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Abstrakt 

Bakgrund: Afasi är ett tillstånd som ger försämrad förmåga att kunna göra sig förstådd 

och/eller kunna förstå talat och/eller skrivet språk. Patienter som drabbas av afasi får en 

nedsatt förmåga att göra sig förstådda i mötet med vårdpersonal. Det krävs en väl 

fungerande kommunikation för att patienter med afasi skall få möjligheten att bli 

inkluderade i sin vårdprocess och utesluta risken för att drabbas av vårdlidande.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att inte kunna göra sig förstådda i 

mötet med vårdpersonal, när de drabbats av afasi till följd av en stroke.  

Metod: En systematisk litteraturstudie som utgörs av åtta vetenskapliga artiklar från 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo där ett induktivt förhållningssätt tillämpades 

vid analysprocessen.  

Resultat: Resultatet utgörs av två kategorier. Exkluderade ur vårdprocessen respektive 

inkluderade i vårdprocessen. I resultatet framkom det att patienterna upplevde sig 

exkluderade ur sin vårdprocess då de inte kunde uttrycka sina vårdbehov och inte heller 

kunde förmedla sina tankar och känslor. Patienterna upplevde sig även inkluderade i sin 

vårdprocess om de fick möjligheten att få sin röst hörd och därmed bli delaktiga i sin 

vård.  

Slutsats: Slutsatsen av vårt resultat visade att patienterna kunde uppleva sig både 

exkluderade och/eller inkluderade i sin vårdprocess. Resultatet påvisade att 

vårdpersonal som vårdar patienter med afasi behöver kunskap om patienternas 

upplevelser av vården för att kunna bedriva en kvalitetssäker och individanpassad vård, 

där patienterna känner sig inkluderade.  
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1 Inledning 

Varje år drabbas ca 12 000 individer av tillståndet afasi i Sverige (Hjärnfonden, 2015-

12-10). Afasi uppstår vanligtvis som en följd av stroke. Afasi kan medföra att individer 

får svårigheter att kunna göra sig förstådda och möjligheten att uttrycka sig och/eller ta 

in intryck kan bli påverkat. På grund av detta kan afasi skapa hinder i kommunikationen 

med vårdpersonal (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). Patienters svårigheter att 

kunna uttrycka sig och/eller ta in intryck kombinerat med vårdpersonalens okunskap 

och osäkerhet i mötet, kan leda till att patienterna inte kan göra sig förstådda (Blom-

Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012). En viktig förutsättning för att kunna göra sig 

förstådd är en väl fungerande kommunikation (Carlsson, 2009). Bristfällig 

kommunikation kan leda till negativa konsekvenser som till exempel att ge ökad 

psykisk stress och orsaka medicinska missförstånd som i sin tur kan leda till hälsofara 

för patienterna (Meuter, Gallois, Segalowitz, Ryder & Hocking, 2015). Den bristfälliga 

kommunikationen kan därför ge patienterna en ökad risk för att drabbas av lidande, 

vårdrelaterade skador samt försämrad vårdkvalité, detta på grund av att patienterna 

utesluts ur sin vårdprocess (Öhrn, 2009).  

 
2 Bakgrund 
 

2.1 Afasi som en följd av stroke 

Varje år drabbas ca 30 000 personer i Sverige av folksjukdomen stroke. Stroke är den 

vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna i Sverige (Hjärnfonden, 2015-11-

19). Stroke är ett tillstånd som innebär att hjärnan, på grund av hjärninfarkt eller 

blödning, inte kan tillgodose sig med syrerikt blod, vilket leder till syrebrist i 

nervcellerna. Syrebristen leder i sin tur till skador som kan ge förlust av förmågor och 

funktioner som är lokaliserade till den drabbade delen av hjärnan, till exempel förmågan 

att tala (Wikström, 2012). Stroke kan drabba alla delar i hjärnan och de fysiska och 

kognitiva funktionsnedsättningarna som kan uppstå är beroende på var skadan sitter. 

Stroke kan orsaka förlamningar, minnesstörningar, depression, 

koncentrationssvårigheter samt afasi. Stroke är en sjukdom som måste behandlas 

omgående på sjukhus (Hjärnfonden, 2015-11-19).  

           Som en följd av stroke kan individen drabbas av afasi. Afasi förklaras som ett 

tillstånd som ger en försämrad förmåga att kunna göra sig förstådd och/eller kunna 

förstå talat och/eller skrivet språk (Ericson & Ericson, 2013). Afasi kan ge många olika 
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symtom så som att individen glömmer bort ord, har nedsatt förmåga att benämna ting, 

att ljud eller ord byts ut till någonting annat, oförmåga att tolka och förstå vad andra 

säger samt oförmåga att hitta rätt ord. Afasi är ett förvärvat tillstånd och möjlighet till 

förbättring beror på hur stor skadan är och vart skadan är lokaliserad i hjärnan 

(Hjärnfonden, 2015-11-19).  

 

2.2 Att inte kunna göra sig förstådd 

Att drabbas av stroke och tillståndet afasi försvårar möjligheten för individen att kunna 

göra sig förstådd. En viktig förutsättning för att kunna göra sig förstådd är en väl 

fungerande kommunikation. Kommunikation kan vara verbal, ske genom kroppsspråk 

och/eller hjälpmedel (Carlsson, 2009). En väl fungerande kommunikation innebär ett 

aktivt deltagande, där båda parter delar med sig av och utbyter information och tankar 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Kommunikationen mellan parterna bör präglas av respekt 

och att båda parter lyssnar på vad den andra parten har att berätta eller försöker att 

berätta. Detta för att det inte ska ske missförstånd och/eller att det individen vill 

förmedla försummas (McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013).  

         När det finns hinder i kommunikationen kan vårdpersonal underlätta för patienten 

genom att låta patienten få ta god tid på sig, vistas i en lugn miljö och möta patienten 

ansikte mot ansikte. Detta för att underlätta den kroppsliga kommunikationen som 

innefattar mimik, kroppsrörelser och gester. Vårdpersonal kan öka patientens trygghet 

och delaktighet genom att identifiera deras behov och på ett enkelt sätt ge dem tillgång 

till information gällande vårdprocessen (Carlsson, 2009). 

 

2.3 Självbestämmande och delaktighet 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården byggas på respekt för patientens integritet 

och självbestämmande (HSL 1982:763). Att se patienten som självständig, innebär att 

se patienten som en enskild individ som själv kan ta beslut gällande sitt liv. Brist på 

patientens självbestämmande inom vården kan väcka känslor som maktlöshet och 

utstötthet (Birkler, 2007). 

            Målet med omvårdnad är att tillfredsställa patientens grundläggande behov och 

att minska lidande. Det är viktigt att respektera patientens lidande, de anhörigas 

särskilda situation och se patienten i ett helhetsperspektiv för att omvårdnaden skall 

kunna ses som vårdande. Det innebär att vårdpersonal bör vara delaktiga i åtgärder, vara 
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närvarande, vara medvetna om patienten och dennes behov. Genom att vara delaktiga 

kan vårdpersonal stödja patienten i situationer som skapar lidande och därmed ges en 

möjlighet att kunna lindra lidandet (Eriksson, 2003).  

            Delaktighet för patienten i ett vårdsammanhang innebär att det finns möjlighet 

för denne att ha en påverkan på sin egen vård (Dahlberg och Segesten, 2010). Det är av 

stor vikt att förstå betydelsen av delaktighet i vårdsammanhang då det utgör en grund i 

den individanpassade vården. Individanpassad vård innebär att vården anpassas till den 

enskilde patientens behov och förutsättningar. Det är viktigt att vårdpersonalen är 

lyhörd och tar in patientens olika önskningar för att kunna erbjuda en individanpassad 

vård (Kirkevold, 2010). Patientens eget deltagande i vårdprocessen har stor betydelse 

för att uppnå en god vård och för att kvalitetssäkra vården. Det innebär att delaktighet är 

en rättighet, som tillsammans med självbestämmande utgör en god vård (Dalhberg & 

Segesten, 2010). 

            Självbestämmande innebär att patienten aktivt deltar i vårdprocessen och kan 

fatta egna beslut gällande sin vård. Delaktighet och en förståelse av patientens 

perspektiv innebär inte att vården skall utgå ifrån vad patienten ”vill ha”. Det handlar 

om att vården ska ha sin utgångspunkt i patientens behov men samtidigt tillgodose 

patientens vilja. Det krävs samspel och möte mellan patient och vårdpersonal för att 

skapa delaktighet i en vårdrelation. Ingen av dem skall ses som experter var för sig utan 

båda parter bildar expertkunskapen tillsammans. Det krävs därför att båda respekterar 

varandras kunskap och tillsammans kommer fram till en plan för en individanpassad 

vård (Dalhberg & Segesten, 2010). Förutsättningarna för samarbete och för att skapa 

delaktighet kan vara gemensamt kunskapsutbyte, respekt för individers lika värde och 

att båda parter visar respekt för varandra. Kunskapsutbytet gör att patienten får ta del av 

den information som behövs för att kunna vara delaktig i besluten gällande sin vård. När 

förutsättningarna är uppnådda skapas en ömsesidig delaktighet baserad på aktivt 

lyssnande samt ett utbyte av kunskap och erfarenheter av såväl patient som vårdpersonal 

(Eldh, 2009). 

            Att inte kunna göra sig förstådd kan leda till brist på delaktighet och känslan av 

att vara ett objekt. Brist på delaktighet innebär att patienten blir försummad sin 

möjlighet att aktivt delta i sin hälsoprocess, vilket kan uppstå när vårdpersonal endast 

ser patienten som en sjukdom istället för en individ. När patienten inte kan göra sig 

förstådd kan det finnas svårigheter för vårdpersonal att ta del av den information som 

patienten försöker förmedla (Eldh, 2009). När patienten inte upplever sig förstådd eller 
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delaktig kan följden bli att patienten känner sig utelämnad, att vården uteblir och det 

skapas ett vårdlidande för patienten. Patienten kan där med känna sig kränkt och sårad 

då patienten är i behov av vård men inte blir bemött eller sedd där efter. Patienten har ett 

behov som ej kan uttryckas eller förstås av vårdpersonalen, vilket leder till att patientens 

särskilda behov inte tillgodoses och vårdandet uteblir (Dahlberg & Segesten, 2010). 

            Vårdpersonal bör ständigt arbeta för att avlägsna onödigt lidande och lindra 

sådant lidande som inte går att eliminera. Det kan göras genom att respektera patienten, 

inte missbruka makt och erbjuda den vård patienten behöver. En viktig aspekt vid 

lindring av lidande är att våga möta patientens lidande och det handlar då om att våga 

möta dennes känslor samt ge utrymme för att uttrycka känslor (Eriksson, 2003).  

 

2.4 Teoretisk referensram  

Ordet patient betyder ursprungligen den lidande eller den som tåligt utstår lidande. 

Begreppet patient används för att beskriva en individ som befinner sig i någon form av 

kontakt med vårdsystemet. Enligt den hälsofokuserade vårdvetenskapen är inställningen 

att patienten uppfattas som en individ i ett sammanhang. Patienten blir en del av 

vårdsituationen och kommer i sitt nya sammanhang möta många olika vårdprofessioner 

som till exempel sjuksköterskor, läkare och logopeder. Att bli patient kan medföra att 

personen utesluts ur sitt vanliga sammanhang, vilket kan väcka känslor som rädsla, 

osäkerhet och sårbarhet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

            Enligt Katie Eriksson (2003) finns det tre olika former av lidande. Dessa är 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande kan innebära ett hot mot 

individens liv eller också en förlust som påverkar det sociala samspelet. Om individen 

drabbas av en plötslig förändring i livet som till exempel att inte kunna göra sig 

förstådd, ställs hon utanför sitt sammanhang och identiteten kan påverkas då individen 

lider. Den plötsliga förändringen kan framkalla känslor som rädsla, hopplöshet samt att 

individens jag känns hotat (Eriksson, 2003). Att drabbas för afasi förändrar troligen 

individens liv som helhet då det skapar begränsningar som individen inte tidigare haft. 

Att drabbas av afasi kan innebära att individen förlorar förmågan att kunna göra sig 

förstådd och därmed hamnar utanför sitt sociala sammanhang. Den plötsliga 

förändringen som tillståndet afasi medför kan utifrån afasins konsekvenser och inverkan 

på livet skapa ett livslidande.  

             Sjukdomslidande betyder att sjukdom och behandling skapar ett lidande för 

individen både på ett kroppsligt och på ett själsligt plan. Kroppsligt lidande orsakas av 
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en fysisk skada eller sjukdom medan det själsliga lidandet uppkommer ur upplevelserna 

som uppstår i samband med sjukdom och behandling. Det kan upplevas av patienten 

själv eller orsakas av negativa attityder från vårdpersonal. De upplevelser som kan vara 

orsak till själsligt lidande kan kopplas till förnedring, skam och/eller skuld, som 

patienten kan uppleva i förhållande till sjukdom eller behandling. Individen kan uppleva 

en förlust av sina färdigheter som till exempel att tala, känslan av att vara delaktig i 

sociala sammanhang samt sitt värde som en individ (Eriksson, 2003). Afasi innebär ett 

mer själsligt lidande än fysiskt lidande då afasi påverkar förmågan att kunna göra sig 

förstådd. Det påverkar patientens identitet på grund av att sjukdomen försämrar 

förmågan att interagera i sociala sammanhang med såväl vårdpersonal som anhöriga. 

Känslor som är förknippade med själsligt lidande tillsammans med förlorade förmågor 

till följd av tillståndet afasi kan skapa ett sjukdomslidande.  

             Vårdlidande är ett lidande som uppstår i vården och kan delas upp i olika 

kategorier som till exempel kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning samt utebliven vård. Utebliven vård kan uppkomma då vårdpersonal inte 

kan identifiera patientens vårdbehov och/eller inte tillgodoser vårdbehovet. Utebliven 

vård kan innebära att vården inte utförs alls eller att vården inte blir vårdande. När 

patienten upplever utebliven vård innebär det alltid en kränkning av patientens identitet 

och värdighet. Lidande på grund av utebliven vård skall inte ses som ett symtom på 

patientens sjukdom utan som någonting som uppkommer och bör förhindras av 

vårdpersonal (Eriksson, 2003). Kan patienten inte göra sig förstådd finns en stor risk att 

vårdpersonalen utelämnar patienten ur dennes vårdprocess, det vill säga att patienten 

inte blir delaktig. När patienten inte kan förmedla sina önskemål och/eller påkalla hjälp 

av vårdpersonal ökar risken att vårdpersonal inte kan identifiera och/eller klarar att 

tillgodose deras behov. Det är en utmaning för vårdpersonal att inkludera patienten i 

vården när vårdbehovet inte är identifierat. Risken finns att vårdpersonal då utesluter 

patienten när de inte förstår patientens vårdbehov, vilket då skapar ett vårdlidande. 

 

3 Problemformulering 

Afasi medför en försämrad förmåga att kunna göra sig förstådd och/eller kunna förstå 

talat och/eller skrivet språk. Den försämrade förmågan kan leda till att den här 

patientgruppen får svårigheter att kommunicera med vårdpersonal, vilket kan göra att 

patienterna inte blir delaktiga i sin vårdprocess och att de inte heller kan uttrycka sina 

vårdbehov. Det är därför av stor vikt att vårdpersonalen får en ökad förståelse för vad 
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patienter med afasi har för upplevelser i mötet. Delaktighet i vårdsammanhang innebär 

att det för patienten finns möjlighet att delta i och påverka sin egen vårdprocess. Deltar 

inte patienter i sin vårdprocess eller känner självbestämmande kan det bli en utmaning 

för vårdpersonal att uppnå en god och kvalitetssäker vård. Det är därför av stor vikt att 

vårdpersonalen får en ökad förståelse för vad patienter med afasi har för upplevelser i 

mötet med vårdpersonal. 

             I den här systematiska litteraturstudien ska författarna beskriva patienternas 

upplevelser av att inte kunna göra sig förstådda i mötet med vårdpersonal, detta för att 

uppmärksamma hur vårdpersonalen kan arbeta för att minska eventuellt lidande och 

kvalitetssäkra vården. 

 

4 Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att inte kunna göra sig förstådda i mötet 

med vårdpersonal, när de drabbats av afasi till följd av en stroke.  

 

5 Metod 

Föreliggande litteraturstudie har genomförts utifrån Forsberg och Wengströms (2013) 

och Kristenssons (2014) beskrivning av hur en systematisk litteraturstudie kan 

genomföras. En systematisk litteraturstudie innebär att söka systematiskt, kritiskt 

granska och sammanställa litteratur inom en studies ämne eller problemområde. Målet 

är att sammanställa data av tidigare gjorda empiriska studier för att besvara det 

formulerade syftet (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

5.1 Datainsamling 

5.1.1 Inklusionskriterier 

För att finna relevanta artiklar avgränsades och anpassades sökningen till det 

formulerade syftet (Kristensson, 2014). Det är viktigt att vara medveten i valet kring 

sina avgränsningar. Avgränsningarna bör ej vara för ospecifika då artiklar som inte är 

relevanta utifrån studiens syfte kommer med i träfflistan. Avgränsningarna bör inte 

heller vara för specifika då det riskerar att exkludera relevanta artiklar (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). De inklusionskriterier som användes i den här 

litteraturstudien innebar att artiklarna, förutom att det skulle motsvara litteraturstudiens 

syfte, skulle vara publicerade mellan 2005-01-01 och 2015-12-31 och utgå ifrån ett 

patientperspektiv med vuxna över 18 år. Artiklarna skulle även vara peer reviewed och 
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publicerade på engelska. Inga begränsningar gjordes för vårdpersonal, dvs. de möten 

patienterna gjorde kunde vara med personer ur olika grupper av vårdpersonal.   

 

5.1.2 Sökningsförfarande och urval 

Det är av stor vikt att i början av en litteraturstudie utveckla en sökstrategi. En 

sökstrategi bör arbetas fram genom att identifiera relevanta sökord, vilka studier som 

skall inkluderas i litteraturstudien och vart materialet skall finnas. En sökstrategi kan 

revideras många gånger innan författarna känner sig nöjda (Kristensson, 2014). 

Litteraturstudiens sökstrategi fick revideras ett flertal gånger på grund av ändrad 

inriktning gällande studiens syfte, vilket är en del av processen för att arbeta fram en 

sökstrategi som ger ett relevant resultat. I sökstrategin ingår det att bestämma vilka 

databaser som ska användas i den systematiska litteraturstudien. 

               Sökningsförfarandet inleddes med en provsökning i SveMed+. SveMed+ är en 

databas innehållande vårdforskning med vetenskapliga artiklar. Provsökningen gjordes 

utifrån studiens frågeställning för att identifiera möjliga sökord. Referenslistor från 

relevanta artiklar inom området i provsökningen granskades för att identifiera ytterligare 

tänkbara sökord (Forsberg & Wengström, 2013).  

             Efter att ha identifierat relevanta sökord gjordes en sökning i databasen 

CINAHL. CINAHL är en databas som täcker omvårdnadsforskning och innehåller 

huvudsakligen vetenskapliga artiklar. För att finna artiklar som utgick ifrån ett specifikt 

ämne använde författarna ämnesord. Ämnesord ingår i en ämnesordlista som i CINAHL 

kallas för Cinahl Headings. Alla sökord ingår inte i ämnesordlistor och därför görs en 

sökning med fritextord. En kombination av ämnesord och fritextord gjordes. Vid 

kombinationen av ämnesord och fritextord tog författarna hjälp av den booleska 

sökoperatorn AND. AND används för att kombinera sökord och begränsar sökningen 

genom att hitta artiklar som inkluderar alla valda sökord (Forsberg & Wengström, 

2014).  

            Ytterligare sökningar har gjorts i databaserna PubMed och PsykINFO. PubMed 

är en databas som inkluderar artiklar inom områdena medicin och omvårdnad. 

Databasen innehåller huvudsakligen vetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014). 

PsycINFO är en databas som innehåller psykologisk forskning inom psykiatri och 

angränsande ämnen såsom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2014). Sökningarna i 

PubMed och PsyINFO utfördes genom att söka med olika fritextord i kombination med 

varandra. Även här användes den booleska sökoperatoren AND. För att se 
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kombinationer av sökord samt träffar i CINAHL, PubMed och PsykINFO se Bilaga I.  

         Urvalsprocessen innebar att de artiklar som inte bedömdes motsvara 

inklusionskriterierna valdes bort. Brist på överensstämmelse med inklusionskriterierna 

kunde vara till exempel att annat perspektiv eller att artikeln inte motsvarar syftet. 

Författarna läste 107 titlar på artiklar som möjligen kunde inkluderas i litteraturstudien. 

När titlarna lästes upptäcktes två stycken dubbletter vilket innebär att två artiklar 

hittades både i CINAHL och PsycINFO. Fyrtiosju stycken artiklar valdes bort vid 

läsningen av titlar. Detta innebär att 58 abstrakt lästes. Läsningen av abstrakt resulterade 

i 13 artiklar som bedömdes relevanta för litteraturstudien. Dessa 13 artiklar lästes i sin 

helhet. Fem av dessa artiklar visade sig inte motsvara inklusionskriterierna och valdes 

därför bort. Sökningsprocessen resulterade i åtta kvalitativa artiklar som motsvarade 

inklusionskriterierna, fem artiklar från CINAHL, två från PubMed och en från 

PsycINFO. 

 

5.2 Kvalitetsgranskning 

Samtliga åtta artiklar granskades utifrån Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmall för kvalitativa artiklar. Samtliga artiklar lästes och granskades enskilt 

av båda författarna. Vid olikheter i granskningsresultatet diskuterades granskningarna 

gemensamt tills konsensus uppnåddes. Artiklarna värderades som hög, medel eller låg 

kvalitet. Det som avgjorde om artiklarna värderades som hög kvalitet var om det fanns 

väl beskriven metoddel, resultatdel och diskussionsdel samt att forskarna diskuterade 

artikelns trovärdighet och brister. Tre artiklar värderades som hög kvalitet. Fem av 

artiklarna värderades som medel kvalitet eftersom det till exempel kunde saknas delar i 

metodavsnitt, resultatdel samt diskussionsdel. Exempel på det som kunde saknas i en 

metoddel var en tydlig beskrivning av deltagarna, urvalsmetod och/eller tydlighet i 

beskrivandet av datainsamling. I resultatdel samt diskussionsdel kunde det exempelvis 

saknas en röd tråd i texten och/eller att det inte diskuterades kring artikelns brister. Om 

etiskt godkännande saknades eller att forskarna inte diskuterade etiska överväganden 

värderades även dessa artiklar till en lägre nivå. Ingen av artiklarna värderades till låg 

kvalitet. Granskningen resulterade i att alla åtta artiklar inkluderades i litteraturstudien. 

De inkluderade artiklarna presenteras i en artikelmatris utifrån Forsberg och 

Wengströms (2013) beskrivning av sammanställning av artiklar, se Bilaga II.  

 

5.3 Analys 



  
 

9 

Analysen inspirerades utifrån Lundman & Hällgren Graneheims (2012) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Artiklarnas resultatdelar granskades enskilt av författarna för 

att skapa en övergripande känsla av resultatens innehåll samt få en övergripande känsla 

av mängden material. Mängden material bör vara tillräckligt omfattande för att bilda en 

helhet men samtidigt tillräckligt liten för att kunna vara hanterbart i analysprocessen. 

Analysen påbörjades med att artiklarnas resultatdelar lästes noggrant och flera gånger 

för att identifiera delar som svarade på studiens syfte. Därefter delade författarna in 

artiklarnas resultatdelar i meningsenheter. En meningsenhet innefattar ord, meningar 

och stycken som är länkade till varandra genom dess innebörd och kontext (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Därefter kondenserades och abstraherades 

meningsenheterna. Kondensering innebär en bearbetning av en text med mål att göra 

den kortare utan att förlora textens centrala innehåll. Abstrahera innebär att 

textens/meningsenhetens innehåll benämns utifrån en högre logisk nivå genom att de 

kondenserade meningsenheterna förses med koder. En kod är en kort beskrivning av en 

meningsenhet som beskriver dess innebörd, en etikett. Kodning används som ett 

hjälpmedel för forskaren för att se resultatet av data på ett nytt sätt (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). I koderna sökte vi efter likheter och gemensamma 

innebörder för att sedan kunna sammanfatta dem till underkategorier. Vi sammanfattade 

sedan underkategorierna till två kategorier, Exkluderade ur vårdprocessen respektive 

Inkluderade i vårdprocessen. Vid kondensering bör de olika kategoriernas innehåll 

skilja sig från innehållet i övriga kategorier. Kategorierna bör vara fullständiga, vilket 

betyder att inget datamaterial som svarar på syftet får uteslutas. Ingen framtagen data 

bör heller passa in i flera kategorier (Lundman & Hällsgren Graneheim, 2012). För 

exempel på analysprocessen, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analys process 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Att påkalla 

vårdpersonalens 

uppmärksamhet för 

att uttrycka ett 

vårdbehov med 

hjälp av verbal 

kommunikation 

beskrevs som en 

Svårt att påkalla 

vårdpersonalens 

uppmärksamhet för att 

uttrycka ett vårdbehov 

med verbal 

kommunikation.  

Svår uttryckta 

vårdbehov. 

Oidentifierade 

vårdbehov 

Exkluderade ur 

vårdprocessen. 
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utmaning 

(Mitchell et al., 

2011). 

Patienterna ansåg 

att vårdpersonal 

uteslöt dem ur den 

vårdande relationen 

på grund av 

antagandet att 

patienterna inte 

kunde delta i den 

(Burns et al., 2015; 

Nyström, 2009; 

Tomkins et al., 

2013). 

Vårdpersonalen ansåg 

att patienterna inte 

kunde delta i den 

vårdande relationen 

och patienterna blev 

därför uteslutna. 

Uteslutna ur 

den vårdande 

relationen. 

Bristande 

delaktighet 

Exkluderade ur 

vårdprocessen. 

Patienterna 

förklarade att de 

hela tiden hade 

huvudet fullt med 

lysande 

kommentarer 

(Nyström, 2009). 

Huvudet fullt med 

lysande kommentarer 

som ej kunde 

uttryckas.  

Kunde inte 

uttrycka sig 

Brister i 

kommunikationen 

Exkluderade ur 

vårdprocessen. 

Patienterna 

upplevde att de 

behövde extra tid 

och att 

vårdpersonal 

behövde prata 

långsamt till dem 

för att de skulle 

kunna vara 

delaktiga i 

konversationen och 

förstå vad de sa 

(Burns et al., 2015; 

Brady et al., 2011; 

Nyström, 2009; 

Hemsley et al., 

2013; Grohn et al., 

2012). 

Behövde extra tid och 

att vårdpersonal 

pratade långsamt för 

att patienterna skulle 

vara delaktiga i 

kommunikationen. 

Tid och 

anpassning för 

att uppnå 

delaktighet.  

Delaktighet Inkluderade i 

vårdprocessen. 

Anhöriga och 

patienterna 

beskrevs arbeta i 

team där 

patienterna var i 

fokus och anhöriga 

fanns med och 

stöttade 

kommunikationen 

(Burns et al., 2015; 

Hemsley et al., 

Teamarbete med 

patienterna i fokus och 

anhöriga finns där för 

stöd.  

Fick sin röst 

hörd. 

Delaktighet Inkluderade i 

vårdprocessen. 
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2013). 

Genom att 

vårdpersonal 

kommunicerade 

enskilt med 

patienterna ökade 

patienternas 

möjligheter att göra 

sig förstådda. 

(Nyström, 2009; 

Brady et al., 2011; 

Grohn et al., 2012). 

Enskild 

kommunikation 

mellan patienterna och 

vårdpersonal gav dem 

möjligheten att göra 

sig förstådda. 

Möjlighet att 

bli förstådda. 

Bekräftelse Inkluderade i 

vårdprocessen. 

 

5.4 Forskningsetiska övervägande 

När denna systematiska litteraturstudie påbörjades gjorde sig författarna medvetna om 

etiska överväganden. Etiska överväganden inkluderar att fusk, plagiat eller falskhet inte 

får förekomma samt att författarna presenterar resultat som inte är manipulerat. 

Resultatet ska inte heller ha påverkats av forskarens egna åsikter, vilket kan ske om  

 forskaren till exempel låter sina förförståelser påverka resultatet. De inkluderade 

studierna bör ha ett godkännande från en etisk kommitté eller ha redovisat noggranna 

etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2013). Hade artiklarna inte ett 

godkännande av en etisk kommitté eller tydligt presenterade etiska övervägande gjorde 

detta att författarna i denna litteraturstudie valde att värdera artiklarna till en lägre 

kvalitet i kvalitetsgranskningen.  

              Forskarna bör även göra sig medvetna kring sina egna förförståelser vilket 

innebär att forskarna diskuterar och reflekterar kring den kunskap de redan har om 

området (Forsberg & Wengström, 2013). Detta gjordes först genom att författarna 

diskuterade och reflekterade kring sina respektive förförståelser när arbetet påbörjades, 

sedan gjordes det kontinuerligt under arbetets gång, för att resultatet ej skulle påverkas. 

All data har inkluderats, dvs. inget datamaterial har uteslutits utifrån egna önskemål 

eller värderingar.  

 

6 Resultat 

Analysen resulterade i att patienternas upplevelser av att inte kunna göra sig förstådda i 

mötet med vårdpersonal, när de drabbats av afasi till följd av stroke kunde delas in i två 

kategorier. Patienterna kunde uppleva sig exkluderade ur vårdprocessen och/eller 

inkluderade i vårdprocessen.  
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6.1 Exkluderade ur vårdprocessen 

Underkategorier: Oidentifierade vårdbehov, Bristande delaktighet, Brister i 

kommunikationen, Bristande självbestämmande. 

 

Patienterna drabbade av afasi till följd av stroke beskrev ilska och objektifierade afasin 

som något som tagit deras liv ifrån dem när de intialt efter stroken inte kunde göra sig 

förstådda (Mitchell, Skirton & Monrouxe, 2011). Patienterna upplevde rädsla och chock 

när de blev medvetna om konsekvenserna stroken hade haft på deras tal och deras 

förmåga att kunna göra sig förstådda (Nyström, 2009). De upplevde det som att talet 

försvann direkt efter strokens uppkomst och de visste inte hur de skulle hantera den nya 

situationen (Burns, Baylor, Dudgeon, Starks & Yorkston, 2015; Mitchell et al., 2011). 

De förklarade att de hela tiden hade huvudet fullt med lysande kommentarer som de inte 

kunde uttrycka, vilket gjorde patienterna frustrerade (Nyström, 2009). En del av 

patienterna upplevde dock inte att det var svårigheterna att göra sig förstådda som var 

svårt, utan att det var känslan av att vara misslyckad som de upplevde vara värst. 

Patienterna som drabbats av afasi upplevde att de befann sig i en utsatt 

situation i vården på grund av deras begränsade förmåga att kommunicera (Nyström, 

2009; Brady, Clark, Dickson, Paton & Barbour, 2011; Burns et al., 2015). När 

vårdpersonal inte förstod patienternas kommunikationsproblematik och inte heller ville 

anpassa vården efter individerna resulterade de i att patienterna kände frustration (Burns 

et al., 2015). Patienterna upplevde att vårdpersonal borde lyssna till patienterna trots 

deras begränsade kommunikationsförmåga (Nyström, 2009). När patienterna inte kunde 

kommunicera, göra sig förstådda eller behövde anpassa sitt språk till den nya 

situationen upplevde de negativa känslor som frustration, ilska och att de kände sig 

exkluderade (Burns et al., 2015; Hemsley, Werninck & Worrall, 2013). Patienterna 

upplevde att vårdpersonal uppfattade dem som kognitivt nedsatta för att de inte kunde 

svara på tilltal. Oavsett om det var positiva eller negativa bemötanden av 

vårdpersonalen, var detta någonting som de alltid skulle komma ihåg. Patienterna 

beskrev att de upplevde att vårdpersonal var rädda för att kommunicera och möta dem 

vilket väckte känslor som ilska, förlorad självkänsla och att patienterna kände sig 

mindre betydelsefulla (Nyström, 2009). Patienterna ansåg att en orsak till att 

kommunikationen inte fungerade var att vårdpersonal talade för fort och inte hade 

möjlighet att stanna kvar och lyssna på patienten för att förstå dem. Patienterna ansåg att 
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vårdpersonal borde ha kunskapen om hur afasi påverkar samtal och patienternas 

förmåga att delta aktivt i samtalet. De ansåg därför att vårdpersonal borde vetat hur de 

skulle anpassa sitt tal så att patienterna förstod dem bättre (Burns et al., 2015; Hemsley 

et al., 2013). Patienterna ansåg att de kunde vara svårt att förstå när vårdpersonal 

pratade med dem. De syntes inte alltid på utsidan men på insidan försökte patienterna 

förstå vad konversationen handlade om. När patienterna till slut förstod var samtalet 

redan över (Burns et al., 2015). Ilska beskrevs även när vårdpersonal upprepade gånger 

frågade om vad patienterna försökte säga. Patienterna ansåg att vårdpersonal borde ha 

insett att patienterna förstod vad vårdpersonalen sa även om de inte alltid kunde svara 

(Burns et al., 2015; Brady et al., 2011; Nyström, 2009). Patienterna uttryckte att även 

om orden inte kunde uttryckas betydde det inte att orden inte finns där (Burns et al., 

2015). Patienterna beskrev att vårdpersonal kunde uppfattas som arroganta med en 

högre position än patienterna samt att de stötte bort dem ur vårdprocessen. Patienterna 

ansåg att vårdpersonal uteslöt dem ur den vårdande relationen på grund av antagandet 

att patienterna inte kunde delta i den. Detta resulterade i ett vårdlidande för patienterna 

då de kunde uppleva sig förödmjukade och exkluderade (Burns et al., 2015; Nyström, 

2009; Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall, 2013). 

         Som ett resultat av patienternas begränsade kommunikationsförmåga beskrev 

patienterna svårigheter i att uttrycka sina vårdbehov till vårdpersonal. Att påkalla 

vårdpersonalens uppmärksamhet för att uttrycka ett vårdbehov med hjälp av verbal 

kommunikation beskrevs som en utmaning. Patienternas svårigheter att göra sig 

förstådda resulterade i att patienterna upplevde en ökad risk för att drabbas av 

vårdskador. Detta för att vårdpersonal inte uppfattar deras vårdbehov. Tillstånd som inte 

uppmärksammades var till exempel fallolyckor, svullna extremiteter, kräkningar samt 

urinläckage vilket kunde leda till vårdskador. Patienterna upplevde att deras svårigheter 

att förstå vad vårdpersonal sa, gjorde att de inte fick sitt vårdbehov tillgodosett. När 

patienterna inte förstod vårdpersonalens instruktioner gällande vård och behandling 

resulterade de i bristande vårdkvalitet och vårdlidande (Hemsley et al., 2013). 

Vårdlidande tillsammans med negativa upplevelser relaterat till att de inte kunde göra 

sig förstådda kunde leda till suicidtankar för en del av patienterna (Mitchell et al., 

2011).  Patienterna upplevde att vårdpersonal inte reflekterade över eller var medvetna 

om patienternas afasi och vilka följder det haft på deras förmåga att kunna göra sig 

förstådda (Hemsley et al., 2013; Brady et al., 2011). Patienterna ansåg att de blev 

exkluderade ur vårdsituationer då det tog lång tid för dem att göra sig förstådda. Fanns 
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inte vårdpersonal som ett stöd för patienternas kommunikation ökade risken för att 

patienterna skulle känna sig exkluderade eller uteslutna i vårdsituationen (Nyström, 

2009; Tomkins et al., 2013). Patienterna ansåg att vårdpersonal pratade över 

patienternas huvud för att det tog för lång tid att inkludera dem i samtalen. Det 

resulterade i att patienterna inte kände sig delaktiga i de beslut som togs gällande deras 

vård, att de inte hade kontroll samt att de blev exkluderade ur vårdrelationen (Tomkins 

et al., 2013). 

 

6.2 Inkluderade i vårdprocessen 

Underkategorier: Delaktighet, Bekräftelse, Teamarbete, Individanpassad vård. 

 

Uppmärksamhet, visat intresse och respekt för patienterna gjorde att de fick en positiv 

vårdupplevelse (Tomkins et al., 2013). Det gav patienterna lugnande känslor som 

lättnad och tillit när vårdpersonal pratade med dem och berättade att de förstod att 

patienterna uppfattade deras tal även fast de inte kunde förmedla ett svar (Nyström, 

2009). Patienterna upplevde även att det var viktigt att vårdpersonal fick dem att känna 

sig prioriterade och att de var delaktiga, då de skapade möjligheter för patienterna att 

känna sig inkluderade i vårdprocessen (Tomkins et al., 2013). 

Patienterna ansåg att även om deras kommunikationsförmåga gjorde samtalen 

till en utmaning, ville de ha en chans att vara delaktiga i diskussionen kring sin egna 

vård genom att bli inkluderade i samtalet och sätta mål tillsammans med vårdpersonalen 

(Burns et al., 2015; Tomkins et al., 2013). Det var viktigt att vårdpersonal fanns 

tillgängligt då patienterna var i behov av socialt, praktiskt och känslomässigt stöd 

(Grohn, Worrall, Simmons-Mackie & Brown, 2012). Information, uppmärksamhet och 

feedback från vårdpersonal kunde göra att patienterna kände sig delaktiga och vården 

kunde formas utifrån den enskilda individen (Tomkins et al., 2013). Frågor och stöd när 

patienten inte kunde komma på rätt ord var viktigt, då det gjorde att vårdpersonal kunde 

försäkra sig om att patienterna var delaktiga i kommunikationen (Grohn et al., 2012). 

Patienterna ville att vårdpersonal skulle inkludera dem och att vårdpersonal såg till 

patientens autonomi, engagemang, fria vilja och självständighet till att fatta egna beslut 

(Tomkins et al., 2013). Genom ökad känsla av kontroll över sina liv ökade patienternas 

självkänsla och självständighet, vilket resulterade i att patienterna kunde arbeta mot en 

större förbättring i sin kommunikation (Grohn et al., 2012). 

Individanpassad vård ansågs vara viktigt för att öka patienternas förmåga att 
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kunna göra sig förstådda. Individanpassades vården ökade möjligheten till en lyckad 

kommunikation där patienterna kunde göra sig förstådda och/eller uttrycka sina 

vårdbehov. Med individanpassad vård kunde patienterna uppleva ärlighet, jämställdhet 

eller ett uppfyllt vårdbehov. Vårdpersonal som uppmuntrade de enskilda patienterna till 

kommunikation kunde motivera patienterna att delta i samtal och därmed skapa en 

trygghet. Bjöd vårdpersonal in till kommunikation resulterade de i att patienterna fick 

möjlighet att tala, att vårdpersonal kunde förstå patienterna och att vårdpersonal inte 

slutade prata med dem om de inte fick något svar tillbaka (Nyström, 2009). 

Då patienterna hade svårigheter att göra sig förstådda beskrevs anhöriga som 

ett viktigt stöd för att hjälpa patienterna att kommunicera med vårdpersonal. Anhöriga 

och patienter beskrevs arbeta i team där patienterna var i fokus och anhöriga fanns med 

och stöttade kommunikationen. Teamet beskrevs fungera genom att patienterna 

kommunicerade med vårdpersonal och om kommunikationen upplevdes otillräcklig från 

någon part inkluderades anhöriga i samtalet och stöttade patienterna att få fram sitt 

budskap (Burns et al., 2015; Hemsley et al., 2013). De anhöriga kunde även stötta 

vårdpersonal genom att berätta hur patienternas kommunikation fungerade och hur 

vårdpersonal på bästa sätt kunde anpassa kommunikationen (Hemsley et al., 2013). 

Patienterna uttryckte att de ville ha möjligheten att kommunicera själva till en början 

och där efter signalera till anhöriga om det uppstod problem eller om patienterna inte 

fick fram sitt budskap. Genom att patienterna själva fick chansen att göra sig förstådda 

och därefter signalera till anhöriga ökade deras självständighet vilket även höjde deras 

självförtroende. De anhöriga underlättade kommunikationen genom att förklara och 

förtydliga patienternas budskap samt skapade tillfällen för kommunikation mellan 

patienterna och vårdpersonal. Upplevde patienterna att deras egen kommunikation inte 

räckte till så förlitade sig patienterna på att deras anhöriga skulle kommunicera åt dem. 

Patienterna poängterade att det var av stor vikt att ha sina anhöriga inkluderade i samtal 

och diskussion med vårdpersonal för att stärka patienternas delaktighet. Anhöriga kunde 

då upprepa det vårdpersonal hade sagt på ett sätt som patienterna förstod (Burns et al., 

2015; Hemsley et al., 2013). Att inte inkludera anhöriga vid samtal med vårdpersonal 

orsakade stress, frustration och lidande för patienterna då de hade svårt att förstå 

och/eller göra sig förstådda (Hemsley et al., 2013). Patienterna ansåg att anhörigas roll 

gällande kommunikationen borde förstärkas. Anhöriga hade en stor betydelse för 

informationsutbytet mellan patienterna och vårdpersonal samt gav patienterna 

uppmuntran och trygghet. En del av patienterna ansåg dock att anhöriga inte alltid visste 
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vad de ville ha sagt och det kunde då uppstå missförstånd. Samtidigt kunde det vara 

viktigt att inkludera anhöriga i samtalet då de kunde ha information som kunde stödja 

patienternas hälsa (Burns et al., 2015; Tomkins et al., 2013). 

För att patienterna skulle kunna göra sig förstådda i kommunikationen med 

vårdpersonal och även bli inkluderade i sin vårdprocess, upplevde de att det 

underlättade att använda olika strategier (Tomkins et al., 2013; Hemsley et al., 2013; 

Brady et al., 2011; Grohn et al., 2012; Nyström, 2009; Burns et al., 2015).  Patienterna 

upplevde att de behövde extra tid och att vårdpersonal behövde prata långsamt till dem 

för att de skulle kunna vara delaktiga i konversationen och förstå vad de sa. Genom att 

få mer tid i samtal med vårdpersonal kunde patienterna reflektera över och leta efter 

betydelsen av orden, vilket underlättade kommunikationen (Burns et al., 2015; Brady et 

al., 2011; Nyström, 2009; Hemsley et al., 2013; Grohn et al., 2012). För att patienterna 

skulle kunna göra sig förstådda ansåg de att avlägsna störande ljud, använda gester och 

hjälpmedel var till stor hjälp. Genom att vårdpersonal kommunicerade direkt till 

patienterna ökade patienternas möjligheter att göra sig förstådda och bli inkluderade i 

sin vård (Nyström, 2009; Brady et al., 2011; Grohn et al., 2012). Patienterna upplevde 

att förberedelse genom att reflektera över vad de skulle säga och hur de skulle säga det, 

innan de skulle tala kunde underlätta kommunikationen med vårdpersonal. Patienterna 

beskrev även ett behov av att samla kraft för att orka tala (Tomkins et al., 2013). En del 

av patienterna upplevde dock att ju mer de talade desto bättre blev deras tal (Grohn et 

al., 2012; Brady et al., 2011). De flesta av patienterna drabbade av afasi försökte tänka 

positivt kring kommunikationen trots deras svårigheter att göra sig förstådda, då de hela 

tiden hade en längtan efter förbättring (Grohn, Worrall, Simmons-Mackie & Hudson, 

2014). 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussion innebär att forskaren belyser litteraturstudiens styrkor och svagheter 

samt vad eventuella brister i genomförandet har för betydelse för det resultat som 

framkommit. Forskaren bör kritiskt granska arbetet och diskutera studiens 

genomförande utifrån ett kritiskt förhållningssätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Författarna diskuterade med hjälp av kvalitetsindikatorerna trovärdighet, 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet hur författarnas genomförande av studien har 

påverkat resultatet. 
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7.1.1 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om hur trovärdigt ett resultat är och bör beskrivas fortlöpande 

genom hela forskningsprocessen (Lundmann & Hällgren Graneheim, 2012). 

Trovärdigheten avgörs av läsaren och genom att beskriva forskningsprocessen görs 

detta möjligt (Kristensson, 2014).  

               I en systematisk litteraturstudie bör etiska överväganden göras gällande urval 

och presentation av resultat. Det är viktigt att välja studier som har fått tillstånd ifrån en 

etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har diskuterats. Saknas etiskt 

godkännande eller noggranna etiska överväganden kan resultatets trovärdighet påverkas 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författarna valde att i denna studie inkludera artiklar 

som inte hade etiskt godkännande då de förde en diskussion kring etiska överväganden. 

Det kan påverka resultatets trovärdighet då författarna inte kan garantera att de 

inkluderade artiklarnas etiska aspekter inte är bristande. 

               Förförståelse innebär hur forskaren redan upplever det fenomen som 

undersöks, vilka erfarenheter forskaren har samt vilka förutfattade meningar som finns. 

Beroende på hur mycket förförståelsen har färgat analysen kan trovärdigheten ha 

påverkats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna i den här studien har 

båda erfarenheter av att vårda patienter med tillståndet afasi. En av anledningarna till att 

författarna valde detta ämne var att de kände att de inte hade tillräckligt mycket kunskap 

kring hur patienterna upplevde bemötande från vårdpersonal samt hur de upplevde 

kommunikationen med vårdpersonal. Författarna diskuterade sina förförståelser med 

varandra i början av denna litteraturstudie samt under arbetets gång. Detta för att bli 

medvetna om sina förförståelser och för att förhindra att förförståelsen färgade 

resultatet. Författarna valde att i denna systematiska litteraturstudie sätta sin 

förförståelse inom parentes, för att resultatet ej skulle påverkas.  

               En av artiklarna som har inkluderats kan väcka frågetecken, ”Dysarthria 

following stroke - the patient´s perspective on management and rehabilitation.” (Brady 

et al., 2011). Artikeln handlar inte om afasi utan om tillståndet dysartri. Dysartri innebär 

att indivden har en nedsatt muskelfunktion i exempelvis läppar, tunga och andra 

ansiktsmuskler som påverkar talet. Dysartri är även det ett tillstånd kan uppkomma efter 

stroke och förhindrar kommunikation och förmågan att kunna göra sig förstådd (Ericson 

& Ericson, 2013). Det kan ses som en svaghet att författarna har inkluderat en artikel 

som till största del handlar om tillståndet dysartri. Vi valde att inkludera artikeln i vår 
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studie då den i sin resultatdel även innehåller information från patienter som har 

drabbats av afasi. Vi ansåg att det var resultat som svarade på vårt syfte då dysartri och 

afasi är två lika tillstånd som båda går under kategorin kommunikationssvårigheter och 

har samma symtom.  

               Peer-reviewed innebär att artikeln har genomgått en granskning innan den har 

accepterats för publicering (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna som 

inkluderades skulle vara peer-reviewed, detta för att säkra att materialet utgick ifrån en 

vetenskaplig grund. I databasen PubMed kan avgränsningen peer-reviewed inte göras. 

Författarna använde sig istället av Ulrichsweb för att kontrollera så att artiklarna var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta anser författarna stärker trovärdigheten då 

det är en försäkring att artiklar som utgör litteraturstudiens resultat utgår ifrån en 

vetenskaplig grund.  

               Författarna kunde med fördel ha använt sig av en manuell sökning. Manuell 

sökning kan göras på olika sätt men ett exempel kan vara att när författarna har 

identifierat en relevant artikel, studeras artikelns referenslista efter ytterligare relevanta 

artiklar som berör det valda ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). Att det inte gjorts en 

manuell sökning i litteraturstudien kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha 

blivit uteslutna och artikelns trovärdighet kan ha påverkats. 

 

7.1.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innefattar precision, noggrannhet och riktighet under hela 

forskningsprocessens gång. Forskaren bör därför redogöra i detalj för sitt 

tillvägagångssätt och val av strategier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

               Vi ser det som en styrka att ha använt tre olika databaser då det inte finns 

någon databas som är heltäckande. Vi anser därför att det är större chans att inget 

material har gått förlorat vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

            Forskartriangulering innebär att flera författare är engagerade i studiens 

datainsamling och analys. Forskartriangulering stärker studiens tillförlitlighet då de 

hjälper forskaren att undersöka studiens fenomen på olika sätt eller hur olika perspektiv 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författarna bekantade sig med artiklarnas innehåll 

genom att var för sig läsa artiklarna i sin helhet. Detta gjordes för att skapa en generell 

översikt av texternas innehåll och därefter diskutera den övergripande uppfattningen. 

Att använda forskartriangulering ökar resultatets tillförlitlighet då författarna ser 

materialet ur olika perspektiv och minskar risken för att resultatet är styrt åt en speciell 
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riktning.  

               Författarna valde att utgå från Forsberg & Wengströms (2013) 

granskningsmall för kvalitativa artiklar då de tidigare använt mallen och anser att den på 

ett tydligt sätt kan hjälpa till att värdera artiklarnas kvalitet. Granskningarna utfördes var 

för sig av författarna för att sedan diskutera eventuella olikheter och likheter med 

granskningen. Det kan ses som en fördel att granskningen inledningsvis gjorts var för 

sig då författarna inte påverkas av varandra utan bildar sin egen uppfattning innan de 

tillsammans diskuterar fram en konsensus. Vi valde att bedöma artiklarna med hög, 

medel och låg kvalitet utifrån Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av 

kvalitetsbedömning. Vad som bestämde vilken kvalitet artiklarna fick, utgick ifrån 

författarnas förbestämda krav inspirerade av Forsberg & Wengström (2013). Författarna 

ser det som en fördel då de på ett enkelt och strukturerat sätt kunde värdera artiklarna. 

Tillförlitligheten stärks då författarna valt en granskningsmall de kunde hantera samt att 

de gjorde granskningarna var för sig för att sedan diskutera och komma fram till en 

konsensus. Kvalitetsbedömningen och vald granskningsmall gör att studiens 

tillförlitlighet stärks då endast artiklar som upprätthåller en god kvalitet är inkluderade.  

               Tillförlitligheten ökar om två stycken författare har läst allt material och har 

genomfört analysen tillsammans samt ger en tydlig beskrivning över analysprocessen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna började analysprocessen med att 

analysera var för sig för att sedan diskutera tillsammans och komma fram till ett 

resultat. Det kan ses som en styrka då materialet har läst utav båda författarna och de 

tillsammans har kommit fram till konsensus. Tillförlitligheten stärks då författarna vid 

varje moment i analysprocessen reflekterat och diskuterat olika tolkningsmöjligheter 

och abstraktionsnivåer vilket gör att koder och kategorier blir mer konsekventa.  

 

7.1.3 Giltighet 

Måttet på hur sanna resultaten är benämns som giltighet. Framgår det typiska i 

resultatet, det som avsetts att beskrivas, är resultatet giltigt. För att hjälpa läsaren att 

värdera resultatets giltighet behöver författaren noggrant beskriva studiens urval och 

analysprocess (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

                I en kvalitativ innehållsanalys bör författarna redogöra variationer och därför 

bör både män och kvinnor inkluderas i studien. Det bör öka möjligheterna att få det 

valda området beskrivet utifrån olika erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Författarna valde i denna systematiska litteraturstudie att inkludera båda könen 
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samt variation gällande åldern på de inkluderade deltagarna. Variationen utgör en bredd 

på studiens resultat och ökar därmed dess giltighet.  

 

7.1.4 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

sammanhang än den aktuella studiens sammanhang. Det är läsaren som avgör om 

studiens resultat kan överföras medan författaren skapar förutsättningarna genom att 

noggrant berätta om deltagarna och studiens sammanhang (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Det kan betraktas som en svaghet för studiens överförbarhet att 

majoriteten av artiklarna är skrivna utanför Europa, endast en artikel är gjord i Sverige. 

Detta kan påverka överförbarheten då länder utanför Europa bedriver sjukvård som kan 

skilja sig från den sjukvård som bedrivs i Sverige. Författarna anser dock att 

upplevelserna av att inte kunna göra sig förstådd som en följd av afasi inte bör skilja sig 

markant då det är individuella upplevelser oavsett vilket land patienterna blir bemötta av 

sjukvården.  

               Vetenskapligt material är en färskvara och avgränsningen bör därför göras 

med noggrann övervägning, för att inte exkludera material eller få ett irrelevant resultat 

på grund av att det skett vidare undersökning kring ämnet (Forsberg & Wengström, 

2013). Författarna valde i sin litteraturstudie inkludera artiklar publicerade mellan åren 

2005-2015. Författarna ser det som en styrka att alla artiklar utom ”Proffesional aphasia 

care trusting the patient´s competence while facing existential issues” är skrivna inom 

en fem års period. Studien består av aktuell forskning inom området och ökar därmed 

överförbarheten till dagens vårdande av patienter med afasi.                                              

 

7.1.5 Styrkor och svagheter 

Under provsökningen upptäckte författarna att ingen av sökningarna resulterade i 

artiklar på svenska. Därför valde författarna att inkludera artiklar publicerade på 

engelska, då det är ett språk som författarna behärskar. Då litteraturstudiens inkluderade 

artiklar är skrivna på engelska och därefter översatta till svenska, finns det risk för att 

översättningar och tolkningar kan skilja sig från primärkällan. Det kan ses som en 

svaghet då feltolkningar kan ha förekommit i litteraturstudien. För att undvika att 

översättningen ska skilja sig ifrån primärkällan har översättningen gjorts så textnära 

som möjligt och författarna har tagit hjälp utav lexikon. 

               Risken för att sökningen blir mindre specifik och att irrelevanta artiklar fångas 



  
 

21 

upp, ökar vid användningen av fritextord. Fördelen är dock att fritextsökningar gör att 

sökningen blir mer känslig genom att öka mängden artiklar (Kristensson, 2014). 

Författarna ser det som en svaghet att de huvudsakligen har använt sig av fritextord i 

sökningsförfarandet. Det finns en risk att litteraturstudiens sökningsprocess varit för 

ospecifik och genererat fler irrelevanta artiklar. Detta kunde ha undvikits genom att fler 

ämnesord hade använts i sökningen. Författarna har hanterat detta genom att vara 

restriktiva med att exkludera artiklar för fort, vilket kan förklara mängden lästa abstrakt 

i förhållande till inkluderade artiklar.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att inte kunna göra sig förstådda i mötet 

med vårdpersonal, när de drabbats av afasi till följd av en stroke. Vi kommer i denna 

resultatdiskussion utgå ifrån våra två framställda kategorier Exkluderade ur 

vårdprocessen och Inkluderade i vårdprocessen och utifrån dessa diskutera vårt resultat. 

Resultatet visade att patienterna upplevde svårigheter att få sin röst hörd, svårigheter att 

uttrycka sina vårdbehov och de beskrev även de positiva upplevelserna av att bli sedda 

av vårdpersonal. Författarna av denna litteraturstudie anser att är av stor vikt att bli 

medveten om patienters upplevelser av att inte kunna göra sig förstådda i mötet med 

vårdpersonal. Det kan ha betydelse för hur patienter med afasi upplever vården och 

författarna kommer därför att diskutera detta i den kommande resultatdiskussionen. 

 

7.2.1 Exkluderade ur vårdprocessen 

Patienter som har fått sin förmåga att göra sig förstådd kraftigt försämrad kan reagera 

med nedstämdhet. De kan inte uttrycka sin sorg i ord vilket kan resultera i försämrat 

mående och att flera negativa känslor skapas. Patienter som inte kan uttrycka sorgen 

över sin förlorade förmåga att göra sig förstådd tillsammans med vårdpersonalens 

oförmåga att kunna förstå patienters försök till kommunikation, ger en problematisk 

situation där patienterna kan uppleva negativa känslor i mötet med vårdpersonal. 

Bristfällig kommunikation kan även leda till negativa konsekvenser för patienten så som 

ökad psykisk stress och/eller orsaka medicinska missförstånd som i sin tur kan leda till 

hälsofara för patienten. För att minimera riskerna för detta är det därför viktigt att hitta 

en fungerande kommunikation mellan patient och vårdpersonal (Meuter et al., 2015). 

Resultatet av den här litteraturstudien visar att patienter som drabbats av afasi och inte 

kan göra sig förstådda upplever rädsla, ilska och frustration över sin situation. De 
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förklarade att de hela tiden hade huvudet fullt med lysande kommentarer som de inte 

kunde uttrycka, vilket gjorde patienterna frustrerade. Samtalet mellan patienter 

drabbade av afasi och vårdpersonal upplevs vara en utmaning. Patienterna beskriver att 

orsaken till detta kan vara att vårdpersonal upplever samtalet skrämmande då de inte har 

kunskap om hur de ska samtala med patienterna. Sundin, Jansson & Norberg (2002) 

beskriver att vårdgivare känner sig främmande från att ha kommunikationssvårigheter 

och de förstår därför inte hur patienterna upplever situationen. Vårdgivaren kan anse att 

det är svårt att upprätthålla balansen mellan att inte sätta för mycket press på patienten 

och att sätta för lite press på patienten. Resultatet av denna systematiska litteraturstudie 

bekräftar även att patienterna upplever att vårdpersonal inte har kunskap om hur de ska 

kommunicera med patienter drabbade av afasi. Vårdpersonal som inte känner sig säker i 

kommunikationen med patienter drabbade av afasi går inte alltid in i mötet med dem. 

Vårdpersonal kan se det som en stor risk att de misslyckas med att förstå patienterna. 

De tvekar på att bemöta patienterna då de anser att det är bättre att ignorera det än att 

misslyckas. Detta gör att patienterna känner sig ignorerade vilket i sin tur kan utgöra ett 

lidande. Blom-Johansson, Carlsson & Sonnander (2012) beskriver att patienter som 

upplever sig ignorerade och ej delaktiga även kan känna sig helt uteslutna från 

vårdprocessen, detta för att de inte blir engagerade i de beslut som fattas kring deras 

vård och behandling. Resultatet visar även att patienter känner att vårdpersonal talar för 

fort och inte har möjlighet att stanna kvar och lyssna på dem. Patienterna upplevde då 

att vårdpersonal inte vågade gå in i mötet med dem utan istället valde att exkludera dem. 

Patienterna kände att vårdpersonal hellre gick förbi dem med blicken ner i golvet än att 

faktiskt gå in i mötet med dem, då det skulle ta för lång tid. Brist av ögonkontakt ifrån 

vårdpersonalen kan få patienterna att känna sig exkluderade i vårdmötet. Sundin, 

Jansson & Norberg (2002) beskriver att när en vårdgivare saknar kunskap om patientens 

förluster och förmågor i kommunikationen så kan det skapa osäkerhet. Brist på tid och 

intresse ökar osäkerheten och vårdpersonal får då ännu svårare att förstå patienten, 

vilket gör att vårdpersonal istället väljer att exkludera patienten. 

I resultatet beskriver patienterna drabbade av afasi även de svårigheter som 

finns att uttrycka och förmedla sitt lidande genom kommunikation. Vårdpersonalen har 

därför svårigheter att identifiera patienternas lidande och kan därför inte heller lindra 

deras lidande. Eriksson (2003) förklarar att lidande är en subjektiv upplevelse som berör 

den enskilda patienten. Patienter vill hitta förklaring till sitt lidande och försöka förstå 

varför just de drabbats. Resultatet visar att patienter drabbade av afasi upplever ett 
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sjukdomslidande. Sjukdomslidandet uppkommer på grund av att patienterna förlorar 

sina möjligheter att föra sin talan och chanserna till att vara delaktig i sin vårdprocess 

minskar. Då patienten förlorar sina möjligheter att föra sin talan är det också svårt för 

patienterna att beskriva sina vårdbehov för vårdpersonalen. Det kan göra att patienten 

drabbas av utebliven vård, som är en del i vårdlidandet. Lidande på grund av utebliven 

vård ska inte ses som ett symtom på patientens sjukdom utan som någonting som 

uppkommer i vårdprocessen och som därför bör förhindras av vårdpersonalen 

(Eriksson, 2003). Vårt resultat visar att patienterna upplever att vårdpersonalen undviker 

att kommunicera med dem för att de inte vet hur de skall hantera situationen. Det gör att 

patienterna blir lämnade i situationen och får inte någon möjlighet till att uttrycka sina 

vårdbehov och risken för att ett vårdlidande skapas ökar. Patienterna upplever ett 

lidande som skulle kunnat förhindras av vårdpersonal. Genom att vårdpersonalen går in 

i mötet och ser patientens vårdbehov uttrycker patienterna i vår litteraturstudie att detta 

lidande kan minskas. Patienterna får sina vårdbehov tillfredställda, de blir bekräftade av 

vårdpersonal och de blir inkluderade i vårdprocessen. 

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver det etiska kravet som tillsammans med 

delaktighet uppmanar och kräver att vårdaren ger en god vård. För att kunna ge en god 

vård måste vårdpersonal gå in i ett möte med patienterna för att ge dem möjligheten att 

delge sina tankar och åsikter. Vårt resultat visar att vårdpersonal står inför en utmaning 

för att få patienter drabbade av afasi att känna sig delaktiga i sin vårdprocess. 

Patienternas svårigheter att göra sig förstådda i kombination med att vårdpersonal inte 

går in i mötet med patienterna försvårar situationen. Patienterna beskriver att de känner 

sig exkluderade ur sin vård. Det kan Blom-Johansson, Carlsson & Sonnander (2012) 

bekräfta då de beskriver att patienter drabbade av afasi kan uppleva att afasin hindrar 

dem från att uttrycka sina synpunkter och visa självbestämmande, vilket kan göra dem 

exkluderade och ensamma i vårdsammanhang. Dahlberg & Segesten (2010) förklarar att 

ensamhet i vården uppstår när människor är utsatta på grund av behovet av vård. 

Patienter vänder sig till vårdpersonal och blottar sina behov av hjälp. Bekräftar inte 

vårdpersonal detta eller inte förstår patienten utvecklas ett lidande för patienten och 

deras situation förvärras. Resultatet visar att patienterna inte känner sig bekräftade av 

vårdpersonalen då de inte ser patienternas vårdbehov. Ett oidentifierat vårdbehov kan 

resultera i att patienterna känner vårdlidande och kan drabbas av en vårdskada. Öhrn 

(2009) beskriver att om patienter drabbas av en skada under vård och/eller behandling 

samt är en konsekvens av omständigheterna inom vården benämns detta som en 
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vårdskada. Det kan innebära att patienterna känner lidande, obehag, psykisk skada eller 

sjukdom. Vårdskador är undvikbara och kan förhindras om situationen hade varit 

annorlunda. Vårt resultat visar att om vårdpersonal hade tagit sig tid, hittat alternativa 

vägar för kommunikation och försökt identifiera patienternas vårdbehov hade de 

vårdskador som beskrivs i resultatet kunnat undvikas.  

Den vanligaste kommunikationsformen är den verbala och vårdpersonal 

glömmer ofta bort att en stor del av kommunikationen faktiskt är ordlös. Många 

budskap kan framkomma utan ord och ibland kan det till och med vara enklare att 

uttrycka vissa saker, till exempel en känsla med gester istället för att använda ord 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  Patienter som har drabbats av afasi till följd av en stroke 

och därefter utvecklat samma typ av skador behöver inte kommunicera på samma sätt 

(Carlsson, Hartelius & Saldert, 2014). Kommunikationen som sker mellan patienter och 

vårdpersonal bör därför ständigt utgå ifrån den enskilda individens sätt att 

kommunicera. Vårt resultat bekräftar detta då patienterna upplevde att vårdpersonalen 

hela tiden bör utgå ifrån den enskilda individens personliga kommunikation. Nordgren 

& Fridlund (2001) beskriver att om vårdpersonal inte prioriterar arbetet med att finna en 

fungerande kommunikation riskeras bristande förståelse kring patientens behov,  

bristande behovtillfredställelse samt att individens självbestämmande försummas. 

Blom-Johansson, Carlsson & Sonnander (2012) beskriver motsatsen genom att beskriva 

att vårdpersonalen upplever att det är patienterna som ansvarar för kommunikationen 

och hur samtalet utspelar sig. Patienterna i vår systematiska litteraturstudie bekräftar att 

de var patienterna som skulle styra samtalet då de visste hur deras tal fungerade 

samtidigt som de tyckte att vårdpersonal bör gå in i mötet och visa intresse för dem. Att 

kommunikationen skulle fungera ansåg inte patienterna var deras eget ansvar utan något 

de skulle uppnå tillsammans med vårdpersonalen.  

 

7.2.2 Inkluderade i vårdprocessen 

När patienter drabbas av afasi blir patienterna sårbara på grund av att de hamnar utanför 

sitt sammanhang. Det är viktigt att de såbara patienterna kommer in i ett nytt och 

vårdande sammanhang där sårbarheten minskar och ett välbefinnande kan utvecklas. 

Detta kan ske när patienter bli delaktiga i sin vårdprocess (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Känner sig patienten delaktig och är välinformerad så skapas en god vård och 

vårdpersonalen kan lindra eventuella lidanden (Eriksson, 2003). Vårt resultat visar att 

patienterna som fick en positiv upplevelse av vården kände att de blev bekräftade, 
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respekterade och prioriterade. Vårdpersonalen tog sig tid att försöka förstå och 

inkludera patienterna fast deras förmåga att göra sig förstådda var begränsade. Enligt 

Patientlagen (SFS 2014:82) så är vårdpersonalen skyldiga att inkludera patienter i 

planering och beslut gällande deras vårdprocess. Det handlar om att respektera och 

inkludera patienter och anhörigas erfarenheter och kunskaper i vård och behandling. 

Resultatet av vår litteraturstudie beskriver lyckade vårdmöten där patienter upplevde sig 

inkluderade på grund av att vårdpersonalen fanns där som ett stöd för patienterna. 

Vårdpersonalen stöttade inte bara patienterna i deras kommunikation utan även psykiskt 

och socialt. Med vårdpersonalens stöd kunde patienterna uppleva en högre grad av 

välbefinnande trots sin utsatta situation. Patienterna betonar vikten av att få sin röst 

hörd, chansen till att vara delaktiga i beslut samt delaktighet i planeringen av sin 

vårdprocess. 

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att patienters anhöriga har en viktig roll 

gällande omvårdnaden av patienterna. Anhöriga är de individer som står närmast 

patienterna och kan ofta ta på sig ett stort ansvar när det handlar om vårdandet. 

Anhöriga spelar där med en viktig roll för både patienterna och vårdpersonal. Patienters 

möjlighet att främja eller återta sin hälsa kan påverkas av de anhöriga, både på ett 

positivt och ett negativt sätt. Vårt resultat visar att patienterna upplevde att anhöriga var 

deras röst när de själva inte hade någon. Anhöriga och patienterna arbetade i team för att 

optimera kommunikationen med vårdpersonal. Det var av största vikt att vårdpersonalen 

förstod anhörigas viktiga roll i patienternas kommunikation och såg till den enskilde 

patientens förmåga att kunna göra sig förstådda. Vårdpersonal har en stor del i att hjälpa 

patienterna att hitta den mest optimala kommunikationen för patienten. Vårt resultat 

indikerar att vårdpersonal bör använda sig av anhöriga som ett hjälpmedel för att 

kommunicera med patienten. Vårdpersonal bör fråga patienten om denne vill att 

anhöriga skall vara närvarande i samtal, då det kan öka självbestämmande och 

delaktighet för patienten i sin vårdprocess.   

Det är vårdpersonalens uppgift att försvara patientens värdighet och integritet. 

Detta genom att visa respekt, lyssna på patientens budskap och beakta 

självbestämmande. Vårdpersonal bör även betrakta patientens känslor och vara 

medveten om dennes svårigheter med att göra sig förstådd. De bör alltså göra patienten 

medveten om att vårdgivaren gör allt för att förstå patentens försök till att göra sig 

förstådd. Genom detta kan patient och vårdpersonal tillsammans förhindra att patienten 

blir exkluderad ur vårdprocessen (Sundin, Jansson & Norberg, 2002). Vårt resultat visar 
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att patienter drabbade av afasi upplever att vårdpersonalen inte anpassar vården efter de 

enskilda individerna och anser att vårdpersonal bör lyssna på patienterna trots deras 

begränsade förmåga att kunna göra sig förstådda. Vårdpersonalens bemötande får stor 

betydelse för patienterna och det är därför viktigt att de bedriver en vård som är 

anpassad efter patienterna. Vårdpersonalen bör ta den tid som patienten behöver i 

samtalet, kommunicera enskilt och använda sig av hjälpmedel i kommunikation med 

patienterna. Vårdpersonalens roll i patienternas strävan efter förbättring i sin 

kommunikation ligger i att de har en stor möjlighet att skapa möjligheter och vägar för 

kommunikation för patienterna. Vårdpersonal bör bekräfta att de förstår vad patienten 

säger för att göra dem delaktiga och se så att de har förstått vad patienten har sagt. 

Observerar och bekräftar vårdpersonalen det patienten säger och uttrycker så ökar 

chanserna till en god kommunikation. Kommunikationen behöver inte heller innefatta 

ord utan en förståelse kan uppnås ändå. Det är alltså viktigt att försöka kommunicera 

trots hinder i kommunikationen (Sundin, Jansson & Norberg, 2002). Resultatet visar att 

patienterna anser att de behöver tid, bekräftelse och vårdpersonal som är intresserad och 

vill förstå vad patienten talar om. Patienterna upplevde att om vårdpersonalen försökte 

förstå dem och tog sig tid att förstå dem, ökade deras känsla av delaktighet och 

självbestämmande avsevärt. Som vårdpersonal är det av störta vikt att förstå patientens 

perspektiv och för att kunna vårda patienten krävs det att deras röst bli hörd. Genom att 

bekräfta patienterna i deras situation och möta dem i kommunikationen, kan 

vårdpersonal uppnå en högre vårdsäkerhet och även öka patientens välbefinnande i 

deras utsatta situation. 

Andersson & Fridlund (2002) beskriver att det är väldigt individuellt gällande vad 

patienterna vill ha för stöd av vårdpersonal. En del patienter vill inte bli avbrutna vid 

försök att tala och vill inte heller att de fyller i de ord som patienter försöker förmedla 

då det kan göra att de tappar tråden. Andra patienter upplever att det underlättar talet om 

någon hjälper dem att finna de ord som inte kommer fram. Resultatet av 

litteraturstudien visar att patienternas upplevelser kring vårdpersonalens försök att 

underlätta deras kommunikation som väldigt individuella. Patienterna menar att en del 

av dem vill ha hjälp med att hitta orden medan andra patienter vill ha tid och vill 

därmed inte bli avbrutna. Patienterna menar att vårdpersonal bör fråga dem hur de vill 

att vårdpersonalen skall stödda deras kommunikation. Patienterna poängterar även här 

vikten av en individanpassad vård. Vårdpersonalen spelar här en stor roll genom att 

initialt i vårdmötet fråga patienten hur deras kommunikation fungerar och vilken form 
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av stöd de vill ha i kommunikationen. Vårt resultat trycker på att vårdpersonal inte skall 

känna sig osäkra eller rädda för att kommunicera med patienter som drabbats av afasi. 

Att våga möta varje patient, kommunicera och sedan vänta på deras svar är någonting 

som vårdpersonal bör ha som strategi enligt patienterna i vår litteraturstudie. 

 

8 Förslag till fortsatt forskning 

Som ett resultat av patienters nedsatta kommunikationsförmåga beskrev patienter 

drabbade av afasi svårigheter i att uttrycka sina vårdbehov till vårdpersonal, vilket 

resulterade i en försämrad vårdkvalitet (Hemsley et al., 2013). Litteraturstudiens resultat 

visade att patienternas begränsade förmåga att kunna göra sig förstådda ökade deras risk 

för att råka ut för en vårdskada. Patienterna blev exkluderade ur sin vårdprocess vilket 

resulterade i ett lidande för patienterna. 

 Författarna anser därför att fortsatt forskning är väsentlig inom området och att 

fokus bör ligga i hur vårdpersonal bör kvalitetssäkra vården när patienter av olika 

anledningar inte kan göra sig förstådda, detta för att minska patienternas vårdlidande.  

 

9 Rekommendationer för praxis 

Resultatet från denna systematiska litteraturstudie är av stor betydelse då det belyser 

patienters upplevelser av att inte vara förstådda i vården. Oavsett anledningen till att 

patienter inte kan göra sig förstådda anser författarna att studiens resultat kan appliceras 

på liknande fenomen inom vården.  

Studien belyser både patienters negativa och positiva upplevelser samt 

beskriver vad det är i vårdmötet som brister. Genom att vårdpersonal blir medvetna 

kring patienters positiva och negativa upplevelser av att patienter inte kan göra sig 

förstådda, samt bli medvetna om vad som kan göras för att förbättra kommunikationen 

för denna patientgrupp, kan vårdpersonalen arbeta för att ge patienter en mer positiv 

upplevelse av vården. 

 

10 Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av att inte kunna 

göra sig förstådda i mötet med vårdpersonal, när de drabbats av afasi till följd av stroke. 

Vårt resultat visar att patienterna upplevde sig både exkluderade ur sin vårdprocess och 
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inkluderade i sin vårdprocess. Patienter drabbade av afasi har svårigheter att göra sig 

förstådda och/eller förstå talat språk vilket resulterar i svårigheter att uttrycka sina 

vårdbehov och på så sätt svårigheter att få sitt vårdbehov uppfyllt. Patienterna upplevde 

sig även inkluderade i sin vårdprocess där de fick sin röst hörd och därmed kunde bli 

delaktiga i sin vårdprocess. 
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I 

 

Bilaga 1, Sökstrategi Cinahl  

Sökning i Cinhal 20150928 - 20151103  

“....” = Fritextsökning  

(MH) = Main Headings  

Avgränsningar: Vuxna + 18 år, Engelska, Peer reviewd, Artiklar skrivna mellan 2005-01-01 och 2015-12-31  

 

Söknummer Sökord Antal träffar Antal lästa titlar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar  

1 (MH) Aphasia 1154     

2 ”Patients experience” 17743     

3 S1 AND S2 41 41 26 9 6 
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Bilaga 1, Sökstrategi Pubmed  

Sökning i Cinhal 20150928 - 20151103  

“....” = Fritextsökning  

(MH) = Main Headings  

Avgränsningar: Vuxna + 18 år, Engelska, Peer reviewd, Artiklar skrivna mellan 2005-01-01 och 2015-12-31  

 

Söknummer Sökord Antal träffar Antal lästa titlar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar  

1 ”Aphasia” 2617     

2 ”Communication” 67296     

3 ”Nursing” 57601     

4 S1 AND S2 AND 

S3 

13 13 8 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

 

Bilaga 1, Sökstrategi Psycinfo   

Sökning i Cinhal 20150928 - 20151103  

“....” = Fritextsökning  

(MH) = Main Headings  

Avgränsningar: Vuxna + 18 år, Engelska, Peer reviewd, Artiklar skrivna mellan 2005-01-01 och 2015-12-31  

 

Söknummer Sökord Antal träffar Antal lästa titlar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar  

1 Aphasia 2695     

2 Patient experience 18131     

3 S1 AND S2 51 51 24 4 1 (+ 2 dubletter från 

Cinahl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

 

Nr Författare, År och 

Land 

Tidskrift och Titel Syfte Metod Resultat  Kvalitet  

1 Hemsley, B., 

Werninck, M., & 

Worrall, L. (2013). 

Australien. 

Aphasiology. That 

really shouldn´t have 

happened: People with 

aphasia and their 

spouses narrate adverse 

events in hospital.  

Beskriva negativa 

upplevelser av personer 

med afasi och deras 

makar under 

sjukhusvistelsen samt att 

identifiera situationer, 

människor, händelser 

och orsaker som är 

relevanta för negativa 

upplevelser. Identifiera 

gemensamma faktorer av 

deltagarnas berättelser.  

En kvalitativ studie med 

tio informanter samt deras 

makar. Djup-intervjuer 

gjordes med hjälp av en 

checklista och en 

uppföljningsintervju 

gjordes för att få mer 

insikt samt för att ge 

deltagarna möjlighet att 

ändra, ta bort och 

tydliggöra materialet. 

Data analyserades med 

hjälp av narrativ 

undersökningsmetodik.  

Flera negativa upplevelser 

identifierades ur 

deltagarnas berättelse. De 

två vanligaste av de fem 

identifierade var ”oönskade 

händelser” och ”olämplig 

utskrivning eller 

otillräcklig 

utskrivningsplan”. 

Identifierade vilka hinder 

som fanns för effektiv 

kommunikation. 

Deltagarna föreslog 

strategier för att förbättra 

säkerheten för 

patientgruppen på sjukhus i 

hopp om att förhindra 

framtida negativa 

upplevelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög. 



 

V 

 

 

2 Nyström, M. (2009). 

Sverige. 

Journal of Clinical 

Nursing. Proffesional 

aphasia care trusting the 

patient´s competence 

while facing existential 

issues.  

Komplettera 

expertkunskap om tal-

språkterapi genom att 

studera fenomenet afasi i 

sjukvården utifrån ett 

patient perspektiv.  

Fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

Transkriberade djupa och 

öppna intervjuer som 

beskriver patientens  

upplevelse av 

professionell afasivård, 

med hjälp av 

livsvärldsperspektivet.   

Intervjuerna var 

ljudinspelade, uppföljande 

frågor och intervjuer 

gjordes. 

Den väsentliga innebörden 

av fenomenet var, lita på 

patientens kompetens när 

vi möter existentiella 

frågor. För att öka 

förståelsen så 

identifierades sex teman: 

förhindra isolering, 

ärlighet, förebygga 

säkerhet, identifiering av 

vårdbehov, uppmuntra 

insatser för att öva språket 

och stöd för att bevara sin 

identitet. 

Medel. 

3 Tomkins, B., 

Siyambalapitiya, S., 

& Worrall, L. (2013). 

Australien 

Aphasiology. What do 

people with aphasia 

think about their health 

care? Factors 

influencing satisfaction 

and dissatisfaction.  

Undersöka de faktorer 

som påverkar 

tillfredställelse och 

missnöje hos personer 

med afasi, avseende 

deras sjukvård.  

En kvalitativ beskrivande 

fenomenologisk ansats 

användes med 

semistrukturerade djup-

intervjuer på 50 

deltagande. Det 

analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys 

för att identifiera både 

kategorier och teman. 

Sju kategorier 

identifierades som 

påverkar deltagarnas 

tillfredställelse och 

missnöje. Dessutom 

identifierades tre 

kärnteman: information 

och kommunikation, 

värdighet och respekt, 

kontroll och oberoende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög. 



 

VI 

 

 

4 Grohn, B., Worrall, 

L., Simmons-Mackie, 

N., & Hudson, K. 

(2014). Australien. 

Aphasiology. Living 

successfully with 

aphasia during the first 

year post-stroke: A 

longitudinal qualitative 

study.  

Beskriva patienternas 

upplevelser av vad som 

är viktigt för att leva ett 

framgångsrikt liv med 

afasi och beskriva 

förändringar som sker 

under de första året efter 

stroke.  

En kvalitativ prospektiv 

longitudinell design. 

Femton personer deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer vid fyra olika 

tidpunkter med tre 

månaders mellanrum. 

Totalt 50 intervjuer 

genomfördes och i varje 

intervju fick de använda 

en själv skattningsskala 

för att identifiera hur 

framgångsrikt de levde 

med sin afasi. Dataanalys 

försökte identifiera 

gemensamma drag eller 

erfarenheter baserade på 

deltagarnas berättelse.  

Resultaten visade ett 

övergripande tema: aktiv 

förflyttning framåt, vilket 

innebär att deltagarna 

vidtar positiva åtgärder för 

att främja ett framgångsrikt 

levande med afasi över tid. 

Faktorer som rör upplevd 

kommunikationsförbättring 

var engagemang i 

aktiviteter, socialt stöd och 

upprätthålla positivitet var 

viktigt för att underlätta ett 

mer framgångsrikt liv över 

tid.  

Hög. 

5 Brady, M.C., Clark, 

A.M., Dickson, S., 

Paton, G., & Barbour, 

R.S. (2011). 

Storbritanien 

Clinical Rehabilitation. 

Dysarthria following 

stroke- the patients 

perspective on 

mangement and 

rehabilitation.  

Undersöka uppfattningar 

hos personer med stroke 

relaterad dysartri i 

samband med 

handhavande och 

rehabilitering av 

dysartri. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer gjordes. 

Grounded theory 

användes som 

studiedesign. Totalt 24 

informanter deltog i 

studien.  

Deltagarna beskrev 

betydande insatser de gjort 

för att maximera sin 

kommunikationseffektivite

t före och under 

kommunikativa 

interaktioner. Aktiviteter 

som beskrivs är noggrann 

artikulation, röstprojektion 

samt mer simpla strategier. 

Kommunikation 

underlättades av ett antal 

strategier inkluderade 

repetition, manövrering, 

Medel. 



 

VII 

 

kontinuerlig övervakning 

och reparation.  

6 Burns, M., Baylor, 

C., Dudgeon, B.J.,  

Starks, H., & 

Yorkston, K. (2015). 

USA 

American Journal of 

Speach-Language 

Pathology. Asking the 

stakeholders: 

Perspectives of 

Individuals with 

Aphasia, Their Family 

Members and 

Physicians Regarding 

Communication in 

Medical Interactions. 

Undersöka patienter med 

afasi, deras 

familjemedlemmar och 

läkares upplevelser i 

samband med 

kommunikation under 

medicinska 

interaktioner. 

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes med 

arton deltagare där av sex 

patienter, sex 

familjemedlemmar och 

sex läkare. Kvalitativt 

beskrivande 

tillvägagångssätt användes 

för att beskriva 

deltagarnas berättelse med 

perspektiv och erfarenhet. 

Audio- och/eller 

videoinspelning. Datan 

transkriberades och 

kodades för att hitta 

huvudteman.  

Patienter och anhöriga 

beskriver sina 

kommunikationserfarenhet

er som positiva men 

diskuterade upplevelser av 

utmaningar och frustration. 

Tre teman 

identifierades: ”Patienter 

och familjemedlemmar 

arbetar som ett 

team”, ”Patienter och 

anhöriga vill att läkare 

försöker kommunicera med 

patienten” och ”Läkare vill 

integrera med patienter 

men vet inte alltid hur”.  

Medel 

7 Mitchell, K., Skirton, 

H., & Monrouxe, L. 

(2011). Storbritanien. 

Disability and Society. 

Amelioration, 

regeneration, 

acquiescent and 

discordant: an 

exploration of narrative 

types and metaphor use 

in people with aphasia. 

Undersöka vilka typer av 

berättelser och metaforer 

som framförs av 

personer med afasi för 

att öka förståelsen kring 

deras erfarenheter.  

Kvalitativt narrativt 

tillvägagångssätt användes 

vid de videofilmade 

semistrukturerade 

intervjuerna som gjordes 

med elva individer med 

afasi. Författarna 

transkriberade data och 

identifierade fyra typer av 

berättelser.  

De fyra berättelserna 

utgick ifrån, märkt 

förbättring, förnyelse, 

samtycke och obalans 

användes tillsammans med 

tretton metaforer som 

beskrevs av personer med 

afasi för att förmedla sina 

erfarenheter av stroke.  

 

 

 

 

 

 

Medel 



 

VIII 

 

 

 

8 Grohn, B., Worrall, 

L.E, Simmons-

Mackie, N., & 

Brown, K. (2012). 
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International Journal of 

Speech-Language 

Pathology. The first 3-

months post-stroke: 

What facilitates 

successfully living with 

aphasia.  

Beskriva upplevelsen av 

de första tre månaderna 

efter stroke för att 

identifiera faktorer som 

framgångsrikt 

underlättar att leva med 

afasi.  

Femton deltagare var med 

i semistrukturerade 

intervjuer och fick 

använda en självupplevd 

skattningsskala för hur 

framgångsrikt patienten 

levde med sin afasi.  

Ett antal teman 

identifierades där ibland ett 

behov av att göra saker för 

att vara aktivt engagerad i 

rehabiliteringen vilket ökar 

självständigheten, att ha en 

mening med livet, vikten 

av socialt stöd, värdet av 

rehabilitering, ett behov att 

anpassa och göra 

justeringar och ha en 

positiv syn. 

Medel. 

 

 


