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SAMMANFATTNING  
Kommunikation och ett förhållningssätt som är målinriktat och intellektuellt, är begrepp som 

är betydelsefulla för vårdgivaren i mötet med patient. Omvårdnad bör ske genom att skapa en 

relation mellan vårdgivare och patient, där sjuksköterskan bör vara professionell i sitt 

förhållningssätt. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa faktorer som 

påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter med afasi. Resultatet visar att 

vårdgivarens emotionella resurser, icke-verbal kommunikation, vårdgivarens kunskap och 

miljön påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter som har afasi. Att se 

patienten som en unik individ, ge uppmuntran, trygghet och stöd underlättar 

kommunikationen. Genom beröring, ansiktsuttryck och ögonkontakt kan vårdgivaren och 

patienten kommunicera på ett icke-verbalt sätt. Genom utbildning som ger kunskap hur 

vårdgivaren kommunicerar med patienter som har afasi kan kommunikationen underlättas. 

Stress, tid och även atmosfären och stämningen har en inverkan på kommunikationen mellan 

vårdgivare och patient med afasi. Resultatet har stor betydelse för att förhindra vårdlidande 

hos patienter med afasi, där kommunikationen är en svårighet. Det bidrar även till att 

vårdgivare kan känna mindre stress och mer säkerhet i kommunikationen med patienter som 

har afasi.  
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INLEDNING 
Varje år drabbas ca 12000 människor av afasi, varav ca 4000 är i yrkesverksam ålder (Fieber, 

2009). Dessa siffror visar att afasi är ett vanligt tillstånd och vi anser att det därför är 

betydelsefullt för både vårdgivare och patient att ha kunskap om olika faktorer som påverkar 

kommunikationen. Vi har uppmärksammat att vårdgivare, inklusive oss själva, inte haft 

tillräcklig kunskap om kommunikation i mötet med patienter med afasi och att detta är något 

som behöver förbättras i framtiden för att undvika ett vårdlidande hos patienten. Vårdlidande 

definierar Eriksson (2005) som ett onödigt lidande, vilket vårdgivaren bör göra allt för att 

stoppa eller förhindra. Vi har valt att inte endast beröra sjuksköterskan i kommunikationen 

med patienten, eftersom även läkare, undersköterskor, logopeder m.fl. som kommunicerar 

med patienter som har afasi. Benämningen vårdgivare används därför hädanefter.  

BAKGRUND 

Afasi 
Ordet afasi kommer från grekiskans phasis, som betyder tal. Med prefixet a- betyder ordet 

afasi total förlust av tal. Ordet dys-fasi betyder nedsättning eller begränsning av talförmågan. 

Termen afasi används internationellt och i Sverige för att beteckna alla grader och former av 

afasi. Afasi ska inte blandas med andra språkfunktionsnedsättningar som demens och dövhet, 

eftersom de inte har samma orsak (Borenstein, 1988). Afasi betyder en nedsatt eller utebliven 

funktion av att förstå eller kunna uttrycka sig verbalt och/eller skriftligt. Afasi är delad i två 

undergrupper: expressiv och impressiv. Expressiv afasi är när personen inte kan uttrycka sig i 

tal medan impressiv afasi är när personen inte kan förstå det talade eller skrivna ordet. Ofta 

har den drabbade personen inslag av båda dessa former. Det finns även patienter som har både 

expressiv och impressiv, vilket kallas global afasi (Lyon, 1998). Eide och Eide (1997) skriver 

att patienter med expressiv afasi oftast talar med en viss tvekan, samt leta efter orden. Det är 

exempelvis svårt för patienterna att ta till sig stora mängder information, men även 

information som kommer från olika håll. Att läsa en hel bok är omöjligt, däremot går kortare 

stycken bra. 

Skrivsvårigheter förekommer ofta. Vid impressiv afasi uttrycker sig den drabbade ofta med 

långa meningar som saknar innebörd, men tror oftast själva att de säger något förståeligt och 

kan lätt bli irriterade när de inte får något svar. Dessa patienter har stora lässvårigheter. 

Patienter med global afasi har både försämrad språkproduktion och försämrad språkförståelse. 

De kan ibland förstå information via bilder och förstår ofta enkla nyckelord, kroppsspråk, 

tonfall och handlingar (Lyon, 1998).  
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Orsak och patofysiologi 

Afasi är en språkstörning som uppstår efter en hjärnskada. Stroke är den största orsaken, ca en 

tredjedel av alla strokepatienter drabbas av afasi, vilket gör att tillståndet är vanligt (Fieber, 

2009). Stroke orsakas av en blödning eller propp i ett av hjärnans kärl och orsakar syrebrist i 

hjärnvävnaden. Det är endast då centrat för tal och minne i hjärnan blivit drabbat, som afasi 

uppstår (Terént, 2007). Afasi kan även orsakas av skalltrauma exempelvis trafikolyckor, våld 

eller vid idrottsskador, men även av infektioner eller tumörer (Fieber, 2009). 

 

Patientens upplevelser av afasi 

Liechty och Buchholtz (2007) skriver att patienten känner frustration och ilska över sin 

språknedsättning. Att inte kunna kommunicera verbalt innebär en påverkan på den sociala 

kontakten med andra människor, som för många är en stor del av livet, och patienten kan 

därför bli deprimerad. En känsla av isolering kan infinna sig eftersom många i patientens 

omgivning och bekantskapskrets rentav undviker social kontakt då det tar så mycket tid och 

energi till att genomföra ett samtal. Patienten kan även känna sig isolerad på grund av det 

faktum att de inte kan kommunicera verbalt. I vårdkontakter kan patienten känna sig åsidosatt 

då vårdgivarna ibland hellre talar med familjemedlemmarna än med patienten själv. En del 

patienter har svårt att inse sina egna begränsningar och vill komma tillbaka till livet precis 

som det var innan de fick afasi. Att patienten blir respekterad och engagerad i familjeliv och 

aktiviteter precis som förut är nödvändigt för patientens välbefinnande, men det är lika 

betydelsefullt att hjälpa honom/henne inse vad språkstörningen innebär och hur han/hon kan 

hitta ett sätt att leva med den.  

 

Rehabilitering och tillfrisknande vid afasi 
Ordet rehabilitering betyder återanpassning till bästa möjliga situation, såväl till kropp som till 

själ och har stor betydelse för personer som drabbats av afasi. Rehabiliteringen sköts på 

särskilda rehabiliteringsenheter och/eller i hemmet och kan tidsmässigt sträcka sig från bara 

några månader till flera år. Vissa beskriver övergången från sjukhuset till hemmet som att allt 

stöd plötsligt dras undan, medan andra ser möjligheterna istället för svårigheterna och utgår 

från sina specifika problem och hur de kan lösas. De flesta har varken ork eller möjlighet till 

att rehabilitera sig själva eftersom det är tröttsamt både kroppsligt och själsligt. I en del fall 
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kan anhöriga inte fullfölja uppgiften att stödja utan blir själva sjuka (Terént, 2007). Patientens 

förmåga att återhämta språkfunktion och kommunikationsmöjligheter beror på hur stor skadan 

är, exempelvis går det inte att få tillbaka talförmågan efter ett trauma som orsakat en 

irreversibel skada på hjärnan (Fiber, 2009). Det framkommer i en studie att ca. 40 % av alla 

patienter med akut afasi efter stroke, kan återgå till ett normalt liv efter 12 månader. Studien 

visar även att kvinnor har lättare att återhämta sig från afasi än män, men även att individer 

som är yngre än 34 år har lättare att återhämta sig än de som är äldre. En afasi orsakad av en 

blödning är mycket svårare att återhämta sig från än en infarkt eller emboli. En blödning 

orsakar även kraftigare symptom (Ferro, Mariano & Madureira, 1999). 

 

Talterapi  

En logoped bedömer den språkliga kommunikationsförmågan för patienter med afasi, då även 

anhöriga och andra vårdgivare är närvarande. En snabb information av detta har betydelse för 

den fortsatta språkliga kommunikationen, eftersom det förebygger att den drabbade ger upp 

försök till att kommunicera och istället sluter sig (Terént, 2007). Talterapi är en av de 

vanligaste och mest rekommenderade behandlingsformen för patienter med afasi, vilken kan 

ske i grupp eller individuellt med en språkterapeut. Talterapi kan även ske med hjälp av 

datorer och är till stor nytta för patienter med expressiv afasi (Ferro, Mariano & Madureira, 

1999).   

 

Kontakt med psykolog 

Hjälp från en psykolog eller en kurator är till stor användning för att bearbeta patientens kris, 

helst i ett tidigt skede. Även familj och anhöriga kan vara i behov av en kurator, eftersom att 

se en närstående bli så förändrad kan utlösa en kris. Svår sjukdom påminner oss om vår egen 

dödlighet och bräcklighet. Många klarar detta bra, men andra får svår ångest (Terént, 2007). 

Det är nödvändigt att patienter med afasi har motivationen och viljan att bli bättre, eftersom 

depression, förändrad självbild och ångest har en negativ effekt i patientens tillfrisknande. En 

psykolog kan hjälpa patienten att behålla motivationen till rehabilitering. (Ferro, Mariano & 

Madureira, 1999). 
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Hundens roll i kommunikationen med afasipatienter 

Det är väl dokumenterat att hundar är kapabla att förstå människans sätt att kommunicera, 

men hur mycket av kommunikationen som uppfattas är inte helt klart (LaFrance, Garcia, & 

Labreche, 2006). En kanadensisk studie har undersökt hundens roll med 30 patienter med 

afasi. Patienterna fann tröst och trygghet i hunden, men även att de fick en känsla av att 

hunden fungerade som en empatisk lyssnare. De upplevde att det inte fanns någon annan 

människa som kunde ersätta hundens roll i att lyssna. Några av patienterna nämnde att hunden 

aldrig dömde eller straffade, utan bara fanns som lyssnare (Bardill & Hutchinson, 1997). En 

studie visar att hundens roll har stor betydelse för patienternas tillfrisknande. Patienternas 

språkliga kommunikationsförmåga förbättras i samband med hundens kontakt (LaFrance et 

al., 2006).  

 

Kommunikation 
Enligt Helander, Sigurd, Rosengren, Björn, & Ulfstrand (2009) betyder ordet kommunikation 

en överföring av information mellan människor. Människan har ett primärt behov av att 

kommunicera. Kommunikationen utgör en förutsättning för en psykisk, social och kulturell 

utveckling. Enligt Eide och Eide (1997) kommer begreppet kommunikation från det latinska 

communicare, som betyder; göra någon annan delaktig i och att göra något gemensamt. Eide 

och Eide (1997) menar att kommunikation är viktig i relationer och i vården används 

begreppet relation i betydelsen kontakt eller förbindelse mellan två människor. 

Kommunikationen är en process som innehåller två människor samt ett budskap som ska 

förmedlas mellan dem. Kommunikation i relationer kan vara både verbal och icke-verbal, där 

det verbala står för språklig förmedling av information medan det icke-verbala står för t.ex. 

beröring och ansiktsuttryck. 

 

Verbal kommunikation 

Verbal kommunikation innebär att rösten används för att kommunicera, exempelvis genom att 

föra en dialog, en monolog eller att samtala. Verbal kommunikation innebär även att 

informationen kan överföras via skrift (Eide & Eide, 1997). Dialog innebär enligt Svensk 

ordbok (2009) att två eller flera individer kommunicerar med varandra och genom att till 

exempel dela åsikter. En dialog genomförs i ett samtal. Monolog betyder att en individ talar 

utan att få respons från en annan individ som endast lyssnar.  
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Ett samtal kan ske på tre olika sätt; envägskommunikation, tvåvägskommunikation eller 

flervägskommunikation. Envägskommunikation är lämplig i samtal då det endast är en person 

som pratar, medan en eller flera personer lyssnar och tar emot information. Tvåvägs-

kommunikation, även kallat dialog, vilket innebär att kommunikationen är dubbelriktad. 

Flervägskommunikation sker av både envägs- och tvåvägskommunikation. Det är information 

som går från en person till en annan och vidare till en tredje person. Det kan vara högst 

olämpligt att använda fel sorts kommunikation i opassande miljöer eller situationer. Då 

vårdgivare pratar över huvudet på patienten är en typisk situation som inte bör förekomma 

inom vården, vilket är en tvåvägskommunikation i en miljö med tre personer (Sahlqvist, 

Wiberg & Arvidsson, 2003).  

 

Icke-verbal kommunikation 

I kommunikationen använder vi oss inte bara av ord utan även av icke-verbal kommunikation, 

vilket utgör ca 75 % av det vi signalerar till omgivningen. Det verbala och icke-verbala 

språket kan tolkas olika från person till person, vilket ofta bidrar till missförstånd eller 

oförstånd. Då det verbala språket brister går omgivande individer miste om information, trots 

att det icke-verbala språket utgör en stor del av kommunikationen (Quilliam, 2005). Enligt 

Maltén (1998) är det missförstånd, fördomar om andras tankar, känslor och upplevelser, 

otillräckliga budskap och innehållslösa budskap som orsakar felkällor i kommunikationen. 

Det är alltså hur budskapet tolkas och uppfattas som bestämmer om budskapet går fram eller 

inte.  

 

Beröring och taktil massage 

Beröring har som funktion att förmedla sympati och omsorg samt att inleda ett samtal och 

behålla uppmärksamheten under samtalets gång. En del patienter uppskattar beröring medan 

andra upplever det som oförskämt. När patientens kommunikationsförmåga är nedsatt är det 

naturligt med beröring och det kan föra vårdgivaren och patient närmare varandra (Eide & 

Eide, 1997).  

Beröring är något som framkallar oxytokiner i kroppen, vilket bidrar till välbefinnande och 

lycka hos individen. Adrenalin är ett stresshormon som minskar vid beröring, vilket skapar 

lugn och minskar oro. Därför är taktil massage en väl fungerande behandlingsmetod för 

patienter som har oro, ångest och smärta. Taktil massage innebär att man genom beröring 

masserar en kroppsdel exempelvis en hand, en fot eller magen. Massage på magen syftar att 
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minska förstoppning genom att öka tarmperistaltiken (Myrin, 2008). För patienter med afasi 

(som kan röra armar och ben), är händerna ett mycket viktigt kommunikationsredskap. 

Händernas gester, beröring och rörelser återspeglar vad vi känner, upplever och vad vi vill 

uttrycka, vilket blir länken till omgivningen och ett sätt att delta i sociala situationer (Ardeby, 

2007). 

 

Röstläge 

Röstläget avslöjar mycket om en person eftersom känslor ofta påverkar hur man använder 

rösten. Tonen och röstläget är ett icke verbalt kommunikationssätt eftersom det handlar om 

hur en person förmedlar ett budskap genom det talade ordet. Rösten kan förmedla känslor 

som oro, ångest, lugn eller uppmärksamhet. Är vårdgivarna medvetna om detta kan ett mer 

avslappnat röstläge hittas, t.ex. genom att medvetet lugna ner sig och andas med magen i en 

stressad situation (Eide & Eide, 1997). 

 

Ansiktsuttryck 

Vårdgivarens ansiktsuttryck är en informationskälla för patienten eftersom det ofta direkt 

visar känslor på ett ocensurerat sätt. Ansiktet kan ibland säga mer än vad som är önskvärt. Om 

vårdgivaren fått reda på en diagnos innan läkaren hunnit informera patienten, bör hon/han inte 

visa medlidande eller förtvivlan inför patienten. Det är emellertid nödvändigt att vårdgivaren 

inte förtränger sina känslor samtidigt som det är oacceptabelt att visa sina negativa känslor 

och tankar för patienten. Ofta uppfattar patienten de icke-verbala signalerna som sanningen, 

även om vårdgivaren talar lugnande och uppmuntrande till patienten . Leendet är det mest 

positiva ansiktsuttrycket eftersom det förmedlar sympati och intresse, men att le hela tiden 

kan uppfattas som tillgjort och opersonligt (Eide & Eide, 1997). 

 

Ögonkontakt 

Att bli sedd är ett grundläggande mänskligt behov och är avgörande för vilka känslor som 

uppkommer i samvaron med andra. Bristande ögonkontakt i en kommunikation kan tolkas 

som ointresse. Att inte bli sedd ger en känsla av obehag och kan uppfattas som kränkande. 

Vårdgivaren måste hitta en naturlig ögonkontakt som är riktad mot patienten utan att vara 

påträngande, för att patienten skall få en känsla av att vara observerad (Eide & Eide, 1997).  
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Tystnad 

En av vårdgivarens största utmaningar vid kommunikation är tystnad eftersom det ofta har en 

stark inverkan som skapar spänning och förväntan. Om patienten vill förmedla något är det 

bra om vårdgivaren inte svarar direkt utan först lyssnar eftersom det ger tid till eftertanke samt 

att patienten får tillfälle att fortsätta förmedla det han/hon vill. Tystnad kan även ge plats för 

känslor i bevärliga emotionella situationer. Att vara tyst kan även vara öppnande i mening att 

patienten själv kan välja fokus för samtalet eftersom den placerar patienten i centrum (Eide & 

Eide, 1997). 

 

Kroppsspråk 

I begreppet kroppsspråk ingår kroppshållning, gester och rörelser som alla ger uttryck för 

känslor och attityder i kommunikationen med andra. En del människor har ett livligt 

kroppsspråk medan andra uttrycker sig utan att röra på kroppen alls. Kroppsspråket kan vara 

relationsinriktat, där kroppen är vänd mot den man kommunicerar med och det vara 

kongruent då kroppsspråket understödjer det man talar om genom t.ex. gester. Vårdgivaren 

måste även vara naturligt avslappnad eftersom lugn men även oro lätt kan överföras genom 

kroppsspråket. Att skapa en kontakt och inre trygghet är A och O i kommunikationen (Eide & 

Eide, 1997). 

 

Bristande kommunikation 

Hanssen (2006), anser att det blir svårare att kommunicera ju större skillnader det är mellan 

parternas kultur, ideologi, bakgrundskunskaper och personliga sätt att formulera sig. 

Kommunikationsproblem inom vården kan leda till att den drabbade blir socialt isolerad. 

Individer som får en begränsad möjlighet att förmedla sina egna tankar och känslor till 

omgivningen får oftast en påverkad självbild och identitet. En gemensam kommunikation 

mellan individer är viktigt för att upprätthålla självförtroende och trygghet. Då en negativ 

självbild eller bristande trygghet hos individer med nedsatt kommunikationsförmåga uppstår, 

kan deras förmåga att hantera stress och förändringar i omgivningen bli nedsatt. Detta 

påverkar den psykiska och fysiska hälsan negativt och skapar lidande för individen. Long, 

Hesketh och Bowen (2009) skriver att vårdgivare kan uppleva svårigheter med att utföra 

omvårdnad och behandling till patienter med afasi, på grund av patientens språkstörning.  
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Kommunikationsmiljö 

Det är många faktorer som spelar roll för kommunikationen mellan vårdgivaren och patient 

för att välbefinnande, tillfrisknande och omvårdnaden skall fungera på bästa möjliga sätt. Det 

kan vara en konkret miljö, det vill säga lokalens utrustning och utseende, exempelvis hur 

färger och användbara föremål underlättar miljön. Det kan även vara den abstrakta miljön, 

vilket är den miljö som patienten eller vårdgivaren upplever, exempelvis stress, musik, lukt, 

sorg eller oro för att ingenting händer. Alla dessa faktorer har inverkan på kommunikationen 

(Sahlqvist, Wiberg & Arvidsson, 2003). 

Färger i rummet spelar roll för både vårdgivaren och patientens koncentrationsförmåga och 

lugn. Gröna färger ger lugn medan blå färger ger en känsla av vakenhet och bidrar till 

inlärning. Skrikiga färger skapar otrygghet, vilket kan distrahera och skapa rädsla och oro 

(Nyholm-Winqvist, 2003). 

Att vårdas i en lugn och trygg miljö, där personal inte beter sig stressad, utgör en förutsättning 

för en god och meningsfull kommunikation. Patienterna behöver god tid på sig för att uttrycka 

sig i den mån de kan. Mycket oväsen i vårdmiljön, gör patienterna osäkra och försvårar deras 

uppfattningsförmåga (Wergeland, Ryen & Olsen, 2001). 

 

Teoretisk referensram 
Den amerikanska sjuksköterskan Joyce Travelbee arbetade inom psykiatrin men ägnade även 

mycket tid åt omvårdnadsfilosofi med stor uppmärksamhet på medmänskliga aspekter inom 

omvårdnad. Travelbees interaktionsteori betonar interaktionen mellan vårdgivare och patient 

(Kristoffersen, 2006). 

 

Interaktionsteori 

Kommunikation och ett förhållningssätt som är målinriktat och intellektuellt, är begrepp som 

är betydelsefulla för vårdgivaren i mötet med patienten. Både verbal och icke-verbal 

kommunikation anser Travelbee som det viktigaste redskapet i relationen med patienten. Det 

är viktigt att lyssna till patientens alla sätt att kommunicera och att vårdgivaren kan se 

patienten som en enskild individ och att hon/han är annorlunda från alla andra patienter. Det 

är även viktigt att vårdgivaren inte projicerar sina egna känslor och behov på patienten. 

Relationen mellan vårdgivare och patient beskrivs som likvärdig och är inte grupperade i 

roller. Det är en människa till människa-relation som utgör relationen, vilket utvecklas genom 

olika stadier: det första mötet, framväxt av identitet, empati, sympati och därefter etablerande 
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av ömsesidig förståelse och kontakt. Det första mötet innebär att sjuksköterska och patient 

träffas för första gången som de roller de har och får ett första intryck av varandra. En 

identitet utvecklas efter en tid då de båda etablerat en relation baserad på kontakt. Här 

uppfattar de båda varandra som personer och inte som roller. Empati växer fram mellan 

personerna då de kan förstå den andras tankar och känslor, men samtidigt hålla sina egna 

tankar och känslor separerade. Då empati uppstått, är personerna mer sårbara i relationen. 

Empatin kan resultera i sympati, vilket innebär att personerna nu vill hjälpa eller engagera sig 

i varandra, detta sker både verbalt och icke-verbalt. Den sista fasen innebär att patient och 

vårdgivare får en ömsesidig förståelse för varandra, genom att etablera en mellan mänsklig 

relation. Patienten känner starkt förtroende till sjuksköterskan, som visar både förståelse och 

en önskan om att hjälpa patienten (Kristoffersen, 2006). 

 

Omvårdnadsfunktion 

Kristoffersen (2006) beskriver Travelbees omvårdnad som en mellanmänsklig process, vilket 

betyder att sjuksköterskan skall hjälpa patienten med att förebygga, hantera eller finna mening 

i sjukdom och lidande. Omvårdnad sker genom att skapa en relation mellan vårdgivare och 

patient, där sjuksköterskan ska vara professionell i sitt förhållningssätt. Att vara professionell 

innebär att vårdgivaren arbetar utifrån omvårdnadens mål. Travelbee anser att målet med 

omvårdnad är att hjälpa andra människor att hantera, bära och finna en mening med sjukdom 

och lidande samt att hjälpa andra att acceptera deras sårbarhet.  

 

Lidande 

Patienten upplever oftast en kris eller ett problem som ger olika grad av lidande eller bristande 

mening. Obehag, svår ångest, djup förtvivlan eller apatisk likgiltighet är olika grad av lidande. 

Travelbee nämner även att alla människor någon gång kommer att uppleva lidande och smärta 

i livet, vilket ses som något naturlig. Lidandet skapar ett sökande av den egna identiteten hos 

individen, vilket resulterar i att man utvecklas som person (Kristoffersen, 2006). 

Eriksson (2005) definierar lidande som ett konkret begrepp, som alla människor måste leva 

med. Att uppleva lidande innebär att kämpa för att uppleva hälsa, vilket alla människor utsätts 

för mer eller mindre. Att lida är både negativt och positivt. Lidandet bidrar till smärta eller 

sjukdom, men kan även vara en prövning eller något som ger lust och njutning. 
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Problemformulering 
Varje år drabbas ca 12000 människor av afasi, varav ca 4000 är i yrkesverksam ålder (Fieber, 

2009). Patienter med afasi vårdas på de flesta vårdinrättningar, alltså så väl sjukhus som 

hemsjukvård och äldreboende (Terént, 2007). Long, Hesketh och Bowens (2009) studie visar 

att det är vanligt att vårdgivare inte har tillräcklig kunskap om att kommunicera med patienter 

med afasi, vilket är ett stort problem då det ofta leder till ett vårdlidande för patienterna. 

Vårdlidande definierar Eriksson (2005) som ett onödigt lidande, vilket vårdgivaren bör göra 

allt för att stoppa eller förhindra. 

 

SYFTE 
Syftet är att belysa faktorer som påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter 

med afasi. 

 

METOD 
Vi har använt oss av systematiska litteraturstudier, vilket innebär att vi systematiskt sökte 

efter vetenskapliga artiklar i databaser för att besvara vår frågeställning. Att systematiskt söka 

information innebär att få fram artiklar från tidigare forskning genom att använda sökord som 

är relevanta för studiens syfte. Därefter görs en kvalitetsgranskning av artiklarna som visar de 

funna artiklarnas tillförlitlighet och upplägg. Utifrån de valda artiklarna görs en analys som 

leder till uppsatsens resultat (Forsberg & Wengström, 2003; Dahlborg Lyckhage, 2006; 

Willman & Slotz, 2006). En vetenskaplig artikel förmedlar ny kunskap, den är granskad av 

t.ex. en forskargrupp som har kunskap i ämnet och läsaren kan själv granska och följa en röd 

tråd genom hela artikeln där bl.a. etiskt resonemang och metod är beskrivet. Slutligen bör 

artikeln vara publicerad på engelska i en vetenskaplig tidsskrift för att fånga så många läsare 

som möjligt (Segesten, 2006). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Willman och Slotz (2006) skriver att de vetenskapliga artiklar som är med i arbetet väljs 

utifrån inklusions- och exklusionskriterier. På detta sätt avgränsas antalet artiklar eftersom de 

artiklarna med t.ex. låg kvalité skall exkluderas.   

Våra inklusionskriterier var: 

  Globala studier.  
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 Studier som besvarade vårt syfte.  

 Var utgivna mellan åren 1999 och 2009.  

 Vetenskapliga artiklar som både var kvalitativa och kvantitativa. 

 Vetenskapliga artiklar som var av hög eller medel kvalité, enligt 

granskningskriterierna av Willman och Slotz, se bilaga 2.  

 Vetenskapliga artiklar som granskats av en etisk kommitté.  

 De vetenskapliga artiklar som var av låg kvalité exkluderades. 

Sökningsförfarande 
Utifrån vårt syfte tog vi fram fyra sökord; aphasia, communication, nursing och caring, vilket 

utgjorde vårt första steg i sökprocessen.  Sökningar i databaserna Elin, Cinahl och PubMed 

gjordes. Vi valde att använda sökordet nursing i Elin och sökordet caring i Cinhal och 

PubMed, vilket gav oss bäst träffar. Både manuell- och fritextsökning användes. Vi gjorde 

först en sökning i fritext, där hittades en artikel passande till vårt syfte, som sedan användes 

till den manuella sökningen.  

Fritextsökning innebär att kombinera sökorden i databasen, för att få ett snävare resultat i 

träfflistan. Vi använde oss av trunkering, vilket betyder att man sätter en symbol i slutet av ett 

ord för att maximera antalet ändelser (Forsberg & Wengström, 2003). Även manuell sökning 

användes, där vi utifrån en artikels referenslista letade upp andra relevanta artiklar (Forsberg 

& Wengström, 2003).  

De siffror som står inom parentes är de nummer de vetenskapliga artiklarna har i 

artikelmatrisen, se bilaga 1. 

 

Tabell 1. Sökningsförfarande i Elin  

Sökord Antal träffar: Lästa      titlar: Lästa 

abstract: 

Valda artiklar: 

(A) Aphasia 3347    

(B) Communication 14413    

(C) Nursing 11713    

A + B 140 140 35 8 st.  

(2,3*,4,5,6*,7*,8*,9*) 

A + C 19 19 10 6 st. 

(1,3*,6*,7*,8*,9*) 

A + B + C 10 10 10 5 st.(3*,6*,7*,8*,9*) 
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Tabell 2. Sökningsförfarande i Cinahl 

Sökord Antal träffar: Lästa      titlar: Lästa abstract: Valda artiklar: 

(A) Aphasia 1209    

(B) Communication 19713    

(C). Caring 10867    

A + B 267    

A + C 13 13 9 3 st. 

(7*,9*,10*) 

A + B + C 7 7 7 3 st. 

(7*,9*,10*) 

 

Tabell 3. Sökningsförfarande i PubMed 

Sökord Antal träffar: Lästa      titlar: Lästa abstract: Valda artiklar: 

(A) Aphasia 11086    

(B) Communication 381504    

(C) Caring 33500    

A + B 3842    

A + C 33 33 15 5 st. 

(3*,6*,7*,9*,10*) 

A + B + C 15 15 11 4st. 

(3*,6*,9*,10*) 

 

* artiklarna hittades på fler sökningar.   

Urval 
Efter att vi valt ut artiklar efter titel och abstract, läste vi artiklarnas resultat. Fanns det något i 

resultatet som besvarade vårt syfte, inkluderade vi artikeln. Då både vårt och artikelns syfte 

stämde överens, läste vi artikelns resultat för att se om vi kunde inkludera den i vår studie.  

Vi exkluderade en artikel som handlade om anhörigas upplevelser av att leva med en 

familjemedlem som har afasi. Vi exkluderade även en annan artikel som handlade om 

patientens upplevelser av att leva med afasi. Artikeln kunde inte inkluderas på grund av att det 

endast handlade om känslor och tankar som inte berörde kommunikationen. 
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Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskningen sker i syfte att undersöka artikelns tillförlitlighet och hur lämpligt 

materialet är. Granskningen görs utifrån två mallar, en för kvantitativa artiklar och en för 

kvalitativa artiklar. I en kvantitativ studie kan forskaren utgå från befintliga teorier och 

principer och genomföra mätningar med standardiserade instrument, där resultatet redovisas i 

tabell. I en kvalitativ forskningsstudie undersöks ett fenomen i verkligheten, som resulterar i 

en modell eller teori (Forsberg & Wengström, 2003). 

Vi har valt att använda Willman och Slotz (2006) granskningsprotokoll, se bilaga 2.  Vi har 

klassificerat artiklarna i hög, medel och låg kvalité. Varje fråga som besvaras med ja ger 1 

poäng, de som inte kan besvaras ger inga poäng. Totalt kan en kvalitativ artikel ge 17 poäng 

och en kvantitativ artikel kan ge 21 poäng. Utifrån hur många poäng respektive artikel fått, 

räknar vi ut en procentsats där; 80-100% ger hög kvalité, 60-79% ger medel kvalité och resten 

ger låg kvalité.  

 

Dataanalys 
Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) innebär en analys att bryta ner en helhet i mindre delar, 

som sen sätts ihop till en ny helhet. En helhet kan bestå av en text eller diagram och/eller 

siffror. Vi läste igenom de inkluderade vetenskapliga artiklarna flera gånger för att få fram de 

centrala delarna och de översattes från svenska till engelska. Detta gjordes var för sig och 

sedan jämförde vi tillsammans vad som hittats och vi diskuterade om något var oklart. 

Därefter letade vi efter likheter och skillnader i de olika artiklarnas resultat och vi diskuterade 

vad som skulle tas med i vår studies resultat. Genom att diskutera de vetenskapliga artiklarnas 

resultat i förhållande till vårt syfte och problemformulering tog vi ut meningsbärande enheter.  

En meningsbärande enhet är ett stycke information som passar till vårt syfte och vår 

problemformulering Under de meningsbärande enheterna fanns alltid tillhörande text så att 

dess sammanhang blev lättöverskådligt. Dessa skrev vi upp på en tavla så att vi såg tydligt 

vilken information vi hade att arbeta med. Efter diskussion kortades texten ner utan att 

väsentlig information tappades. Till sist sammanställdes fyra kategorier med underkategorier 

som vi presenterar i vårt resultat.  
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Etiska överväganden 
De vetenskapliga artiklarna i litteraturstudien skall vara granskade och godkända av en etisk 

kommitté eller så skall studien föra ett etiskt resonemang. I det etiska resonemanget skall bl.a. 

urvalsgruppen ha fått information om studien, ha konfidentialitet men även att de 

medverkande har möjlighet att avsluta studien när de vill. Studiernas intervjuguide skall även 

vara etiskt försvarbara, vilket innebär att studien utgör en garanti för patientens säkerhet 

(Forsberg & Wengstöm, 2003). I alla våra inkluderade artiklar förs ett etiskt resonemang, som 

har blivit granskade av en etisk kommitté. Vissa studier hade etiskt resonemang som en tydlig 

rubrik, medan andra studiers etiska resonemang stod i löpande text under t.ex. metoden.  

 

RESULTAT 
I vår studie presenterar vi fyra kategorier som påverkar kommunikationen med patienter som 

har afasi, vårdgivarens emotionella resurser, icke-verbal kommunikation, vårdgivarens 

kunskap och miljö. 

1. Vårdgivarens emotionella resurser 1.1 Vårdgivarens förhållningssätt 

1.2 Förtroende och tillit 

1.3 Uppmuntran  

1.4 Trygghet  

1.5 Stöd 

2. Icke-verbal kommunikation 2.1 Beröring  

2.2 Ansiktsuttryck 

2.3 Ögonkontakt  

3. Vårdgivarens kunskap 3.1 Utbildning 

3.2 Att använda kunskapen 

4. Miljö 4.1 Stress och tid 

4.2 Atmosfär och stämning  

 

1. Vårdgivarens emotionella aspekter 
För att vårdgivare och patient ska kunna få förståelse för varandra, förutsätts en närhet mellan 

dem. Med närhet menas att båda parter känner att det är tillåtet att uttrycka sina känslor och 

tankar, att båda lyssnar på varandra och vågar vara sig själva. Denna närhet får emellertid inte 

utvecklas till en privat närhet, då detta kan göra att patienten får orealistiska förväntningar på 

vårdgivaren och patientens integritet kan då riskeras. Även om vårdgivaren har mod och 

engagemang till att försöka upprätta en relation till patienten så behövs samtidigt en viss gräns 

sättas mellan en personlig och privat närhet. Att hålla en viss distans till varandra är värdefullt 

för båda parter. I artikeln beskrivs denna distans som en skyddande distans, där bådas 
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integritet skyddas och som är betydelsefull i nära och intima relationer (Sundin, Jansson & 

Norberg, 1999). 

 

1.1 Vårdgivarens förhållningssätt 

Vårdgivaren bör se patienten som en unik individ och bekräfta honom/henne som en jämlik 

och värdefull människa, men även att vårdgivaren anpassar sig till patientens unika 

personlighet och en relation växer fram allteftersom de båda lär känna varandra (Sundin et al., 

1999; Sundin & Jansson, 2002). Sundin et al., (1999), skriver vidare att vårdgivaren inte bör 

prata om patienter med afasi som en patientgrupp, utan som individer.  

En rak och tydlig kommunikation från vårdgivarens sida ett sätt att visa att patienten ses som 

en unik individ. När vårdgivaren bemöter patienten med tydlighet blir det lättare för patienten 

att klara av den nya livssituationen. När vårdgivaren känner sig obekväm och gör situationen 

mindre allvarlig än den egentligen är, genom att exempelvis säga ”det blir nog bra”, kan en 

misstro skapas hos patienten. Det är alltså betydelsefullt att vårdgivaren är ärlig (Nyström, 

2009). Sundin & Jansson (2002), understryker att det inte finns några krav på att vårdgivare 

och patient ska kunna förstå varandra direkt. Det är alltså tillåtet att misslyckas och att göra ett 

nytt försök.  

 

1.2 Förtroende och tillit 

För att känna förtroende och tillit till patienten bör vårdgivare försöka att bygga upp en god 

relation. När en god relation byggts upp kan patienter lättare uttrycka sina behov (Sundin, 

Norberg & Jansson, 2001). Relationen växer fram allteftersom vårdgivare och patient lär 

känna varandra. En god relation mellan vårdgivare och patient är kravfri från vårdgivarens 

sida och karaktäriseras av ödmjukhet. Vårdgivaren beter sig då inte överlägset utan försöker 

sätta sig in i patientens situation och sedan anpassa sitt eget beteende efter det. Att anpassa sitt 

beteende och få en helhetsbild av varje patients unika kommunikationssvårigheter gör att 

patienten får omvårdnad på en trygg grund (Sundin et al., 1999 & Nyström, 2009), men även 

att de kan vara öppna mot varandra (Sundin et al., 2001). 

Då patienten inte själv vill eller orkar ta ledning i att kommunicera, bör vårdgivaren tar 

ledning i dessa situationer. Vårdgivaren strävar efter ett samarbete och visar det genom att ge 

patienten möjligheter att delta i kommunikationen och låta patienten känna att det är han/hon 

som bestämmer (Sundin & Jansson, 2002).   
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Då patienter med afasi känner sig i en svagare position i kommunikationen med vårdgivaren, 

är det vanligt att självkänslan är låg, vilket vårdgivaren måste ta hänsyn till då dessa patienter 

konstant konfronteras med sin språkfunktionsnedsättning. Om vårdgivare pratar över huvudet 

på patienten så känner sig patienten förödmjukad och exkluderad, alltså att han/hon inte får 

vara delaktig i kommunikationen. När vårdgivaren inkluderar patienten i kommunikationen 

kan en allians mellan dem uppnås. Denna allians har ett gemensamt mål: att kunna 

kommunicera med varandra (Nyström, 2009). 

 

1.3 Uppmuntran 

 Två studier visar att patienter med afasi blir frustrerade när vårdgivare inte stöttar deras 

ansträngningar till att kommunicera. Vårdgivare rekommenderade att uppmuntra patienterna 

till att vila och öva på att uttala enstaka ord. Omvårdnad för patienter med afasi inkluderar 

språkträning under aktiviteter till exempel vid frukost eller morgontvättningen. Vårdgivare 

som uppmuntrar patienten till att öva på sitt tal ökar även patientens motivation till att 

kommunicera, samtidigt som det skapar ett förtroende för vårdgivaren. Uppmuntran och stöd 

är av stor betydelse för patienter som försöker förbättra sin talförmåga. När patienterna är 

rädda för att prata hindras de från att utveckla sitt tal. Då är det betydelsefullt att bekräfta 

patienten genom att visa intresse samt att vårdpersonalen visar att de vill hjälpa till (Sundin et 

al., 2002; Sundin & Jansson, 2002). Nyström (2009) menar att en inbjudan till att 

kommunicera betyder att vårdgivaren vet att patienten kan och vill förstå. 

 

1.4 Trygghet 

Patienterna kan bli rädda när de får veta att de drabbats av afasi. En trygg omvårdnad kan då 

vara lindrande. En känsla av trygghet kan göra det lättare för patienten att acceptera sin 

situation. När patienten inser att vårdgivaren verkligen vill veta och förstå hans/hennes 

situation blir det lättare att känna sig trygg. Ett genuint intresse från vårdgivarens sida innebär 

att försöka få en helhetsbild av patienten och sedan anpassa sig till den. Det är viktigt att se 

varje patients unika reaktion för att kunna ge en individanpassad omvårdnad på en trygg 

grund (Nyström, 2009).   
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1.5 Stöd 

Vårdgivare kan lindra patienters lidande genom att vara stödjande och tröstande. Då 

vårdgivarna försöker förstå patientens livsvärld och ser förlusten av patientens självständighet 

som ett lidande, anser vårdgivarna att de kan lindra patientens lidande. Patienter med afasi 

behöver alltså ett känslomässigt stöd för att öka tillit och för att få en känsla av att de inte är 

ensamma (Andersson & Frilund, 2001; Sundin et al., 2001). Vårdgivarna hjälper patienten att 

behålla sin identitet genom att t.ex. prata om vilka intressen och vilket yrke patienten hade 

innan afasin, eftersom många får existentiella bekymmer och oroar sig över att verka dum i 

andras ögon. Då kan vårdgivarna ge stöd och hjälpa patienten stanna kvar vid tanken på att de 

fortfarande är samma person som innan (Nyström, 2009).  

 

2. Icke-verbal kommunikation 
Icke-verbal kommunikation har en stor betydelse i kommunikationen mellan vårdgivare och 

patienter med afasi. Kroppsspråket är viktigare än det talade ordet för en patient med afasi. 

Vårdgivaren försöker i sin tur förstå och anpassa sig efter patientens attityd genom att 

observera och tolka patientens kroppsspråk, och sedan visa förståelse för patienten (Sundin & 

Jansson, 2002; Lind, 2005; Gordon, Ellis-Hill & Ashburn, 2008). Då vårdgivaren visar 

respekt är detta betydelsefullt för patienten. Respekt visas genom att vara på samma nivå som 

patienten, inte sätta sig över honom/henne, då det kan uppfattas som att vårdgivaren är mer 

överlägsen än patienten är. I kroppsspråket visas respekt och ödmjukhet med en lägre tonröst 

och ett lugnare kroppsråk (Sundin & Jansson, 2002).  

 

2.1 Beröring  

Genom beröring förmedlas känslor via fysisk kontakt, vilket öppnar en möjlighet till 

förståelse mellan vårdare och patient. Exempelvis kan vårdgivaren hålla patientens hand eller 

stryka sin hand över patientens kind (Sundin et al., 1999; Sundin & Jansson, 2002; Gordon, 

Ellis-Hill & Ashburn, 2008).  

 

2.2 Ansiktsuttryck  

Ansiktsuttryck förmedlar känslor som är betydelsefulla i kommunikationen. Vårdgivaren kan 

analysera ansiktet och tolka de känslor som patienten uttrycker. Kort sagt förmedlar ansiktet 
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alla känslor, både negativa och positiva som kan upplevas (Sundin & Jansson, 2002; Lind, 

2005).  

 

2.3 Ögonkontakt 

Att ge tröst genom ögonkontakt till patienter är betydelsefullt för vårdgivare. Genom att sitta 

ner med patienten och dela sorg och känslor i ögonkontakten, kan patienterna uppleva tröst 

(Sundin et al., 2002). Då vårdgivaren anser att patientens ögon inte förmedlar någonting och 

då blicken är tom, känner de att det nästan är omöjligt att kommunicera med patienten 

(Sundin et al., 1999). I ögonkontakten kan känslor så som exempelvis lugn, säkerhet, oro eller 

rädsla visas. Ögonkontakten kan skapa en möjlighet till att förstå och bli förstådd (Sundin et 

al., 1999; Sundin & Jansson, 2002; Lind, 2005; Gordon, Ellis-Hill & Ashburn, 2008). Även 

om patienten kan prata lite, så är den icke-verbala uppfattningen mer betydelsefyll och lättare 

att förstå än den verbala. I ögonen förmedlas ofta den största delen av patientens känslor. 

Många patienter har även svårt att röra sig efter en stroke eller ett trauma, vilket gör att 

ögonen förmedlar den mesta delen av patientens känslor (Sundin et al., 1999; Sundin & 

Jansson, 2002; Lind, 2005). 

 

3. Vårdgivarens kunskap 
Då vårdgivare inte har kunskap om kommunikation med patienter med afasi och minskad 

förståelse för dessa patienter, påverkar detta kommunikationen negativt. Patienterna känner 

sig onaturliga och tvingade att göra något som de inte kan, då de blir utsatta för att 

kommunicera. Vårdgivare som inte har kunskap om kommunikation med patienter som har 

afasi känner sig osäkra i sitt agerande, vilket bland annat beror på vårdgivarens minskade 

intresse att engagera sig i patienten (Sundin et al., 2002). Då det varit svårt att kommunicera 

mellan vårdgivare och patient med afasi, har både vårdgivaren och patienten känt sig 

frustrerade. Detta för att vårdgivaren inte haft tillräckligt med kunskap om och tid till att 

kommunicera (Murphy & Mrcslt, 2005). 

 

3.1 Utbildning  

I en studie som berör utbildning inom kommunikation för vårdgivare som arbetar med 

patienter med afasi, kom det fram att en kontinuerlig utbildning har stor betydelse för 

kommunikation mellan vårdgivare och patient. Vårdgivarna kände framförallt mindre stress 
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efter att de fått utbildning i kommunikation med patienter som har afasi, samt att de under 

utbildningen fick känslomässigt stöd (Draper, Browring, Thompson, Van Heyst, Connoy & 

Thompson, 2007). 

 

3.2 Att använda kunskapen 

Vårdgivare som fått kunskap i hur de skall kommunicera med patienter som har afasi lärde 

sig; att prata tydligt, sitta ansikte mot ansikte, endast fråga en fråga i taget och sedan söka svar 

i deras ansiktsyttryck (Sundin et al., 2002). Då vårdgivare skall kommunicera med patienter 

bör de inte prata för snabbt, utan vänta tills patienten har pratat färdigt och inte fylla i 

meningarna. Det är betydelsefullt för patienterna att visa att de har förmågan att kunna 

bestämma själva och kommunicera i den mån de kan (Andersson & Frilund, 2001). 

Då vårdgivare haft tillräcklig information och kunskap om att kommunicera med patienter 

med afasi, har de känt sig redo och mottagliga för att kommunicera (Sundin et al., 2002). 

Vårdgivare har nämnt att det varit betydelsefullt att ha kunskap om patienten innan de träffat 

dem. Genom att vara medveten om hur patienten känner sig, kan kommunikationen 

underlättas. Vårdgivarna ville även göra patienten medveten om att de försökte förstå och bli 

förstådda (Sundin et al., 2002; Murphy & Mrcslt, 2005).  

 

4. Miljö 
Miljön har stor inverkan på kommunikationsförmågan för patienter med afasi. Antalet 

vårdgivare som vistas i rummet under kommunikationen är betydelsefullt för patientens 

inlärning och kommunikationsförmåga. Patienter med afasi har upplevt att de känt sig 

förvirrade och att de lätt glömmer bort vem det är som sa vad om de kommer in för många 

vårdgivare samtidigt till patienten (Andersson & Frilund, 2001). 

 

4.1 Stress och tid 

Vårdgivare har upplevt att stress påverkar inlärningsförmågan och kommunikationen med 

patienter som har afasi, vilket försvårar förmågan att förstå och förmedla information. Därför 

behöver vårdgivare och patienter mycket tid och lugn och ro, för att en förbättrad 

kommunikation och förbättrad inlärning skall ske (Sundin et al., 2002). Vårdgivarna vill vara 

engagerade och känna sig tillgängliga för patienterna, men upplever ofta att de känt sig störda 

av praktiska och akuta ärenden (Sundin et al., 2001).   
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Vårdgivare anser även att det inte finns någon tid för att lära sig mer om kommunikation med 

patienter som har afasi. Det finns även vårdgivare som tycker att det verkar svårt att förstå 

logopeder, vilket är anledningen att de inte intresserat sig för eller haft tid att lära sig mer om 

kommunikationen med patienter som har afasi. Vårdgivarna känner att tiden har stor 

betydelse och att allting tar mycket längre tid i kommunikationen med patienter med afasi, 

vilket försvårar kommunikationen (Murphy & Mrcslt, 2005). 

För att patienten ska orka och våga kommunicera, måste vårdgivarna visa att de har 

tillräckligt med tid för patienterna. Detta genom att visa lugn, ro och avslappning i 

kommunikationen med patienten, vilket gör att patienten inte känner av vårdgivarnas stress 

eller irritation (Sundin et al., 2002).  

 

4.2 Atmosfären och stämningen 

Vårdgivare bör skapa en positiv atmosfär för att patienten skall känna uppmuntran. En positiv 

atmosfär skapas genom att vårdgivaren ger stöd, är villig att hjälpa patienten att försöka att 

kommunicera. Genom att småprata skapar vårdgivaren en avslappnad atmosfär när patienten 

inte vill eller vågar kommunicera, detta för att visa respekt för patienten. Vårdgivaren pratar 

med patienten och både frågar och svarar på sina egna frågor på ett avslappnat sätt och 

accepterar om patienten inte försöker svara. Vårdgivaren lyssnar aktivt och tålamodigt på ett 

sätt som inte är krävande, när patienten försöker kommunicera. När patienten försöker prata 

bör vårdgivaren ge tid, vara tyst och vänta på patientens svar. Denna tystnad ger patienten tid 

att koncentrera sig utan att bli störd, samt att den ger en ökad möjlighet till att lyssna och 

förstå (Sundin & Jansson, 2003).  

Genom att vårdgivaren kommunicerar med gester och använder humor, kan patienter med 

afasi öka sin kommunikationsförmåga och förståelse (Sundin et al., 2001; Nyström, 2009). 

Humorn ger en mer avslappnad atmosfär, vilket gör att patienten lättare kan uttrycka sina 

behov. Genom att använda humor i kommunikationen skapas en mer avslappnad och öppen 

relation, vilket kan ge vårdgivaren en bättre relation med patienten med afasi. Humor skapar 

även en positiv atmosfär och tar bort grupperingarna vårdpersonal och patient, vilket gör det 

lättare för de båda parterna att kommunicera (Sundin et al, 2001; Sundin et al., 2002). 
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DISKUSSION  
Syftet med vår studie är att belysa faktorer som påverkar kommunikationen mellan vårdgivare 

och patienter som har afasi. Vi diskuterar metod och vårt resultat samt resultatets trovärdighet 

och överförbarhet. 

Metoddiskussion 
Denna studie bygger på en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) innebär detta arbetssätt att systematiskt söka efter vetenskapliga artiklar med hjälp av 

relevanta sökord för vår studies syfte. En kvalitetsgranskning av de valda artiklarna, både 

kvalitativa och kvantitativa, gjordes. Artiklarnas resultat analyserades och nya kategorier 

upprättades utifrån de meningsbärande enheterna.  

Vi anser att en systematisk litteraturstudie var lämplig för vår studie eftersom processen är 

logisk och lätt att följa. Däremot tyckte vi det var svårt att hitta rätt sökord i de olika 

databaserna eftersom de är uppbyggda på olika sätt. PubMed använder MESH-termer medan 

Cinahl använder headings vilket var förvirrande i början. Vi använde oss även av trunkering, 

då ”communicati* ”gav oss träffar på både” communicating” och ”communication”. Men vi 

fick för många träffar på det, så vi höll oss till ”communication”, eftersom ”communicating” 

dessutom gav oss samma men färre artiklar. I Elin använde vi sökordet ”nursing” på grund av 

att ”caring” var gav oss för få träffar och inga nya artiklar. I Cinahl och PubMed var det bättre 

med ”caring”. De flesta artiklar vi inkluderat i studien har vi hittat i Elin. 

En nackdel med systematiska litteraturstudier kan vara att det kan finnas begränsat material 

att bygga sin studie på. En annan nackdel kan vara att om det finns intresse för ett visst 

område men att det inte hittas tidigare forskning, leder det till att studien inte kan genomföras.  

Om en annan metod hade används, t.ex. vid en empirisk studie med intervjuer, hade hela vår 

studie sett annorlunda ut. Information som det inte bedrivits forskning på skulle kunna 

utforskas och nya frågeställningar skulle kunna formuleras.  

På grund av tidsbegränsning inkluderade vi inte fler vetenskapliga artiklar.  

Alla de inkluderade vetenskapliga artiklarna var relevanta till vår studies syfte men vi 

diskuterade speciellt en artikel: Stress in caregivers of aphasic stroke patients – a randomized 

controlled trial, där inte ordet ”caregivers” var definierat. Vi frågade oss om ordet betydde 

familjemedlemmar eller utbildade vårdgivare, eftersom det på ett ställe beskrevs att det var 

familjen som vårdade personen med afasi, men på flera andra ställen står att det endast var 

vårdgivare. I texten tolkar vi det som att en vårdgivare även kan ha en yrkesutbildning inom 
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vårdområdet. Studien är dessutom utförd på en rehabiliteringsenhet på ett sjukhus, vilket 

styrkte vårt beslut att inkludera artikeln i vår studie.  

Vi begränsade vår sökning till de senaste tio åren, dels för att begränsa antalet träffar men 

även för att endast presentera aktuell forskning. De inkluderade vetenskapliga artiklarna är 

från olika i-länder i Europa, USA och Australien. Enligt Trudesson (2008) har i-länder en 

liknande vård-kultur som Sverige. I-länder är hårt drabbade av hjärt- och kärlsjukdomar som 

kan bero på levnadssätt, kost, motion, tobaksanvändning och hög ålder. Eftersom afasi är ett 

tillstånd som ofta uppkommer efter hjärt- och kärlsjukdomar anser vi de resultat som 

framkommit i de vetenskapliga artiklarna vara applicerbara i alla dessa länder. Ingen av de 

vetenskapliga artiklarna är specifik för just det land studien är utförd i utan den kan appliceras 

på andra i-länder. En av artiklarnas titel: Conversation - more than words.  An Norwegian 

case study of the establishment of a contribution in aphasic interaction, kan tolkas som att 

vara specifikt för Norge men innehållet visar att den är användbar även i Sverige.  

Att analysera de vetenskapliga artiklarna innebär att fokusera på artikelns resultat, 

sammanställa de olika resultaten, hitta meningsbärande enheter och jämföra de med varandra. 

Utifrån de meningsbärande enheterna formas kategorier som utgör ett nytt resultat (Friberg, 

2006). Den första delen i analysen; att ta ut artiklarnas meningsbärande enheter, var relativt 

lätt men det var komplicerat att hitta självklara kategorier till vår studies resultat. Att begränsa 

sig till endast fyra kategorier var en utmaning eftersom vi hade mycket material som vi ville 

få med i vårt resultat och att texten i sin helhet måste följa en röd tråd.  

Vi delade upp de vetenskapliga artiklarna lika. Vi analyserade och sammanfattade deras 

resultat var och en för sig. Därefter skrev vi upp artiklarnas meningsbärande enheter på en 

tavla för att få en överblick. Efter diskussion och samarbete togs kategorier och 

underkategorier ut till vår studie och vi skrev vårt resultat tillsammans.  

Vi valde Travelbee som teoretisk referensram på grund av att hennes teorier har en humanitär 

människosyn och belyser interaktionstoerin. Vi fått använda oss av en sekundärkälla av 

Travelbees teorier, detta för att vi inte fått tag i grundkällan.  

Att vara två personer i utformningen av denna studie har både nackdelar och fördelar. Genom 

att bolla idéer, analysera texter och diskutera tillsammans, har kreativiteten ökat vilket är en 

fördel. En nackdel kan vara att inte det inte finns tid att sitta tillsammans, utan att skriva på 

varsitt håll, vilket gör att det inte blir någon diskussion. En annan nackdel kan vara att ha 

olika åsikter om t.ex. vad som ska skrivas i resultatet. Detta kan även vändas till en fördel 

eftersom det skapar en diskussion. 
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 Utifrån vårt syfte hade uppsatsens utformning, reslutat och kategorier sett annorlunda ut om 

någon annan hade gjort det, t.ex. fokus på andra fakta eller andra inkluderade vetenskapliga 

artiklar. 

Trovärdighet och överförbarhet 

Studiens trovärdighet är högre ju tydligare analys och data presenteras. Resultatets 

trovärdighet anser vi inte vara mer eller mindre trovärdigt beroende på hur många artiklar som 

analyserats i studien.  

Studiens resultat är inte överförbart på andra patientgrupper, eftersom resultatet är specifikt 

inriktad på patienter som har afasi. 

 

Resultatdiskussion 
Alla de vetenskapliga artiklar vi inkluderat svarar på vår studies syfte; att belysa faktorer som 

påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och patient med afasi. I artiklarnas resultat 

kunde vi hitta kategorier som beskrev samma fenomen på ett likartat sätt vilket gjorde vår 

studies resultat mer trovärdigt. Vi har valt att diskutera tre delar från resultatet; vårdgivarens 

förhållningssätt, vårdgivarens kunskap och miljön. 

Vårdgivarens förhållningssätt till patienten 

En central faktor i kommunikationen är vårdgivarens förhållningssätt till patienten. Det är väl 

dokumenterat att vårdgivaren bör se patienten som en unik individ. Kristoffersen (2006) 

skriver att Travelbee anser att alla människor bör betraktas som unika individer, vilket vi 

håller med om. Dock ser vi skillnad på att behandla alla likvärdigt och att behandla alla som 

unika individer. Att behandla alla patienter likvärdigt kan exempelvis betyda att alla får 

samma möjlighet till omvårdnad. Då patienter behandlas som en unik individ ges en 

omvårdnad efter patientens individuella behov. Vi frågar oss om det finns situationer där man 

nödvändigtvis inte måste se patienten som en unik individ utan mer tillhörande en grupp 

individer. Vissa patienter känner trygghet i att veta att det finns andra människor som har fått 

afasi och som är i samma situation. Det kan vara lindrande för patienten att veta att hon/han 

inte är ensam utan att det finns andra som samma upplevelser. Vårdgivaren pratar alltså om 

patienten som om han/hon tillhör en viss patientgrupp. Vi anser då att det är betydelsefullt för 

patienten att vårdgivaren t.ex. berättar om hur andra patienter med afasi upplever sin situation 

och hur de har gjort för att förbättra sin talförmåga. Att se patienter med afasi som en 

patientgrupp kan i viss mån hjälpa vårdgivaren att få en helhetsbild av vad denna 
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språkfunktionsnedsättning innebär. I litteraturen står det skrivet att många patienter som har 

afasi kan få dåligt självförtroende, få svårigheter med sociala kontakter etc. Denna vetskap 

kan vårdgivaren luta sig mot när han/hon ger omvårdnad till en patient med afasi, men i det 

personliga mötet måste vårdgivaren se patienten som en unik individ.  

Vi anser att vårdgivaren inte bör se patienten som en grupp, vilket är anledningen till att vi 

inte använder oss av ordet afasipatienter. Kristoffersen (2006) skriver att Travelbee avstår 

från att använda roller och grupper i både patient och vårdgivarperspektivet. Detta för att inte 

skapa generaliserande uppfattningar. Istället använder hon sig av orden vårdtagare och 

vårdgivare. Travelbee anser även att orden sjuksköterska eller patient inte bör användas, 

eftersom ordet patient kan uppfattas som något negativ och inte något friskt och ordet 

sjuksköterska döljer sjuksköterskan personlighet. Vi håller inte med Travelbee om denna 

åsikt, på grund av att det är en självklarhet att kalla oss själva för sjuksköterskestudenter och 

vi kommer inte ta avstånd från att kalla oss själva för sjuksköterskor i framtiden. Vi har även 

valt att använda oss av ordet patient, detta även på grund av att vi själva inte ser ordet som 

något negativt. Patient får oss istället att tänka på det engelska ordet patient. Patient betyder 

enligt Nordstedts lilla engelska ordbok (2007) tålmodig och därför blir patienten enligt oss en 

person med styrka och vilja, vilket vi tolkar positivt.   

 

Vårdgivarens kunskap 

I resultatet skriver vi att det är betydelsefullt att vårdgivare får kunskap och utbildning i att 

kommunicera med patienter som har afasi. Vi väljer nu att använda begreppet fortbildning, 

istället för utbildning, som enligt Svensk ordbok (2009) betyder en vidareutbildning utöver 

grundutbildningen. Fortbildning anser vi vara betydelsefullt för att vårdgivaren ska kunna 

skaffa sig en säker grund för att skapa en god relation mellan vårdgivare och patient och för 

att de båda ska kunna utbyta information. I vårdgivarens praktiska arbete förbättras 

arbetssituationen genom att de blir mer säkra i sitt agerande. Det skapas även mer tid till andra 

uppgifter om kommunikationen flyter på, vilket minskar stress. Vi anser att det är viktigt att få 

kontinuerlig fortbildning för att behålla sin kunskap och sina färdigheter i att kommunicera 

med patienter som har afasi. Våra egna erfarenheter är att kunskap ofta faller i glömska eller 

ignoreras eftersom många vårdgivare snabbt faller tillbaka i gamla vanor av 

bekvämlighetsskäl. Vi har varit med om detta, både inom arbete på äldrevården och på 

högskolans verksamhetsförlagda utbildningar på sjukhus.  
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Vårdgivare har enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skyldighet att ha kunskap om 

vård till patienter som främjar hälsa. Patientens behov av trygghet ska uppfyllas samt att 

patienters integritet och självbestämmande vårdas genom en god kontakt mellan vårdpersonal 

och patient. Vi tror att om en kontinuerlig fortbildning ges och om vårdgivare använder sig av 

sin kunskap kan detta minska vårdlidandet för patienten. Vi anser att interna fortbildningar är 

precis lika givande som externa fortbildningar, vilket även är en kostnadsfråga eftersom det 

kostar mer att utbilda personal med externa utbildningar. Vi tror att om personal får utbildning 

i kommunikation med patienter som har afasi, skulle vårdtiden för patienten kunna bli kortare, 

mindre komplicerade och kosta mindre. Samtidigt som vårdgivarna skulle bli mer 

kompetenta, skulle pengar kunna läggas på exempelvis utbildningar. Om en kommunikation 

skapas, kan patienten lättare uttrycka sina omvårdnadsbehov och därmed få dem 

tillfredsställda. Kristoffersen (2006) skriver att Travelbee anser att då kommunikationen inte 

fungerar mellan vårdgivare och patient leder detta till vårdlidande för patienten, vilket både 

kan bli ett långt lidande, men även att det kanske inte leder till några lösningar.  

Däremot tror vi inte att brist på kunskap och utbildning är de enda faktorerna som hindrar 

kommunikationen. Andra faktorer som påverkar kommunikationen kan vara vårdgivarens 

personlighet, humör, genomgång av personliga kriser etc. Det kommer alltid finnas faktorer 

som hindrar kommunikationen eftersom vi som människor inte är felfria. 

Miljö 

Tid och stress har inverkan på kommunikationen för både patient och vårdgivare. Vi frågar 

oss vad tid egentligen är eftersom många vårdgivare känner att de inte har tillräckligt med tid 

eller att tiden inte räcker till. Vi anser att faktorer som hur vårdgivaren planerar sin arbetsdag 

och hur deras inställning till tiden är, påverkar hur stressig den kommer bli. En arbetsdag 

innefattar bara ett visst antal timmar och därför är det betydelsefullt att planera och att avsätta 

tid för kommunikation med patienter med afasi. Vet vårdgivaren att han/hon kan ta god tid på 

sig, blir stämningen mer avslappnad och patienten känner sig då inte stressad. Andra faktorer 

som påverkar stressen är när vårdgivare blir avbrutna av andra praktiska ärenden och att de då 

inte kan koncentrera sig på en sak i taget. Detta kan även påverka patienten negativt då 

han/hon känner att vårdgivaren inte tar sig tid till att lyssna och att vårdgivaren inte är 

tillgänglig för patienten. En studie belyser att miljön har inverkan på vårdgivarens förmåga att 

kommunicera effektivt. Om vårdgivaren blir avbruten med andra ärenden eller det finns 

störande ljud som t.ex. andra pågående samtal i rummet, påverkas kommunikationen negativt. 

Samma studie belyser även att om arbetsplatsens struktur i sig inte är stödjande och tillåtande 
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så försämras vårdgivarens kommunikation (Chant, S., Jenkinson, T., Randle, J. & Rusell, G., 

2002).   

 

I vår studies resultat framgår att vårdgivare kan ha svårt att förstå logopeder, vilket är 

anledningen till att inte de lagt ner tid för att lära sig mer om kommunikation med patienter 

som har afasi. Vi har reflekterat över detta och försökt hitta anledningar till varför vårdgivarna 

inte har lagt ner tid på att förstå logopederna eller varför de har dessa åsikter. Vi anser att det 

låter som en bortförklaring för att slippa engagera sig och lägga ner tid och energi på något 

som de kanske inte bryr sig om. Det skulle kunna bero på att de har svårt att samarbeta med 

andra professioner eller att personliga relationsproblem står i vägen. Vi frågar oss även om det 

kan vara ett organisatoriskt problem, då vårdgivaren inte har kunskap om logopedens 

arbetsuppgifter. Vi anser att vårdgivaren bör få kunskap om andra yrkesgrupper på 

arbetsplatsen, eftersom de flesta arbetar i team.  

 

För att skapa en mer avslappnad stämning där patienter vågar försöka kommunicera kan 

vårdgivaren använda sig av humor. Vi anser att humor är betydelsefullt inom vården, dels för 

att humor och skratt sätter guldkant på dagen för både patient och vårdgivare, men även för att 

en mer avslappnad relation mellan patient och vårdgivare byggs upp. Vi tror att humor har en 

positiv inverkan på patientens tillfrisknande eftersom det påverkar inlärning och 

kommunikationsförmåga. Humor bör alltså medvetet användas i omvårdnadssituationer. En 

studie beskriver humor som en viktig del i relationen mellan vårdgivare och patienter. När 

vårdgivare skämtar visar de att de också är mänskliga och patienten blir då mer avslappnad. 

Deltagarna i studien beskrev att de kände sig sedda och bekräftade som människor, och inte 

bara patienter, när vårdgivaren tog sig tid att skratta och skämta tillsammans med dem. 

Patienterna kände även att de fick se en del av vårdgivarens personlighet när vårdgivaren 

använde humor (Kinsman Dean & Major, 2007).  

Vi diskuterar om det finns situationer där det är olämpligt att använda humor och att det är 

betydelsefullt för vårdgivaren att kunna känna av det. När humorn används på ett sätt som 

patienten har glädje av och vårdgivarna inte skämtar över huvudet på patienten, anser vi 

humorn vara ett betydelsefullt verktyg för att skapa en avslappnad stämning. Dock anser vi att 

humorn inte får användas i överdrift, då det kan skapa ett oseriöst intryck hos patienten. 

Kinsman-Dean och Major (2007) skriver att det är lika viktigt för vårdgivare att kunna skämta 

och skratta med patienterna som att kunna utföra de praktiska uppgifterna. De skriver vidare 

att humor kan ge patienten en viss distans till sig själv och att situationen som patienten 
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befinner sig inte görs mindre allvarlig bara för att vårdgivare och patient skämtar med 

varandra ibland.  

 

Resultatets betydelse 

De faktorer som vi tagit upp i resultatet har hög betydelse i den kliniska verksamheten för att 

förebygga vårdlidande och underlätta kommunikationen med patienter som har afasi.  

 

Ny kunskap 

De flesta underlättande faktorer i studiens resultat är redan beskrivna i litteraturen och 

används i vården. Däremot har ny kunskap om behov av fortbildning, som inte beskrivits i 

litteraturen, framkommit. En studie belyser att en kontinuerlig fortbildning minskar stressen 

hos vårdgivare och förbättrar därför kommunikationen (Draper et al., 2005).  

Ny forskning och utveckling 

Vidare forskning relaterat till området skulle kunna vara att belysa patienters upplevelser av 

att leva med afasi. Exempelvis vilka känslor patienten upplever eller vilka svårigheter 

patienten har i kommunikationen med andra människor. Även om varje upplevelse är 

subjektiv så kan detta hjälpa vårdgivare att sätta sig in i patientens situation och underlätta 

omvårdnaden och kommunikationen. Vidare forskning skulle även behövas om hur 

kunskapen bäst når ut till vårdgivare som vårdar patienter med afasi. 

 

SLUTSATSER  
Resultatet visar att om vårdgivare inte har tillräckligt med kunskap om afasi och om de 

upplever stress på arbetsplatsen, påverkas kommunikationen negativt och ett vårdlidande kan 

uppstå hos patienter med afasi. I en miljö där vårdgivaren inte kan ta sig tid att i lugn och ro 

kommunicera med patienter med afasi, utan blir störda av andra ärenden, känner både 

vårdgivare och patienter frustration. Det är betydelsefullt för vårdgivare att vara tillgängliga 

för patienten och att vara engagerade i att hjälpa patienten med kommunikationen.  

Arbetar vårdgivare utifrån ett förhållningssätt som bekräftar patienten som en unik och 

värdefull individ kan en god relation mellan dem byggas upp. Att arbeta efter omvårdnadens 

mål; att förebygga, hantera eller finna mening med sjukdom och lidande underlättar en god 

relation som förbättrar möjligheterna till att kommunicera och patienter kan lättare uttrycka 
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sina behov. Relationen mellan vårdgivare och patient bör vara likvärdig och det är 

betydelsefullt att vårdgivaren inte beter sig överlägset.  

Att lindra patienters lidande genom att sätta sig in i patientens situation och försöka anpassa 

sig till den, gör att patienten känner trygghet. Genom att vårdgivaren uppmuntrar och stödjer 

patienten i försöken att kommunicera, ökar patienternas motivation till rehabilitering och även 

patientens förtroende för vårdgivaren. Den icke-verbala kommunikationen är av stor betydelse 

för patienter med afasi. Genom beröring kan både vårdgivare och patienter med afasi 

förmedla känslor och ögonkontakten kan ge patienter tröst.  

Resultatet visar även på ett behov av fortbildning och kunskap hos vårdgivarna. En 

kontinuerlig fortbildning ger vårdgivare trygghet i kommunikationen med patienter som har 

afasi och de blir mer mottagliga för att kunna tolka patientens försök till att kommunicera.  
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Bilaga 1. Artikelmatris 
Nr Författare/ 

År/Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet/ 

Betyg 

1. Andersson, S. & 

Frilund, B. 

2001 

Sverige 

The Aphasic person’s 

views of the encounter 

with other people: a 

grounded theory analysis. 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing. 

Syftet är att utveckla en teoretisk 

model, från ett sjuksköterske-

perspektiv, av vad en person med 

afasi upplever i mötet med en 

annan person. 

En kvalitativ studie. Data 

var insamlade genom 

intervjuer med sju män och 

fem kvinnor med afasi. 

Data visade att patienterna 

upplevde: ”att de kände 

som att de hade 

förmågan”, ”att de kände 

sig som utanför” och ”att 

deras självförtroende blivit 

lägre”.  På grund av detta 

måste sjuksköterskor ge 

stöd genom att höja deras 

självförtroende. 

 

Hög 

16 av 17 poäng 

 

=94% 

2. Draper, B., Bowing, 

G., Thompson, C., 

Van Heyst, J., 

Conroy, P. & 

Thompson, J. 

2005 

Australien 

Stress in caregivers of 

aphasic stroke patients – 

a randomized controlled 

trial. 

Clinical Rehabilitation.  

 

Syftet är att undersöka om ett 

program, som innehåller 

utbildning och stöd för 

vårdpersonal som vårdar patienter 

med afasi, kan förbättra 

omvårdnaden. Men även om 

kommunikations-färdigheterna 

förbättrar kommunikationen 

mellan patient och vårdpersonal. 

Det undersöks även om 

utbildningen kan bidra till att 

minska stress hos vårdpersonal. 

En kvantitativ studie. 

39 vårdgivare fick delta i 

undersökningen. 19 av dessa 

vårdare fick ingå i ett 

program som undersöktes 

omedelbart och 20 st fick 

ingå i en undersökningn 

senare. 

Formulär användes för att 

undersöka livskvalitén, 

daglig aktivitet, social 

tillvaro och 

kommunikationen mellan 

vårdare och patienter med 

afasi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien syfte gav positiv 

effekt, men efter tre 

månaders uppföljningn gav 

den liten eller ingen effekt 

alls.  

Medel 

15 av 21 poäng 

=71% 

 

Nr Författare/ Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet/ 
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År/Land Titel Betyg 
3. Gordon, C., Ellis-

Hill, C. & Ashburn 

A. 

2008 

Storbritannien  

The use of conversational 

analysis: nurse–patient 

interaction in 

communication disability 

after stroke. 

Journal of Advanced 

Nursing.  

Syftet är att undersöka hur 

vårdpersonal och patienter med 

afasi kommunicerar med varandra 

Kvalitativ studie. 

Videoinspelningar av 

vårdpersonal och pat. med 

afasi på en stroke-avdelning. 

Videoinspelningen 

analyserades sedan med 

hjälp av ”conversational 

analysis”. 

De flesta konversationer 

startades av 

vårdpersonalen, ingen 

konversation startades av 

pat. med afasi. De flesta 

samtal handlade om 

omvårdnadsuppgifter, 

endast en liten del var 

sociala samtal.  

Medel 

11 av 17 poäng 

= 64% 

4. Lind, M. 

2005 

Norge 

Conversation - more than 

words.  An Norwegian 

case study of the 

establishment of a 

contribution in aphasic 

interaction. 

International Journal of 

Applied Linguistics. 

Syftet är att undersöka svårigheter 

vid tal och språksjukdomar som 

kan orsaka problem i 

konversationen och  i 

interaktionen. 

En kvalitativ studie. 

Det spelades in en 

konversation mellan en 

norsk, afatisk man och en 

icke afatisk kvinna på 

videoband, vilket 

transkriberades 

sammanställdes i ett resultat. 

 

Patienten med afasi 

använde sig av gester, tal 

och skrift för att uttrycka 

sig.  

För att träna patientens tal 

och skriftfärdigheter 

anordnades en utbildning 

för patientens anhöriga. 

 

 Mede 

12  av 17 

poäng 

=70% 

5. Murphey J. 

2005 

Storbrittanien 

Perceptions of 

communication between 

people with 

communication disability 

and general practice staff. 

Health Expectations.  

Syftet är att undersöka om 

kommunikationen mellan patienter 

med kommunikationsproblem och 

vårdpersonal genom att rådfråga.  

En kvalitativ studie där åtta 

grupper undersöktes; fyra 

var vårdpersonal, två 

grupper var afasipatienter 

och de sista två grupperna 

hade stroke. Grupperna 

undersöktes med hjälp av 

kommunikations-verktyg, 

exempelvis bilder, symboler, 

Talking Mats®. 

Undersökningen 

videoinspelades och 

analyserades.  

 

 

 

 

Vårdpersonalen kände en 

frustration över att inte 

kunna förstå eller att bli 

förstådda av patienterna, 

men det var ingen av 

personalen som var 

medvetna om varför det 

var svårt att kommunicera 

med patienterna. 

Hög 

16 av 17 poäng 

=94% 

Nr Författare/ Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet/ 
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År/Land Titel Betyg 
7. 

 

 

 

Sundin, K. & 

Jansson, L. 

2002 

Sverige 

Understanding and being 

understood as a creative 

caring phenomenon – in 

care of patients with 

stroke and aphasia. 

Journal of Clinical 

Nursing.  

Syftet är att belysa förståelsen av 

att bli förstådd  i vården 

av patienter med stroke och 

afasi. 

En kvalitativ studie. 5 Ssk 

och pat med afasi har 

videoinspelats när de 

kommunicerat under 

”morgonarbetet”, direkt efter 

intervjuades ssk om deras 

upplevelser av 

kommunikationen. 

I huvudtema: samarbete 

och 4 underteman: , 

beröring (tyst samtal), 

förståelse och förmedling 

via kroppsspråk, strävan 

efter samarbete och 

stödjande miljö & 

tillåtande atmosfär. 

Hög  

14 av 17 poäng 

=82% 

8. Sundin, K., Jansson, 

L. & Norberg, A. 

1999 

Sverige 

Communicating with 

people with stroke and 

aphasia: understanding 

through sensation 

without words. 

Journal of Clinical 

Nursing.  

Syftet är att belysa betydelsen av 

att kommunicera med patienter 

som har afasi efter stroke, berättat 

av vårdpersonal.  

 

En kvalitativ studie, där 

intervjuer utförts på en 

rehabiliteringsavdelning där 

10 sjuksköterskor åldrarna 

27 till 64 deltog.   

Vårdgivarna och 

patienterna kände att 

kommunikationen var ledd 

genom en delad känsla 

mellan vårdtagare och 

vårdgivare. 

 

Hög 

15 av 17 poäng 

=88% 

9. Sundin, K., Jansson, 

L. & Nordberg, A. 

2002 

Sverige  

Understanding between 

care providers and 

patients with stroke and 

aphasia: a 

phenomenological 

hermeneutic inquiry. 

 

Nursing Inquiry. 

Syftet är att belysa vårdgivares 

erfarenheter genom att 

kommunicera med patienter med 

afasi. 

En kvalitativ studie, där 

undersökningen var utförd 

på en rehabilitetsavdelning 

för medicin-patienter. Två 

sjuksköterskor och tre 

undersköterskor deltog i 

undersökningen som bestod 

av patienter i åldrarna 

mellan 27 till 64 år.  

Vårdpersonal som har 

kunskap om hur patienter 

upplever kommunikations-

svårigheter har större 

chans att ge en god vård. 

Hög 

15 av 17 poäng 

 

=88% 

10. Sundin, K.,  Norberg, 

A. & Jansson, L. 

2001 

Sverige 

The Meaning of Skilled 

Care Providers 

Relationship With Stroke 

and Aphasia Patients. 

Qualitative Health 

Research. 

Syftet är att belysa vårdpersonals 

erfarenhetr i vårdrelationer med 

stroke- och afasipatienter. 

En kvalitativ studie där 

vårdgivare intervjuades. 

Frågorna var indelade i 3 

teman: att behålla patientens 

värdighet, att vara i ett 

tillstånd av förståelse samt 

att bekräfta patientens 

värdighet. Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades.  

Vårdpersonalen beskrev 

jämlikhet och 

ömsesidighet som viktiga 

faktorer i en gemenskap. 

Hög 

15/17 poäng 

=88% 
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Bilaga 2. Granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ studie 
Granskningsmall för kvalitativa studier enligt Willman och Slotz (2006). 

 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja  Nej  Vet ej 

Patientkarakteristika;    Antal:____   Ålder:____   Kön:____ 

Är kontexten presenterad?       Ja  Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?    Ja  Nej  Vet ej 

Urval 

- Relevant?     Ja  Nej  Vet ej 

- Strategiskt?    Ja  Nej  Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej 

- datainsamling tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej 

- analys tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt begripligt?  Ja  Nej  Vet ej 

- Råder datamättnad?    Ja  Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?    Ja  Nej  Vet ej 

Kommunicerbarhet 

-  Redovisas resultat klart och tydligt?   Ja  Nej  Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en   

teoretisk referensram?    Ja  Nej  Vet ej 

Genereras teori?   Ja  Nej  Vet ej 

 

 

Huvudfynd: 

Vilke/t-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Hög Medel Låg 

Kommentar : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Granskare (sign) : …………………………………….. 
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Granskningsmall för kvantitativa studier enligt Willman och Slotz (2006). 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod:    RCT CCT  

Multicenter, antal center________ 

    Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristika;    Antal:____   Ålder:____   Kön:____ 

Kriterier för exkludering 

Adekvata diskussioner?   Ja  Nej   

Intervention 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vad avsåg studie att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej   

Representativt urval?    Ja  Nej   

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej  Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja  Nej  Vet ej 

Blinding av patienter?    Ja  Nej  Vet ej 

Blinding av vårdare?    Ja  Nej  Vet ej 

Blinding av forskare?    Ja  Nej  Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej   

Bortfallsstorleken beskriven?   Ja  Nej   

Adekvat statisktisk metod ?   Ja  Nej   

Etiskt resonemang?    Ja  Nej 

Hur tillförlitiligt är resultatet?   Ja  Nej 

Är instrumenten valida?    Ja  Nej 

Är instrumenten reliabla?    Ja  Nej 

Är resultatet generaliserbart?   Ja  Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, Konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)… 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Hög Medel Låg 

Kommentar : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Granskare (sign) : …………………………………….. 


