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Abstrakt 
 

Bakgrund: Var sjuttonde minut drabbas någon i Sverige av stroke. Mer än en tredjedel 

av dessa patienter får afasi. Afasi efter stroke är ett sjukdomstillstånd som orsakas av 

skador i hjärnans delar som har särskild betydelse för patienternas möjligheter att 

utnyttja språkförmågan. Sjuksköterskan måste vara kapabel att bemöta det bristande 

språket hos afasipatienter genom att använda olika kommunikationsstrategier.   

Syfte: Syftet är att belysa kommunikationsstrategier mellan sjuksköterskan och 

patienter som drabbats av afasi till följd av stroke.  

Metod: Metoden är en systematisk litteraturstudie där åtta artiklar som motsvarar syftet 

ingår. Artiklarna har sökts i databaserna Cinahl, PubMed och PsychINFO. Dataanalysen 

har utgått från innehållsanalys av Forsberg & Wengström, (2008).  

Resultat: Resultatet är uppdelat i två huvudteman där det första temat ”framgångsrika 

kommunikationsstrategier” kartlägger faktorer som bidrar till en framgångsrik 

kommunikation. Det andra temat ”faktorer som försvårar kommunikationen” belyser 

faktorer som begränsar möjligheterna att uppnå en lyckad kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten.  

Slutsats: Det finns en mängd olika kommunikationsstrategier mellan en sjuksköterska 

och patienter som drabbats av afasi. Det finns kommunikationsstrategier som är 

framgångsrika respektive kommunikationsstrategier som begränsar och försvårar. 

Nyckelord: Afasi, stroke, sjuksköterska, kommunikation, patient 

 

  



  
 

ii 

INNEHÅLL  

1. INLEDNING ___________________________________________________ - 1 - 

2. BAKGRUND ___________________________________________________ - 1 - 
2.1. Stroke ______________________________________________________ - 1 - 
2.2. Afasi _______________________________________________________ - 2 - 
2.3. Språk och kommunikation ______________________________________ - 4 - 
2.4. Sjuksköterskans funktion _______________________________________ - 5 - 
2.5. Joyce Travelbees teoretiska utgångspunkter ________________________ - 5 - 

3. PROBLEMFORMULERING _____________________________________ - 6 - 

4. SYFTE ________________________________________________________ - 7 - 

5. METOD _______________________________________________________ - 7 - 
5.1. Inklusion- och exklusionkreterier ________________________________ - 7 - 

5.2. Sökningsförfarande och urval ___________________________________ - 8 - 
5.3. Kvalitetsgranskning ___________________________________________ - 9 - 
5.4. Analys ____________________________________________________ - 10 - 

6. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN _______________________ - 11 - 

7. RESULTAT ___________________________________________________ - 11 - 
7.1. Framgångsrika kommunikationsstrategier _________________________ - 11 - 

7.1.1. Grundläggande metoder ___________________________________ - 11 - 

7.1.2. Icke-verbala kommunikationsstrategier _______________________ - 13 - 

7.1.3. Kommunikationsplan- och terapi ____________________________ - 14 - 

7.1.4. Bevarande, tolkande och integrerande funktioner _______________ - 15 - 

7.2. Faktorer som försvårar kommunikationen _________________________ - 17 - 
7.2.1. Begränsade möjligheter ___________________________________ - 17 - 

7.2.2. Frustration i kommunikationen _____________________________ - 18 - 

7.2.3. Brist på kännedom om patienterna ___________________________ - 18 - 

7.2.4. Närhet i kombination med skyddsavstånd _____________________ - 19 - 

8. DISKUSSION _________________________________________________ - 19 - 
8.1. Metoddiskussion ____________________________________________ - 19 - 
8.2. Resultatdiskussion ___________________________________________ - 20 - 

9. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING _________________________ - 23 - 

10. SLUTSATS __________________________________________________ - 23 - 

REFERENSER _____________________________________________________ -25- 

Bilaga 1. __________________________________________________________ - 29 - 

Bilaga 2. __________________________________________________________ - 30 - 

Bilaga 3. __________________________________________________________ - 31 - 



  
 

iii 

Bilaga 4. __________________________________________________________ - 32 - 

Bilaga 5: __________________________________________________________ - 33 - 

Bilaga 6. __________________________________________________________ - 35 - 

Bilaga 7: __________________________________________________________ - 38 - 

Bilaga 8. __________________________________________________________ - 41 - 
 



 

 

1 
 

1. INLEDNING 

Afasi definieras som en övergripande term som syftar på en förvärvad språkstörning. 

Med detta menas att språkstörningen inte är medfödd utan orsakas i samband med en 

skada i hjärnan som influerar den språkliga kommunikationen. Sjuksköterskans  

funderingar kring den språkliga förmågan börjar först när det sker en interaktion med 

någon som lider av en språkstörning och det är vid detta tillfälle som vikten av 

kommunikation tydliggörs (Määttä & Segesten, 2007). Detta ger upphov till många 

tankar och frågor kring hur patienter med afasi och sjuksköterskor upplever 

kommunikationen. Hur sjuksköterskor hanterar kommunikationssvårigheterna och hur 

de drabbade patienterna uppfattar sina egna och sjuksköterskornas användning av 

kommunikationsstrategier.  

Intresset för kommunikationsstrategier vid afasi mellan sjuksköterskan och patienten 

väcktes hos mig när en nära anhörig drabbades av afasi till följd av stroke. Vid första 

besöket hos min anhörig upptäckte jag ganska snabbt att det största hindret var 

kommunikationen oss emellan. Utifrån denna erfarenhet bedömer jag att det sätts 

enorma krav på sjuksköterskans kommunikationsstrategier i mötet med patienter som 

har drabbats av afasi. Jag kommer säkerligen att träffa på patienter med språk och 

talsvårigheter i mitt framtida yrke och just därför finns det skäl att fördjupa sig i detta 

ämne och skapa en bättre förståelse kring sjuksköterskans lösningar och strategier när 

det gäller kommunikationen.  

 

2. BAKGRUND   

2.1. Stroke  

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning och definieras enligt 

världshälsoorganisationen (WHO, 2015) som ”en hastigt påkommen fokal störning av 

hjärnans funktion av förmodad vaskulär orsak som varar mer än 24 timmar” (Lindgren, 

Engstöm-Laurent, Karason & Janson, 2012). Var sjuttonde minut drabbas någon i 

Sverige av stroke och varje år insjuknar 30 000 personer i stroke. Detta gör stroke till 

den tredje största sjukdomen i Sverige efter hjärtinfarkt och cancer och dessutom är 
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stroke den vanligaste orsaken till svåra fysiska handikapp hos vuxna samt död i Sverige. 

Den stora patientgruppen som drabbas av stroke är i 75 års åldern. Endast 20 % av dem 

som får stroke är i yrkesverksam ålder (Strokeförbundet, 2015). 

Hos ungefär 85 % av patienterna som drabbas av stroke rör det sig om en hjärninfarkt 

medans 15 % om en hjärnblödning. En hjärninfarkt uppkommer om blodtillförseln till 

hjärnan blir otillräcklig på grund av en blodpropp eller en uttalad kärlförträngning 

(Ericson & Ericson, 2002). Hjärnblödning orsakas antingen av att ett blodkärl brister 

inne i hjärnan vilket kallas intracerebral blödning eller av att ett blodkärl brister på 

hjärnans yta mellan hjärnan mjuka hinnor så kallad subaraknoidalblödning (Hjärt-

lungfonden, 2015). Ingen annan icke psykiatrisk sjukdomsgrupp i Sverige upptar så 

många vårdplatser på sjukhus och sjukhem som patienter som drabbats av stroke 

(Ericson & Ericson, 2002).  

Mortaliteten i stroke är ungefär 100 per 100000 personer. I Sverige har mortaliteten 

minskat de senaste 25 åren och detta kan bero på att sjukligheten i stroke minskar  men 

också på att anfallen blir mildare, alltså att det blir en förskjutning från undergrupper 

med hög mortalitet till undergrupper med låg mortalitet (Mätzsch & Gottsäter, 2007). 

Dock kan det konstateras att förekomsten av stroke globalt förväntas öka dramatiskt på 

grund av befolkningens snabba åldrande (Fisher, Srikusalanukul, Davis, & Smith, 

2013).  

Stroke innebär också en betydande risk för bestående aktivitetsnedsättning till följd av 

kvarstående förlamning, talrubbning och olika psykiska problem med nedsatt 

livskvalitet som följd (Lindgren, Engstöm-Laurent, Karason & Janson, 2012).  

Det vanligaste symtomet på en stroke är plötslig svaghet eller domningar i ansiktet, 

armar eller ben, oftast på ena sidan av kroppen (Strokeförbundet, 2015). Andra symtom 

är förvirring, svårigheter att tala eller förstå tal, svårt att se med ett eller båda ögon, 

gångsvårigheter, yrsel, förlust av balans eller koordination, svår huvudvärk utan känd 

orsak och svimning eller medvetslöshet (WHO, 2015). Enligt World Health 

Organization (2015) effekterna av en stroke beror på vilken del av hjärnan som är 

skadad och hur allvarlig hjärnan har påverkats av skadan. En mycket svår stroke kan 

orsaka plötslig död.  

2.2. Afasi  
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Afasi (av grekiskans phasis, tal) kan definieras som en förvärvad språkstörning till följd 

av en fokal hjärnskada. Prefixet a i afasi innebär total förlust (Borenstein, 1988). Afasi 

är ett sjukdomstillstånd som orsakas av skador i hjärnans delar som har särskilt 

betydelse för patienternas möjligheter att utnyttja språkförmågan  (Afasiförbundet, 

2015). Den tillhör bortfallssymtom i den mening att språkfunktionen inte längre är 

tillgänglig på ett vanligt sätt när det gäller språklig kommunikation med omgivningen. 

Både det muntliga och det skriftliga språket drabbas av afasi (Borenstein, 1988). Vidare 

betraktas afasi som ett kroniskt tillstånd som gör den vardagliga kommunikationen svår 

och besvärlig mellan en patient med afasi och hans eller hennes kommunikationspartner 

(Lasker & Garrett, 2007). För att öka den kommunikativa förmågan och därmed 

möjligheten till ökad delaktighet för personer med afasi har användningen av olika 

kommunikationsstrategier föreslagits (Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012). 

Varje år drabbas cirka 12 000 personer av afasi och av dessa är ungefär 35 %, eller 

drygt 4000 personer i yrkesverksam ålder, dvs. under 65 år (Afasiförbundet, 2015). 

Vidare menar Afasiförbundet (2015) att i de flesta fallen är det skador i den vänstra 

hjärnhalvan som påverkar språkförmågan, men på senare tid har forskningen visat att 

även skador i den högra hjärnhalvan kan i viss mån ge upphov till afasi. Afasi skiljer sig 

markant från patient till patient, men de vanligaste symtomen på afasi är enligt följande:   

a. Automatiskt tal = strängar av tal som förekommer ofta och har "fastnat". 

b. Verbal Amnesi = man glömmer bort ord. 

c. Anomi = nedsatt förmåga att benämna ting. 

d. Perseveration = man upprepar sig.  

 (Hjärnfonden, 2015).  

 

Det finns två huvudformer av afasi och dessa har fått sina namn efter de två forskare 

som först beskrev de, nämligen Paul Broca och Carl Wernicke. Brocas afasi (motorisk 

afasi) betyder att den drabbade patienten har bibehållen språkförståelse men har svårt att 

tala ord och meningar. Patientens småord kommer trögt och i telegramform dvs. 

ändelser visar en tendens att försvinna. Wernickes afasi (sensorisk afasi) betyder 

bristande språkförståelse och svårighet att tala rätt. Patienten har en begränsat förmåga 

att kunna tolka och förstå det som sägs och skrivs (Ellegård, 1982).  Tal och språkterapi 
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insatser syftar till att maximera individens förmåga till ett bättre samtal i avseende på 

kommunikation och omvårdnad hos afasidrabbade patienter (Borthwick, 2012). Det kan 

också nämnas att det går att få afasi av andra orsaker än stroke men detta arbete 

fokuserar endast på patienter som drabbats av afasi till följd av stroke.  

2.3. Språk och kommunikation 

Homo sapiens har alltid haft en avgörande fördel i kampen gentemot andra arter genom 

att använda den verbala kommunikationen. Många forskare är extremt radikala när det 

gäller språk och dess betydelse och menar att det är i språket som verkligheten blir till 

för oss (Määttä & Segesten, 2007). Vi kan endast förmedla vår existens genom språket 

och kommunikationen. När det kommer till den moderna människans centrala 

hjärnbark, styrs språket utifrån två olika delar. Den auditiva förmågan gör det möjligt att 

förstå vad andra säger och de motoriska komponenterna gör det möjligt att tala och 

formulera ord (Määttä & Segesten, 2007).   

Nationalencyklopedin (NE, 2015) förklarar kommunikation som ett primärt behov hos 

alla människor och en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell 

utveckling. Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” och betyder 

ömsesidigt utbyte.  

Det är ingen tvekan om att språk betraktas som en viktig del av den kommunikation 

som människor använder för att interagera med varandra och för att förmedla ett 

budskap (Borthwick, 2012). Information kan tas emot och förmedlas genom olika 

kommunikationsstrategier såsom kroppshållning, ansiktsuttryck, gester, röstläge, att läsa 

och skriva eller rita, handskakning och beröring (Borthwick, 2012). Maltén  (1998) 

menar genom dessa olika former av kommunikation kan människor förmedla sig både 

emotionellt och socialt. Känslor som, glädje och sorg och personlighet hör till det 

emotionella medan det är i det sociala vi känner oss sedda och uppskattade vilket i sin 

tur leder till att vi kan komma närmare varandra och skapa relationer (Maltén, 1998).  

Enligt Borthwick (2013), kan störningar i kommunikationen bero på nedsättning i tal, 

hörsel, syn eller kognition och vissa störningar kan uppkomma efter stroke. Det är 

nödvändigt och grundläggande att finna en effektiv kommunikationsmetod för att vara 

kapabel att ge den drabbade patienten god vård, gällande nedsättningar i 

kommunikationen till följd av stroke (Borthwick, 2012).   
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Språk och kommunikation är av stor betydelse inom vården där vi tilltalar varandra och 

samtalar med varandra. Dock sker oftast kommunikationen under ojämna villkor där 

sjuksköterskan hamnar i överläge och patienten i underläge. Här gäller det att 

sjuksköterskan använder sig av sina kunskaper och agerar expert eftersom patienten 

befinner sig i en främmande miljö och är beroende av sjuksköterskans kunskaper 

(Määttä & Segesten, 2007). 

2.4. Sjuksköterskans funktion 

För att som sjuksköterska kunna kommunicera med patienter som är drabbade av stroke 

kan det krävas speciella förmågor (Borthwick, 2012). Kommunikationsnedsättningar 

förknippade med stroke beräknas vara 88 % totalt, från milda till svåra. En 

komplikation efter stroke är påverkan på språkcentrat i hjärnan vilket resulterar i afasi, 

vilket  gör att mellan 21 % till 40 % av alla patienter som drabbats av stroke råkar ut för 

afasi (Borthwick, 2012). 

En viktig funktion hos sjuksköterskan är att skapa trygghet hos den afasidrabbade 

patienten (Määttä & Segesten, 2007). Sjuksköterskan måste vara kapabel att rätt 

behandla den existentiella bristen, i annat fall kan detta göra patienten osäker på sig 

själv, sitt värde och sin identitet. Vidare menar Määttä & Segesten (2007) att en 

sjuksköterska som kan och vågar möta bristen, det bristande språket och självkänslan 

utan att själv uppleva brister i sin egen omvårdnadskompetens har förutsättningar att 

skapa unika möjligheter för förståelse. För att lyckas med detta krävs givetvis mer än 

den verbala kommunikationen därför att patienter med afasi behöver förstås och 

bemötas med lyhördhet inför omvårdnadsbehov som inte utrycks i ord (Määttä & 

Segesten, 2007). 

Anpassningar som görs av sjuksköterskan under interaktioner med afasidrabbade 

patienter kommer att bidra till att minska effekterna av osäkerhet och otrygghet. 

Samtidigt måste det kommas ihåg att det finns stora variationer i enskilda patienters 

behov (Borthwick, 2012). Vidare ska sjuksköterskan se och vara observant på 

patientens fysiska tillstånd men även kunna tolka patientens lidande. För att kunna vara 

uppmärksam på patientens lidande ska sjuksköterskan vara kapabel att använda sig av 

lämpliga kommunikationsstrategier (Birkler, 2007).  

2.5. Joyce Travelbees teoretiska utgångspunkter 
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Enligt Joyce Travelbees (1971) teoretiska utgångspunkter står människan i centrum. 

Dessa teoretiska utgångspunkter är individualistiska, vilket innebär att varje individ är 

unik och oersättlig. Enligt Joyce Travelbee (1971) är lidande en del av livet eftersom det 

är något som alla kommer att uppleva under livets gång och därför spelar lidande en roll 

i individens existens. Upplevelsen av lidande är olika från individ till individ då alla inte 

upplever det på samma sätt och därför blir det svårdefinierat (Travelbee, 1971). 

Människor finner en mening med lidandet. Det innebär att vid sjukdom har varje 

människa trots sin diagnos sin egen upplevelse av sjukdomen, lidande och förluster 

(Travelbee, 1971).  Precis som i alla andra aspekter inom vården, är sjuksköterskans och 

vårdpersonalens uppgift och roll att få patienten att finna någon form av mening i sitt 

lidande. Detta kallar Travelbee för en mellanmänsklig relation där kommunikation ses 

som ett viktigt redskap inom omvårdnaden. Joyce Travelbee (1971) menar att 

kommunikation möjliggör för sjuksköterskan att uppnå sina mål och att skapa ett 

människa-till-människa förhållande med patienten. Människa-till-människa förhållande 

är ett sätt att generera erfarenheter och rutiner genom den  kommunikation som uppstår 

mellan sjuksköterska och patienten (Travelbee, 1971).  

Vidare konstanterar dessa teoretiska utgångspunkter att en professionell sjuksköterska 

ska kunna lösa problem på ett sansat och förståndsmässigt sätt. Joyce Travelbee (1971) 

anser att för att en sjuksköterska ska kunna acceptera och ge vård till en annan människa 

är det viktigt att hon/han utvärderar sina egna erfarenheter och accepterar sig själv som 

en människa. Med andra ord menar Travelbee att både patient och sjuksköterska ska ses 

som människor och inte som olika typer. (Travelbee, 1971).  

 

3. PROBLEMFORMULERING  

Patienter som drabbats av afasi efter stroke är bland de största grupperna inom vården, 

både i termer av faktiska siffror samt graden av nödvändigt vårdbehov. Som redan har 

beskrivits får någon i Sverige stroke var sjuttonde minut och mer än 40 % av dessa 

drabbas av afasi (Strokeförbundet, 2015; Afasiförbundet, 2015). Det finns flera 

forskningsinsatser som har gjorts för att klargöra mekanismerna vid afasi, identifiera 

riskfaktorer och testa effekten av olika terapeutiska metoder, samt försöka hitta det 

bästa sättet att organisera afasibehandling och rehabilitering (Mazaux, etal., 2013). Med 
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de begränsade medicinska behandlingsalternativ som finns har afasidrabbade patienter 

traditionellt varit ett ansvar för sjuksköterskor. Patienterna är fortfarande huvudsakligen 

i händerna på sjuksköterskor. Trots att det hävdas att omvårdnad är viktigt för patienter 

med afasi, finns det en klar utmaning för sjuksköterskan att utveckla särskilda strategier 

beträffande kommunikationen för omvårdnad av afasipatienter (Mazaux, etal., 2013). 

 

4. SYFTE  

Syftet är att belysa kommunikationsstrategier mellan sjuksköterskan och patienter som 

drabbats av afasi till följd av stroke. 

    

5. METOD  

Metoden i detta arbete är en systematisk litteraturstudie. Det handlar om inklusion- och 

exklusion, sökningsförfarande och urval, kvalitetsgranskning och analys. Den visar 

också hur var och en av dessa tillämpas i denna uppsats i relation till syftet. 

Startpunkten i detta avsnitt har varit att genom systematiska sökningar skapa en djupare 

förståelse kring uppsatsens syfte. Systematisk litteraturstudie innebär att samla in och 

bearbeta data, samt kritiskt granska relevant publicerad data (Forsberg & Wengström, 

2008). 

5.1. Inklusion- och exklusionkreterier 

De valda inklusionskriterierna är i linje med uppsatsens syfte då de innehåller 

vetenskapliga artiklar  som handlar om patienter med afasi efter stroke.  När det gäller 

könen har inget av dessa (män/kvinnor) exkluderats. De vetenskapliga artiklarna som 

har sökts i de olika databaserna är publicerade under de senaste 15 åren eftersom 

Forsberg & Wengström (2008) betonar att det varken finns några regler för det antal 

artiklar som ska ingå eller hur gamla de ska vara. Ett annat inklusionskriterie för de 

vetenskapliga artiklarna är  peer-reviewed. Exklusionskriterier är afasi hos patienter 

som förekommer vid andra sjukdomstillstånd än stroke då detta arbete enbart syftar att 

fokusera på afasi till följd av stroke.  
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5.2. Sökningsförfarande och urval 

Systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Dessa 

breda databaser valdes för att de täcker medicin, omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2008). Dessa hälso- och vårdvetenskapliga 

databaser ansågs vara releventa till syftet. Sökningar genomfördes mellan 2015-02-15 – 

2015-04-01. Till och börja med bestämdes vilka relevanta ord som skulle sökas och 

vilka som överensstämde bäst med uppsatsens syfte, detta för att få fram en översikt av 

forskningsområdet.  

För att kunna få fram den korrekta översättningen användes ”Svensk MeSH”. MeSH 

termer används också för att lättare söka artiklar i databaser. Detta underlättar sökning 

inom specifika områden och kategoriseringen av artiklarna. Syftet med detta är också att 

genom  en kombination av sökord kunna erhålla ett snävare resultat (Forsberg & 

Wengström, 2008). Begreppen ”kommunikation”, ”afasi”, ”stroke”, ”sjuksköterska”, 

”rehabilitering”, ”patient”, ”kommunikationsplan”, ”kommunikationsstörning”, 

”kommunikationsstrategier” och ”kommunikationsterapi” översattes enligt ”Svensk 

MeSH” till ”communication”, ”aphasia”, ”stroke”,  ”nurse”, ”rehabilitation”, ”patient”, 

”communication plan”,  ”communication impairment”, ”communication therapy” och  

”communication strategies”.  Med hjälp av dessa ord utfördes den första sökningen i 

Cinahl, PubMed och PsycINFO.  

Utvidgning av sökning kan göras genom trunkering vilket möjliggör att få alla alternativ 

på ett sökord. ”Suggest Subject Terms”  valdes för att få fram fler artiklar men även 

funktionen explode nyttjades (Forsberg & Wengström, 2008).   

Först söktes de valda orden för sig och sedan kombinerades de med varandra genom att 

använda den booeliska sökoperatören ”AND”. Denna operatör hittar referenser som 

innehåller två eller fler sökord. Kombinationen används för att begränsa en sökning och 

för att ge ett smalare resultat (Forsberg & Wengström, 2008). I Cinahl och PsychINFO 

valdes ”peer-reviewed” vilket innebär att artiklarna blivit granskade innan de 

publicerades. Eftersom ”peer-reviewed” funktionen inte finns i PubMed har ”Ulrich´s 

Periodicals Directory” använts istället. Denna är också en tjänst som kan utnyttjas för att 

se om artiklarna har granskats innan publiceringen. Denna tjänst används för de 

artiklarna som har valts i PubMed. (Forsberg & Wengström, 2008). Dubletter har också 



  
 

- 9 - 

påträffats under sökningens gång mellan de olika databaserna. Dessa kan läsas av 

genom ”*” i databassökningen. (Se bilaga 1-3)  

En manuell sökning har också genomförts. En sådan sökning kan göras när en intressant 

artikel hittas som rör problemområdet. Vidare kan en sådan sökning göras med syfte att 

få ett heltäckande sökresultat. Utifrån den funna artikelns referenslista kan andra 

intressanta artiklar studeras. Ett annat sätt att söka manuellt är att studera en specifik 

tidskrift som är specialiserad på det valda problemområdet (Forsberg & Wengström, 

2008). Under sökningens gång har detta påträffats några gånger. Dock har det resulterat 

i dubletter, alltså att en intressant artikel från en annan artikels referenslista redan hittats 

i någon av databaserna.  

Efter att ha läst ca 50 artiklar plockades de artiklar ut som passade bäst för syftet. Sedan 

lästes dessa valda artiklar djupgående en gång till för att säkerställa att de var i linje med 

arbetets syfte. Slutligen valdes de artiklar bort som inte matchade syftet. Totalt valdes 

12 artiklar utifrån de lästa artiklarna som sedan skulle granskas ytterligare i 

kvalitetetsgranskningen. (Se bilaga 1-3)  

5.3. Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen har genomförts baserat på de modifierade granskningsmallar som 

bifogats under (Se bilaga 4-5) kvalitativa respektive kvantitativa mallar enligt Forsberg 

& Wengström (2008). Eftersom granskningsmallarna var utformade utifrån en 

kvasiexperimentell design modifierades vissa frågor då artiklar utgick från icke-

experimentell design. Granskningsmallarna är utformade på ett sätt där svaren ger 

svarsalternativ (ja, nej).  Artiklarna poängsattes beroende på svaren där ja svar gav en 

poäng medan nej svar tilldelades noll poäng. De frågorna som inte kunde besvaras med 

ja eller nej tilldelades en poäng om svaret var välbeskrivet och noll poäng om svaret var 

det motsatta.  

Artiklarna bedömdes med tre olika kvalitetsnivåer hög, medel och låg (se bilaga 6). 

Artiklarna med hög och medelhög kvalite inkluderas, medan artiklar med låg kvalitet 

exkluderas. Artiklar med låg kvalité bör inte inkluderas i en systematisk literatturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

Den kvalitativa granskningsmallen ger totalt 27 poäng medan den kvantitativa 

granskningsmallen ger en total summa av 17 poäng. För att kvaliteten på en viss artikel 
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ska betraktas som hög eller medel krävs 80 % respektive 70 % av den maximala 

poängsumman. Det kan också konstateras att artiklar valdes bort eftersom de inte 

passade uppsatsens syfte, men även för att de inte var i enlighet med de kriterier som 

finns i granskningsmallarna. Totalt valdes 12 artiklar, varav fyra ansågs ha låg kvalitet 

och därmed exkluderades. Av de resterande åtta artiklar valdes varav  från Cinahl, två 

från PsychINFO och en från PubMed gick vidare till analys (se bilaga 6).  

5.4. Analys 

Efter kvalitetsgranskningen har de resterande åtta artiklarna, fyra kvalitativa, tre 

kvantitativa samt en artikel med en blandning av mixad metod, analyserats genom 

innehållsanalys (Forsberg & Wengström 2008). Målet här är att nå djupet i materialet 

först för att sedan kunna integrera data i resultatet. Alla artiklar lästes djupgående och 

sedan valdes meningsbärande enheter ut ur texten. Därefter har de valda 

meningsbärande enheterna kondenserats och kodats för att identifiera centrala teman. 

Forsberg & Wengström (2008) menar att genom att göra en innehållsanalys på ett 

systematiskt sätt kan beskrivning och kvantifiering av specifika fenomen erhållas. Detta 

har resulterat i åtta kategorier under två huvudteman som tillsammans bildar rubrikerna 

i resultatet.  

Tabell 1 

Utsagor Kondenserad utsaga  Kod  Kategori Tema  

I en av karaktärsbeskrivningarna 

använder sig afasipatienter av en 

rad olika resurser inklusive gest, 

tonfall, tonhöjd röst eller ljud, 

teckenspråk eller andra 

elektroniska 

kommunikationsutrustningar 

Gest, tonfall, tonhöjd röst 

eller ljud, av teckenspråk, 

eller andra elektroniska 

kommunikationsutrustningar 

Att skapa 

metoder 

Grundläggande 

metoder 

Framgångsrika 

kommunikationsstrategier 

 

Faktorerna som generellt sägs 

begränsa de kommunikativa 

möjligheterna är att som 

sjuksköterska inte har tillräckligt 

med tid att kommunicera med 

afasipatienter, sjuksköterskan 

eller patienten känsla av 

frustration eller stress, nivån av 

kognitiv eller språkstörning hos 

patienten 

Brist på tid och stress hos 

sjuksköterskan samt 

språkstörning hos patienten 

är faktorer som begränsar 

kommunikation   

Påfrestande 

situationer 

Begränsade 

möjligheter 

Faktorer som försvårar 

kommunikationen 
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6. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Alla artiklar som har valts och beskrivits i resultatet är etiskt försvarbara. Enligt 

Forsberg & Wengström (2008) ska de artiklar som används vara godkända av en 

forskningsetisk kommitté, alternativt att de valda artiklarna redovisar forskningsetiskt 

resonemang. Artiklar som redovisats svarar upp till studiens syfte vilket är ett etiskt 

krav i en systematisk litteraturstudie. Det har varit viktigt att avvisa subjektiviteten och 

istället ha ett objektiv inställning till det samlade materialet i resultatet. Detta för att 

undvika de förutfattade meningar som påverkar resultatet (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

7. RESULTAT 

Studiens resultat är uppdelat i två teman. Första temat; ”framgångrika 

kommunikationsstrategier” innefattar fyra kategorier där olika faktorer som kan leda till 

framgångsrika kommunikationsstrategier förklarats. Det andra temat; ”faktorer som 

försvårar kommunikationen” även det med fyra kategorier  behandlar de eventuella 

hinder som sjuksköterskan och patienter som drabbats av afasi kan ställas inför i sina 

interaktioner.  

7.1. Framgångsrika kommunikationsstrategier    

Följande fyra katagorier beskriver faktoerer som leder till de framgångsrika 

kommunikationsstratgierna.   

7.1.1. Grundläggande metoder    

En positiv kommunikationsupplevelse åstadkoms genom användning av en 

argumenterande och alternativ kommunikationsstrategi såsom användning av 

teckenspråk, gest, alfabetiska brädor eller andra elektroniska 

kommunikationsutrustningar (Hamsley et al., 2001). De betonar också att en positiv 

attityd hos patienten bidrar till en kommunikativ framgång. 
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I en studie av Gordon et al. (2009) visas också olika karaktärsbeskrivningar när det 

gäller samtal hos patienter med afasi. I en av karaktärsbeskrivningarna använder sig 

patienter med afasi av en rad olika resurser inklusive gest, tonfall och tonhöjd röst eller 

ljud. Dock utvecklas innebörden av samtalet genom det sammanhang där det 

förekommer  (Gordon et al. 2009). Till exempel om en sjuksköterska försöker att gissa 

vad en patient med afasi önskar att ha på sin smörgås, kommer detta att vara relaterat till 

det föregående samtalet och sammanhanget, alltså om smör var fel kunde nästa gissning 

vara sylt eller marmelad. Patienter som drabbats av afasi är därför starkt beroende av 

denna sekventiella kontext för att hjälpa sjuksköterskor att förstå vad de försöker säga 

och därför är det svårt för patienter med afasi att ta ledning i samtalen och byta till ett 

nytt ämne (Gordon et al. 2009). 

Vidare visar Hemsley et al. (2001), Sundin & Jansson (2003) och Sundin, Jansson & 

Norberg (2002) faktorer som bidrar till den kommunikativa framgången och dessa är 

behov av tålamod, en lugn och främjande kommunikationsmiljö vilket innebär att när 

patienter som drabbats av afasi försöker aktivt att kommunicera är sjuksköterskans 

uppgift att vara tyst och dessa stunder av tystnad ger patienten tid att koncentrera sig 

utan avbrott. Tillgång till argumenterande och alternativ kommunikation och behovet av 

att konstruera ett kommunikationssystem i samarbete med patienten och tallogopeden är 

en annan viktig aspekt. Patienternas allmänna hälsa, attityd och 

kommunikationsförmågor är andra betydelsefulla faktorer för en framgångsrik 

kommunikativ interaktion (Hemsley et al. 2001, Sundin & Jansson 2003 och Sundin, 

Jansson & Norberg 2002) . 

Enligt Hemsley et al. (2001), finns det ett antal andra strategier som kan underlätta de 

kommunikativa interaktionerna. Det kan vara bra att titta på patienten under det 

kommunikativa försöket i syfte att ta tillvara på patientens icke-verbala signaler såsom 

ansiktsuttryck, ögonkontakt och kroppsspråk. Ett annat sätt kan vara att upprätta ett 

system för patienten att ange endast ja och nej svar t.ex. genom huvud nickar, 

ögonblinkar och fotrörelser (Hemsley et al. 2001). Med andra ord användes dessa 

strategier för att säkerställa att sjuksköterskorna förstår vad patienten försöker förmedla. 

Alltså att titta efter erkännande i ansiktsuttryck och att upprepa tillbaka vad som har 

förståtts av sjuksköterskorna för att kontrollera (med användning av ett etablerat ja-nej 

svar) att meddelandet hade tolkats korrekt (Hemsley et al. 2001).  
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När kommunikationen misslyckas totalt mellan en sjuksköterska och en patient kan 

sjuksköterskan ge sig själv och patienten en liten paus med en överenskommelse om att 

komma tillbaka och försöka igen om några minuter (Hemsley et al., 2001; Sundin & 

Jansson, 2003).  

7.1.2. Icke-verbala kommunikationsstrategier  

Enligt Sundin & Jansson (2003),  Sundin et al., (2002) bör sjuksköterskan läsa 

patientens kroppsspråk, visa sin egen uppfattning och förståelse samt stärka den med sitt 

eget kroppsspråk. Ansiktsuttryck, särskilt uttrycket i patienternas ögon är det tydligaste 

sättet att basera kommunikationen på. I vissa sammanhang är tonen i rösten och 

kroppsspråket viktigare för sjuksköterskan än talande ord (Sundin & Jansson, 2003, 

Sundin et al., 2002). 

Vidare skriver Sundin & Jansson, (2003),  Sundin et al., (2002) att kroppsaktionerna hos 

sjuksköterskan ska justeras motsvarande patientens kroppsaktioner där de agerar i 

samma takt och ömsesidigt. Det är viktigt att tempot är långsamt och att sjuksköterskan 

väntar på patientens reaktion, tolkar den och väljer nästa drag från denna tolkning. Att 

kunna svara på patientens reaktioner med en bekräftelse anses vara en viktig del av 

kommunikationen (Sundin & Jansson, 2003 Sundin et al., 2002). 

Sundin & Jansson (2003),  Sundin et al., (2002) menar även att beröring anses också 

vara en form av tyst dialog och utgör en bra kommunikationsstrategi mellan 

sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan kan lägga sin hand på patienten för att 

trösta henne/honom och detta kan underlätta kommunikationen mellan dem. Som 

beskrivits ovan kan en icke-fysisk beröring genom ögonkontakt också förekomma 

mellan dem. Möjligheten att förstå och bli förstådd ökas genom beröring då det främjar 

avslappning samt att det skapar ro och trygghet. Beröring kan också förmedla acceptans 

av patienten och en bekräftelse av patientens värde (Sundin & Jansson, 2003; Sundin et 

al., 2000). 

Det är viktigt att sjuksköterskor ser på patienter som drabbats av afasi som unika 

människor och behandlar dem som människor som är lika och värdiga (Sundin & 

Jansson, 2003; Sundin et al., 2000). Vidare ska sjuksköterskor bete sig på ett personligt 

sätt och undvika att tala om patienter med afasi som en grupp av patienter, utan alltid 

tala om den specifika personen. Afasidrabbade patienter är olika och därför bör 
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sjuksköterskan anpassa sig till patienternas unika personligheter. De ska göra sitt 

yttersta att skapa en atmosfär där de kan etablera en relation med patienterna (Sundin & 

Jansson, 2003; Sundin et al., 2000).  

Det övergrippande målet är att som sjuksköterska kunna sätta sig i patientens situation 

och på så sätt försöka bete sig samt agera som patienterna skulle önska (Sundin & 

Jansson, 2003; Sundin et al., 2000). Som sjuksköterska kan man inte alltid direkt och 

aktivt reflektera i kommunikationen med patienter som drabbats av afasi. Enligt Sundin 

& Jansson, (2003), Sundin et al.,( 2000) bör sjuksköterskan kunna lösa situationen 

genom att använda sig av andra kommunikationsmetoder. Exempelvis  ska 

sjuksköterskan ha förmågan att känna vad patienten känner (Sundin & Jansson, 2003; 

Sundin et al., 2000). 

Det finns omständigheter som gör det lättare att kommunicera utan ord mellan 

sjuksköterskan och patienten (Sundin & Jansson, 2003; Sundin et al., 2000). Dessa är 

bland annat uppmuntran, ömsesidighet, koncentration på samma inriktning, 

engagemang, tålamod, uthållighet, förmågan att vänta och se, lugn, tystnad, närhet och 

stöd. Att försöka kommunicera med afasidrabbade patienter trots språksvårigheter anses 

vara viktigt för att förhindra att patienten blir lämnad ensam och isolerad (Sundin et al., 

2002; Sundin et al., 2000). 

 

7.1.3. Kommunikationsplan- och terapi  

Généreux et al. (2004) skriver att sjuksköterskor föreslås att använda sig av en 

kommunikationsplan när de kommunicerar med afasipatienter. Givetvis ska en sådan 

kommunikationsplan vara tydlig, komplett, enkel att använda och anpassade till 

sjuksköterskan och patientens behov (Généreux et al. 2004). Det är också viktigt att 

planen ger specifika instruktioner till sjuksköterskan så att de kan upptäcka 

problemområden hos patienter som drabbats av afasi samt förstå vilka strategier som 

kan vara mer framgångsrika och hur man använder dem för att underlätta en 

konversation med patienter som drabbats av afasi Généreux et al. (2004).  

Généreux et al. (2004) mennar att denna kommunikationsplan innehåller alla möjliga 

aspekter och verktyg (se bilaga 7) för att underlätta både verbal och icke-verbal 

kommunikation med patienter som drabbats av afasi. Studie resulterar och visar att efter 
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att ha använt kommunikationsplanen blir sjuksköterskan mer bekväma i att 

kommunicera med afasipatienter. Den medför också mer kunskap om 

kommunikationsegenskaper hos en viss patient vilket leder till att sjuksköterskan kan 

planera och använda sig av mer underlättande strategier. För att kommunicera med 

patienter som drabbats av afasi baserat på denna kunskap samt patientens 

kommunikationsegenskaper (Généreux et al. 2004).  

Användningen av kommunikationsplanen är också ett lämpligt tal-språk som kan 

möjliggöra för sjuksköterskor att anpassa sitt sätt att kommunicera baserat på de 

särskilda behoven hos en viss del av patienter som drabbats av afasi och som är inlagda 

långvarigt på en avdelning (Généreux et al. 2004). En kommunikationsplan ger 

sjuksköterskan vägledning om hur han/hon ska ta hänsyn till de eventuella svårigheter 

som patienten med afasi har i sin kommunikation och utifrån denna vägledning tolka 

budskapet och underlätta kommunikationen. Det är möjligt att kommunikationsplanen 

hjälper sjuksköterskor att bli mer skickliga kommunikatörer i sina ageranden med afasi 

patienter (Généreux et al., 2004).  (se bilaga8).  

Studier visar förbättringar i den språkliga kompetensen hos patienter med afasi efter en 

välplanerad funktionell kommunikationsterapi. Gester och tecken kan hjälpa vissa 

människor med afasi att producera ord. Att gestikulera spelar en viktig roll i den 

lexikala hämtning och kan hjälpa talaren att komma åt ord i sitt ordförråd. 

Användningen av gester hjälper också till att komma ihåg ord under lexikala 

hämtningar. Förutom gester har teckning också visat sig underlätta kommunikationen 

(Nykänen, Nyrkkö, Nykänen, Brunou, & Rautakoski, 2013; Généreux et al., 2004). 

 

7.1.4. Bevarande, tolkande och integrerande funktioner 

Généreux et al., (2004), Nykänen et al., (2013), Jensen et al., (2015) skriver att bevara 

funktioner innebär att upprätthålla normala funktioner, förebygga komplikationer och 

trauman och att möta grundläggande behov hos patienter som drabbats av afasi t.ex. 

personlig hygien, rörlighet och energisparande. Dessa funktioner är nära relaterade till 

"vårdunderhåll" eftersom funktionerna är inriktade mot att förebygga och skydda 

snarare än att behandla eller förändra ett problem som redan existerar. En annan 

egenskap i denna funktion är att ägna uppmärksamhet åt små möjligheter i 

sjuksköterskornas interaktion med patienter med afasi för att förstärka patienternas 
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känsla av självständighet och personlighet (Généreux et al., 2004, Nykänen et al., 2013, 

Jensen et al., 2015).  

Att bevara normal funktion och förebygga komplikationer eller trauman hos patienter 

som drabbats av afasi är viktiga åtgärder från ett rehabiliteringsperspektiv eftersom de 

utgör den nödvändiga grunden som gör att patienten kan delta i och dra nytta av 

intensiva rehabiliterande behandlingar (Généreux et al., 2004, Nykänen et al., 2013, 

Jensen et al., 2015). Rehabilitering är hårt arbete och därför krävs att patienten är i bästa 

möjliga skick för att rehabiliteringen ska kunna drivas igenom (Généreux et al., 2004, 

Nykänen et al., 2013, Jensen et al., 2015). 

Généreux et al., (2004), Nykänen et al., (2013), Jensen et al., (2015) menar att den 

tolkande funktionen refererar till sjuksköterskans roll att hjälpa patienter och deras 

anhöriga att förstå innebörden av afasi. Att vara drabbad av afasi efter stroke är en 

skrämmande upplevelse för de flesta människor (Généreux et al., 2004, Nykänen et al., 

2013, Jensen et al., 2015). Både patienter och deras nära anhöriga använder ofta ord 

som "hela vår värld har rasat". En sjuksköterska som är i kontakt med patienten och 

patientens anhöriga ska ha förmågan att tillgodose deras frågor, tårar och plågsamma 

tankar (Généreux et al., 2004, Nykänen et al., 2013, Jensen et al., 2015). Uppfattningar 

om patienternas känslor bör tolkas med försiktighet eftersom de kanske inte speglar vad 

patienterna egentligen känner. Sjuksköterskor uppfattar patienter med afasi som 

frustrerade, ledsna eller arga. Vid ett sådant tillfälle ger sjuksköterskorna realistisk 

information om afasi, dess behandling och rehabilitering samt det förväntade förloppet 

för sjukdomen och pekar på möjligheter för förbättring och återhämtning (Généreux et 

al., 2004, Nykänen et al., 2013, Jensen et al., 2015). 

Den tolkande sjuksköterskans roll är utspridd över hela dagen där hon/han interagerar 

och kommunicerar med patienter och deras anhöriga i många olika situationer 

(Généreux et al., 2004, Nykänen et al., 2013, Jensen et al., 2015). Sjuksköterskans 

insiktsfulla tolkningar av begränsningar samt möjligheterna och förbättringar hjälper 

patienter och deras anhöriga att bilda realistiska förväntningar och mål för framtiden. 

Detta är viktigt för att bibehålla patienternas och deras familjers hopp om förbättring 

och att generera tillräcklig motivation för att genomföra den nödvändiga 

rehabiliteringen och återhämtningen (Généreux et al., 2004, Nykänen et al., 2013, 

Jensen et al., 2015). 
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Généreux et al., (2004), Nykänen et al., (2013), Jensen et al., (2015) menar att den 

integrerande funktionen är mer i linje med de mål som vanligtvis förknippas med 

rehabilitering. Den omfattar att hjälpa patienter som drabbats av afasi att integrera sig 

med de nyligen inlärda färdigheterna och tekniker i deras dagliga aktiviteter.  

Sjuksköterskan ser till att de nya färdigheterna kommer till användning för att uppnå 

praktiska syften t.ex. att komma ur sängen, klä på sig, äta och delta i sociala 

interaktioner. Dessa är komplexa situationer där fokus är uppdelat mellan rätt förmåga 

och utförandet av specifika dagliga uppgifter och meningsfulla aktiviteter (Généreux et 

al., 2004, Nykänen et al., 2013, Jensen et all., 2015). 

7.2. Faktorer som försvårar kommunikationen  

Baserat på de vetenskapliga studier redogörs nedan för de katagorier som försvårar 

komunnikationen mellan sjuksköterska och afasipatient.   

 

7.2.1. Begränsade möjligheter  

Enligt Hemsley et al. (2001),  Gordon et al. (2009) är de viktigaste faktorerna som 

generellt sägs begränsa de kommunikativa möjligheterna är att som sjuksköterska inte 

ha tillräckligt med tid att kommunicera med patienter som drabats av afasi, 

sjuksköterskans eller patientens känsla av frustration eller stress, nivån av kognitiv eller 

språkligstörning hos patienten, att inte ha tillgång till argumenterande och alternativ 

kommunikation och att patienten inte är kapabel att få uppmärksamhet av en lyssnare 

(Hemsley et al. 2001; Gordon et al. 2009).  

I en karaktärsbeskrivning hos patienter med afasi av Gordon et al. (2009) är deras 

tendens att ofta ha långa tystnader i sina tal på grund av att de har svårigheter att finna 

rätt ord. De använder sig också av icke verbala signaler för att indikera slutet på sin 

mening (Gordon et al. 2009). Afasidrabbade patienter använder minimala och korta ord 

i sina meningar såsom mm, ja eller aha för att avstå från sin tur och istället låta 

sjuksköterskan börja prata. De kommunicerar med hjälp av olika samtalsregler och det 

är viktigt för sjuksköterskor att kunna hantera dessa nya samtalsregler (Gordon et al. 

2009).  

En annan karaktärsbeskrivning i afasikonversationer är att misstagsrättningen tenderar 

att vara längre hos patienter som drabbats av afasi (Gordon et al. 2009). Självrättande 

kan uppstå när en person som gör misstag korrigerar sig själv, till exempel om en icke 

afasidrabbad person uttalar ett ord fel tenderar denne att rätta sig omedelbart. De utan 
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kommunikationsproblem föredrar självrättande medan de med afasi tenderar att förlita 

sig på sjuksköterskan för att hjälpa till med rättningen (Gordon et al., 2008). 

7.2.2. Frustration i kommunikationen  

Brist på tillgång till lämpliga argumenterande och alternativa kommunikationsstrategier 

eller att inte ha tillgång till någon typ av kommunikationshjälpmedel beskrivs som ett 

stort problem i Hemsleys et al. (2001) studie. Hemsley et al. (2001) skriver att 

sjuksköterskor har det svårare att kommunicera med patienter som har impressiva och 

expressiva språksvårigheter eftersom många av dessa patienter också har minskade 

nivåer av kognitiv förmåga eller mer svåra sjukdomar.  

Patienter som drabbats av afasi som exempelvis inte längre har behov av trakeostomi 

tenderar att kommunicera mer med sjuksköterskor.  Om en sjuksköterska har svårighet 

med läppavläsning kan patienterna bli mycket upprörda när de inte kan bli förstådda. 

Patienter med afasi kan också vara för svaga för att kunna skriva och även detta skapar 

frustration (Hemsley et al., 2001; Gordon et al., 2009). 

7.2.3. Brist på kännedom om patienterna 

I situationer när sjuksköterskan inte har tillräckligt med kunskap om patienter med afasi 

eller inte har utvecklat en relation med patienten, tvingas de att gissa och på så sätt 

testar de om deras gissningar är de rätta (Sundin et al., 2002; Jensen et al., 2015). Brist 

på intresse ökar osäkerheten. I dessa situationer är det vanligt att sjuksköterskan gissar 

fel och därmed sker misstag i kommunikationen, vilket ger upphov till en känsla av 

osäkerhet mellan parterna (Sundin et al., 2002; Jensen et al., 2015). 

Sundin et al. (2002), Jensen et al. (2015) menr att den mest grundläggande uppgiften är 

sjuksköterskans ansvar att etablera en förtroendefull relation med patienterna och deras 

anhöriga. En sådan relation är grundläggande för de aktiviteter som bedrivs i syfte att 

hjälpa patienter och deras familjer att ta itu med afasi efter stroke och dess 

konsekvenser. Andra viktiga uppgifter under denna funktion är att underlätta en normal 

sorgeprocessen, främja hopp och förebygga depression (Sundin et al. 2002; Jensen et al. 

2015). Betydelsen av denna funktion stöds av rapporter om att post-stroke depression 

drabbar nära 50 % av patienterna under den akuta fasen och är fortfarande närvarande 

hos 20 % ett år efter stroke (Sundin et al., 2002; Jensen et al., 2015). 
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7.2.4. Närhet i kombination med skyddsavstånd  

Enligt Sundin et al. (2000) är närhet till afasidrabbade patienter är ett sätt att 

kommunicera på. Dock betraktas denna närhet som skadlig om den utvecklas till privat 

närhet vilket kan leda till lidande. Trots att närhet anses vara ett bra sätt att använda bör 

sjuksköterskan ta hänsyn till en form av skyddsavstånd som skyddar integriteten för 

både afasidrabbade patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska vara kapabel att få 

en känsla om var gränser ska sättas, alltså de beslutar om graden av närhet mellan sig 

själva och de afasidrabade patienterna (Sundin et al., 2000). 

 

8. DISKUSSION 

I detta avsnitt görs en analys av det samlade materialet från de vetenskapliga studier. 

Avsnittet börjar först med metoddiskussionen där studiens tillvägagångssätt diskuteras. 

Senare följs detta av resultatdiskussionen där de framfgångrika 

kommunikationsstrategier samt faktorer som försvårar kommunikationen mellan 

sjuksköerska och afasipatient utreds.  

8.1. Metoddiskussion 

Denna systematiska litteraturstudie har utförts självständigt. Att göra en systematisk 

litteraturstudie på egen hand kan förstärka tillförlitligheten eftersom all data läses och 

tolkas av samma person, vilket möjligen skulle kunna bidra till mindre feltolkningar. 

Däremot finns det en risk med  att arbeta ensam då det kan väljas enbart artiklar och 

material som stödjer den egna åsikten.  

Kommunikationsstrategier mellan en sjuksköterska och en afasidrabbad patient har visat 

sig vara mindre beforskat. Det var just ett av skälen till att de angivna publiceringsåren 

varit något omfattande då det inte har varit lätt att komma åt många artiklar som har 

varit i linje med uppsatsens syfte. Eftersom antalet artiklar slutligen blev endast åtta 

stycken har mycket tid lagts på dem. Exempelvis är Sundin och kollegorna författare till 

tre av de valda artiklarna vilket kan ha påverkat analysen och resultatet.  

Exklusions och inklusionskriterier ska vara relevanta vid systematiska sökningar i de 

olika databaserna (Forsberg och Wengström, 2008). Vidare konstateras att de artiklar 
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som valts beror på det material som författaren kunnat finna i artiklarna. Detta styrks av 

Forsberg & Wengström (2008) som menar att artiklar som väljs beror dels på vad 

författaren kan hitta, dels på de krav som ställs på artiklar som ska inkluderas. Val av de 

gamla artiklarna kan vara en svaghet, men det får också betonas att i denna uppsats har 

de något gamla artiklar bidragit och höjt resultatet då de funna materialet motsvarade 

uppsatsens syfte.  

Vid val av artiklar har inget av könen exkluderats eftersom ingen av de valda artiklarna 

avgränsat sig ifrån något av könen och täcker båda. Vid systematiska litteraturstudier är 

en förutsättning att det finns ett tillräckligt antal artiklar av god kvalitet som kan utgöra 

underlag för bedömningar och slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008). 

Det har också varit en utmaning att hitta artiklar som kunde tillföra information 

relaterad till arbetets syfte. De första sökningarna gav många artiklar dock hade de inte 

relevanta och korrekta data som kunde svara på syftet. Allt material som har använts har 

ursprungligen varit skrivet på engelska och därefter översatts till svenska. Detta kan 

medföra feltolkningar och påverka studiens resultat. Den vetenskapliga tillförlitligheten 

i litteraturstudien är hög eftersom allt använt material har gått igenom Ulrich’s 

Periodicals Directory vilket är ett tecken på bra kvalitet i artiklarna.   

De modifierade granskningsmallarna av Forsberg och Wengström (2008) har använts 

för att försäkra att artiklar inte besatt låg kvalitet. Poängsättning av frågor och 

omvandling av poängen till procenttal har tydliggjort skillnaden på artiklarna. Det har 

också gjort det enklare att sortera artiklarna och endast använda de som erhållit hög eller 

medel hög kvalitet.  

Vid analys av data, har innehållsanalys enligt Forsberg & Wengström (2008) använts. 

Klassificering av artiklarna genom att analysera data på ett systematiskt sätt har bidragit 

till att lättare identifiera mönster och teman. Stor vikt har lagts vid att nå djupet i 

materialet.   

Denna uppsats får anses ha en hög trovärdighet och överförbarhet. Detta för att den 

genom en jämförelse av de meningsbärande enheter, kondensering och kodning av 

dessa samt att resultaten i artiklarna är bekräftade av olika referenser (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

8.2. Resultatdiskussion  
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Resultatet av uppsatsen har visat att kommunikation sker i olika former vid ett möte 

mellan en sjuksköterska och en afasidrabbad patient. De varierande metoder av 

kommunikationer dem emellan åstadkoms exempelvis genom användning av 

teckenspråk, gest eller andra elektroniska kommunikationsutrustningar. Dettta styrks av 

Borthwick (2012) som menar att informationen kan tas emot och förmedlas genom olika 

kommunikationsstrategier såsom kroppshållning, ansiktsuttryck, gester röstläge mm.  

Behov av tålamod, en lugn och främjande kommunikationsmiljö och behov av att 

konstruera ett kommunikationssystem är andra grundläggande faktorer som bidrar till 

den kommunikativa framgången.   

Gissning är en annan viktig metod som ska studeras från både sjuksköterskans och 

patientens perspektiv. Från sjuksköterskans perspektiv är gissning ett sätt att samtala 

med afasidrabbade patienter som har svåra talsvårigheter. Gissning anses vara en viktig 

aspekt för patienten också eftersom patienterna är starkt beroende av detta ingripande 

från sjuksköterskans sida för att kunna etablera en relation och därmed förenkla 

kommunikationen vid kommande möten. Detta är i linje med Birklers (2007) påstående 

att en sjuksköterska måste vara kapabel att använda sig av lämpliga 

kommunikationsstrategier i möte med patienter som drabbats av afasi. 

Att upprätta ett system för patienten att ange endast ja och nej svar t.ex. genom 

huvudnickar, ögonblinkar och fotrörelser anses också vara framgångsrikt. Alla dessa 

strategier beror mer eller mindre på sjuksköterskans förmåga att kunna hantera olika 

situationer och att säkerställa att sjuksköterskan har förstått vad patienten försökt 

förmedla. 

Icke-verbal kommunikation har en väldigt betydande funktion i interaktionerna mellan 

sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskans professionella förmåga skiljer henne 

oftast från andra kommunikationspartners i mötet med patienten när det gäller icke-

verbal kommunikation. Hon läser patientens kroppsspråk, visar förståelse, tolkar 

situationer och hanterar sina ageranden gentemot patientens kroppsaktioner. I sådana 

tillfällen är det viktigt att ge patienten bekräftelse på att han/hon är förstådd. Määttä & 

Segersten (2007) hävdar att för att en sjuksköterska ska lyckas med interaktionen krävs 

mer än den verbala kommunikationen därför att afasidrabbade patienter behöver bli 

förstådda med lyhördhet inför omvårdnadsbehov som inte utrycks i ord.  
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Beröring är en annan form av icke-verbal kommunikation. Resultatet visar att 

möjligheten att förstå och bli förstådd ökas genom beröring då det främjar avslappning 

och skapar trygghet. Detta anses vara logiskt eftersom för en patient som inte kan tala 

kan beröring vara en form av acceptans av patienten och en bekräftelse av patientens 

värde. Resultatet i denna studie har gjort författaren medveten om den icke-verbala 

kommunikationens betydelse. Människor använder sig av nästan allt för att meddela 

sina budskap. Ibland kan obetydande verktyg eller agerande vara av stor betydelse i 

kontakt med en afasidrabbad patient.    

En annan fungerande strategi som visat sig vara framgångsrik är förmågan att kunna 

anpassa sig till patienternas unika personligheter. D.v.s att kunna sätta sig i patientens 

situation och på så sätt försöka agera som patienterna skulle önska samt även kunna 

skapa en atmosfär där de kan etablera en relation med patienterna. På sikt kan detta 

förenkla de kommande interaktionerna mellan dem. Detta stämmer överrens med 

Borthwicks (2012) som menar att effekten av osäkerhet och otrygghet minskas genom 

sjuksköterskans anpassningar. Det är också viktigt att som sjuksköterska kunna styras 

av sina känslor. Att känna av vad den icke-talande patienten vill, dela patientens känslor 

och på så sätt komma fram till idéer och lösningar som förenklar kommunikationen.  

Ett annat sätt att förbättra kommunikationen är att använda sig av kommunikationsplan- 

och terapi. Resultatet visar att sjuksköterskor som använder sig av liknande strategier 

blir mer bekväma i sina interaktioner med afasidrabbade patienter. Sådana metoder har 

också visat sig medföra mer kunskap om kommunikationsegenskaper hos en viss patient 

vilket leder till att sjuksköterskan kan planera och använda sig av mer underlättande 

strategier för att kommunicera med afasipatienter baserat på patientens 

kommunikationsegenskaper. Sådana kommunikationshjälpmedel kan komma att bli 

vanligare i framtiden och komma till användning oftare. Dock är problemet att skapa 

rutiner och kunskap hos sjuksköterskor att använda dessa hjälpmedel på rätt sätt.  

Resultatet vilar vidare att brist på tid och stress är två stora faktorer som begränsar och 

försvårar de kommunikativa möjligheterna. Om sjuksköterskan inte har tillräckligt med 

tid att kommunicera med afasidrabbade patienter eller om sjuksköterskan eller patienten 

känner sig stressad leder detta till frustration. Tid anses vara en avgörande aspekt i 

nästan alla sammanhang och det är inget undantag när det gäller interaktionerna mellan 

sjuksköterskan och patienten. En egenskap hos patienter med afasi är deras tendens att 

ofta ha långa tystnader i sina tal på grund av svårigheterna att finna rätt ord.   
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Det har också visats i denna studie att om sjuksköterskan utvecklar en privat närhet med 

patienten kan detta leda till lidande. Det är sjuksköterskans uppgift att ta hänsyn till en 

form av skyddsavstånd som skyddar integriteten för både afasidrabbade patienter och 

sjuksköterskan. Vidare är det viktigt att sjuksköterskan besitter förmågan att fatta beslut 

om graden av närhet mellan sig själv och patienter som drabbats av afasi.  

Genom denna studie har författaren också blivit uppmärksam på att osäkerhet 

åstadkoms mellan partnerna om inte sjuksköterskan har tillräckligt med kunskap om 

afasidrabbade patienter eller om hon inte utvecklat en relation med patienten. Detta 

leder vanligtvis till att nästan allt ska gissas av sjuksköterskan och om hon gör fel i sina 

gissningar sker misstag i kommunikationen vilket ger upphov till en känsla av osäkerhet 

mellan parterna. Det är i linje med Määttä & Segersten (2007) som menar att 

kommunikationen sker under ojämna villkor där sjuksköterskan hamnar i överläge och 

patienten i underläge.   

 

9. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det har varit betydligt fler artiklar som har haft fokus på sjuksköterskans perspektiv när 

det gäller kommunikationsstrategier och sjuksköterskans anpassning efter patienten. 

Men är det verkligen så att sjuksköterskan alltid anpassar sig vid möte med patienten 

eller är det patienten med afasi som börjar använda olika kommunikationsstrategier som 

gör att sjuksköterskan förstår vad patienten vill förmedla? Det vore intressant att 

genomföra forskning på det.  

 

10. SLUTSATS  

Syftet med denna uppsats var att belysa kommunikationsstrategier mellan 

sjuksköterskan och patienter som drabbats av afasi till följd av stroke. Det finns en 

mängd olika kommunikationsstrategier mellan en sjuksköterska och patienter som 

drabbats av afasi. Den icke-verbala kommunikationen är väldigt väsentlig för patienter 

som lider av afasi och den har visat sig vara minst lika viktig som den verbala och andra 

kommunikationsstrategier. En tyst dialog som exempelvis skapas genom beröring anses 
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vara en användbar kommunikationsstrategi mellan sjuksköterskan och patienten. På 

samma sätt är en avslappnad och stödjande atmosfär en strategi som underlättar 

förståelsen mellan de två parterna. Vidare tyder denna studie på att även erfarna 

sjuksköterskor har svårt att kommunicera med patienter som lider av afasi. Tiden har 

framstått som en avgörande faktor för att nå en bra kommunikation och brist på tid har 

visat sig begränsa och försvåra de kommunikativa möjligheterna. Sjuksköterskan har ett 

stort ansvar gentemot sin patient där hon inte enbart ger stöd i kommunikationen utan 

även anpassar sig till patientens unika egenskaper. Hon ser på patienten som en individ 

och försöker finna olika strategier och lösningar för att kunna förbättra 

kommunikationen.   
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Bilaga 1. 

Sökningar i Chinal (Utfört mellan 2015-02-01 – 2015-04-01)  

 

*De valda artiklarna existerar även i PubMed och PsycINFO. 

Explode (+)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar  

Antal 

lästa 

abstrak  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal 

använda 

artiklar  

1 Commmunication(+) 96948 0 0 0  

2 Aphasia (+)  2660 0 0 0  

3 Stroke (+)  27346 0 0 0  

4 Rehabilitation (+)  98906 0 0 0  

5 Nurse  104391 0 0 0  

6 Patient  325443 0 0 0  

7 1 AND 2 AND 5 22 21 8 5 2* 6 7 8  

8 1 AND 2 AND 4 311 110 0 0  

9 Communication 

impairment  

1012 0 0 0  

10 Communication 

plans  

1150 0 0 0  

11 9 And 10 16 16 3 2 1 

12 Communication 

therapy  

8288 20 2  1  

13 2 AND 12 269 15 5 1 5 
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Bilaga 2. 

Sökningar i PubMed (Utfört mellan 2015-02-01 – 2015-04-01)   

 

*De valda artiklarna existerar även i Chinal och PsycINFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar  

Antal 

lästa 

abstrak  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal 

använda 

artiklar  

1 Commmunication(+) 96709 0 0 0  

2 Aphasia (+)  2785 0 0 0  

3 Stroke (+)  26352 0 0 0  

4 Rehabilitation (+)  105305 0 0 0  

5 Nurse  100864 0 0 0  

6 Patient  337092 0 0 0  

7 1 AND 2 AND 3  318 120 9 4 2* 

8 1 AND 2 AND 5 22 22 8 8 6* 8* 

7* 2*   

9 Communication 

impairment  

237  0 0 0  

10 5 AND 6 AND 9 3  3 3 3 3 

11 Communication 

strategis  

985 10 2 2  



  
 

- 31 - 

Bilaga 3. 

 

Sökningar i PsycINFO (Utfört mellan 2015-02-01 – 2015-04-01) 

 

*De valda artiklarna existerar även i Chinal och PubMed.  

 

 

 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar  

Antal 

lästa 

abstrak  

Antal 

lästa 

artiklar  

Artiklar 

inkluderade 

i studien  

1 Commmunication 125608 0 0 0  

2 Aphasia 4771 0 0 0  

3 Stroke 20127 0 0 0  

4 Rehabilitation  75036 0 0 0  

5 Nurse 31718 0 0 0  

6 Patient  316298 0 0 0  

7 1 AND 2 AND 4 385 100 10 5 4 

8 1 AND 2 AND 3 357 70 10 3  

9 1 AND 2 AND 3 

AND 5 AND 6 

3 3 3 2 2  4* 

10 2 AND 4 AND 5 

AND 6 

7 7 0 0 2* 

11 1 AND 2 AND 4 

AND 5 AND 6  

4 4 0 0 2* 4* 
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Bilaga 4. 

Kvalitetsgranskning: kvantitativa artiklar – kvasiexperimentella studier  

 

Granskningsmall: Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska 

litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.  

Ja- svar ger 1 p. Nej-svar ger 0 p. Max 17 p.  

 

A. Syftet med studien? 1 p.  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 1 p.  

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja □ Nej □ 1 p.  

 

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna? 1 p.  

Vilka är exklusionskriterierna? 1 p.  

Vilken urvalsmetod användes? 1 p.  

□ Randomiserat urval  

□ Obundet slumpmässigt urval  

□ Kvoturval  

□ Klusterurval  

□ Konsekutivt urval  

□ Urval ej beskrivet  

Är undersökningsgruppen representativ? Ja □ Nej □ 1 p.  

Var genomfördes undersökningen? 1 p.  

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 1 p  

 

C. Mätmetoder  

Var reliabiliteten beräknad? Ja □ Nej □ 1 p.  

Var validiteten diskuterad? Ja □ Nej □ 1 p.  

 

D. Analys  

Fanns en bortfallanalys? Ja □ Nej □ 1 p.  

Var den statistiska analysen lämplig? Ja □ Nej □ 1 p. Om nej, varför inte?  

Erhölls signifikanta skillnader? Är det väl beskrivet? Ja □ Nej □ 1 p. Om ja, vilka 

variabler?  

Vilka slutsatser drar författaren? Instämmer du? Ja □ Nej □ 1 p.  

 

E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja □ Nej □ 1 p.  

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja □ Nej □ 1 p.   
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Bilaga 5.  

Kvalitetsgranskning: kvalitativa artiklar 

 

Granskningsmall: Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska 

litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.  

Ja-svar ger 1 poäng. Nej-svar ger 0 p. Max 27 p.  

 

A. Syftet med studien? 1 p.  

Vilken kvalitativ metod har använts? 1p.  

Är designen relevant för att besvara frågeställningen? Ja □ Nej □ 1 p.  

 

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna). Ja □ Nej □ 1 p.  

Var genomfördes undersökningen? 1p.  

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 1 p.  

□ Vilken urvalsmetod användes? 1p.  

□ Strategiskt urval  

□ Snöbollsurval  

□ Teoretiskt urval  

□ Ej angivet  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund.)  

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja □ Nej □ 1 p.  

 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? Ja □ Nej □ 1 p. Beskriv:  

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 1 p. 

Beskriv:  

Ange datainsamlingsmetod: 1 p.  

□ Ostrukturerade intervjuer  

□ Halvstrukturerade intervjuer  

□ Fokusgrupper  

□ Observationer  

□ Video-/bandinspelning  

□ Skrivna texter eller teckningar  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja □ Nej □ 1 p.  

 

D. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

Ange om:  

□ Teman är utvecklade som begrepp 1 p.  

□ Det finns episodiskt presenterade citat 1 p.  

□ De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 1 

p.  

□ Svaren är kodade 1 p.  

Resultatbeskrivning:  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja □ Nej □ 1 p.  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja □ Nej □ 1 p.  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja □ Nej □ 1 p.  
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Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja □ Nej □ 

1 p.  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja□ Nej□ 1 p.  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja □ Nej □ 

1 p.  

 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja □ Nej □ 1 p.  

Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja □ Nej □ 1 p.  

Har resultaten klinisk relevans? Ja □ Nej □ 1 p.  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja □ Nej □ 1 p.  

Finns risk för bias? Ja □ Nej □ nej =1 p.  
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Bilaga 6. Artikelmatris  

 

 

N

r 

Författare

, År, Land 

Tidsskrift, 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kv

alit

et 

1 Généreux, 

S., Julien, 

M., 

Larfeuil, 

C., & 

Lavoie, 

V. 2010 

Canada  

Aphasiolog

y: Using 

communicat

ion plans to 

facilitate 

interactions 

with 

communicat

ion-

impaired 

persons 

residing in 

long-term 

care 

institutions. 

Syftet var att 

framställa en 

kommunikati

onsplan som 

innehöll 

information 

om 

afasipatienter

nas 

egenskaper 

och 

kommunikati

onsstörning. 

Studien är av 

kvantitativ ansats 

utfördes på 3 

vårdinstitutioner 

med 10 patienter 

39 professionella 

och icke 

professionella 

sjuksköterskor. 

Till varje patient 

gjordes en 

individull 

kommunikationsp

lan.  

  

Resultaten i denna 

studien visade att efter 

att ha använt 

kommunikationsplaner, 

professionella och 

icke-professionella 

vårdare kände sig mer 

bekväm i att 

kommunicera med 

patienter.  

sjuksköterskan 

uppfattade 

kommunikationsplaner 

vara tydlig, komplett, 

enkel att använda och 

anpassade till 

patienterna med afasi.  

Hö

g 

2 

 

Gordon, 

C., Ellis-

Hill, C. & 

Ashburn, 

A. 2009, 

UK 

Journal of 

Advanced 

Nursing: 

The use of 

conversatio

nal analysis: 

Nurse-

Patient 

interaction 

in 

communicat

ion 

disability 

after stroke.  

 

Syftet med 

denna studien 

är att 

undersöka hur 

vårdpersonal 

och patienter 

med 

afasi eller 

dysartri 

kommunicera 

med varandra 

på en stroke 

avdelning.  

Kvalitativ 

observationsstudi

e  gjordes. 

Videoinspelning 

genomfördes och 

fältanteckningar 

med fem 

patienter och 

fjorton 

vårdgivare.  

  

Resultatet visar att 

samtalen styrs av 

vårdpersonalen genom 

att kontrollera ämnen. 

Detta skapar en 

asymmetri i 

konversationen mellan 

patienter och 

vårdpersonal.  

 

 

Hö

g  

3 Hemsley, 

B., 

Sigafoos, 

J., 

Balandin, 

S., 

Forbes, 

R., 

Journal of  

Advanced 

Nursing: 

Nursing the 

patient with 

severe 

communicat

ion 

Syftet med 

denna studien 

är att belysa  

sjukskötersko

rs positiva 

och negativa 

erfarenheter 

av omvårdnad 

Pilot studie 

genomfördes 

med tjuge 

sjuksköterskor. 

Datasamligen 

skede via   

intervjuer med 

sjuksköterskor 

För att underlätta 

kommunikation krävs 

ett samarbete mellan 

logoped, vårdpersonal 

och patienter. Dock 

krävs det att 

vårdpersonalen innehar 

relevant utbildning av 

Me

del  
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Taylor, 

C., Green 

A.V. & 

Parmenter

, T. 2001, 

Australien  

impairment.  

 

av patienter 

med nedsatt 

kommunikati

onsförmåga. 

från fyra sjukhus 

I Sydney. 

Intervjuer 

analyserades 

kvantitativt och 

deskriptivt.  

alternativa 

kommunikations 

strategier av ett 

kommunikationssystem

. 

 

4 Jensen, L. 

R., 

Løvholt, 

A. P., 

Sørensen, 

I. R., 

Blüdniko

w, A. M., 

Iversen, 

H. K., 

Hougaard

, A., & ... 

Forchham

mer, H. 

B. 2015. 

Danmark 

Aphasiolog

y: 

Implementa

tion of 

supported 

conversatio

n for 

communicat

ion between 

nursing 

staff and in-

hospital 

patients 

with 

aphasia. 

Syftet är att 

utveckla en 

riktlinje för 

sjukvårdspers

onal samt 

kommunicera 

med patienter 

med afasi och 

att utveckla 

en 

tvärvetenskap

lig utbildning. 

En mixad metod 

av kvalitativ 

samt kvantitaiv 

studie. 

Datasamlingen 

skedde via 

intervjuer och 

enkäter.  

 

Foskaren kom fram till 

att en god 

kommunikation mellan 

sjuksköterskan och 

patienten underlättar 

tillfrisknandet.  

 

Me

del  

5 Nykänen, 

A., 

Nyrkkö, 

H., 

Nykänen, 

M., 

Brunou, 

R., & 

Rautakos

ki, P. 

2013, 

Findland  

Aphasiolog

y: 

Communica

tion therapy 

for people 

whit 

aphasia and 

their 

partners 

(APPUTE)  

Syftet med 

denna studien  

är att beskriva 

en ny 

intervention 

(APPUTE  
Afasian 

paripuheterapi

a) där både 

afasi patienter 

och partnern 

får lära sig 

nya 

kommunikati

onsstrategier 

för att 

förmedla 

vardagliga 

meddelanden 

eller mer 

komplicerad 

sådana.  

I studien 

inkluderades 17 

afasipatienter  i 

olika 

rehabiliteringsce

nter där de skulle 

få en bild sedan 

skulle de förklara 

det för sina 

kommunikations

partner. En 

kvantitativ 

sstudie  

Patienter med afasi 

uppmanas att använda 

alla tänkbara 

kommunikationsmedel 

för att förmedla sin 

samtalspartner med 

föremål och 

aktivitet.När 

uppgifterna används i 

form av figurer får inte 

afasi patienter det 

tillåtet att dra eller 

använda färdiga bilder, 

eftersom avsikten inte 

är att öva att kopiera 

dem eller matcha dem 

mot en likadan , men 

att lära sig nya sätt att 

förmedla budskap och 

sätt att göra det om 

papper och penna är 

inte tillgängliga . 

Me

del  

6  Sundin, 

K., & 

Jansson, 

L. 2003, 

Journal of 

Clinical 

Nursing: 

“Understan

Studiens syfte 

är att 

tydliggöra 

kommunikati

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie. Fem 

vårdare och tre 

Patienter med afasi och 

stroke uppskattar den 

verbala 

kommunikationen, men 

Hö

g  
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Sverige 

 

ding and 

being 

understood‟ 

as a creative 

caring 

phenomeno

n – in care 

of patients 

with stroke 

and aphasia  

onens 

betydelse 

mellan 

vårdpersonal 

och patienter 

med stroke 

och afasi.   

patinter med 

afasi och stroke 

deltog i studien. 

Intervjuer och 

videoinspelning 

genomfördes.   

även den icke-verbala . 

Enligt artikeln anses 

även småprat vara 

givande och tröstande 

för patienter, då detta 

skapar en trevlig 

stämning och atmosfär, 

vilket är ett bidragande 

faktor för ömsesidighet 

som förenklar 

förståelse och 

kommunikationen.  

7 Sundin, 

K., 

Jansson, 

L. & 

Norberg, 

A. 2002, 

Sverige 

 

Nursing 

Inquiry: 

Understandi

ng between 

care 

providers 

and patients 

with stroke 

and aphasia: 

a 

phenomenol

ogical 

hermeneutic 

inquiry  

Tydliggöra 

förståelsen 

mellan 

vårdaren och 

patientens 

med stroke 

och afasi.   

 

 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie. Kvalitativ 

studie fem 

vårdgivare och 

tre patienter med 

afasi och stroke. 

Deltagarna 

intervjuades  och 

en videospelning 

genomfördes.    

 

Viktigt att patienten är 

närvarande i mötet för 

att förstå och bli 

förstådd. Givande och 

informativt möte bidrar 

till hög kvalité vid 

möten. Avgörande för 

patienten att på ett trygt 

sätt uppfatta mötena 

givande. 

Hö

g  

8 Sundin, 

K., 

Jansson, 

L., & 

Norberg, 

A. 2000, 

Sverige  

Journal of 

Clinical 

Nursing:  

Communica

ting with 

people with 

stroke and 

aphasia: 

understandi

ng through 

sensation 

without 

words  

Belysa 

fenomenet 

kommunikati

on med 

patienter med 

afasi och 

stroke. Med 

hjälp av 

vårdpersonale

ns berättelser 

om sina 

erfarenheter 

att 

kommunicera 

med dessa 

patienter.  

En 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod 

genomfördes. 

Tio vårdgivare 

deltog i studien. 

Datasamligen 

genomfördes via 

enskillda 

interjvuer med 

vårdgivarna. 

Dessa intervjuer 

badinspelades.  

 

Kommunikationen är 

en viktig element i 

vårdandet som i sin tur 

skapar närhet till 

patienten, samt 

tillgänglighet. Det är 

inte bara den verbala 

kommunikationen som 

är viktig, utan även den 

icke-verbala som 

skapar närhet. Mötet 

ska även innefatta 

värdefull och förståelig 

kroppsspråk.    

Hö

g 
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Bilaga 7.  

Analysförfarande 

Utsagor  Kondenserad 

utsaga 

Kod Kategori Tema  

I en av 

karaktärsbeskrivnin

garna använder sig 

afasipatienter av en 

rad olika resurser 

inklusive gest, 

tonfall, tonhöjd röst 

eller ljud, 

teckenspråk eller 

andra elektroniska 

kommunikationsutr

ustningar 

Gest, tonfall, 

tonhöjd röst 

eller ljud, av 

teckenspråk, 

eller andra 

elektroniska 

kommunikation

sutrustningar 

Att 

skapa 

metod

er 

Grundläggand

e metoder 
Framgångsrik

a 

kommunikatio

nsstrategier 

 

Ansiktsuttryck, 

särskilt uttrycket i 

patienternas ögon 

är det tydligaste 

sättet att basera 

kommunikationen 

på. I vissa 

sammanhang är 

tonen i rösten och 

kroppsspråket 

viktigare för 

sjuksköterskan än 

talande ord 

Kroppsspråk 

och 

ansiktsutryck i 

ögonen 

viktigare än 

talande ord  

Att 

skapa 

en tyst 

dialog  

Icke-verbala 

kommunikatio

nsstrategier 

Användningen av 

kommunikationspla

nen är också ett 

lämpligt tal-språk 

patologiverktyg 

som kan 

möjliggöra 

sjuksköterskor att 

anpassa sitt sätt att 

kommunicera 

baserat på de 

särskilda behoven 

hos en viss 

afasipatient som är 

inlagd långvarigt i 

en avdelning 

Kommunikation

splanen är ett 

sätt att 

kommunicera 

baserat på de 

särskilda 

behoven hos en 

viss afasipatient 

Effekti

vitet i 

samtal 

 

Kommunikati

onsplan- och 

terapi 
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Att bevara normal 

funktion och 

förebygga 

komplikationer 

eller trauman hos 

en afasipatient är 

viktiga åtgärder 

från en 

rehabiliterings 

perspektiv eftersom 

de utgör den 

nödvändiga 

grunden som gör 

att patienten kan 

delta i och dra nytta 

av intensiva 

rehabiliterande 

behandlingar 

Funktioner som 

ger patienter 

utrymme att dra 

nytta av 

rehabiliterande 

behandlingar  

Att 

föreby

gga 

kompli

kation 

Betydelsefulla 

funktioner 

Faktorerna som 

generellt sägs 

begränsa de 

kommunikativa 

möjligheterna är att 

som sjuksköterska 

inte har tillräckligt 

med tid att 

kommunicera med 

afasipatienter, 

sjuksköterskan eller 

patienten känsla av 

frustration eller 

stress, nivån av 

kognitiv eller 

språkstörning hos 

patienten 

Brist på tid och 

stress hos 

sjuksköterskan 

samt 

språkstörning 

hos patienten är 

faktorer som 

begränsar 

kommunikation   

Påfrest

ande 

situati

oner 

Begränsade 

möjligheter 
Faktorer som 

försvårar 

kommunikatio

nen  

Sjuksköterskor har 

det svårare att 

kommunicera med 

patienter som har 

impressiva och 

expressiva 

språksvårigheter 

eftersom många av 

dessa patienter 

också har minskade 

nivåer av kognitiv 

förmåga eller mer 

svåra sjukdomar 

Andra svåra 

sjukdomar i 

kombination 

med afasi gör 

kommunikation

en svårare 

Låg 

kogniti

v 

förmåg

a  

Frustration i 

kommunikatio

n 
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I situationer när 

sjuksköterskan inte 

har tillräckligt med 

kunskap om 

afasipatienten 

tvingas de att gissa. 

I dessa situationer 

är det vanligt att 

sjuksköterskan 

gissar fel och 

därmed sker 

misstag i 

kommunikationen  

Brist på 

kännedom 

tvingar 

sjuksköterskor 

att gissa, gissas 

det fel sker 

misstag i 

kommunikation

en  

Känsla 

av 

osäker

het 

Brist på 

kännedom 

Närhet till 

afasidrabbade 

patienter är ett sätt 

att kommunicera på 

dock så betraktas 

denna närhet som 

skadlig om den 

utvecklas till privat 

närhet vilket kan 

leda till lidande 

Närhet som 

utvecklas till 

privat närhet 

kan vara skadlig 

och medför 

lidande 

Behov 

av 

distans   

Närhet med 

skyddsavstånd 
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Bilaga 8. 

 Ett exempel av en kommunikationsplan 
 

 
 

Källa: Genéréux et al. (2004, s. 116 


