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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Stroke drabbas man av då hjärnans blodförsörjning blockeras. Följderna till detta blir 

syrebrist i det drabbade området och i värsta fall dör hjärncellerna i det skadade området. 

Symtomen varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbads. Cirka 40 procent av 

alla som drabbas av stroke blir lidande av afasi som är en språkstörning och kan påverka 

språkförståelsen och talförmågan eller i värsta fall både två. 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar kommunikation mellan 

vårdgivaren och patienten med afasi till följd av stroke. 

 

Metod 

 

I studien utfördes en litteraturstudie för att kunna besvara studiens syfte. 

Litteratursökningen genomfördes i databasen PubMed och CINAHL. En manuell sökning 

genomfördes i studien också och totalt baseras resultatet på sammanlagt i 15 vetenskapliga 

artiklar.  

 

Resultat 

 

Studierna enades om att kommunikationen underlättades med en god relation som grunden 

för en vård av kvalité. Med detta menar de på att relationen skulle basera på jämlikhet, tillit 

och respekt mellan parterna. Då vårdgivaren hade kunskap om afasi och dess konsekvenser 

ansågs detta som en god förutsättning av både vårdgivaren och patienten vilket ledde till 

främjade av kommunikation. Studierna visar på olika sorters kommunikationsstrategier 

som vårdgivaren kunde använda sig av i möte med patienter med afasi till följd av stroke.  

 

Slutsats 

 

Studierna tar upp hjälpfaktorer såsom kroppsspråk, ögonkontakt och beröring. En viktig 

faktor till kommunikation var att patienten fick vistas i en trygg och avslappnande miljö. I 

den miljön ingick det att vårdpersonalen hade ett respektfullt och ödmjukt sätt, de kunde 

genom att använda sig av humor få patienten till att våga öppna sig för de och bygga upp 

ett förtroende gentemot dem. Tid till patienten var en stor faktor till ökad trivsel och 

förbättrad kommunikation. Med mer tid till patienten avtog stressen markant hos 

vårdgivarna vilket också bidrog till att patienten kunde finna ett välbefinnande.  

 

 

Nyckelord: Stroke, Afasi, Kommunikation, Vårdgivare, Patient
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INLEDNING 

 

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Stroke leder till en mängd olika 

funktionshinder som slår på både de fysiska, psykiska och sociala funktionerna. Dessa 

funktioner har ofta en inverkan på patientens förmåga till aktiviteter i det dagliga livet, 

sociala funktion och livskvalitet (Van Ginkel, Gooskens, Schuurmans, Lindeman, & 

Hafsteinsdottir, 2010). Afasi är den vanligaste kognitiva störningen orsakad av stroke 

(Bakheit, Shaw, Barrett, Wood, Carrington, Griffiths, Searle & Koutsi, 2007); Poslawsky, 

Schuurmans, Lindeman & Hafsteinsdo´ttir, 2009). Afasi påverkar personens 

kommunikationskapacitet, såsom att tala, förstå, läsa (alexia) eller skriva (agraphia). 

Risken att få afasi efter stroke är 20-40 procent och det har allvarliga konsekvenser för 

patienter och deras vårdgivare. Upp till 40 procent av patienter med afasi återhämtar sig 

helt eller nästan helt inom ett år efter stroke men återhämtningen i de resterande andra 60 

procent är ofullständig. 18-27 procent av alla patienter har kronisk afasi ett år efter stroke 

(Poslawsky et al., 2009).  

 

BAKGRUND 
 

Stroke 

 

Stroke är ett engelskt ord som betyder slag. Stroke är ett begrepp som använts för att 

beskriva att någon har fått en blödning eller blodpropp i hjärnan (Socialstyrelsen, 2005). 

Stroke delas in i tre typer; hjärninfarkt, hjärnblödning och hjärnhinneblödning. 

Hjärninfarkt orsakas av trombos eller emboli som fastnar och blockerar ett blodkärl i 

hjärnan vilket leder till att den del av hjärnan som det aktuella blodkärlen försörjer får 

syrebrist och utvecklas till celldöd i detta område av hjärnan. Hjärnblödning och 

hjärnhinneblödning orsakas av en bristning i ett av hjärnans artär (Almås, 2011).  

 

Tiden och medicinska åtgärder kan spela en avgörande roll i patientens överlevnad och 

framtida hälsa. För att hjärnan ska fungera så behöver den hela tiden förses med syre och 

glukos (blodsocker). Om hjärnan inte skulle få tillräckligt med syre och glukos så kan 

celler i hjärnan ta skada och i värsta fall dö. Detta tillstånd sker i samband med stroke. 

Cirkulationen i hjärnan vid en stroke är mer eller mindre utslagen men kan i vissa fall vara 

begränsad till en så kallad gränszon (penumbra). Om detta sker så kan det dröja flera 

timmar innan hjärncellerna dör. Om cirkulationsvikt uppstår under en längre tid (ett par 

timmar) skadas även celler i hjärnan och dör i efterhand. Att åtgärda detta så snabbt så 

möjligt är nödvändigt för att rädda hjärncellerna (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Då cirkulationen återgår till sin normala funktion utan insats relativt snabbt inom några 

minuter eller timmar så klarar sig för det mesta cellerna och kan återfå normal funktion. 

Detta kallas transitorisk ischemisk attack (TIA). TIA kan ses som en varning för att 

någonting inte fungerar som det ska. Om tillståndet varar i mer än 24 timmar så 

klassificeras det som stroke (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Funktionsnedsättningar till följd av stroke 

 

Alla våra funktioner styrs av hjärnan och detta innebär att samtliga funktioner kan 

påverkas vid stroke. Funktionen som drabbas beror på vilken del av hjärnan som skadas 

samt hur stor skadan är. För att alla våra funktioner ska fungera normalt krävs ett nära 

samspel mellan de båda hjärnhalvorna. Om en skada uppstår i ena hjärnhalvan påverkas 
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funktionen i den andra hjärnhalvan, i värsta fall kan funktionen gå helt förlorad (Almås, 

2002).  Funktionsnedsättningar kan orsaka bland annat trötthet, yrsel, synstörning, 

känselbortfall eller förlamning i olika grad, kognitiva rubbningar och svårigheter att 

kommunicera eller uppfatta omgivningen. Det är vanligt att den som fått en stroke får 

humörsvängningar, blir nedstämd eller deprimerad (Almås, 2011; Socialstyrelsen, 2005; 

Stroke-Riksförbundet, 2010).  

 

Riskfaktorer  

 

Hypertoni är den största enskilda faktorn för att insjukna i stroke. Hög ålder är en annan 

stor riskfaktor för insjuknandet. Stroke är vanligare bland män under 80 år men vanligare 

hos kvinnor över 80 år. Andra riskfaktorer anses vara övervikt, diabetes, fysisk inaktivitet, 

rökning och högt alkoholintag. Personer som behandlas med blodförtunnande läkemedel 

såsom waran eller trombolys behandling, har en ökad risk att drabbas av hjärnblödning 

(Ericson & Erikson, 2012).  

 

Poststroke depression 

 

Depression efter stroke (PSD) är en av de mest allvarliga komplikationer efter stroke (Van 

Ginkel et al., 2010). Det är ett allvarligt problem (Willman, Stoltz, &  Bahtsevani, 2011;  

Stokes & Hassan, 2002; Franzen, Laska, Larson, Wredling, Billing & Murray, 2007) som 

kan uppstå när som helst i den akuta fasen och efter slaget med en topp på debut under de 

första månaderna. Förekomsten av PSD har uppskattats till ca 30 procent (Franzen el al., 

2007). De vanligaste symptomen på depression är antingen nedstämdhet eller förlust av 

intresse (Van Ginkel et al., 2010). Upptäckten av PSD missas oftast under behandling. 

PSD kan försvåra processen rehabilitering och har förknippats med sämre resultat och ökad 

vistelsetid på sjukhus (Stokes et al., 2001). Nedstämda patienter med stroke kan ha sämre 

funktionell, fysisk och kognitiv återhämtning från stroke. Symtomen som också kan 

förekomma hos nedstämda patienter med stroke är brist på energi, känsla av värdelöshet 

(Franzen el al., 2007).  

 

PSD har en inverkan på patientens förmåga att återhämta sig efter insjuknande av stroke. 

Det har förknippats med funktionellt beroende och nedsatt funktionellt återhämtning, 

nedsatt kognitiv funktion, dålig kommunikativ funktion, längre sjukhusvistelser, ökat 

handikapp, minskade sociala verksamhet, underlåtenhet att återgå till arbetet och ökade 

dödlighet (Van Ginkel et al., 2010).  

 

Afasi 

 

Termen afasi används för att beskriva en förvärvad förlust eller försämring av 

språksystemet efter en hjärnskada (Brady, Kelly, Godwin, & Enderby, 2012). De specifika 

områden av hjärnan som ansvarar för produktion av språket är oftast belägna i vänster 

hemisfär. Hjärnskada hos dessa områden orsakar afasi av olika typer och svårighetsgrad, 

beroende på läge och omfattningen av skadan. Skador i den högra hjärnhalvan (utan 

språkområden) kan också resultera i språkstörning på grund av komplext nätverk av 

nervceller med interaktiva funktioner mellan de två hjärnhalvorna. Dessa interaktiva 

funktioner spelar en roll i förbättrad språkfunktion på grund av kompensationsmekanismer 

i den intakta. Dessa är dessutom viktiga områden för förståelsen och produktion av känslor 

som ligger i den högra hjärnhalvan. Skador i dessa områden kan påverka den 
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känslomässiga förståelsen av språket. Av denna anledning kan patienter förlora sin 

förståelse för känslouttryck som ilska och glädje (Poslawsky et al., 2009). 

 

Eftersom kunskap och användning av språket är oupplösligt knuten till identiteter och 

relationer, kan afasi dock inte endast ses som en språkstörning (Poslawsky et al., 2009). 

Det är också ett socialt problem med betydande negativ inverkan på patientens 

välbefinnande, självständighet, social delaktighet och livskvalitet (Bakheit et al., 2007; 

Dalemans et al., 2010; Lind, 2005). Patienter som inte kan kommunicera sina önskemål 

och behov har större risk för komplikationer som exempelvis depression. (Bakheit et al., 

2007; Poslawsky et al., 2009). Dessa patienter har också sämre rehabilitering resultat och 

högre dödlighet (Poslawsky et al., 2009).  

 

Olika sorters afasi 

 

Motorisk afasi (Brocas afasi) betyder att patienten fortfarande uppfattar talspråk men kan 

har svårt att uttrycka sig och att själv få ur sig ord och längre fraser. Det händer att 

patienten kan få fram rätt ord men ofta går det långsamt, med långa pauser och upphackat. 

Ibland händer det att patienten bara klarar av att säga t.ex. ”ja” och ”hej” som kallas 

automatiskt tal (Ericson, 2008 & Almås, 2011). 

 

Sensorisk afasi (Wernickes afasi) innebär att skadan uppstått i den bakre delen av 

språkcentrum. Detta innebär att man kan tala flytande utan större problem, men innebörden 

av orden och meningarna kommer oftast huller om buller. Det finns ingen klar linje i det 

man vill framföra och personen har även svårt att tolka information och förstå andras tal 

och skrift. Att uträtta något som han eller hon blivit bedd att göra kan också vara en stor 

utmaning. Det händer också att personer som drabbats av sensorisk afasi även kan hitta på 

egna nybildade ord, som oftast inte har någon mening. Detta kallas för neologismer 

(Ericson, 2012; Almås, 2011). 

 

Global afasi är en kombination av både motorisk och sensoriska afasi. Den här typen av 

afasi uppkommer vanligtvis i samband med slaganfall. Kombinerat med pares (förlamning) 

och eventuellt känselbortfall, leder detta ofta till tunga och svåra handikapp. Detta är inte 

den vanligaste formen av afasi. För att bedöma graden av och vilken typ av afasi patienten 

lider utav så bör en läkare sätta diagnosen i samråd med en logoped. De kan då utföra de 

tester som krävs för att klargöra eventuella språk, läs och skrivsvårigheter neologismer 

(Ericson, 2012; Almås, 2011). 

 

Kommunikation 

 

En av de mest mänskliga saker som människor gör är att prata med varandra (Lind, 2005). 

Kommunikation är en ömsesidig process för att skicka och ta emot meddelanden (McCabe 

2004). Kommunikation är centralt för människors umgänge (Dalemans, de Witte, Wade, & 

van de Heuvel, 2010). Av olika skäl har dock inte alla människor möjlighet att delta på lika 

bra muntlig konversation (Lind, 2005). Alla skador som påverkar kommunikation påverkar 

en persons sociala delaktighet eftersom den senare beror på förmågan att samarbeta med 

andra, att interagera, dela och upprätthålla jämställdhet (Dalemans et al., 2010).   

 

Vad är kommunikation 

 

Ordet kommunikation ”communicatio” kommer från det latinska språket och betyder ett 
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ömsesidigt utbyte. Utan något utbyte av kommunikation skulle vi ha svårt att leva 

tillsammans och inom vården är den mer än nödvändig (Fossum, 2007). Enligt studien 

McCabe (2004) är kommunikation en ömsesidig process för att skicka och ta emot 

meddelanden med en blandning av verbal och icke-verbal kommunikation. 

 

Verbala och icke verbala kommunikationen 

 

Kommunikationen består av två delar, det vill säga verbal och icke-verbal kommunikation 

(Eide & Eide, 2009). Den verbala kommunikationen är kanske den kommunikationen man 

tänker på främst men även kroppsspråk och det osagda är en stor del av kommunikationen 

med människor (Fossum, 2007). Den icke-verbala kommunikationen är minst lika viktig 

för vårt sätt att uttrycka oss, förmedla och tolka våra känslor samt behov. Att med kroppen, 

sitt ansikte och sin mimik visa och uttrycka sina känslor som till exempel glädje, men även 

smärta är mycket viktigt för oss och kan bli en orsak till lidande då man som patient av 

sjukdom eller vid olycka blir begränsad till denna icke-verbala kommunikation (Engström, 

2005).   

 

Effektiv kommunikation 

 

Behovet av en effektiv sjuksköterska och patient kommunikation är uppenbar. Effektiv 

kommunikation definieras som en ömsesidig interaktion (Fossum, 2007). Sjuksköterska 

och patient kommunikation innebär mer än överföring av information, utan innebär också 

överföring av känslor, erkänner dessa känslor och låta patienten veta att deras känslor har 

erkänts (McCabe, 2004).  

 

Bristande kommunikation 

 

Konsekvenser av bristande sjuksköterska och patienten kommunikation påverkar inte bara 

patientens tillfrisknande och längden på dennes sjukhusvistelse. Patienten kan utveckla 

ångest, depression, isolering, avsaknad av självbestämmande och kan känna frustration 

över att inte kunna kommunicera tillräckligt om sina behov eller problem (Finke, Light, & 

Kitko., 2008).  

 

Kommunikationsnedsättning 

 

Kommunikation nedsättning definieras som ett tillstånd där talförmågan tillfälligt eller 

permanent är otillräcklig för att möta alla individers behov av kommunikation när 

nedsättningen av talförmågan inte är på grund av en hörselskada. Många patienter som 

kräver omvårdnad är permanent eller tillfälligt oförmögen att tala på grund av sensorisk 

eller motorisk afasi. Patienter med afasi kräver i allmänhet alternativ och kompletterande 

kommunikations verktyg och strategier för att underlätta kommunikationen (Finke et al., 

2008).  

 

Sjuksköterskans kompetensområde 

 

I Socialstyrelsens föreskrifter (2005) ska sjuksköterskan bland annat ha en helhetssyn och 

ett etiskt förhållningssätt i sitt arbete. Hen ska tillvarata det friska hos patienten samt 

tillämpa kunskaper inom omvårdnad, medicin och rehabilitering, tillgodose patientens 

basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska som psykiska, observera och möta 

patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom 
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adekvata åtgärder. Sjuksköterskan ska vara lyhörd, kunna kommunicera med patienter och 

anhöriga på ett professionellt sätt och även ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

optimal delaktighet i vård och behandling. Det är sjuksköterskan ansvar att information 

som ges till patienten och anhöriga är införstådd.  Vidare ska sjuksköterskan observera 

patienter som inte kan uttrycka sina behov eller som har speciellt uttalat 

informationsbehov. 

 

Problemformulering  

 

Kommunikation med alla patienter är mycket viktig för att kunna förse kvalitet i 

omvårdnaden (McCabe, 2004; Finke et al., 2008). Studien av Finke (2008) & Poslawsky 

(2009) visar på att patienter som inte kan kommunicera sina önskemål och behov har större 

risk för komplikationer som bland annat depression. Studien Poslawsky (2009) säger 

vidare att dessa patienter även har sämre rehabiliterings resultat och högre dödlighet. 

Därför är det särskilt viktigt att sjuksköterskor har verktyg och färdigheter som ger dem 

möjlighet att kommunicera med alla sina patienter oavsett om de har afasi eller inte (Finke 

et al., 2008).  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar kommunikation mellan 

vårdgivaren och patienten med afasi till följd av stroke. 

 

METOD 

 

Val av metod 

 

En litteraturstudie valdes för att systematiskt kartlägga kunskapen om kommunikation hos 

personer med afasi till följd av stroke. I enlighet med Forsberg & Wengström (2008) 

innebär detta att söka vetenskapliga artiklar och kritsikt granska och sammanställa data 

från tidigare forskning inom det valda problemområdet.  

 

Urval 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga originalartiklar 

publicerade mellan åren 2000 till 2013 samt innehålla ett etiskt ställningstagande. Samtliga 

artiklar skulle handla om afasi till följd av stroke samt vara skrivna på engelska och 

omfatta studier på vuxna över 18 år. Review artiklar exkluderades i studiens resultat. För 

att undersöka om artiklarna som skulle ingå i studien var publicerade i tidskrifter som var 

granskade, peer-reviewed, använde författaren databasen Ulrichs Web Global Serials 

Directory.  

 

Datainsamling 

 

För denna studie genomfördes en artikelsökning i databaserna Cinahl och Pubmed. I 

Cinahl används Suggested Terms för att kunna identifiera Cinahl subjects headings. I 

PubMed valdes sökord ut med hjälp av MeSH-termer (Medical Subject Headings). Att 

använda Cinahl headings och MeSH-termer tillåter sökningarna att visa material som är 

relevant för syftet och är att föredra framför fritextsökning. Fritextsökning är ett 

komplement till Cinahl headings och MeSH-termer för att få tillgång till artiklar med ett 
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varierande innehåll som kan falla bort om litteratursökningarna begränsas till att endast 

innehålla Headings och MeSH-termer (Friberg, 2006). Sökord som användes var: aphasia, 

stroke, communication, nursing, nurse-patient relations, nursing care, professional-patient 

relations, patient-centered care, communication methods total, nurse role, communication 

disorder, communication barriers, social support, non verbal method, rehabilitation, non 

verbal communication. Detta användes för att få en bredare sökning och uppfattning om 

vad tidigare forskning visat på. För att begränsa och samtidigt expandera sökningen 

kombinerades sökorden med de Booleska sök-operatorerna ”AND”. I tabell 1 beskrivs 

utförd databassökning i Cinahl och Pubmed.   

 

Databearbetning 

 

Alla de funna artiklarnas titel granskades. Om abstracten ansågs relevant för studien lästes 

artikeln i sin helhet. Artiklarna som ansåg vara relevanta valdes ut och utgör de 15 artiklar 

som ingår i studien. Databas, sökord, antal träffar och antal valda artiklar redovisas i 

(Tabell I), även om de inte gav några träffar. Detta för att förstå sökprocessen.  

 

Tabell I. Databassökning i Cinahl och PubMed.  

 

Datum för 

sökning och 

databas 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

 abstracts 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

2012-08-17 

 

Aphasia AND 

Communication  

AND Nursing 

 

12 8 8 

 

7 

 

PubMed 

2012-08-17 

 

Stroke AND Aphasia 

AND Professional-

Patient Relations 

 

15  4 1 

 

0 

PubMed 

2012-08-17 

 

Nursing care AND 

Aphasia 

44 9 1 1 

 

PubMed 

2012-08-17 

 

Aphasia AND 

Communication 

AND Patient-

Centered Care  

2 0 0 0 

 

PubMed 

2012-08-18 

 

Communication 

Methods, Total AND 

Aphasia 

11 4 1 1 

 

Cinahl 

2012-08-24 

 

Nurse role AND 

Aphasia AND 

Communication 

0 0 0 0 

PubMed 

2012-08-18 

 

Communication 

disorder AND Patient 

centered care AND 

Aphasia 

3 0 0 0 

PubMed 

2012-08-18 

 

Aphasia AND Stroke 

AND Nursing care 

39 1 0 0 
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PubMed 

2012-08-18 

 

Nurse-patient 

relations AND 

Communication 

barriers AND 

Aphasia 

1 0 0 0 

PubMed 

2013-04-29 

 

Aphasia AND 

Rehabilitation AND 

Social support 

60 2 2 2 

 

 

PubMed 

2012-09-7 

 

Non verbal method 

AND Conversation 

AND Aphasia 

 

 

 

4 1 0 0 

Cinahl 

2012-08-18 

 

Aphasia AND Nurse 

AND Speech 

4 0 0 0 

Cinahl 

2012-08-18 

 

Aphasia AND 

Communication 

AND Staff 

4 0 0 0 

PubMed 

2012-08-18 

 

Nurse-patient AND 

Communication 

barriers AND 

Communication 

disorders 

28 2 1 1 

 

 

Manuellsökning  

PubMed 

2012-08-30 

  
 

 
 

3 3 3 3 

 

 

 

 

Manuell sökning 

 

Databassökningarna kompletterades med en manuell sökning för att få flera artiklar inom 

ämnesområdet. I enlighet med Forsberg & Wengström (2008) utförs detta genom att 

studera referenslistan till redan funna artiklar inom ämnesområdet. Dessa referenser söktes 

i databaser och granskades därefter, tre artiklar valdes ut och är tre av 15 artiklar i denna 

litteraturstudie.  

 

Klassificering och värdering av kvalitet  

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg, Dencker & Skärsäter (1999); Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) användes in 

denna literaturstudie (Bilaga I). Granskningsmallarna var modifierade för att svaren skulle 

kunna bestämma kvalitetsnivån på artiklarna och bestod av tre nivåer: hög kvalitet=I, 

medel kvalitet=II, eller låg kvalitet=III. Artiklarna beskrivs i en matris (Bilaga II) 

 

Validitet och reliabilitet  

 

http://web.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=cf2906c4-92c2-459c-b367-ab61bc8f617c%40sessionmgr113&vid=27&hid=110&HistoryItemID=S13&bquery=stroke+AND+rehabilitation+AND+aphasia&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=cf2906c4-92c2-459c-b367-ab61bc8f617c%40sessionmgr113&vid=27&hid=110&HistoryItemID=S13&bquery=stroke+AND+rehabilitation+AND+aphasia&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
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I enlighet med Polit & Beck (2012) har författaren till denna studie hela tiden strävat efter 

att utgå från syftet. Ämnesordsökning med vedertagna MeSH termer och Cinahl headings  

har använts i tillgängliga databaser. Författaren har läst och bearbetat artiklarna genom ett 

objektiv förhållningssätt. Klassificering och värdering av de vetenskapliga artiklarna har 

skett utifrån tidigare utvecklade bedömningsmallar (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; 

Willman, Stoltz, &  Bahtsevani, 2011). Endast vetenskapliga originalartiklar (primärkällor) 

har använts för att besvara syfte och frågeställningar (Polit & Beck, 2012).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Etiska övervägande vid systematiska litteraturstudier har gjorts av författaren med 

avseende på urval och presentation av resultat. Forskaren ska ta med allt som kommit fram 

utifrån syftet och frågeställningarna i artiklarna. Endast artiklar som har blivit granskade av 

en forskningsetisk kommitté har använts (Forsberg & Wengström, 2008). Författaren ska 

inte förfalska, plagieras, förvränga material eller använda materiel utan att källa anges i 

samtliga använda artiklar (Helgesson, 2006).  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras med tre huvudrubriker utifrån vårdgivarnas respektive patientens 

perspektiv. Varje rubrik har i sin tur fyra till sju underrubriker för att beskriva vad som 

försämrade och förbättrade kommunikationen mellan vårdgivare och patient.  

 

Bemötande  

 

Relation  

 

Flera studier menar på att bygga en relation mellan patienterna och vårdgivarna är grunden 

för en fungerande vård av kvalité (Sundin, Norberg, & Jansson, 2001; Sundin, Jansson, & 

Norberg, 2002; Sundin & Jansson, 2003). En jämlik relation gjorde det lättare för 

vårdgivarna och patienterna att vara öppna med varandra och det underlättade 

kommunikationen sinsemellan (Sundin et al., 2001). För att patienten med afasi inte ska bli 

isolerad och likgiltig konstaterar flera studier att det viktigt att vårdgivaren ska försöka 

kommunicera med dessa patienter trots deras kommunikationsnedsättning (Johansson, 

Blom, Carlsson & Sonnander 2012; Nordehn, Meredith & Bye, 2006; Nyström, 2009; 

Sundin et al., 2001, 2002, 2003). Isolering kunde förebyggas menar de på genom att 

vårdgivare och patient bekantade sig för varandra.  

 

Tillit & trygghet 

 

I flera studier konstaterades det att det är mycket viktigt att patienterna känner trygghet, 

tillit och känner förtroende till sin vårdgivare (Andersson & Fridlund, 2002; Hemsley, 

Balandin & Worrall, 2012; Sundin, et al., 2000, 2001, 2002; Nyström, 2009). Patienter 

som drabbas av afasi kan vara livrädda eller till och med skräckslagna, när de blir 

medvetna om konsekvenserna av deras hjärnskada. En trygg vårdande grund behövs för att 

lindra ett sådant lidande (Nyström, 2009). Då patienterna och vårdgivarna kommit närmare 

varandra och kunde lita på varandra och då integritet, autonomi, och trygghet stod i 

vårdfokus samt främjats kunde patienterna lättare uttrycka sina önskningar och viljor 

(Sundin et al., 2001). I studien av Hemsley (2012) påpekar de att om patienten väl känner 
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sig trygg med att vårdgivaren har viljan att gå ett steg längre i kommunikationen kommer 

denne att dela mer information. Om någon form av oärlighet är uppenbar, är det naturligt 

att patienten blir misstänksam (Nyström, 2009).  

 

Närhet & öppenhet 

 

Flera studier menar på att för att patienterna och vårdgivarna ska kunna förstå varandra 

behövs det en viss form av närhet och öppenhet (Sundin et al., 2000, 2001, 2002; Nyström, 

2009). Denna närhet behöver vara kreativ och dynamisk, vilket leder till ett bättre 

fungerande samspel (Sundin et al., 2000). I denna situation då patienten drabbad av afasi 

gäller det för vårdgivaren att vara öppen för känslor genom intryck (Sundin et al., 2000, 

2001; Nyström, 2009). Att kommunicera ickeverbalt gör vårdgivarna i studien genom att 

agera i närvaro och samtidigt göra så gott de kan för att förstå patienten. Studien säger 

vidare att en icke krävande attityd präglar den öppna och nära relationen till patienten 

(Sundin & Johansson., 2003). 

 

Gemenskap & Lyhördhet 

 

Gemenskap ansågs vara en viktig beståndsdel (Sundin et al., 2002). I en vårdande 

gemenskap delar vårdgivaren interaktionen i en aktiv närvaro och på så sätt genom att 

öppna upp sig själv och dela känslor med patienten kan patientens vårdbehov och 

önskningar lättare och mötas (Sundin & Johansson, 2003). I studien ägnar vårdgivarna stor 

uppmärksamhet på icke verbal kommunikation samt att få patienterna att delta i sin egen 

vård ger vårdgivare stor chans att ge stöd till dessa patienter (Sundin, et al. 2001). Om 

vårdgivaren var lyhörd mot patienterna, genomfördes vården nästan automatiskt (Sundin et 

al., 2001, 2002). En bra relation behövdes för att lyhördhet skulle utvecklas. Även 

ödmjukhet anses vara viktig för en lyckad kommunikation (Sundin et al., 2000, 2001). 

 

Uppmuntran & stöd 

 

Uppmuntran ansågs vara viktigt i möte med dessa patienter (Nyström, 2009; Sundin et al., 

2002) eftersom det ökar patientens motivation till att kommunicera samt skapar ett 

förtroende för vårdgivaren eftersom hen visar sig villig att försöka förstå patienten. Genom 

att uppmuntra patienten att utrycka känslor låter man de behålla sin identitet och integritet. 

Studien säger att i situationer då patienten är i frustration kan det vara bra att ta ett steg 

tillbaka och analysera situationen men samtidigt fortsätta kommunicera med patienten även 

om denna inte är kapabel att svara (Nyström, 2009). Vårdgivaren uppmuntrar patienten och 

strävar efter att göra så att patienten känner förtroende, självförtroende och hopp 

(Andersson & Fridlund 2002; Sundin & Johansson., 2003). Detta gör vårdgivaren genom 

att vara ödmjuk och att ha respektfull attityd till patienten samt att övertala dem att se fram 

emot framtida möjligheter (Sundin & Johansson., 2003). 

 

Patienten som egen individ 

 

Flera vårdgivare i studierna (Howe, Worrall, & Hickson, 2008; Sundin et al., 2002, 2003) 

påpekar att de behandlar patienterna som en unik individ och inte som en grupp patienter. 

Vårdgivarna menar på att de ser patienterna som sin jämlike och tar hänsyn till dennes 

sjukdoms och smärttillstånd.  
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Respekt 

 

I flera studier anser vårdpersonal att det var viktigt att behandla patienten med respekt 

(McGilton, Sorin-Peters, Sidani, Rochon, Boscart, 2011; Nordehn et al., 2006; Sundin et 

al., 2000, 2001, 2003). Detta underlättar kommunikation mellan parterna enligt en studie 

och är värt att sträva efter (Sundin & Johansson, 2003). Med värdighet och respekt sätter 

sig vårdgivaren in i patientens situation och strävar efter att agera så som patienten önskar 

(Sundin et al., 2000). Vårdgivarna försöker hjälpa patienterna så som de själva skulle bli 

hjälpta, detta genom att respektera patienterna och deras önskningar och mänskliga 

värdighet (Sundin & Johansson, 2003).  

 

I en studie visas respekt genom att vårdgivaren placerar sig själv på samma nivå som 

patienten och inte över honom eftersom detta skulle uppfattas som att vara överlägsen 

patienten (Sundin & Jansson., 2003). Genom att göra det höjer vårdgivaren upp patienten 

till sin egen nivå. Hon låter patienten vara jämställd och tar samtidigt ett steg tillbaka från 

sin maktposition. Då vårdgivaren delar med sig av sin styrka ökar patientens styrka och 

välbefinnande (Nyström, 2009). Vårdgivaren agerar ödmjukhet och anpassar sina 

kroppshandlingar som patientens och faller in i samma rytm som patienten, väntar ut 

patientens reaktion och handlar efter den reaktionen (Sundin & Jansson., 2003).  

 

Kommunikationsstrategier 
 

Miljöfaktorer 

 

Olika miljöfaktorer visade sig främja kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten 

med afasi, framförallt ansågs en avslappnad miljö utgöra en av huvudmiljöfaktorerna 

(Jansson & Norberg, 2002; Nyström, 2009; Hemsley, Sigafoos, Balandin, Forbes, Taylor, 

Green, & Parmenter, 2001; Sundin et al, 2000, 2002, 2003). Det är viktigt att vårdgivaren 

får patienten att känna sig hemma eftersom deras verbala kommunikation är nedsatt till 

följd av afasi (Sundin et al., 2002). På grund av patienternas hjärnskada försämras dennes 

verbala språk och de blir också mer trötta, därför ökar behovet av att kunna kontrollera 

situationer (Nyström, 2009).  I och med detta försöker vårdgivaren skapa en lugn och 

avslappnad stämning för att underlätta känslan av att känna sig hemma för patienten. 

Störningsmoment såsom oväsen kan försvåra koncentrationen för patienten (Nyström, 

2009; Sundin et al., 2002). Då det var mycket folk i omgivningen tyckte patienterna att det 

var svårt att hänga med i konversationen och kommunikationen försvårades (Andersson & 

Fridlund 2002; Howe et al., 2008; Nyström, 2009). Kommunikation kan underlättas genom 

att avlägsna störningsmoment såsom ljud och buller samt att minska antalet personer som 

deltar i en konversation (Sundin et al., 2002). En sådan lugn och trivsam miljö förmedlar 

värdighet och respekt till patienter vilket också underlättar kommunikationen (Sundin et 

al., 2002).  

 

Tid för patienten  

 

Flera studier konstaterar att tidsbrist för patienterna är något som begränsar 

kommunikationen mellan parterna och som blir till en fiende för att god vård skall kunna 

upprätthållas (Hemsley et al., 2001, 2012; Howe et al., 2008; Sundin et al., 2002, 2003; 

Nyström, 2009). Professionell afasivård menar två studier innebär att ha tillräcklig med tid 

för att identifiera vårdbehov som inte är verbalt uttryckta (Nyström, 2009; Sundin & 

Johansson, 2003). 
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Vårdgivaren ska lyssna och uppfattar aktivt och med tålamod på ett ickekrävande sätt åt 

patientens försök att kommunicera (Hemsley et al., 2001, 2012; Howe et al., 2008; 

Nyström, 2009; Sundin et al., 2002, 2003). Vårdgivaren ska inte tjata eftersom detta leder 

till att patienterna blir trötta. Istället menar de på att man ska ge omsorgsfullt tid, och 

väntar på att patienten ska försöka kommunicera (Nyström, 2009; Sundin & Johansson., 

2003 ). Om patienten aktivt försöker kommunicera förblir vårdgivaren tyst. Dessa stunder 

av tystnad ger patienten tid att koncentrera sig utan avbrott. Vidare, ger tystnaden en ökad 

möjlighet för att lyssna och uppfatta med öppenhet. (Sundin & Johansson., 2003). 

 

Humor 

 

Vårdgivarna beskriver att humor var en kommunikationsstrategi de använde sig av och 

detta menar de betyder mycket för patienterna. Användandet av humor signalerar 

avslappning och därmed kan därför öppenhet skapas (Hemsley, 2012; Sundin et al. 2001, 

2002). Humor för också vårdgivaren och patienten närmare varandra och bidrar till känslan 

av att känna sig hemma. Vårdgivarna nämnde även att humor skapade en behaglig 

atmosfär som underlättar bördan patienten bär på. Patienterna i studien nämnde själva 

efteråt att de hade en rolig och trevlig stund tillsammans enligt Sundin et al. (2001, 2002). I 

studien Sundin et al., (2002) nämnde vårdgivaren att de bara gjorde det de behövde göra 

perfekt och precist utan att skämta skulle det vara onaturligt. Vårdgivarna beskriver vidare 

att humorn måste anpassas beroende på patientens personlighet och att vårdgivare och 

patient måste lära känna varandra för att få ut bästa möjliga fördelar av humor som 

kommunikationsstrategi. 

 

Svårigheter hos patienten  

 

Enligt Johansson (2012) orsakade oförmågan att tala frustration. Patienterna kunde nu 

mera inte längre ge uttryck för sina tankar, åsikter och känslor. Deras personlighet hade på 

kort tid tvingats till förändring på grund av stroken vilket leder till ytligare frustration. 

Frustationen smittar gärna av sig till vårdgivarna då de ofta hade svårt att förstå vad 

patienten ville uttrycka (Hemsley et al., 2001, 2012). För att hantera detta användes olika 

strategier, i studien Draper, Bowring, Thompson, Van, Conroy & Thompson (2007) avbröt 

sjuksköterskan försök att lugna patienten när vårdgivare inte kom någonvart. I denna studie 

Hemsley (2012) avlägsnade sig sjuksköterskan en stund och gick ut ur patientens rum, 

detta för att förminska frustrationen. Med denna strategi kände vårdgivaren dock negativa 

känslor såsom skuld, skam och förfäran. 

 

Närvaro av en hund 

 

Flera studier enas om att närvaro av en hund är effektivt som behandlingsmetod för 

personer med afasi (Howe et al., 2008; LaFrance, Garcia & Labreche, 2007; Mcauley, 

2006). Effekterna av hundens närvaro blev bland annat att patienterna ökade på både sina 

social-verbala och icke-verbala beteenden hos patienten. Patienterna kände en känsla av 

gladhet och välbefinnande i hundens närvaro, hunden fungerade som en dörröppnare för 

mänsklig kommunikation (Lafrance et al., 2007).  
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Kunskap om afasi 

 

Brist på kunskap om afasi kan leda till att det brister i kommunikationen (Hemsley et al., 

2001; Howe et al., 2008; Sundin et al., 2002). Flera studier enas om att det är viktig att 

vårdgivaren har kunskap om patienter med afasi och dess konsekvenser för att kunna skapa 

en god kommunikation (Andersson & Fridlund 2002; Johansson et al., 2012; McGilton et 

al., 2010; Nyström, 2009; Sundin et al., 2002). Enligt patienterna brast kommunikationen 

då vårdgivaren saknade den kunskap som krävs om afasi (Howe et al., 2008). Patienterna 

tyckte även att kommunikationen förstärktes då vårdgivaren visade tillit till deras förmåga 

att kunna uttrycka sig (Nyström, 2009).  

 

Studier visar på att fortsatt stöd till vårdgivarna efter avslutad utbildning kan vara till hjälp 

för vårdpersonalen (Draper et al., 2007; McGilton et al., 2010). Då vårdgivarna hade 

genomgått en utbildning och lärt sig fler strategier uppgav de att det blev lättare att 

kommunicera med patienterna. Vårdgivarna i studien kunde efter en utbildning i 

patientcentrerad kommunikation ge patienten mer tid på sig att svara på frågor vilket ledde 

till att patienterna då kunde svara bättre och mer meningsfullt när de fick mer tid på sig att 

svara (McGilton et al., 2010). Efter utbildning började personalen använda sig av 

kommunikationskort med information om patientens sätt att kommunicera. Detta hjälpte 

framför allt ny vårdgivare att lättare kunna kommunicera med patienten (McGilton et al., 

2010). När vårdgivare är ointresserade och oengagerade, är det troligt att det inte blir 

lyckad kommunikation. När vårdgivare däremot visar intresse kan detta ändra förhållandet 

för kommunikation till att ha kunskap. Ett större i engagemang ger ökad förståelse, både 

hos patienter och hos vårdgivare (Sundin et al., 2002).  

 

I studien uppger vårdgivarna att de ibland fick vara flexibla och byta taktik för att kunna 

förstå patienten bättre. Vårdgivarna i studien fick anpassa vårdstrategin för patientens 

bästa. Då kommunikationen förbättrats och individanpassats minskar också patientens och 

aggressivitet och oro. De menar vidare på att ha kunskaper om patientens 

kommunikationsförmåga eller att kunna be om hjälp från någon som känner patienten 

bättre kan underlätta kommunikationen mellan vårdgivare och patient (McGilton et al., 

2010).  

 

Verbal kommunikation 

 

Småprat  

 

Småprat menar vårdgivaren skapar en behaglig atmosfär när patienten inte vill eller vågar 

kommunicera (Sundin & Johansson, 2003). Vårdgivarna beskriver att en bra atmosfär på 

avdelningen betyder mycket för patienterna. En avslappnad och stöttande atmosfär 

underlättar ömsesidighet mellan vårdgivare och patient och underlättar därför förståelse. 

Vårdgivarna märkte att stämningen höll sig god då patienterna verkade trivas vilket 

främjade även kommunikationen (Hemsley et al., 2001; Sundin & Johansson, 2003; 

Nyström, 2009).  

 

Tonläge 

 

Att prata fort och stark ansågs vara ett hinder för kommunikationen (Hemsley et al., 2001; 

Howe et al., 2008; Nyström, 2009). Vårdgivare anser att det är viktig att svara och ge 

respons på patientens försök att kommunicera, det kan ske med hjälp av anpassad mimik 
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och sättet att tala, rösten tonfall med mera (Sundin et al., 2002). Tonläget, volymen och 

tonen på rösten och kroppsspråket är viktigare för vårdgivaren än talade ord (Sundin et al., 

2003).  

 

Tydlig kommunikation 

 

En konversation med dessa patienter är i bästa fall med bara en person (Nyström, 2009) 

samt att det viktig att tala långsam och använda enkla korta meningar (Hemsley et al.,  

2012; McGilton et al., 2010; Nyström, 2009; Sundin et al., 2002) eftersom det ger 

möjligheter till att träna språk (Nyström, 2009). Det är viktigt att förklarar saker tydligt och 

lyssna mer fokuserat (Nordehn et al., 2006; Sundin et al., 2002) samt att upprepa det 

patienten nyss sagt för att undvika missförstånd i konversation med patienten (McGilton et 

al., 2010). Enligt en studie måste vårdgivaren sitta ansikte mot ansikte, och bara ställa en 

fråga åt gången när man vårdar patienter med afasi. De fungerar oftast bra menar de att 

först ställa en generell fråga så att de kan tänka på det och sen ställa följdfrågor som 

förklarar mer (Sundin et al., 2002).  

 

Patienter med afasi kan behöva hjälp att hålla konversationen till ett ämne (Nordehn et al., 

2006). Som vårdgivare gäller det att försöka hjälpa patienten att få fram orden, att gissa 

vilket ord patienten menar kan vara till hjälp för patienten (Sundin et al., 2002; Nordehn et 

al., 2006). Vårgivarna nämnde även att ta paus och komma tillbaka när kommunikationen 

inte blir lyckad kan vara positiv då det ge patienten tid att uttrycka sina behov. Då menar 

studien att man kan säga till patienten att man inte förstår vad denne säger och att hen 

kommer tillbaka senare för nytt kommunikations försök (Hemsley et al., 2012).  

 

Ja eller nej svar 

 

Enligt studien Hemsley (2001) hade vårdgivarna ett system för att uppfatta patientens Ja 

eller nej svar. Det kunde vara nickningar, ögonblinkningar, fotrörelse. Två strategier 

användes också för att tolka patientens signaler. Ena strategin var att vara lyhörd för 

patientens ansiktsuttryck för lättnad och erkännande. Det andra var att återberätta och ge 

respons i form av ja eller nej till patienten för att visa att man förstått patientens vilja 

korrekt. Men vid ja- eller nej-frågor är det viktigt att vårdgivaren verifierar att denne 

förstått vad patienten svarade (McGilton et al., 2010). Om patienten inte förstod 

vårdgivaren även efter omformulering av frågan var man noga med att lägga till en rörelse 

eller kroppsspråk till sin mening eller i vissa fall använda bilder eller text (Hemsley et al., 

2001). 

 

Ickeverbal kommunikation 

 

Bilder 

 

2 studier anser att bilder underlättade kommunikationen och att patienterna hade lättare 

förstå meningen med det budskap vårdgivaren försökte förmedla (Hemsley et al., 2012; 

Nyström, 2009). Studien Nyström (2009) betonade att skrivna meddelanden och språk i 

form av rörelse och gester gav patienten bättre förståelse av sammanhanget. Stora 

bokstäver på bildkort samt att vårgivaren pekade på saker visade sig kunna vara bra 

verktyg till att kommunicera med patienter som har problem att artikulera ord (Nyström, 

2009) 
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Kroppsspråk 

 

Kroppsspråk beskrivs vara mycket viktigt i flera studier då det gäller att interreagera med 

afasi patienter (Hemsley et al., 2001; Nordehn et al., 2006; Sundin et al., 2000, 2002, 

2003). Eftersom patienten inte alltid kan uttrycka sina behov verbalt behöver vårdgivaren 

kunna kommunicera dem ändå (Nordehn et al., 2006; Sundin et al., 2000, 2002, 2003). 

Enligt en studie kan gester vara ett sätt att kommunicera icke-verbalt (McGilton et al., 

2010). Olika strategier visade sig fungera väl, till exempel tittade vårdgivaren på patienten 

och skötte om patienten och samtidigt försökte kommunicera med patienten och försöka 

läsa av deras kroppsspråk genom ansiktsuttryck, ögonkontakt etc (Hemsley et al., 2001; 

Sundin & Jansson, 2003).  

 

Ögonkontakt 

 

Flera studier tar upp att ögonkontakten är viktig för att kommunicera med patienter med 

afasi (Nordehn et al., 2006; Nyström, 2009; Sundin et al., 2002, 2003). Vårdgivarna tittade 

efter reaktioner hos patientens blick (Sundin et al., 2000, 2002). De letade efter tecken för 

kommunikation och leddes av patientens positiva eller negativa reaktioner. De försökte 

vara mycket sensitiva för patientens uppträdande, attityd samt budskap och vara 

uppmärksam på patientens känslor och dennes strävan av att göra sig förstådd (Sundin et 

al., 2002). I en annan studie berättar vårdpersonal att när patientens ögon inte visade några 

känslor och ögonkontakt inte går att använda i kommunikationen så kände vårdgivarna att 

det blev svårt att kommunicera (Sundin et al., 2000). 

 

Beröring 

 

Flera studier uppgav att beröring förenklade den ickeverbala kommunikationen men också 

ökade förståelse mellan vårdgivare och patienten. De kommunicerade via beröring genom 

fysisk kontakt. Beröring påverkar både vårdgivare och patienten och leder till ökat närhet 

mellan de vilket underlättar vården. Patienten får genom beröring en djupare avslappning, 

tröst och trygghet. Detta gjordes genom till exempel att hålla patientens hand eller att 

smeka patientens kind. Det kan även vara en ickefysisk beröring då patienten visar 

ansiktsuttryck och ögonuttryck som vårdgivare kunde tolka vilket gav viktig information 

om patientens behov och känslor (Sundin et al., 2000, 2001, 2003). Under beröring är det 

viktigt att vårdgivaren är uppmärksam på att undvika att kränka patientens integritet 

(Sundin et al., 2000).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

För att få en så god översikt som möjligt över kunskaperna kring ett problemområde som 

sjuksköterskan kan möta på betonar Fridberg att ett litteraturbaserat arbete är ett verktyg att 

använda sig av. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan användas i en 

litteraturöversikt. Litteraturöversikten har för avsikt att belysa kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienter med afasi till följd av stroke. Genom att studera hinder och 

strategier i kommunikationen kan man ta reda på de faktorer som försvårar 

kommunikationen och därmed kan relevanta insatser göras. Författaren använde sig av vid 

informationsökningen stroke AND aphasia AND communication AND nurse. 

Begränsningar gjordes för att få fram relevanta artiklar vilket till slut gav tolv artiklar. 
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Samma sökord användes för att få en enlighet i sökningen men det var svårt att få fram 

tillräckligt med relevanta artiklar till som skulle besvara syftet. För att få fram tillräckligt 

med relevanta artiklar användes också sökorden nursing care, rehabilitation, relationship 

och stroke patients till. Caregivar var ytterligare ett sökord som gav flera träffar i 

sökningen efter artiklar. De artiklar som hittades med hjälp av sökordet vårdgivare visade 

sig vara relevanta och överförbara till arbetet eftersom sjuksköterskan också ingår i 

kategorin vårdgivare och har nära kontakt och interaktion med patienten.  

 

De valda artiklarna till resultatet för studien tar upp både sjuksköterskans perspektiv på 

kommunikationsvårigheter kopplad till patienter med afasi, samtidigt behandlar vissa 

artiklar också patientens perspektiv. För att hitta tillräckligt antal artiklar valde författaren 

artiklar från år 2000 och framåt. Sedan dess har inte forskning förekommit i större mängd 

vilket gör dessa artiklar fortfarande aktuella.  Manuella sökningar gjordes för att få fram 

flera artiklar inom ämnesområdet, detta resulterade i tre artiklar utöver de tolv redan funna 

vilket sammanlagt ger femton vetenskapliga artiklarna i studien. I enlighet med Forsberg & 

Wengström (2008) utförs en manuell sökning genom att studera referenslistan till redan 

funna artiklar inom ämnesområdet. Dessa referenser söktes i databaser och granskades 

därefter. För att få en god överblick över resultatet sammanställdes artiklarna i en matris.  

Analysen av artiklarna gjordes på ett systematiskt sätt. Det innebär att artiklarnas innehåll 

lästes noggrant av författaren. Sedan sammanfattades artiklarnas budskap och det som var 

relevant för syftet lyftes upp. 

 

Att detta område saknar en omfattande och bred forskning gör att valet av artiklar vid flera 

tillfällen hämtats från samma forskare för att kunna hitta och använda sig av önskad mängd 

artiklar. Exempelvis har i studien använts fyra artiklar av (Sundin et al., 2000, 2001, 2002, 

2003) samt 2 artiklar av (Hemsley et al., 2001, 2012).  Författaren är medveten om att detta 

kan ses som en begränsning och en brist i studien då författaren vill sträva efter att ha så 

bred informationsbas som möjligt. De vetenskapliga originalartiklarna till resultatet har 

granskats av en författare vilken kan ses som en begränsning. Då initial oberoende 

granskning föreslås vid litteraturöversikt.   

 

Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens resultat visar på många olika faktorer som kan bidra till att förbättra 

kommunikationen mellan vårdgivare och patienten med afasi. En stark relation mellan 

vårdgivaren och patienten visade sig i flera studier (Sundin et al., 2001, 2002, 2003) vara 

en betydande faktor. Motsatsen är att vårdgivare och patient inte har den relation som 

krävs och konsekvenserna kan bli negativa, genom att patienten isolerar sig (Johansson et 

al., 2012; Nordehn et al., 2006; Nyström, 2009; Sundin et al., 2001, 2002, 2003). Detta 

visar på att just en stark relation är nödvändig för att undvika isolering. För att möjliggöra 

denna relation krävs det ytterligare faktorer gällande bemötande med patienter med afasi 

och dessa kan handla om; tillit och trygghet, närhet och öppenhet, gemenskap och 

lyhördhet, uppmuntran stöd och respekt.  

 

Flera studier i resultatet tog upp tillit och trygghet som en betydande faktor gällande 

kommunikationen (Andersson & Fridlund 2002; Hemsley et al., 2012; Sundin, et al., 2000, 

2001, 2002 & Nyström, 2009). Det kan verka självklart att en god relation är uppbyggd av 

tillit och trygghet men en som drabbats av afasi kan ha svårt att ta till sig en ny relation då 

patienten kan känna sig vilse och skräckslagen. Därför är det extra viktig för vårdgivaren 

att förmedla tillit och trygghet till patienten (Nyström, 2009). För att kunna skapa en tillit 
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och trygghet för patienten krävdes det både närhet, öppenhet och lyhördhet från 

vårdgivarens sida, detta belyste studierna (Sundin et al., 2000, 2001, 2002; Nyström, 

2009).  

 

Resultatet belyste att respekten för patienten var en gemensam faktor för god vård och 

benämndes i majoriteten av studierna (McGilton et al., 2010; Nordehn et al., 2006; 

Nyström, 2009; Sundin et al., 2000, 2001, 2003). Respekt är ett brett begrepp och kan 

tolkas olika men respekt mellan dessa patienter menar flera av studierna på att det handlar 

om att vårdgivaren placerar sig själv på samma nivå som patienten och inte över henne 

eller honom eftersom detta skulle uppfattas som att vara överlägsen patienten (Sundin & 

Johansson, 2003). Respekt förklaras också i studierna som att se patienten som en individ 

och en grupp patienter (Howe et al., 2008; Sundin et al., 2002, 2003). I flera studier 

framgår det att vårdpersonalen är medveten om vikten av att visa patienten respekt på ett 

professionellt plan men det är anmärkningsvärt att vårdpersonalen brister i detta vilket 

framkommer i samma studier (McGilton et al., 2010; Nordehn et al., 2006; Nyström, 2009; 

Sundin et al., 2000, 2001, 2003). Brist på respekt hos vårdpersonalen kunde enligt 

patienterna att inte behandlas som jämlika personer (Nordehn et al., 2006; Nyström, 2009) 

och när vårgivaren pratade över huvud på de och inte till de (Nyström, 2009).  

 

Det framkom i resultatet att flera studier enades om att miljöfaktorer också har en 

betydande roll i kommunikationen med patienter med afasi (Jansson & Norberg, 2002; 

Nyström, 2009; Hemsley et al., 2001; Sundin et al., 2000, 2002, 2003). Detta visar på att 

det krävs mer än bara ett professionellt förhållningssätt från vårdgivarens sida. Studierna 

menar på att miljön patienten befinner sig är minst lika viktig som de sociala och övriga 

faktorer för god vård (Jansson & Norberg, 2002; Nyström, 2009; Hemsley et al., 2001; 

Sundin et al., 2000, 2002, 2003). Författaren har förståelse för att en god omvårdnadsmiljö 

är avgörande för att kunna bedriva god vård, en störande miljö med mycket oväsen kan 

vara stressande för vem som helst och lägg därtill där till en patient med afasi så för man 

en förståelse för hur detta kan påverka kommunikationen. Detta tas upp i studierna 

Nyström (2009) & Sundin (2002).  

 

Alla vi kanske känner igen att då det är mycket folk i omgivningen, som till exempel under 

rusningstrafik kan det vara svårt att föra en konversation utan att bli störd av oljud. Detta 

fenomen är inget unik för dessa situationer utan gäller i allra högsta grad inom 

vårdsituationen. I studierna Andersson & Fridlund (2002); Howe (2008) & Nyström (2009) 

tas detta upp som ett problem för patienterna, att då det var mycket folk i omgivningen 

blev det svårt för patienterna att kunna följa med i konversationen. Detta ledde till en 

försämrad kommunikation menar studien Sundin (2002).  

 

För att skapa en avslappnad miljö, vilket visat sig leda till god kommunikation krävs det 

ytterligare faktorer. En utav dessa faktorer var att vårdgivaren tog sig tid för patienten, en 

annan var att vårdgivaren inte ska stressa patienten, detta för att minimera patientens 

stressnivå (Hemsley et al., 2001, 2012; Howe et al., 2008; Nyström, 2009; Sundin et al., 

2002, 2003). Studien Sundin & Johansson (2003) menar att det är viktig med tystnad när 

patienten försöker kommunicera. Författaren tycker att detta låter självkart, det är 

irriterande att bli avbruten då man talar och det måste kännas ännu frustrerande när man 

har nedsatt förmåga att uttrycka sig verbalt. Och frustration är någonting som Johansson, 

(2012) tar upp och de drar slutsatsen och deras studier visar att oförmågan gör att det är 

svårt att uttrycka sina känslor och tankar. Hemsley (2001, 2012) talar också om ämnet 
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frustration, de säger att patientens frustration kan sprida sig till vårdgivaren genom att 

vårdgivaren har svårt att tolka vad patienten försöker uttrycka.   

 

För att underlätta patientens frustration så krävs det olika strategier. En strategi var att då 

patienten kände frustration, avlägsnade sjuksköterskan sig en kort stund från situationen. 

Draper (2007), Hemsley (2012) & Nyström (2009) skriver om ett annat sätt att bemöta 

patienten då denne känner sig frustrerad. Strategin går ut på att fortsätter kommunicera 

med patienten även om denna inte kan ge svar på tal. Författaren tycker att den första 

nämnda strategin verkar mest rimlig att använda sig av därför att den ger patienten tid och 

utrymme och en chans att lugna ner sig till skillnad från Nyströms (2009) strategi, då 

patienten möjligtvis kan känna sig frustrerad då denne inte kan svara på tal.  

 

Alternativa behandlingsmetoder så som närvaro av en hund har enligt studierna (Howe et 

al., 2008; Lafrance et al., 2007 & Mcauley, 2006) visat sig vara effektiv för 

kommunikationen med personer med afasi. Lafrance (2007) belyste att det visade sig att 

personerna ökade deras verbala och icke-verbala beteenden. Personerna kände en känsla av 

gladhet och välbefinnande i hundens närvaro. Författaren tycker att alternativa metoder likt 

denna är intressanta då det idag finns relativt lite vetenskaplig forskning inom detta 

område, men den forskning som har gjort har visa sig ge goda resultat.  

 

Något som visat sig vara genomgående i litteraturstudien är det man skulle sammanfatta 

med rubriken icke verbal kommunikation. Kommunikationsverktyg såsom användandet av 

bilder, tydligt kroppsspråk, ögonkontakt och beröring är enligt mer än hälften av studierna 

(åtta av femton) något som kan förbättra kommunikationen i bemötande med patienter med 

afasi. Exempel på då kroppsspråk, som är en del av ickeverbal kommunikationen ger 

positiv effekt på patientens kommunikationsförmåga är då vårdgivaren är tydlig med sina 

gester så att den icke verbala kommunikationen stärks (Hemsley et al., 2001; McGilton et 

al., 2010 & Sundin & Jansson, 2003).  

 

Även om trenden i studierna visar på att icke verbalkommunikation är ett viktigt 

kommunikationsverktyg så bör betydelsen av den verbala kommunikationen inte 

underskattas. Studierna tar upp vikten av att hålla en lugn och mjuk samtalston (Hemsley 

et al., 2001; Howe et al., 2008; Nyström, 2009 & Sundin et al., 2002, 2003) och att 

använda enkla korta meningar Hemsley et al., 2012; McGilton et al., 2010; Nyström, 2009 

& Sundin et al., 2002). Denna strategi uppmuntras också indirekt av studierna Hemsley et 

al., 2001; Howe et al., 2008 & Nyström, (2009) som pratar om att då vårdgivaren talade 

fort och starkt, utgjorde detta ett hinder för kommunikationen, vilket betyder att motsatsen, 

det vill säga att prata lugnt och mjukt är att föredra.  

 

Författaren har tidigare kommit i kontakt med ett antal patienter med afasi, detta i samband 

med sin praktik. Författaren noterade då att patienter med afasi inte alltid lyckas förmedla 

ja och nej på ett adekvat sätt. Patienterna blandar ibland ihop uttrycken, ett ja kan betyda 

nej och ett nej kan betyda ett ja. McGilton (2010) belyser denna problematik och pekar på 

att det är för vårdgivaren viktig att han/hon bekräftar för patienten att denne förstått 

innebörden i patientens svar.  

 

Tidigare nämnda faktorer och strategier som är tänkta att underlätta kommunikationen med 

patienter med afasi till följd av stroke sammanfaller alla under kategorin: kunskap om 

afasi. Att brista i kunskap angående afasi är en faktor som på allvar försvårar 

kommunikationen. Eftersom kunskap om afasi innefattar samtliga nämnda huvudrubriker i 
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litteraturstudien (bemötande, kommunikationsstrategier, verbal kommunikation och icke 

verbalkommunikation) är kunskap om afasi en sammanfattande titel för samtliga rubriker 

och därför blir titeln således mycket viktig för litteraturstudien.  

 

Att som vårdgivare brista i kunskap om afasi har för patienten negativa effekter. 

Konsekvensen för patienter som blir behandlade av vårdgivare med liten eller bristande 

kunskap om afasi blir att kommunikationen mellan dem försämras (Howe et al., 2008). 

 

Slutsats 

 

Sammanfattningsvis visar det sig att miljöfaktorer såsom en avslappnad miljö där 

störningsmoment som ljud och buller från omgivningen kan avlägsnas leder till en mycket 

bättre vårdmiljö vilket i sin tur öppnar upp kommunikationen. Tid och tid till patienten var 

en stor faktor till ökad trivsel och förbättrad kommunikation. Med mer tid till patienten 

avtog stressen markant hos vårdgivarna vilket också bidrog till att patienten kunde finna ett 

välbefinnande. Också närhet och öppenhet visade sig vara en nyckel till att bygga en 

relation mellan vårdgivare och patient. Att ha ett gott bemötande där man visar patienten 

respekt och inger tillit & trygghet och får patienten att själv öppna sig i gemenskap. 

Sjuksköterskan behövde ständigt vara lyhörd för signaler och använda sig av sin kunskap 

om afasi för att kunna tillföra patienten det uppmuntran och stöd den behöver. Flera olika 

strategier användes för att komma närmare patienten, exempelvis genom kroppsspråk, 

ögonkontakt, humör och beröring. Även närvaro av en hund hade en tydlig positiv 

inverkan på patienten.  

 

Fortsatta studier 

 

Det var svårt att finna relevant material med de valda sökorden vilket betyder att vidare 

forskning behovs angående kommunikation mellan vårdgivare och patienter med afasi. 

Flera artiklar tar upp den ensamhet och isolering patienten upplever då denne genomgår en 

identitetsförändring till följd av afasi. Detta område kräver mer omfattande forskning för 

att på ett djupare plan kunna förstå och försöka förklara den ensamhet och isolering 

patienten upplever. Forskning behövs för att kunna utveckla hjälpmedel för 

kommunikation riktade mot patienter med afasi samt hur sjuksköterskan ska använda dessa 

hjälpmedel kan användas i praktiken. 
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Bilaga I: Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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Bilaga II 
 

 

Art 

 

Nr 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

1 Andersson, S. & 

Fridlund, B.  

2002 

 

Sverige 

 

 

The aphasic 

person’s views of 

the encounter with 

other people: a 

grounded theory 

analysis 

Syftet med denna studie var 

att skapa en teoretisk 

modell, om hur personer 

med afasi upplever mötet 

med andra människor, 

utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. 

 

   

  

12 deltagare, med 

expressiv afasi 

intervjuades, i ca 1 timme. 

Detta genomfördes hemma 

hos deltagarna och tog 

form av 5 förbestämda 

öppna frågor. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades ordagrant.  

n=12 

(0) 

Patienterna tydde på att  

emotionellt stöd fick de att ha bättre  

självkänsla. Vidare tyckte patienterna  

att de upplevde det svårt att  

konversera med mycket folk i  

omgivningen. De upplevde det även  

svårt att konversera med personer som  

de inte hade någon relation till. 

K 

Grad: 

II 

2 Draper  B., 

Bowring G., 

Thompson C., 

Van H. J., 

Conroy P., 

Thompson J. 

2007 

Australien 

Stress in 

caregivers of 

aphasic stroke 

patients: 

a randomized 

controlled trial 

Att undersöka om ett 

interventionsprogram för 

vård av patienter med afasi 

förbättrade 

kommunikationen mellan 

vårdgivare och patienter 

samt påverkan på stress hos 

vårdgivaren. 

Baserad på frågeformulär 

ifyllda av vårdgivarna efter 

genom gången utbildning. 

Jämfört med en 

kontrollgrupp som 

genomgick 

interventionsprogrammet 

tre månader senare.  

N=31 

(8) 

 

Studien visade inga signifikanta 

skillnader på antalet  

använda 

kommunikationsstrategier  

men den visade en minskad 

stress  

hos vårdgivaren.  

RCT 

II 

3 Manuell 

sökning  

Hemsley, B., 

Sigafoos, J., 

Balandin, S., 

Forbes, R., 

Nursing the patient 

with severe 

communicaton 

impairment 

Utforska sjuksköterskors 

uppfattningsförmåga vid 

kommunikation med 

patienter med svåra 

kommunikationsnedsättning

ar 

Sjuksköterskor på fyra 

olika sjukhus berättade hur 

de upplevde 

kommunikationen med 

patienter med 

kommunikationssvårighete

n=20 

(0) 

Tålamod lugn och tyst miljö 

tyckte sjuksköterskorna var 

viktigt då det gällde att skapa 

bra kommunikation. Att vara 

skicklig i att tolka patientens 

ansiktsuttryck, ögon och 

K 

Grad: 

I 
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Taylor, C., 

Green, V., A. & 

Parmenter, T. 

(2001) 

 

Australien 

 r och vilka faktorer som 

förbättrade/försämrade 

denna. Intervjuerna, som 

var av kvantitativ 

deskriptiv metod, pågick i 

snitt 90 minuter. 

Intervjuerna 

transkriberades. 

kroppsspråk, kunde påverka 

kommunikationen positivt. 

Stress och brist på tid med 

patienten upplevdes 

frustrerande och försvårade 

kommunikationen ansåg 

sjuksköterskorna. Att få 

information från anhöriga 

angående patientens 

kommunikationsförmåga 

upplevdes som ett gott 

hjälpmedel då det underlättade 

då det handlade om att 

förebygga missförstånd mellan 

sjuksköterska och patient.  

 

4 Hemsley, B., 

Balandin, S. & 

Worrall, L. 2012  

 

Australien 

 

Nursing the patient 

with complex 

communication 

needs: time as a 

barrier and a 

facilitator to 

successful 

communication in 

hospital 

Undersöka sjuksköterskors 

uppfattning om ”tid” som ett 

hinder eller hjälpmedel för 

en effektiv kommunikation 

vid interaktion med 

patienter med komplexa 

kommunikationsbehov. 

Sjuksköterskor från två 

olika sjukhus intervjuades 

angående sina erfarenheter 

av att kommunicera med 

patienter som hade någon 

form av 

kommunikationssvårighete

r. Intervjun pågick mellan 

20-45 minuter. 

Kompletterande intervjuer 

genomfördes vid behov. 

Intervjuerna 

transkriberades därefter 

ordagrant.  

 

n=15 

(0) 

Drygt 50 procent av 

sjuksköterskorna ansåg att den 

tid som spenderades med 

patienterna var en stark faktor 

för kommunikationen.  

 

K 

Grad: 

II 
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5 

 

 

Manuell 

sökning 

Howe, T., 

Worrall, L. & 

Hickson, L. 

(2008) 

 

Australien 

 

 

 

 

 

 

 

Interviews with 

people with 

aphasia: 

Environmental 

factors that 

influence their 

community 

participation 

Syftet var att undersöka hur  

omgivningsfaktorer 

påverkar delaktigheten.  

 

Kvalitativ metod, semi-

strukturerade 

djupintervjuer.  

Det var 25 vuxna deltagare 

med afasi efter stroke. 

Intervjuerna varade mellan 

75-235 minuter och 

spelades in och sedan 

transkriberades ordagrant.  

 

 

n=25 

(0) 

Studien visade att det som 

hindrade god kommunikation 

var bl.a. att man inte 

inkluderade deltagarna i 

samtalen, pratade snabbt och 

otydligt, stressade deltagarna 

genom att ej ge dem den tid de 

behövde och att inte riktigt 

lyssna till vad dem hade att 

säga. Andra sätt att agera som 

försämrade kommunikationen 

kunde vara att dumförklara 

patienten, behandla dem som 

om dem vore småttingar och att 

brista i kunskap om afasi och 

att skapa en alltför rörig 

omgivning och att ljudnivån var 

alldeles för hög. Det som 

tvärtom visade sig gynna 

kommunikationen var att tala 

tydligt och långsamt, visa på ett 

gott tålamod och ett respektfullt 

bemötande. att agera 

bekymmerslöst och rogivande 

och involvera 

familjemedlemmar och i vissa 

fall även husdjur såsom hundar. 

 

 

 

K 

Grad: 

II 
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6 Johansson, M., 

Carlsson, M. & 

Sonnander, K. 

(2012) 

 

Sverige 

 

Communication 

difficulties and the 

use of 

communication 

strategies: from the 

perspective of 

individuals with 

aphasia 

Undersöka hur personer 

med afasi upplevde det att 

konversera, hur de 

hanterade 

kommunikationssvårigheter 

och hur de upplevde sin och 

konversationspartnerns 

användning av 

kommunikationsstrategier 

 

Personer med afasi deltog i 

semi-strukturerade 

intervjuer som spelades in 

för att fånga både den 

verbala och icke-verbala 

kommunikationen hos 

deltagarna. Intervjuerna 

varade mellan 50-145 

minuter och 

transkriberades ordagrant. 

Dessutom noterades den 

icke-verbala 

kommunikationen i 

transkriberingen.  

n=11 

(0) 

Saker som underlättar 

kommunikation var; gester 

hjälper i lagom dos, anpassat 

och tydligt tal, bemötande och 

kunskap om afasi, en 

avslappnad miljö, allmän, 

trygghetskänsla t.ex. bra 

relation, med den man pratar 

med, inte för, mycket folk i 

samtalet samtidigt, fysisk 

kondition och mentalt, tillstånd 

påverkar förmågan att, 

kommunicera. 

K 

Grad: 

II 

7 LaFrance, L., 

Garcia, L., J. & 

Labreche, J.  

(2006) 

 

Kanada 

 

The effect of a 

therapy dog on the 

communication 

skills of an adult 

with aphasia 

Undersöka effekten av den 

verbala och icke-verbala 

kommunikationsförmågan, 

hos en enskild deltagare 

med afasi,  

i sociala situationer, vid 

närvaro av en hund 

och hundförare under 

promenader tillbaka till 

avdelningen. 

 

 

Singel case studie.  

Datainsamling 

genomfördes genom att 

observera deltagarens 

interaktion med patienter, 

personal eller 

förbipasserande när 

deltagaren förflyttade sig 

tillbaka till avdelningen 

efter terapin antingen med 

hjälp av vaktmästaren, 

hundföraren (utan hund) 

och hundföraren med 

hunden.  

n=1 

(0) 

Studien kom fram till att 

närvaro av en terapihund kan 

förbättra både verbal- och 

ickeverbal kommunikations.  

P 

III 
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8 Manuell 

sökning  

Macauley, B., L.  

2006  

USA 

 

Animal-assisted 

therapy for persons 

with aphasia: A 

pilot study 

Syftet med denna studie var 

att undersöka effekterna av 

talspråket vid djurassisterad 

terapi (AAT) för personer 

med afasi. 

 

 

 

3 deltagare gick i talträning 

med (AAT) i 8 veckor 

under 30 minuter. 

Deltagarna fyllde i en 

enkät som skattade deras 

motivation och inställning 

till terapin. Western 

Aphasia Battery (WAB), 

ett mätinstrument för 

språkfunktionen användes. 

Både WAB och enkäterna 

fylldes i före, under, och 

efter de olika terapierna.  

n=3  

(0) 

Terapin med AAT förbättrade 

språkfunktionen. AAT ansågs 

vara mer effektiv för personer 

med afasi.  Terapin med AAT 

ökade deltagarnas motivation 

och intresse.  

 

P,K 

 

Grad: 

II 

9 McGilton K, 

Sorin-Peters R, 

Sidani S, Rochon 

E, Boscart V, 

Fox M. (2010). 

Kanada 

Focus on 

communication: 

increasing the 

opportunity for 

successful staff-

patient interactions 

Att undersöka om en 

utbildning om 

patientcentrerad 

kommunikation kund 

förbättra kommunikationen 

mellan patient och 

vårdgivare.  

Genom observation, 

frågeformulär och 

gruppdiskussioner med 

vårdgivarna.  

N=27 

(0) 

Efter utbildningen ansåg både 

vårdpersonal och patienter att 

kommunikationen förbättrats 

med statistiskt visades ingen 

skillnad på kunskap, attityd och 

kommunikation bland 

personalen 

P 

II 
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10 Nordehn, G., 

Meredith, A. & 

Bye, L.  

(2006) 

 

USA 

A Preliminary 

Investigation of 

Barriers to  

Achieving Patient-

Centered  

Communication 

with Patients Who 

Have  

Stroke-Related 

Communication 

Disorders 

Belysa innehållet i 

patientcentrerad 

kommunikation samt att 

berätta om erfarenheter av 

mötet med vårdpersonalen.  

Kartläggnings studie. Flera 

mätinstrument som hade 

fokus på patientcentrerad 

kommunikation användes 

för att utförma frågor till 

fokusgruppen. 

Vidieoinspelade intervjuer 

användes. Till 

fokusgruppen valdes 7 

deltagare som haft stroke 

och 2 som var 

familjemedlemar. 

Stödgruppen hade 9 

deltagare i ålder 40-75 som 

träffades varje månad. I 

denna grupp hade 

deltagarna från mild till 

svår afasi. 

n=9 

(0) 

Det framkom att det var vikitig 

för personer med 

kommunikationshinder efter 

stroke att henadlas med respekt 

och ge de tillräckligt med tid att 

kommunicera samt att vara 

öppen för olika strategier att 

kommunucera på.  

K 

Grad: 

I 

11 Nyström, M. 

(2009) 

 

Sverige  

 

 

Professional 

aphasia care 

trusting the 

patient’s 

competence while 

facing existential 

issues 

Studera fenomenet kring 

professionell afasivård 

utifrån patienters perspektiv 

kunna tillgodogöra sig 

expert-kunskap om 

talterapi. 

Intervjubaserad 

fenomenologisk metod 

med 9 deltagare som hade 

expressiv och impressiv 

afasi. Öppna, djupgående 

frågor tillämpades i 

intervjuerna och även 

dagböcker, två biografier 

och andra texter utgjorde 

data för studien. 

Deltagarna ombads dela 

med sig av sina 

erfarenheter av 

n=9 

(0) 

Att skapa en lugn miljö, max ett 

par personer åt gången deltog i 

konversationen kunde hjälpa 

patienten till att bättre kunna ta 

in information. Viktigt, (som 

alltid inom vårdande yrken) 

visade sig förmågan att ständigt 

vara lyhörd och bemöta 

patienten med ett uppriktigt och 

gediget bemötande.  

K 

Grad: 

II 
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professionell vård.  

12 Sundin, K., 

Jansson, L. & 

Norberg, A. 

(2000) 

 

Sverige  

Communicating 

with people with 

stroke and aphasia: 

understanding 

through sensation 

without words 

Beskriva betydelsen av att 

kommunicera med patienter 

som hade stroke och afasi. 

De deltagande 

vårdpersonalens berättelser 

lyftes fram angående vad 

som var svårt respektive lätt 

i kommunikationen med en 

afasipatient samt hur de 

förstod och hur de blev 

förstådda av patienterna. 

 

Intervjubaserad 

fenomenologisk-

hermeneutisk metod. 

Sjuksköterskor berättelser 

om sina erfarenheter från 

olika situationer med 

patienter med afasi. 

Sjuksköterskor som 

intervjuades i studien var 

mycket duktiga på att 

kommunicera med stroke-

afasi patienter. 

Intervjuerna, varade i 30-

60 minuter, spelades in och 

transkriberades därefter 

ordagrant. 

n=10 

(0) 

Sjuksköterskor ansåg att  

kommunikationen var svår, men viktig.  

För att gynna en god kommunikation  

pratade de i termer som tillit, närhet,  

trygghet, beröring, kroppsspråk och  

ögonkontakten. Patienten skulle  

bemötas som en unik, jämlik och som  

en värdig människa. Sjuksköterskorna  

visade patienten att de hade tid och  

skapade en lugn och avslappnad miljö  

så att patienten fick utrymme för att 

kommunicera.  
  
 

K 

Grad: 

II 

 

13 Sundin, K., 

Norberg, A. & 

Jansson, L.  

(2001) 

Sverige  

The meaning of 

skilled care 

providers´ 

relationships with 

stroke and aphasia 

patients 

Beskriva betydelsen av 

sjuksköterskornas 

erfarenhet av vårdrelationen 

med patienter med stroke 

och afasi.  

Intervjubaserad 

fenomenologisk-

hermeneutisk metod där 

Sjuksköterskor på en 

rehabiliteringsavdelning 

delgav sitt perspektiv om 

sig själva som 

sjuksköterskor, sitt arbete 

och uppfattning om 

personer med stroke och 

afasi. Intervjuerna, varade i 

30-60 minuter, spelades in 

och transkriberades 

därefter ordagrant. 

n=5 

(0) 

En icke-verbal kommunikation var  

viktig för att kunna skapa en god  

relation vilket fick patienten att känna  

sig bekväm och därmed våga uttrycka  

sina behov och önskningar. Att skapa  

förtroende och tillit hos patienten  

utgjorde grunden för en bra relation  

och integritet, självständighet och  

säkerhet gynnades. Vidare fann man i  

resultatet att närhet och lyhördhet  

var två viktiga faktorer som  

underlättade kommunikationen.  

Humor visade sig ha en positiv  

inverkan.  

K 

Grad: 

II 
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14 Sundin, K., 

Jansson, L. & 

Norberg, A. 

(2002) 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

Understanding 

between care 

providers and 

patients with 

stroke and aphasia: 

a 

phenomenological 

hermeneutic 

inquiry 

Beskriva betydelsen av 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att förstå 

patienter med afasi efter 

stroke i kommunikationen 

En fenomenologisk – 

hermeneutisk metod.  

Detlagarna var 3 patienter 

med afasi och stroke  
samt 5 vårdgivare. 

Vårdgivarna filmades 

tillsammans med de 

deltagande patienterna (en 

åt gången) medan de 

konverserade om olika 

bilder. Intervjuerna varade 

i 50 till 70 minuter och 

genomfördes efter 

filminspelningarna. 

Vårdgivarna fick frågor 

om deras samt patienternas 

erfarenheter, handlingar, 

känslor, tankar och 

intensioner. Intervjuerna 

transkriberades därefter 

ordagrant. 

n=11 

(0) 

Vårdpersonalen använde sig av  

dessa olika strategier som underlättade  

kommunikationen; ge patienten tid,  

ha tålamod, ställa en fråga i taget.  

Lyhördhet och medvetenhet om  

vad patienten känner vägled personalen 

att förstå patienten och att bli förstådd  

av patienten. Uppmuntran och humor  

skapade en avslappnad klimat mellan  

vårdgivaren och patienten. Ha kunskap  

om afasi och dess konsekvenser var en  

förutsättning för att möjliggöra en god 

kommunikation.  

 

 

 

 

 

 

 

K 

Grad: 

I 

 

15 Sundin, K.. & 

Jansson, L. 

(2003) 

 

Sverige 

 

Understanding and 

being understood’ 

as a creative caring 

phenomenon – in 

care of patients 

with stroke and 

aphasia 

Belysa betydelsen av att 

förstå och att göra sig 

förstådd i vården av en 

patient med afasi efter 

stroke. 

 

En fenomenologisk – 

hermeneutisk metod.  

Fem vårdgivare som var 

duktiga på att 

kommunicera med 

patienter med 

kommunikationssvårighete

r videoinspelades 

tillsammans med tre 

patienter med afasi efter 

n=8 

(0) 

Kroppsspråk och ögonkontakt 

ger signaler av betydelser och 

skapade en känsla av lugn, 

säkerhet och välbefinnande.  

K 

Grad: 

I 
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stroke, under morgon 

omvårdnaden. Vårdgivarna 

intervjuades sedan efter 

videoinspelningarna där de 

berättade om sina 

erfarenheter av att 

kommunicera med dessa 

patienter. Filminspelning 

var mellan 15-25 minuters. 

Intervjuerna 

transkriberades därefter 

ordagrant.  

 

 

 

 

 


