaktionerna, vilket också 
kategoriserades under kunskap. Resultatet visade att anhöriga kunde vara en stor tillgång 
utifrån att de besatt kunskap och fakta om individers unika kommunikationssystem. Även 
kollegor visade sig använda varandras kunskap när det kom till att lära känna patienter och 
deras kommunikationssystem. Exempel finns i resultatet där vårdpersonal tillkallade 
kollegor för att få hjälp och stöd i att använda unika patienters kommunikationssystem. På 
detta vis kan kunskap relateras till ett av de mål Travelbee (1971) anser att kommunikationen 
har att uppnå: att lära känna den unika individen. Möjligheten att diskutera erfarenheter och 
kunskap om patienters individuella kommunikationssätt med kollegor utanför interaktionen 
med patienter är även viktigt för kunskapsutbytet. Detta stärker även sjuksköterskors 
möjlighet till att skapa synergi i teamet vilket Sandberg (2009) anser är viktigt för att lösa 
patienters problem. 

Resultatet visade att istället för att enbart främja kommunikationen var anhöriga ibland även 
ett hinder för kommunikation. Detta på grund av att de tog fokus från patienter genom att 
svara för dem, så att vårdpersonals kommunikation istället inriktades på den anhöriga och 
etableringen av en mellanmänsklig relation försvårades då den unika individen åsidosattes. 
Detta skulle kunna medföra att patienter inte upplever sig delaktiga, något som beskrivs som 
betydelsefullt i tidigare forskning (Morris et al., 2014; Morris et al., 2015). Samtidigt kan det 
argumenteras för att när vårdpersonal lägger vikt vid att kommunicera med patienters 
anhörig använder denne en annan väg för att uppnå kommunikationens syfte att lära känna 
unika patienter. Vårdpersonal väljer då, aktivt eller ej, att nedprioritera den mellanmänskliga 
relationen för att fokusera på anhörigas fakta om patienter, som kan hjälpa denne i att lära 
känna patienter. I praktiken kan det alltså ses som att vårdpersonal har valet att styra tillbaka 
kommunikationen till patienter för att bygga på den mellanmänskliga relationen, vilket kan 
bli tidskrävande, eller att fortsätta samtala med anhörig för att möjligen få ut 
andrahandsfakta om patienten som kan vara mer eller mindre korrekt. Gällande kunskap om 
olika kommunikationsstrategier är det intressant att notera en skillnad mellan 
examensarbetets resultat och tidigare forskning. I resultatet syns blandad utgång av 
användandet av olika, mer eller mindre avancerade kommunikationshjälpmedel såsom 
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kommunikationsbrädor. Tidigare forskning belyser däremot att sådana typer av hjälpmedel 
ofta är uppskattade av patienter (Balandin et al., 2008; Morris et al., 2015). 

Tidsbristen var ett genomgående fynd i detta examensarbetes resultat. Här framkom tiden 
som en barriär för etableringen av en mellanmänsklig värld, för användandet av vissa former 
av strategier samt som något som till sist kunde leda till frustration hos vårdpersonal om de 
inte hade resurserna att hantera situationen. Att tidsbristen kan leda till stress är något även 
patienter observerat hos vårdpersonal, då de uppfattade att detta ligger som en grogrund för 
stress hos vårdpersonal, vilket spelar in på till vilken grad patienter upplevde att 
kommunikationen lyckats (Morris et al., 2014; Morris et al., 2015). Vikten av att ge tid 
belyses av McCabe (2004) då patienter uppfattar att vårdpersonal är närvarande i 
kommunikationen genom att ge tid och samtala. På detta vis kan tiden också vara viktig för 
att uppnå de mål som Travelbee (1971) menar att kommunikationen har som syfte: att lära 
känna patienter för att kunna hjälpa dem att hantera sjukdom. I resultatet framkom även att 
i vissa situationer när tiden var en bristvara, valde vårdpersonal att helt undvika 
interaktioner med patienter med talsvårigheter. I dessa fall verkade tidsbristen göra att 
vårdpersonal valde att frångå flera aspekter av vårdteamets grundläggande ansvar. Detta kan 
bli problematiskt då sjuksköterskor är ansvarig för vårdteamet och enligt 
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor av Svensk sjuksköterskeförening (2017), ska denne 
exempelvis genomföra säker kommunikationsöverföring genom hela vårdprocessen samt ta 
del av patienters berättelse för att kunna klargöra vad hälsa betyder för unika patienter. 
Undviks interaktionen är dessa punkter svårare att genomföra och därför uppfylls inte 
sjuksköterskors grundläggande ansvar då både lagar och sjuksköterskors 
kompetensbeskrivning förbises. Det blir även svårare att uppnå Travelbees (1971) mål att 
genom kommunikationen skapa en mellanmänsklig relation för att hjälpa patienter att 
hantera sjukdom. Ett liknande bemötande kan även påvisas i vardagen för individer med 
talsvårigheter där det finns en avsaknad av förståelse för deras funktionsnedsättning då tiden 
som krävs för att kommunicera ofta kan skapa obekväm atmosfär (Walshe & Miller, 2011). 
Det har tidigare påvisats att patienter med talsvårigheter som inte blir tilltalade känner sig 
socialt isolerade, vilket i sin tur ger resultatet att dessa individer vill undvika sociala 
sammankomster (Johansson et al., 2011; Dickson et al., 2010). En fråga att ställa sig är därför 
om patienter med talsvårigheter även undviker att söka vård på grund av att de räds 
kommunikativa misslyckanden eller att helt bli förbisedda på grund av sina talsvårigheter. 
När det kommer till att hantera den stress som arbetsmiljön tillsammans med den 
tidskrävande situationen som interaktionen med patienter med talsvårigheter presenterar, 
framkom i resultatet begrepp som tålamod och envishet. Dessa begrepp har i denna studie 
kategoriserats som personegenskaper, alltså i resultatkategorin vårdpersonals inre aspekters 
inverkan på kommunikationen, istället för att kategorisera dessa som en effekt av tid och 
bristen av den. Trots denna kategorisering finns det en koppling mellan tid och tålamod och 
stress. 

Examensarbetets resultat pekade på att en god relation mellan vårdpersonal och patienter 
kunde vara en väg till en lyckad kommunikation, en aspekt som ansågs kunna kompensera 
för brist i andra avseenden som exempelvis bristande kunskap om 
kommunikationsstrategier. Detta fynd skiljer sig från Travelbees (1971) teori som menar att 
kommunikationen är vägen till målet som är den mellanmänskliga relationen. Detta 
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examensarbetes resultat pekar däremot på att den mellanmänskliga relationen föregår eller 
växer fram samtidigt som en lyckad kommunikation. Skillnaden här återfinns förmodligen i 
att Travelbee (1971) inte baserar sin teori endast på interaktioner med patienter med 
talsvårigheter utan patientmötet i stort, där den verbala kommunikationen finns närvarande. 
I detta examensarbetes resultat återspeglades däremot mötet med patienter med 
talsvårigheter, där det tog längre tid för kommunikationen att bli lika effektiv som när den 
verbala delen av kommunikationen fungerar. Av denna anledning sågs att kommunikationen 
växte fram samtidigt som relationen eftersom att dessa två aspekter var starkt kopplade till 
unika individer.  

Resultatet visade också att relationens karaktär kunde vara av vikt för att kommunikationen 
skulle fortlöpa och fungera bra. Fanns en nära relation tenderade omvårdnaden att fungera 
bättre och problematiska situationer motverkades enklare. Denna nära relation kunde vara 
beroende av personliga egenskaper men också av sjuksköterskors professionella hållning och 
kunskap. Eide och Eide (2009) menar att förmågan att tolka de kommunikativa signaler som 
sänds skiljer sig från människa till människa och att den har en direkt koppling till hur en 
relation växer fram genom närhet, tillit och samarbete. Även Travelbee (1971) lägger vikt vid 
relationen och menar att den mellanmänskliga relationen präglas av tillit vilket bland annat 
gör det mer troligt att patienter söker vårdpersonal för hjälp. En intressant iakttagelse är att 
tolkandet av signaler absolut är personligt betingat, men att det inte enbart är på en personlig 
nivå en god relation skapas. Detta examensarbetes resultat visade att vårdpersonal, med 
hjälp av en öppen inställning och fokus på att se den unika individen, kunde komma långt i 
att skapa god relation med patienter, vilket kunde gagna kommunikationen.  

Uppgiftscentrerad kommunikation förekom i detta examensarbetes resultat och visade sig då 
ha negativ påverkan på kommunikationen. Tidigare forskning påvisar att kommunikation 
kan te sig socio-emotionell eller uppgiftsorienterad till sin natur (Caris-Verhallen et al., 
1998). McCabe (2014) finner att patienter uppfattar den uppgiftsorienterade 
kommunikationen som ett hinder för att se till den unika individen och därför också 
kommunikationen. Uppgiftscentrerad kommunikation kan anses frångå omvårdnadens 
grundläggande principer där målet för vårdpersonal är att skapa en personcentrerad vård 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta fokus kan förhindra etableringen av en 
mellanmänsklig relation då vårdpersonal fokuserar på den uppgift som ska göras utan att 
fråga patienter om hur de upplever sin situation, samtidigt som vårdpersonal även stänger 
möjligheten för patienter att delge sin situation eller få ta del av vårdpersonals situation. 
Travelbee (1971) menar att det centrala i den mellanmänskliga relationen är att båda parter 
ser varandra som unika individer. Detta belyser vikten av att arbeta personcentrerat, att 
bedriva en vård där individer är aktivt delaktiga i kommunikationen kan resultera i 
uppfyllandet av patienters omvårdnadsbehov och leda till en god vård. 

6.2 Metoddiskussion 
För detta examensarbete valdes metoden allmän litteraturöversikt efter Fribergs (2017) 
beskrivning. Friberg (2017) menar att denna metod är väl anpassad för att skapa sig en 
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överblick över ett visst ämne och vad som studerats inom detta. Vid de initiala 
artikelsökningarna upptäcktes att antalet artiklar relaterade till vårdpersonals perspektiv på 
kommunikation med patienter med talsvårigheter var lågt. Författarna ansåg därför att det 
skulle bli svårt att undersöka mer specifika företeelser än just aspekter i stort, och dess 
påverkan på kommunikationen. Därför föreföll det sig naturligt att använda sig av Fribergs 
(2017) metod för att med ett så öppet förhållningssätt som möjligt studera ämnet för att få en 
överblick över aspekter som påverkar kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter 
med talsvårigheter. Att göra en empirisk studie kan vara ett alternativ som metod för detta 
examensarbete då detta skulle resultera i information på ämnet från förstahandskällor. Dock 
var tiden för detta examensarbete begränsat och att göra en empirisk studie skulle kräva ett 
mer omfattande och tidskrävande arbete. Vidare hade en empirisk metod för författarna 
endast kunnat ge inblick i hur det ser ut i svenska vården, till skillnad från en allmän 
litteraturöversikt som ger möjlighet att se på studier från hela världen. 

Friberg (2017) skriver att en negativ aspekt med att göra en allmän litteraturöversikt är att ett 
selektivt urval riskeras, där författarna väljer ut studier som stärker den egna ståndpunkten. 
Eftersom att det för detta examensarbete funnits små valmöjligheter gällande studier som 
svarat an på syftet och därmed studier att analysera, uppfattades det snarare som att 
metodvalet hade en motsatt effekt då det upplevdes enklare för författarna att släppa sin egen 
ståndpunkt, och därmed förförståelse, vilket gjorde det enklare att se på materialet från ett 
mer öppet och objektivt perspektiv. Denna förförståelse bestod bland annat av att författarna 
förväntade sig att hitta ett stort utbud av främst icke-verbala strategier, exempelvis gester, 
eller olika hjälpmedel samt andra, mer utvecklade kommunikationsstrategier. På detta vis 
har metodvalet i sig fungerat som en vägledare till ett mer objektivt synsätt där författarna 
kunnat behandla dessa strategier på samma sätt som de andra aspekter som tycktes påverka 
kommunikationen.  

Ett arbetes trovärdighet syftar till att data och tolkningarna av data är sanningsenliga. 
Analysgången är dessutom med fördel väl beskriven för att stärka detta kvalitetskriterium 
(Polit & Beck, 2017). Att överföra de metoddelar av studierna som skulle analyseras (syfte, 
datainsamling, dataanalys) till separata dokument för att behandlas del för del, gjorde 
analysgången tydlig och strukturerad. Detta tillsammans med de resulterande dokumenten 
som finns med som bilagor, bidrar till giltigheten. Dessutom är tillvägagångssättet för 
datainsamling och analys noga beskriven i metodavsnittet. Att samtliga studier har lästs och 
analyserats av båda författarna på varsitt håll, bidrar till trovärdigheten. Styrkan i att läsa 
individuellt ligger i att författarna inte påverkar varandra på något vis under läsningen samt 
att de fynd som påträffas av båda författarna kan anses ha ytterligare tyngd då två individer 
funnit samma fynd. Möjligheten att diskutera dessa, och de mer otydliga fynd som påfunnits, 
ger också analysen ett extra steg. De studier som valdes ut för detta examensarbete var alla 
peer reviewed och detta, tillsammans med att studierna även genomgick en 
kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017), bidrar till studiernas trovärdighet. Fortlöpande 
under produktionen av detta examensarbete, har arbetsdokumentet skickats till handledare 
och studiekamrater för granskning. Dessa personer erbjuder andra perspektiv på arbetet, 
något som stärker arbetets trovärdighet genom triangulering (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Ytterligare har översättningar mellan svenska och engelska diskuterats och i många fall har 
Nationalencyklopedins webbaserade ordbok använts för att förminska risken för 
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feltolkningar. Eftersom att examensarbetet rör patienter med talsvårigheter och 
kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter kan tänkas försvåra för att ge en helt 
korrekt bild över det kommunikativa scenariot, kan detta påverka studiernas trovärdighet. 
Dock var det vårdpersonalens uppfattning om kommunikationen som studerats och 
ovanstående fenomen tar inte bort det faktum att det som vårdpersonal har återgett faktiskt 
är deras perspektiv, oavsett om det är en helt korrekt återgivning av hur kommunikationen 
uppfattats av båda parter eller ej.  

Ett arbetes giltighet bygger på datas stabilitet över tid och förhållanden och ska svara på 
frågan om samma resultat skulle nås om studien utfördes igen (Polit & Beck, 2017). Gällande 
detta examensarbete kan en viss variation framkomma på grund av att patienter är unika och 
därför varierar också deras icke verbala kommunikationssätt. Precis som med trovärdigheten 
så kan även giltigheten påverkas av att kommunikationen är nedsatt och den bild som återges 
av kommunikationen i interaktionen mellan vårdpersonal och patienter kanske inte helt 
överensstämmer med den faktiska utgången. Vidare finns en noggrant beskriven 
arbetsprocess i detta examensarbetes metoddel, vilket skulle guida en eventuell framtida 
studie inom samma område. 

Ett arbetes överförbarhet berättar om studiens resultat är möjligt att applicera i olika 
kontexter, sammanhang och grupper (Polit & Beck, 2017). I detta examensarbete finns 
artiklar från olika länder samt olika slag av vårdkontexter representerade. Av den 
anledningen kan resultatet bidra till överförbarheten. Dessutom kan det diskuteras att 
överförbarheten stärks av skillnaden i patientgrupper. Resultatet behandlar flera olika 
patientgrupper och det faktum att samma kommunikativa fenomen påträffats utöver de olika 
patientgrupperna påvisar att det som påverkar kommunikationens utfall är oberoende av 
patientgruppens grundsjukdom. Detsamma gäller de yrkesgrupper som representerats i detta 
examensarbete, främst undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor, vilka ryms under 
begreppet vårdpersonal. Det är vårdpersonals perspektiv som undersökts i detta 
examensarbete och även sett utifrån detta perspektiv står det klart att kommunikativa 
fenomen påträffats oberoende av yrkeskategori, vilket alltså stärker överförbarheten. Dessa 
två ovan nämnda faktorer gör att examensarbetets resultat går att applicera i olika 
verksamheter och i olika sammanhang och kan vara till nytta för olika människor. Slutligen 
ska det dock tilläggas att de begränsningar som ett examensarbete som detta står inför 
gällande tid och resurser, gör att arbetets överförbarhet blir näst intill orelevant.  

Något som hade varit önskvärt är att ha kunnat inkludera fler kvantitativa studier i detta 
examensarbete. De kvantitativa resultaten består enbart av två studier där en av studierna är 
av mixad design. Dock är ett av motiven enligt Friberg (2017) till att göra en allmän 
litteraturöversikt att undersöka det aktuella forskningsläget, vilket innebär att de studier som 
har inkluderats är de som har hittats och svarat an på detta examensarbetes syfte.  

6.3 Etikdiskussion 
Detta examensarbete är en allmän litteraturöversikt vilket innebär att inga personer direkt 
deltar i studien och därför har heller inget etiskt godkännande sökts. Således behöver de 
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analyserade artiklarna redogöra för hur denna aspekt behandlas i respektive studie. De 
undersökta studierna är alla peer reviewed, vilket innebär att dessa har granskats av externa 
forskare för att säkerställa dess kvalitet och även att etiska frågeställningar har tagits i 
beaktning i dessa granskningar (Polit & Beck, 2017). I samtliga studier redogörs även för 
varifrån författarna fått de etiska godkännanden som behövs. Studiernas etiska redogörelse 
har också tagits i beaktning i den kvalitetsgranskning som studierna genomgått för att kunna 
vara en del av detta examensarbete. Gällande de studier där patienter är delaktiga är det av 
vikt att se till att deras godkännande för att vara med i studien är tillfredsställande då 
patienters talsvårigheter kan utgöra ett problem för detta. I dessa fall har anhöriga tillfrågats 
och ibland har även förenklade dokument ordnats till patienter för att de ska kunna medge 
sitt deltagande i studien.  

Vidare är det viktigt för detta examensarbete att en god forskningssed applicerats på hela 
arbetet. För att göra detta har författarna under framställandet av detta examensarbete följt 
CODEX (2018) genom att inte plagiera, förvanska eller förvränga de vetenskapliga studier 
som detta examensarbete grundar sig på. Hela resultatet har redogjorts för då det kan ses 
som oetiskt av författarna att endast ta ut vissa delar (Friberg, 2017). Författarna har även 
redogjort för sin egen förförståelse i detta arbete och har även haft denna i åtanke under 
arbetets gång. Samtliga studier som detta examensarbete baseras på är skrivna på engelska 
vilket innebär att översättningar har behövts göras. Så fort tveksamheter i översättningen 
uppstod, användes Nationalencyklopedins nätbaserade lexikon för detta. 

7 SLUTSATSER 

Detta examensarbete påvisar utmaningar vårdpersonal kan ställas inför i mötet med 
patienter med talsvårigheter genom att undersöka de aspekter som kan inverka på 
kommunikationen i interaktioner mellan vårdpersonal och patienter. Dessa aspekter belyses 
utifrån tre kategorier, i vilka de anses ha sin utgångspunkt: från vårdpersonal, i omgivningen 
där kommunikationen tar plats samt i den relation som vårdpersonal och patienter har eller 
försöker etablera för att skapa kommunikation. Det uppdagas att vårdpersonals kunskap och 
erfarenheter av att kommunicera med patienter med talsvårigheter har möjlighet att föra 
kommunikationen framåt genom att exempelvis ha kännedom om alternativa 
kommunikationsstrategier. Även anhöriga och kollegor kan bidra till denna kunskap då de 
kan ha ytterligare kunskap om patienter och dess unika sätt att kommunicera. Detta leder oss 
in på examensarbetets kanske viktigaste fynd: relationen mellan aspekten tid och den unika 
individen. För att möta patienters behov är det viktigt att vårdpersonal möter patienter som 
unika individer. I denna inställning finns möjlighet för vårdpersonal att lära sig de unika 
kommunikationssystem som patienter erbjuder, samtidigt som också patienter lär sig 
vårdpersonals kommunikation. Detta fungerar som en katalysator för kommunikationen, 
vilken växer i takt med relationen. Men detta är även något som tar tid. Inte enbart behövs 
tiden för att kommunikationen och relationen ska växa fram, utan även för att patienter 
behöver tid för att formulera svar och helt enkelt för att de ska känna sig sedda. Att se 
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kommunikationen i symbios med relationen verkar vara vad som behöver störst plats i 
vårdpersonals kunskapsbank för att kommunikationen ska lyckas och för att patienter ska få 
en så säker och träffsäker vård som möjligt för att kunna få sina behov tillgodosedda.  

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Vid insamlandet av data till detta examensarbete framkom det att forskning kring 
kommunikationssnedsättningar ur ett omvårdnadsperspektiv mest bedrivits kring 1990-talet 
och början av 2000. Mycket forskning har även gjorts med patienter som ligger i respirator, 
vilket presenterar en specifik situation med specifik kunskap vilket därför genererar 
specialistkunskaper för vårdpersonalen på dessa avdelningar. Av denna anledning är mer 
aktuell forskning önskvärd gällande hur dessa kommunikativa problem ter sig på 
arbetsplatser där allmänsjuksköterskor arbetar.  

Detta examensarbete belyser att det i mötet med patienter med talsvårigheter inte enbart är 
konkreta kommunikationsstrategier som krävs för att kommunikationen ska lyckas. 
Vårdpersonals inställning till interaktionen och patienter är av stor vikt, precis som den tid 
verksamheten har att ge. Författarna till detta examensarbete föreslår därför att forskning 
bedrivs på hur vårdpersonal kan gå till väga för att hitta den individuella kommunikation 
som är viktig för att möta talsvårigheter på ett lämpligt sätt. Ny information kring detta 
kanske kan stå till grund för riktlinjer på avdelningar kring patienter med talsvårigheter, 
möjligen kanske dessa kan få större plats gällande tidsaspekten, att vårdpersonal då 
förväntas bruka mer tid just till dessa patienter. Vidare visar detta examensarbetes resultat 
att vårdpersonal ofta hade brist på resurser för att möta dessa problem, vilket kunde 
innebära att forskning behöver bedrivas för att utveckla utbildningar för exempelvis 
sjuksköterskor och undersköterskor, för att de ska kunna känna sig mer beredda på att 
hantera de kommunikativa problem som kan uppstå i det vardagliga arbetet.  
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BILAGA B KVALITETSGRANSKNING ARTIKLAR  
Studierna till litteraturöversikten har granskats enligt nedanstående frågor enligt Fribergs 
(2017 s. 187-188) förslag. 

Frågor till granskning av kvalitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning? Hur är denna i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är urvalspersonerna beskrivna?  

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkar studiens resultat?  

• Vilka argument förs fram? 

•  Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden I så fall?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden.   

 

Frågor till granskning av kvantitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning? Hur är denna i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

• Hur hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, exempelvis gällande 

generaliserbarhet?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
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conversation
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nurse-patient 
interaction in 
communicati
on disability 
after stroke 
 
Årtal: 2009 
 
Tidsskrift: 
Journal of 
Advanced 
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En 
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Materialet 
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s 
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Land: 
Storbritannien 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna 
kontrollerade 
samtalen och 
därmed 
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asymmetri i 
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Ett vanligt 
förekommande 
samtalsämne var 
sjuksköterskans 
arbetsuppgifter.  
Sjuksköterskor 
initierade de flesta 
av konversationerna, 
oftast baserat på 
dennes 
arbetsuppgifter.  

13/14 
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Författare: 
Hemsley et 
al. 
 
Titel: 
Nursing the 
patient with 
complex 
communicati
on needs: 
time as a 
barrier and a 
facilitator to 
successful 
communicati
on in hospital 
 
Årtal: 2011  
 
Tidsskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors 
uttryckta begrepp 
"tid" i berättelser 
om kommunikation 
med patienter med 
utvecklingshinder 
och komplexa 
kommunikationsbe
hov på sjukhus. 
 
 

Design: Kvalitativ 
ansats. 
 
Djupintervjuer om 
hinder och 
strategier för 
framgångsrik 
kommunikation 
med patienter med 
utvecklingshinder 
och komplexa 
kommunikationsbe
hov. Uppgifterna 
analyserades med 
hjälp av en med en 
strukturell analys, 
sedan skapades en 
innehållsanalys av 
historier och teman 
 
Deltagare: 15 
sjuksköterskor från 
olika avdelningar 
från 2 
storstadsjukhus 
 
Land: Australien 

I resultatet 
identifierades att 
"tid" för 
sjuksköterskor var 
ett hinder och en 
nyckel för framgång 
gällande 
kommunikationen. 
Tid som barriär var 
temat.  
 
För att undvika 
direkt 
kommunikation 
föredrogs det att 
familjen eller 
betalda vårdgivare 
kommunicerade på 
uppdrag av 
patienten.  
 
Tid var relaterad till 
en slags värdering av 
kommunikation, 
investering av tid 
och användning av 
kommunikationsstra
tegier för att skapa 
framgångsrik 
kommunikation. 

14/14 

Författare: 
Hersh et al. 
 
Titel: 
“Ward talk”: 
Nurses’ 
interaction 
with people 
with and 
without 
aphasia in 
the very early 
period 
poststroke 
 
Årtal: 2014 
 
Tidsskrift: 
Aphasiology 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sjuksköterskors 
interaktion med tre 
patienter på en akut 
strokeavdelning, 
två med afasi och 
en utan för att 
förstå den 
kommunikativa 
miljön mer 
ingående. 
 
 

Design: Kvalitativ 
ansats. 
 
Undersökningen 
bygger på data från 
videoinspelningar 
där alla instanser 
av interaktion med 
sjuksköterskor 
under denna 
period 
transkriberades 
ortografiskt och 
analyserades på 
diskursnivå med 
hjälp av en 
talfunktionsanalys 
baserad på en 
systemisk 
funktionell språklig 
ram. 
 
Deltagare: 
Vårdpersonal på 
avdelningen. Tre 

Resultaten visade att 
sjuksköterskor tog 
den stora 
majoriteten av 
öppningsdrag, 
använde slutna 
frågor, pratade 
huvudsakligen kring 
uppgiften, 
kontrollerade 
konversationsgolvet 
och inverkade inte i 
allmänhet på andra 
frågor än fysisk vård. 
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afasi och en utan.  
 
Land: Australien 

Författare: 
Horton et al. 
 
Titel: 
Supporting 
communicati
on for people 
with aphasia 
in stroke 
rehabilitation
: transfer of 
training in a 
multidiscipli
nary stroke 
team 
 
Årtal: 2016 
 
Tidsskrift: 
Aphasiology  

Syftet med studien 
var att sträva efter 
att utveckla en 
förståelse för 
orsaksmekanismer 
som är inblandade i 
överföringen av SC-
träning genom att 
undersöka 
beskaffenhetens 
karaktär, 
personalperspektiv 
och åtgärdens 
belägna karaktär. 

Design: Kvalitativ 
ansats. 
 
Med hjälp av ett 
kritiskt realistiskt 
tillvägagångssätt 
utvecklades 
förklarande 
mekanismer för 
hinder för och 
överföringskrav 
 
Deltagare: 24 
vårdpersonal 
deltog i utbildning 
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senare deltog i 
fokusgrupper. Sex 
afasipatienter och 
åtta anställda 
deltog i 
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Land: 
Storbritanien 

Resultatet mynnade 
ut i tre huvudteman 
som utgick från 
personalens 
upplevelseser: 
Nyckelkomponenter 
i inställningen, vilka 
indikatorer som är 
inblandade i 
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Årtal: 2014 
 
Tidsskrift: 
Aphasiology 
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ansats.  
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efter 
implementationen 
av en workshop 
 
Deltagare: 31 
vårdpersonal 
svarade på ett 
kvantitativt 
frågeformulär, 7 
deltog i kvalitativa 
intervjuer 
 
Land: Danmark 

Resultatet av 
enkäten visade att 
personalen hade en 
högre förståelse för 
afasi efter 
workshopen och det 
noterades även att 
de skiftat i 
kommunikationsstra
tegier. Intervjuerna 
visade att 
personalen kände sig 
mer självsäkra i 
kommunikationen 
med afasipatienter 
och även mer villiga 
att ta sig an mer 
komplexa 
kommunikationssitu
ationer.  
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Författare: 
Martin et al. 
(a) 
 
Titel: 
Non-verbal 
communicati
on between 
Registered 
Nurses 
Intellectual 
Disability 
and people 
with an 
intellectual 
disability: An 
exploratory 
study of the 
nurse’s 
experiences. 
Part 1 
 
Årtal: 2012 
 
Tidsskrift: 
Journal of 
Intellectual 
Disabilities. 

Syftet med studien 
var att utforska 
Sjuksköterskors, 
som är registrerade 
i Intellectual 
Disability-register, 
erfarenheter av att 
kommunicera med 
patienter med 
intellektuel 
nedsättning och 
som använder icke-
verbal 
kommunikation 

Design: Kvalitativ 
ansats.  
 
Fenomenologisk 
analys enligt 
Heidegger. 
Individuella, 
semistrukturerade 
djupintervjuer 
översattes 
ordagrant. 
 
Deltagare: 8 
sjuksköterskor  
 
Land: Irland  

Resultatet visade sig 
i form av ett 
övergripande tema: 
förtrogenhet/att 
känna personen, 
vilket sedan delats 
upp i tre 
underkategorier: 
sjuksköterskan 
känner patienten, 
sjuksköterskan och 
patientens relation 
och värdet av 
erfarenhet. 
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Författare: 
Martin et al. 
 (b) 
 
Titel: 
Non-verbal 
communicati
on between 
Registered 
Nurses 
Intellectual 
Disability 
and people 
with an 
intellectual 
disability: An 
exploratory 
study of the 
nurse’s 
experiences. 
Part 2 
 
Årtal: 2012 
 
Tidsskrift: 
Journal of 
Intellectual 
Disabilities. 

Syftet med studien 
var att utforska 
sjuksköterskors, 
som är registrerade 
i Intellectual 
Disability-register, 
erfarenheter av att 
kommunicera med 
patienter med 
intellektuell 
nedsättning och 
som använder icke-
verbal 
kommunikation 

Design: Kvalitativ 
ansats. 
 
Phenomenologisk 
analys. 
Individuella, 
semistrukturerade 
djupintervjuer 
översattes 
ordagrant. 
 
Deltagare: 8 
sjuksköterskor 
 
Land: Irland 

Resultatet resulterad 
i det övergripande 
temat 
förtrogenhet/att 
känna patienten 
diskuteras utifrån 
subteman aktuella 
för diskursen inom 
arbete med personer 
med intellektuell 
svikt. Dessa är 
emotional conflict, 
person-centred 
communication och 
caring 
environmnent.  
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Författare: 
O'Halloran et 
al. 
 
Titel: 
Environment
al factors that 
influence 
communicati
on between 
patients and 
their 
healthcare 
providers in 
acute 
hospital 
stroke units: 
an 
observational 
study 
 
Årtal: 2011 
 
Tidsskrift: 
International 
Journal of 
Language & 
Communicati
on Disorders 

Syftet med studien 
var att identifiera 
de miljöfaktorer 
som skapar 
hinder för och/eller 
underlätta 
patientens förmåga 
att 
kommunicera om 
dagliga vårdbehov 
med sina 
vårdgivare på akut 
sjukhus 
stroke-enheter 

Design: Kvalitativ 
ansats. 
 
Observationsstudie 
för att se efter 
faktorer som kan 
påverka 
kommunikationen 
i tre steg. Steg 1: 
Utvärderad 
patienters hörsel, 
närsyn, tal, språk 
och kognitiva 
förmåga. 
Steg 2: 
Observationerna 
transkriberades 
från anteckningar 
och sedan 
identifierades 
faktorer som 
påverkade 
kommunikationen.  
Steg 3: 
Identifiering av ej 
lyckade och nästan 
lyckade 
kommunikationsst
rategier i dessa 
situationer.  
 
Deltagare: 
Vårdpersonal 
observerades i 
kommunikationen 
med 65 patienter.  
 
Land: Australien 

Resultatet 
identifierade 126 
miljöfaktorer, vilka 
var grupperade i 89 
underkategorier, 28 
kategorier och sju 
övergripande teman. 
Fyra teman 
relaterade till 
vårdgivarens 
kunskap, 
kommunikationsför
måga, attityder och 
individuella 
egenskaper. De 
övriga tre teman 
inkluderade närvaro 
av familj, fysisk 
miljö och sjukhus 
system 
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Författare: 
Silva Souza & 
Moura 
Arcuri.  
 
Titel: 
Communicati
on strategies 
of the 
nursing team 
in the 
aphasia after 
cerebrovascu
lar accident 
 
Årtal: 2014 
 
Tidsskrift: 

Syftet med studien 
var att beskriva de 
kommunikationsstr
ategier som 
används och 
rapporteras av 
sjuksköterseperson
alen i vårdandet av 
patienter som råkat 
ut för 
cerebrovaskulärt 
trauma. 

Design: 
Kvantitativ ansats. 
 
En tvärssnittstudie 
som använde sig av 
intervjuer för att 
samla in data 
gällande 
kommunikationsst
rategier och 
observationer för 
att verifiera dess 
användning av 
samma personer 
som intervjuades.  
 
Deltagare: 27 
deltagare; 6 

Resultatet visade 
Inga signifikanta 
skillnade mellan 
yrkeskategorierna 
eller i erfarenhet. 
Beröring användes 
av samtliga 
deltagare. De med 
mindre erfarenhet 
använde sig av 
penna och papper. 
Handgester 
rapporterades av 
samtliga och 
observerades 
dessutom användas 
av alla. 

10/13 
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Revista da 
Escola de 
Enfermagem 
da USP 

sjuksköterskor, 11 
tekniker, 10 
vårdbiträden 
 
Land: Portugal 

Författare: 
Rodriguez et 
al. 
 
Titel: 
Nurses’ 
Experiences 
of 
Communicati
ng With 
Hospitalized, 
Suddenly 
Speechless 
Patients 
 
Årtal: 2014 
 
Tidsskrift: 
Qualitative 
Health 
Research 
 

Syftet med studien 
var att skapa 
förståelse för 
kommunikationsut
maningar och att 
utveckla teknik för 
att förbättra 
kommunikationen 
mellan 
sjuksköterskor och 
SS-patienter. 
 

Design: Kvalitativ 
ansats. 
 
Datainsamling 
genom 
fokusgrupper 
fokuserat på 
utveckling och 
testning av en 
teknikbaserad 
insats för att 
underlätta 
kommunikationen 
med SS-patienter 
på sjukhus. 
grupperna 
träffades under 1 
timmes sessioner 
vardera, dessa 
observerades och 
spelades in. Den 
inspelade datan 
transkiberades och 
ombildades senare 
till koder och 
skapade teman  
 
Deltagare: 4 
fokusgrupper, 3 - 6 
personer/grupp 
 
Land: USA 

Resultatet mynnade 
 ut i teman som 
identifierades 
riktade sig till de mål 
som fastställdes för 
studien, bland annat 
beskrivs det hur 
sjuksköterskor 
försökte 
kommunicera med 
SS-patienter, 
identifiera och 
beskriva de 
utmaningar 
sjukhusvård 
personalen ställs 
inför när de 
kommunicerade och 
tillhandahåller vård 
för SS-patienter och 
identifierar och 
beskriver hur 
kommunikationen 
påverkade både 
sjuksköterskan och 
SS-patienten från 
sjuksköterskans 
perspektiv 

14/14 
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