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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Afasi är en av de vanligaste komplikationer efter stroke där brutits alla 

typer av talaktivitet. Kommunikation genom språk kan hindras av afasi, en 

förvärvad språk feltolkning. Sjuksköterskans uppgift är att till stor del 

stödja patientens livskvalitet och öka hens trivsel och välbefinnande. 

Syfte: Att belysa patientens upplevelse med afasi efter stroke 

Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes av elva vetenskapliga artiklar från 

databaserna CINAHL och PubMed där ett induktivt förhållningssätt 

tillämpas vid analysprocessen. 

Resultat: Innehållsanalysen av de 11 vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra 

huvudkategorier och tre underkategorier:  kommunikationssvårigheter, 

förlust av vardagliga sysselsättningar, förändring av självbild och identitet, 

känslopåverkan. De valda underkategorierna är bristande förståelsen, social 

delaktighet, frustration, ångest och ensamhet. 

Diskussion: Frustration och ensamhet vanliga känslor hos personer med afasi. Patienter 

med afasi känner sig inte som samma personer längre på grund av sin 

sjukdom. Självbilden och självförtroende sänks. Sjuksköterskan bör vara 

medveten om patienter med afasi upplever utanförskap, och sträva efter att 

bekräfta och skapa förståelse hos patient. 

Nyckelord: afasi, kommunikation, livskvalitet, omvårdnad, patienter, stroke, stress, 

vardag, välbefinnande. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Aphasia is one of the most common complications after stroke, breaking 

all kinds of speech activity. Communication through language can be 

hindered by aphasia, an acquired language misinterpretation. The Nurse's 

task is to largely support the patient's quality of life and increase his well-

being and well-being. 

Aim: To illuminate the patient's experience with aphasia after stroke 

Method: A systematic literature study was made of eleven scientific articles from 

the databases CINAHL and PubMed, where an inductive approach was 

applied in the analysis process 

Results: The content analysis of the 11 scientific articles resulted in four main 

categories and three subcategories: communication difficulties, loss of 

everyday employment, change in self-image and identity, emotional 

impact. The chosen subcategories are lack of understanding, social 

participation, frustration, anxiety and loneliness. 

Discussion: Frustration and loneliness are common feelings in people with aphasia. 

Patients with aphasia do not feel like the same people anymore due to 

their illness. Self-image and self-confidence are reduced. The nurse 

should be aware of patients with aphasia experiencing exclusion, and 

strive to confirm and create understanding of the patient. 

Keywords: aphasia, communication, daily life, nursing, patients, quality of life, stress, 

stroke, wellbeing. 
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1 Inledning 

Varje 17:e minut drabbas någon i Sverige av en stroke (Socialstyrelsen, 2015). Stroke är den 

mest kostnadskrävande kroppsliga sjukdomen i Sverige. I Sverige insjuknade 2015 cirka 28 

000 personer i stroke. Medelåldern för insjuknande i stroke är 74 år för män och 79 år för 

kvinnor, 25 procent dör inom 28 dagar efter insjuknandet.  

Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska (kroppsliga) 

sjukvården och beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor per år (Strokeförbundet, 2017). 

Chanserna att påverkas av funktionella nedsättningar i olika grader under resten av livet eller 

t.o.m. dö är mycket stora. Inom klinisk verksamhet samt i vardagliga livet har vi träffat 

individer som drabbats av afasi till följd av stroke. Vårt intresse väcktes över att hitta mer 

fakta och kunskap om personer som drabbats av afasi. Att studera patientens upplevelse med 

afasi påverkan kan vara betydelsefullt för att förhindra vårdlidande hos patienter med afasi, 

där kommunikationen är en svårighet. Även bidrar till att vårdpersonal stressar mindre och 

blir mer säker i kommunikationen med afasi patienter. Förståelsen för patientens upplevelse 

av afasi ger sjuksköterskan mer kunskap och möjligheter att söka nya sätt, metoder och 

arbetsformer som leder till god omvårdnad. Det kan i sin tur underlätta en persons återkomst i 

samhället. 

 

2 Bakgrund 

Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning och är en av våra största 

folksjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). Hjärninfarkt beror på att en del av hjärnan har 

minskad eller upphörd blodcirkulation vilken leder till syrebrist i de drabbade området och 

vävnaden dör som följd (Lindgren, 2014). Detta orsakas av en eller flera blodproppar. 

Hjärnblödning orsakas av en blödning inne i hjärnvävnaden. Stroke kan även orsakas av en 

blödning mellan hjärnhinnorna detta leder till syrebrist som leder till att hjärncellerna dör i de 

drabbade områdena. De flesta orsakerna till stroke är välkända och påverkbara (Lei, Wu, Liu 

& Chen, 2014). Högt blodtryck är en påverkbar riskfaktor som orsakar stroke. Rökning, 

alkohol, fysisk inaktivitet samt ohälsosam livsstil är riskfaktorer som leder till biologiska 

riskfaktorer som övervikt, högt blodtryck, diabetes mellitus och blodfettsrubbning (Lei et al., 

2014). Stroke är en av de främsta orsakerna till sjuklighet och långvarig sjukdom över hela 

världen (Roger, Go, Lloyd-Jones, Adams, Berry & Brown, 2011). Internationellt sett är stroke 

den största orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till död. I världen lever cirka 



 
 2 (33) 

 

250 miljoner människor med funktionsnedsättningar. Beroende på skadans lokalisering i 

hjärnan kan det förekomma olika funktionsnedsättningar: fysiska och kognitiva, synliga och 

osynliga (Strokeförbundet, 2017). Fysiska synliga funktionsnedsättningar: halvsidig 

förlamning/nedsättning, muskelsvaghet i armar och ben kommunikation - afasi, svårigheter 

med att äta och dricka (dysfagi) är vanligaste symtom vid stroke (Mosley, Nicol, Donnan, 

Thrift & Dewey, 2014). Dolda funktionsnedsättningar trötthet, minne, 

uppmärksamhet/koncentration, nedsatt simultankapacitet, allt tar lång tid, depression, 

balanssvårigheter, neglect, yrsel, humörsvängningar, affektlabilitet, brist på initiativförmåga, 

brist på sjukdomsinsikt och epilepsi. Sociala konsekvenser kan också uppstå. Konsekvenserna 

efter stroke kan variera från person till person. En är depression som är den näst största 

orsaken till handikapp i världen. Kompliceras stroke av depression är det dubbelt 

invalidiserande, det är en vanlig och allvarlig psykiatrisk komplikation av stroke (Mitchell, 

2016). Orsaken kan vara delvis en följd av den fysiska hjärnskadan och delvis av den 

förändrade situationen. Post-stroke depression försenar effekterna av terapi och saktar ner 

återhämtningsprocessen på grund av patientens avgång från rehabilitering och brist på vilja 

och motivation för att återfå fysiskt hälsotillstånd. Depression försenar vidare väsentligen 

patientens anpassning till den nya livssituationen efter stroke. Deprimerade patienter har ett 

underskott i vardagliga aktiviteter, ett sämre funktionellt resultat, betydande kognitiva 

underskott och ökad mortalitet.  

 

Afasi 

Afasi är en av de vanligaste komplikationer efter stroke (Carlsson, 2009). Afasi är en störning 

av språkförmågan som beror på en hjärnskada (Art, 2012). Vid afasi delar man upp 

språkförmågan i en expressiv och en impressiv komponent. Den expressiva förmågan är 

förmågan att själv använda språket, d.v.s. att tala och att skriva. Den impressiva förmågan är 

förmågan att förstå språk, d.v.s. att förstå tal och att läsa. Förekomsten hos afasi patienter som 

med bara expressiva eller bara impressiva svårigheter är sällsynt. Vanligast är att patienter 

med afasi har svårigheter i både att tala, att förstå tal, att läsa och att skriva (Ericson & 

Ericson, 2012). Afasi skiljer sig från person till person. En person kan ha svårt med alla 

språkliga funktioner, medan en annan kan ha vissa svårigheter. Traditionellt kategoriseras 

afasi som en uttrycklig (Broca) eller en mottaglig (Wernicke) afasi.  Brocas afasi (motorisk 

afasi) betyder att patienten har kvar språkförståelse men har svårighet att uttrycka ord och 

meningar. Patienten kan vanligen finna rätt ord men orden kommer långsamt och i 
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telegramform. Wernickes afasi (sensorisk afasi) betyder bristande språkförståelse och 

svårighet att "tala rätt". Talet flyter lättsamt och obehindrat men består av felaktiga ord, 

nybildade ord i en s.k. "blandad ordsallad". Störningen innebär även bristande förmåga att 

tolka och förstå det som sägs och skrivs. Även om personen saknar den kommunikativa 

förmågan att framföra detta finns ändå intellektet kvar. Språksvårigheter vid afasi uppträder 

på olika sätt och beror på vilken del av hjärnan som är skadad, då skador på olika språkcenter 

ger olika typer av afasi (Hillis, 2007). 

 

Kommunikation  

Ordet kommunikation kommer från det latinska communicare, som betyder göra något 

gemensamt, ha förbindelse med eller göra någon annan delaktig i något (Fossum, 2007). 

Kommunikation är ett utbyte av tecken mellan två̊ eller flera personer (Eide, & Eide, 2009). 

Kommunikation kan delas i verbal och icke verbal kommunikation. Verbal kommunikation 

sker via talade språket. Icke-verbal kommunikation sker via det som kroppen visar; 

ansiktsuttryck, tonfall, ögonkontakt och kroppshållning. Cirka två tredjedelar av stroke 

överlevande har en kommunikationssvårighet och en tredjedel av de överlevande stroke har 

afasi. Människor med stroke relaterade kommunikationsproblem kan ha problem i alla språk 

modaliteter (lyssna, tala, läsa, skriva) (Hilari, Needle & Harrison, 2012; Purdy, Wanigasekara, 

Cañete, Moore & McCann, 2016).  

I Sverige drabbas cirka 12 000 personer av afasi årligen (Grönberg, 2017). Kommunikation 

genom språk kan hindras av afasi, en förvärvad språk feltolkning som kännetecknas av 

nedsatt hörsel förståelse, muntliga uttryck, läsförståelse och skriftligt uttryck. Patienter med 

afasi kan drabbas av komplikationer på grund av att de har en bristande förmåga att uttrycka 

sina önskemål och behov (Poslawsky, Schuurmans, Lindeman & Hafsteinsdóttir, 2010). Allt 

mänskligt liv på ett eller annat sätt är kopplat till kommunikation, som är grundläggande med 

allt som människor gör. Brist på kommunikation hos en vuxen kan leda till psykiska 

förändringar och till allvarliga konsekvenser på människors livskvalitet.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har sjuksköterska ett ansvar att skapa en 

god kontakt, etablera en delaktighet och föra en kommunikation med patienten, vilken är en 

utmaning för vårdpersonal på grund av kommunikationsbrister hos en patient med afasi. 

Genom kommunikation har sjuksköterskan tillgång till individens tankar, åsikter, känslor och 

funderingar vilket kan användas av sjuksköterskan som ett verktyg för att ge patienter en 

personcentrerad vård. (Baggens & Sandén, 2009). Patienter med afasi kan ha svårt att 
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samspela med andra personer. Det gäller för interaktioner med alla som finns i patientens 

närhet, inklusive vårdpersonal och anhöriga (Carlsson, Hartelius & Saldert, 2014) 

 

Det dagliga livet 

Enligt Svenska MeSH (https://mesh.kib.ki.se/) översätts svenska termen allmän daglig 

livsföring (ADL) från engelskans activities of daily life. ADL, aktiviteter i det dagliga livet är 

en serie av grundläggande aktiviteter som utförs av alla människor regelbundet och är 

nödvändigt för att kunna leva ett självständigt liv (1177 Vårdguiden, 2017). Aktiviteterna 

brukar delas i två delar: personliga aktiviteter, det vill säga aktiviteter som toalettbesök, 

dusch, äta, dricka, på- och avklädning och förflyttning och instrumentella aktiviteter, 

exempelvis kommunikation, inköp, resor, betala räkningar, matlagning och hushållssysslor. 

Enligt Carnevali (1990) delas det dagliga livet i händelser, värderingar, krav, miljö och 

aktiviteter. Det dagliga livets aktiviteter kan vara allt från att andas och svälja till att röra på 

sig och att kunna vara uppegående. Händelser i det dagliga livet kan vara allt från att få en 

diagnos eller provsvar till att ha födelsedag eller har möjlighet att resa. Krav i det dagliga livet 

är förväntningar på aktiviteter samt handlingssätt som har påverkan på personens känslor, val 

och prioriteringar. Miljön i det dagliga livet är den omgivningen människor lever sin 

vardagliga livet. Det är betydelsefull för sjuksköterskan att ha hänsyn till patientens aktuella 

hälsotillstånd så att det dagliga livet blir mer hanterbart för den miljön patienten befinner sig i. 

För att undvika konflikter mellan patienter, anhöriga samt vårdpersonal ska vårdpersonal ha 

förståelse att värderingar i det dagliga livet är centrala för de handlingar, samspel och känslor 

som har inverkan på patientens hälsotillstånd (Carnevali, 1990). 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet en viktig beståndsdel för god hälsa. Livskvalitet är ett begrepp som är svårt att 

mäta. Begreppet livskvalitet har olika implikation men associeras i hög grad med fysisk, 

psykiskt och socialt välbefinnande (Kristoffersen, 1998). Livskvalitet är viktigt och 

svårdefinierat begrepp som består av två ord liv och kvalitet. Livskvalitet är en subjektiv 

upplevelse. Enligt WHO:s (2017) definition är livskvalitet ”Livskvalitet omfattar individens 

uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värde sammanhang som hon 

befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett 

vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av 

oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön” 



 
 5 (33) 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska en sjuksköterska främja hälsa och lindra 

lidande för en patient genom att organiserat och urskilja patientens unika behov, problem och 

risker. Sjuksköterskans uppgift är att till stor del stödja patientens livskvalitet och öka hens 

trivsel och välbefinnande. Den hälsofrämjande omvårdnaden grundar sig på en humanistisk 

och holistisk syn på människan, där förståelsen för patientens livsvärld i relation till sjukdom, 

hälsa och lidande är viktigare än patientens problem och diagnoser. När en sjuksköterska 

bemöter en patient ska sjuksköterskans attityd och inställning utmärkas av respekt för 

patientens självständighet, integritet, värdighet, delaktighet och jämlikhet (SSF, 2017).  

Enligt Travelbee (2001) är sjuksköterskans uppgift i omvårdnads interaktioner att kartlägga 

patientens upplevelser/uppfattningar, ha förståelsen för patientens livsvärld, skapa en god och 

öppen kommunikation och ha en mellanmänsklig relation som kännetecknas av trovärdighet. 

Travelbee menar att det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten att finna en mening vid 

lidande eller sjukdom. Sjuksköterskans ansvar är att förespråka vikten av lidande och 

sjukdoms betydelse samt att förespråka vikten av kunnande att hantera lidande och sjukdom 

på individ-, grupp- och samhällsnivå. Sjuksköterskans uppgift i detta att inte ge en mening till 

patienten utan att hjälpa patienten att finna mening. Enligt Travelbee mening kan finnas bara 

av individen själv. Travelbee skriver att för att hjälpa patienten att finna mening i de givna 

omständigheterna ska sjuksköterska värna och iaktta individens hälsa samt hjälpa patienten att 

acceptera sin sjukdom i syfte att kunna leva ett komplett och fullständigt liv oavsett sin 

sjukdom (Travelbee, 2001) 

 

3 Problemformulering 

På grund av hjärnskadan är patienten tvungen att åter förvärva grundläggande mänskliga 

färdigheter, som förmågan att gå, prata, äta, tjäna sig själv. Vid svår afasi kan de ha skett 

djupa förändringar i uppfattningen om sig själv och omvärlden. Det är viktigt att ha en bild av 

patientens upplevelser och deras behov för att kunna ge adekvat omvårdnad. Att beskriva 

patienters upplevelser av afasi och förändringar i deras dagliga liv är en väg till att öka 

kunskap för att genomföra god omvårdnad. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av afasi efter en stroke. 
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Frågeställningar 

Vilka svårigheter uppkommer vid afasi? 

Hur upplever patienten med afasi förändringar i sitt dagliga liv? 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

Joyce Travelbee beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process där människor alltid är 

involverade. Hennes omvårdnadsteori utgår från samspelet mellan patient och sjuksköterska 

och menar att kommunikation antingen kan lindra eller förstärka den sjukes isolering och 

ensamhet. Det är med hjälp av kommunikation som en mellanmänsklig relation kan skapas 

(Kirkevold, 2000). Författarna i den här litteraturöversikten vill belysa den amerikanska 

omvårdnadsteoretiker Joyce Travelbee mellanmänskliga synsätt. Travelbee menar att 

sjuksköterskan först måste ha förståelse för vad som händer i mötet mellan patient och 

sjuksköterska. Enligt Travelbee är kommunikationen viktigt och kan användas som 

hjälpmedel mellan sjuksköterska och patient. Genom kommunikationen förmedlas känslor 

och tankar samt medför att sjuksköterska och patient förstår varandra. Hon menar att när två 

människor möts pågår alltid en språklig och icke språklig kommunikation. Om sjuksköterskan 

kan identifiera och ta tillsyn till patientens behov, då har kommunikationen nått sitt syfte 

(Kirkevold, 2000). Travelbee teori bygger på en god mellanmänsklig relation där patient och 

sjuksköterska kan kommunicera med varandra. Enligt Travelbee (2001) kan 

kommunikationen delas till verbal och icke verbal kommunikation där verbal kommunikation 

överför budskap med hjälp av ord, skriftligt eller muntligt. Vid icke verbal kommunikation 

information överförs budskap med hjälp av ansiktsuttryck, kroppsspråk, gäster, ton, beröring 

eller med olika symboler som bilder. Icke verbal kommunikation föregår alltid verbal 

kommunikation vid ett möte mellan människor (Travelbee, 2001). Författarna anser att 

Travelbees teori och särskilt syn på kommunikation passar våra frågeställningar. 

 

6 Metod 

Metoden som har valts till detta arbete är en kvalitativ litteraturstudie. Kvalitativ metod syftar 

till att fånga subjektiva erfarenheter och upplevelser (Friberg, 2006). Syftet med det här 

arbetet var att beskriva hur kommunikationssvårigheter kan upplevas av patienter efter stroke 

och därför anses metoden användbar. Kvalitativ metod belyser subjektiva erfarenheter och 

upplevelser av någon del av världen. Kvalitativa data utgår mer från respondentens svar än 

från forskarens förståelse. Syftet med kvalitativa studier är att undersöka och systematisera 
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kunskap om något som kännetecknar en förståelse eller fenomen. Därför ansågs den valda 

metoden som lämplig för att presentera ett problem inom omvårdnad. 

  

Datainsamling 

Författarna har använt databaserna CINAHL och PubMed för att kunna hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar till litteraturöversikten. För att få fram de engelska sökorden har 

författarna sökt termerna i MeSH (Medical Subject Heading). De sökord som författarna 

använder är stroke, daily life, patients, quality of life, aphasia, communication, stress, 

wellbeing och nursing. Boolesk söklogik med operatorn AND och OR har använts för att få 

fram resultat inom alla sökkategorier som användes i litteraturstudien (Österlund, 2012). 

Författarna har sökt orden separat i CINAHL Heading och sedan kombinerat historiska 

sökningarna för att hitta vetenskapliga studier som svarar mot vårt syfte. 

 

Urval 

Litteraturöversikt innebär att ta reda på information om den valda frågan inom omvårdnad 

samt vilken forskning som gjorts tidigare inom ämnet (Friberg, 2012). För att kunna hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar för studien, har författarna begränsat sökningen till abstract, 

Peer Reviewed, free full text och artiklarna är inte äldre än 10 år och var skrivna på engelska. 

Artiklarna har besvarat syftet och frågeställningar. Under arbetets gång vid databas-

sökningarna lästes rubrikerna först. De artiklar som hade rubriker som verkade intressanta och 

relevanta för syftet lästes igenom på abstraktnivå, vilket motsvarade 107 artiklar från 

CINAHL och 113 artiklar från PubMed. Av dessa var det 21 artiklar som lästes igenom mer 

utförligt, vilket motsvarade 15 artiklar från CINAHL och sex artiklar från PubMed 

 

Dataanalys 

Datamaterialet analyserades efter Friberg (2012) trestegsmodell för litteraturöversikt. I steg ett 

har valda artiklarna översatts från engelska till svenska. Författarna har läst de valda artiklarna 

flera gånger. Genom detta fick samtliga författare en översiktsbild av de artiklarna och 

skapade sig ett helhetsperspektiv av innehållet. För att undvika subjektiva tolkningar och för 

att uppnå konsensus diskuterades de elva utvalda artiklarna. I steg två gjorde författarna 

sortering av artiklarna utifrån resultat, metod och syfte samt sökte de likheter respektive 

skillnader i artiklarna. I litteraturöversikten kunde författarna i dataanalysen välja att fokusera 

på olika områden i studierna. I sista steget tre identifierades artiklarnas resultat deras 
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skillnader och likheter. Det i materialet som handlade om samma sak fördes samman och 

kategorier och underkategorier. Slutligen sammanställdes de olika kategorierna till en ny 

helhet. Resultatanalysen av de elva vetenskapliga artiklarna presenteras i fyra huvudkategorier 

och fem underkategorier. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till denna litteraturöversikt ansåg det nödvändigt att använda enbart de artiklar 

som erhållit tillstånd från en etisk kommitté, vilket innebär att det skyddar de som deltagit i 

studierna och säkerställa att artiklarna följde alla fyra etiska grundläggande kraven på 

individskydd (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskare skall 

informera de som forskningen berör om den aktuella forskningens syfte. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

innebär att deltagarnas uppgifter förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast används för forskningsändamål.  

Enligt Kjellström (2012) används etiska principer för att försäkra sig om bibehållandet av 

deltagarnas säkerhet, välbefinnande och rättigheter. En av dessa principer är göra-gott 

principen som fokuserar på människans välbefinnande. Denna princip består av två aspekter 

som innebär att maximera möjliga fördelar och minimera skada, samt att inte skada 

deltagarna.  

Vid insamlandet av datamaterial inför studiens resultat genomfördes bedömningar 

avseende etiska ställningstagande till varje enskild artikel samt har genomgått protokoll för 

kvalitetsgranskning (bilaga 2). Vidare redovisas litteraturstudiens referenser enligt APA 

modellen (American Psychological Association, 2010) för att inte missbruka upphovsrätten 

 

8 Resultat 

Resultatet i den litteraturöversikt utgår från elva vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 

åren 2007 och 2017. Innehållsanalysen av de elva vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra 

huvudkategorier och tre underkategorier. De fyra huvudkategorier är kommunikations-

svårigheter, förlust av vardagliga sysselsättningar, förändring av självbild och identitet, 

känslopåverkan. De valda underkategorierna är bristande förståelse, social delaktighet, 

frustration, ångest och ensamhet. 
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Kommunikationssvårigheter 

I flera studier framkom att kommunikationssvårigheter minskar förutsättningar för delaktighet 

i många sammanhang samt att patienter med afasi kan ha svårt att samspela med andra 

personer (Blom Johansson, Carlsson, & Sonnander, 2011; Bronken, Kirkevold, Martinsen & 

Kvigne, 2012; Nyström, 2009). Hur personen har använd språket före sjukdomen har 

betydelse för hur livet påverkas efter afasi uppkomst av handikapp (Hemsley, Wernick & 

Worrall, 2013). Det betraktas som viktigt för patienter ska kunna föra ett samtal även efter 

insjuknande i afasi (Blom Johansson, Carlsson, & Sonnander, 2011; Bronken, Kirkevold, 

Martinsen & Kvigne, 2012; Nyström, 2009). Att ha potential och ha utrymme att berätta om 

sina upplevelser och sitt liv medverkat till att återintegration i samhället, vilket minskar 

lidande och ökar välmående och livskvalitén hos patienter med afasi (Blom Johansson et al., 

2011).   

 

Bristande förståelse 

Att inte kunna visa att man förstår andra människor var vanligt hos personer med afasi 

(Nyström, 2009). I studien framkom att det var svårt att hänga med när andra pratar och att 

inte kunna använda språkets verbala funktion var normalt hos personer med afasi. (Nyström, 

2009). Vidare beskrivs att en patient hade upplevt trygghet och bekräftelse när sjuksköterskan 

samtidigt pratade och tvättade patienten. Orsaken till patientens upplevelse av trygghet och 

bekräftelse var sjuksköterskans medvetande om att patienten kunde förstå trots patientens 

oförmåga att uttrycka sig verbalt. I ett annat fall beskrivs en patient med expressiv afasi som 

inte kunde visa att hon förstod vad som hände, fast hon hade förmågan att tänka kvar. I detta 

fall kände patienten stöd från vårdpersonalens sida och det var enklare för patient att känna 

sig som samma person som hon/han varit innan sjukdoms uppkomst. Vårdpersonalen kunde 

beakta personens kompetens genom att tydligt visa sin kännedom om att patient kan tänka och 

förstå vilket var avgörande för patientens upplevelse av trygghet (Nyström, 2009). En patient 

beskriver sin känsla av att förstå men inte kunna förmedla som: ”We can understand what 

caregivers are saying and doing although we cannot always give an answer.” (Nyström, 

2009).  

I en annat studie av Hemsley et al. (2013) beskriver patienter att oförmågan att göra sig 

förstådd ledde till att det var svårare att delta i samtal. Personer med afasi upplevd oro och 

ilska om vårdpersonalen inte anpassar tempot och språket efter deras verbala 

kommunikationsförmåga. Samt upplever de att det var problematisk att få kontakt med vården 
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vid behov. De upplevde även att det var enklare med småprat och enkel konversation medan 

svårare konversation var omöjlig (Blom Johansson et al., 2011).  

 

Social delaktighet 

I samtliga studier av Niemi & Johansson, (2013); Dalemans, de Witte, Wade & van den 

Heuvel, (2010) framkom att människor med afasi upplever minskad social delaktighet efter 

afasi uppkomst. Socialt liv påverkas negativ av bristande talförmågan vilket resulterar att 

människor med afasi isolerar sig från omgivningen. Personer med afasi uppgav vidare att de 

upplevde sorg över att inte kunna konversera verbalt och blev påminda om sin bristande 

kommunikationsförmåga från omgivningen och att de var beroende av sina anhöriga i sitt 

sociala liv. Efter uppkomsten av afasi upplever flera personer att sociala kontakter blivit färre 

och många vänner tagit avstånd på grund av svårigheter att hantera den nya situationen. 

Personer med afasi upplever att de alltid tog initiativ för att träffa sina vänner. Vissa av 

personerna med afasi upplevde även tvist i relationerna med sin partner och var bekymrad 

över att de förlorade vänner och att de förlorade förmågan att konversera (Dalemans et al., 

2010; Le Dorze, Salois-Bellrose, Alepins, Croteau & Halle, 2014; Blom Johansson et al., 

2011). Att inte känna sig mobbad från samhället och istället uppleva förståelsen och respekt 

av omgivningen samt ha tillgång till samhällsinformation beskrivs som viktigt för 

afasidrabbade personer (Niemi & Johansson, 2013; Dalemans et al., 2010). Detta bekräftas i 

samtliga studier av Le Dorze et al., (2014); Blom Johansson et al., (2011) som beskriver att 

människor med afasi upplever stort behov av att kunna samspela med andra och kunna delta i 

sociala aktiviteter. Afasidrabbade hanterade kommunikationssvårigheter på olika sätt, vissa 

har helt avstått från verbal kommunikation, andra t. ex. har tittat på̊ tv tillsammans med 

familjen. Vilket ansågs som ett sätt att uppleva gemenskap utan att behöva använda talet. De 

flesta afasidrabbade upplever ensamhet och känner sig isolerade oavsett om isoleringen är 

ofrivillig eller självvald. Att besöka föreningar för afasidrabbade ansågs som ett sätt att känna 

social delaktighet och gemenskap (Dalemans et al., 2010; Niemi & Johannson, 2013). 

Nyström (2009) lyfter fram att vårdpersonal kan undvika för att interagera med personen med 

afasi på grund av brister i kommunikationen. Om vårdpersonal kunde uppmuntra och bekräfta 

kommunikation när personer med afasi inte kunde hitta rätta orden minskade risken för 

isolering och ökade självförtroendet hos de drabbade (Nyström, 2009).  
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Förlust av vardagliga sysselsättningar 

Patienter med afasi upplevd stora förändringar i form av förlust av sina viktiga 

sysselsättningar som jobb, fritidsaktiviteter och vardagliga hushållssysslor (Bronken et al., 

2012; Niemi & Johansson, 2013). Afasidrabbade klarade sig sämre med personlig vård som 

badning, klädsel, trappklättring. Afasidrabbade kände rädslan att utföra aktiviteter ensamma 

då de inte hade samma förmåga att hantera vardagliga sysslor som tidigare (Niemi & 

Johansson, 2013). De upplevde att deras livskvalitet hade försämrats på grund av de 

begränsningar som ledde till att de inte kunde genomföra vardagssysslorna. Afasidrabbade 

beskrev att på grund av afasin försvann deras vilja att visa vilka de var och vad de kunde till 

att ta ansvar hemma samt att bestämma när de vill delta i olika aktiviteter försvann. 

 

Förändring av identitet och självbild 

Efter uppkomst av afasi upplevdes personerna de naturliga interaktioner som en utmaning och 

det ledde till att självbild och identitet blev hotad (Bronken et al. 2012; Nyström, 2009). 

Personerna med afasi upplevd förlust av talförmågan som förlust av sin autonomi och 

självsäkerhet som medborgare, vän, partner och granne. På grund av kommunikations-

svårigheterna upplevde personer med afasi att de inte längre kunde klara samma saker som 

tidigare och de kände inte längre sig säker på vad de gjorde vilket förändrades deras självbild 

negativt (Dalemans et al., 2010; Grohn, Worall, Simmons-Mackie & Hudson, 2014; Hemsley 

et al., 2013). Afasidrabbade kände behovet att stärka självtillit och mod för att kunna 

samspela med andra och kunna delta i sociala aktiviteter. Om självförtroende var stark gjorde 

de mer insatser för att delta i sociala sammanhang och deras självförtroende kunde stärkas 

efter utförda aktiviteter. Patienter med afasi  kunde skapa social identitet genom sina 

erfarenheter av deltagande i olika sociala sammanhang (Le Dorze et al., 2014; Niemi & 

Johansson, 2013; Blom Johansson et al., 2011). De patienter med afasi som upplevde 

negativitet på grund av andras attityder kände att deras vilja att delta i nya samspel minskad 

och deras självförtroende sjönk. I vissa situationer upplevde personer med afasi ångest på 

grund av rädslan att verka ”dumma” och detta resulterade i att självkänsla och motivation 

minskade. Otillräcklig självkänsla och självförtroende gjorde att patienter med afasi tvivlade 

på̊ sig själva. De var även bekymrade över att inte längre vara acceptabel för sina partners.  

    

 

 



 
 12 (33) 

 

Känslopåverkan                                                   

Även om afasi definieras som en språkstörning, följs vanligtvis emotionella och psykosociala 

förändringar (Cahana-Amitay, Albert, Pyun, Westwood, Jenkins, Wolford & Finley, 2011). 

Afasi leder till en signifikant känslomässig nöd, social utslagning och resulterar till försämrat 

livskvalitet (Northcott & Hilari, 2011). Flertal studier visade att den nedsatta kommunikation-

sförmågan upplevdes negativt och att känslan att inte längre kunna använda språket särskilt 

besvärlig (Hemsley et al., 2013; Blom Johansson et al., 2011; Niemi & Johansson, 2013). I 

två andra studier framkom att personer med afasi ofta kände skam vid interaktioner med 

personer de inte kände och trodde att deras bristande talförmågan ska uppfattas som att de var 

berusad eller drogpåverkad (Dalemans et al., 2010; Niemi & Johansson ,2013). De upplevde 

att människor trodde att de var “dumma”. Detta resulterade till att personer med afasi 

upplevde frustration, ensamhet, rädsla, depression, sorg och besvikelse. Två andra studier 

beskriver att personer med afasi ofta upplever kränkning, och en känslomässig störning 

(Brown, Davidson, Worrall & Howe, 2013; Grohn et al., 2014). För personer med afasi kan 

dessa erfarenheter relateras till handikapp, förlust av styrka, hälsa och förmåga. Deras 

reaktion och attityder från omgivningen kring patienter förändrar dramatiskt personliga 

karaktären. Forskare uppmärksammar att som ett resultat av afasi utvecklas ofta tal fobi och 

personlighetsförändringar. Personlighetsförändringar hos patienter med afasi resulterar med 

att patienterna inte kan använda dessa talfunktioner som de har för att kommunicera med 

andra. Risk fanns då för att patienter får depression, bristande förtroende för möjligheten till 

att återvinna talförmågan, emotionell labilitet och för ångest och ensamhet. 

 

Frustration, ångest och ensamhet 

Att ha afasi upplevdes som en sorg hos afasidrabbade beskriver Grohn et al., (2014). 

Frustration inträde när kommunikationen inte fungerade som det ska och när svårigheter 

uppstod till exempel att platser och namn har glömts och oförmågan att fylla i formulär 

uppstod (Bronken et al. 2012; Blom Johansson et al., 2011). Frustration inträde även hos 

personer med afasi i situation där vänner och familj hade bristande förståelse eller hade 

bristande kunskap om afasi. Två studier visade att nedsatt kommunikation hos personer med 

afasi kunde ge upphov till ilska, oro och emotionell stress (Blom Johansson et al., 2011; 

Hemsley et al., 2013). Detta kunde orsakas av osäkerhet i sin talförmåga då personer med 

afasi var rädda om de inte skulle förstå sina opponenter. I studier framkom att upprepade 

orsaker till ilska hos personer med afasi till exempel när de inte kunde förstå vad andra menar 
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och när de kände sig missförstådda. Oförmågan att kunna förstå sin egen situation hindrade 

personer med afasi att kommunicera med andra (Blom Jonasson et al., 2011). I annat studien 

beskrivs att oro upplevdes i situationer där personer med afasi hade svårigheter med att läsa, 

skriva och ringa när det behövdes. Osäkerhet och rädsla uppstod även kring den nya 

situationen där personer med afasi skulle träffa okända människor (Bronken et al. 2012). De 

oförutsedda kommunikationssvårigheter ledde till att personer med afasi kände sorglighet, 

ilska, ångest, hopplöshet, ensamhet och nedstämdhet och undvik situationer som medförde 

kommunikation (Blom Johansson et al., 2011). En ständig känsla av ensamhet upplevdes hos 

personer med afasi även som hade partner och anhöriga. Vid familjetillställningar när afasi 

drabbade satte mellan släktningar och vänner upplevdes utanförskap (Dalemans et al., 2010).  

     

9 Diskussion 

Metoddiskussion  

Att utföra en litteraturöversikt som metod var nytt för oss, vilken har varit berikande och 

intressant. Denna litteraturstudie baseras på elva vetenskapliga artiklar genomfördes där syftet 

var att belysa patienters upplevelser. Författarna har valt att använda artiklarna med 

kvalitativa metoder då är det mest relevant om man vill belysa patienternas upplevelser och 

känslor (Priebe & Landström, 2012). Genom kvalitativ metod får författarna mer nyanserad 

och djupgående beskrivning av det studerade ämnet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

En kvalitativ metod beskriver och fångar upp upplevelser (Willman et. al. 2011). Den djupare 

förståelse för det studerade ämnet hade förlorad om enbart artiklar med kvantitativ metod 

hade använts eftersom den metoden inte är lika djupgående än den kvalitativa. 

Litteraturöversikt gjordes med hjälp av databaserna PubMed och CIANHL. Anledningen 

till att inga ytterligare databaser användes vid sökningarna var för att PubMed och CINAHL 

resulterade i tillräckligt antal artiklar som besvarade vårt syfte och var av hög kvalitet för 

föreliggande studie. Vid artikelsökning i detta examensarbete författarna använde “MeSH-

termer” i PubMed och “CINAHL Headings” i CINAHL” för att lättare hitta artiklar om ett 

visst ämne. Användning av två databaser i artikelsökningar ökade trovärdigheten (Henricson, 

2012). Artikelsökningen påbörjades efter att ha funnit sökord som ansågs passa syftet. 

Kombinationen av flera sökord hjälpte till att få så många relevanta artiklar som möjligt och 

minskade antal irrelevanta artiklar. De utvalda artiklarna från artikel sökningarna var från 

2007 och till och med 2017 för att litteraturöversikten skulle bygga på ny forskning. Styrkan i 
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arbeten var att artiklarna först bearbetades individuellt för att utföra oberoende bedömningar 

och sedan diskuterades gemensamt av författarna. (Henricson, 2012). 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) innebär förförståelsen att forskaren har egna 

kunskaper och erfarenheter vilka inverkar på forskningsresultatet. Etiska överväganden som 

författarna hade hänsyn till var att objektivt finna, granska och kombinera med studiernas 

resultat. Den egna förförståelsens inflytande på val av artiklar samt att inte avsiktligt välja 

bort artiklar som inte stämde överens med egna värderingar har medvetande beaktats av 

författarna för att inte resultatet skall påverkas genom ett medvetet bortval av de artiklar som 

författarna inte själva tyckte vara relevanta. Författarna har eftersträvat att inte felaktigt återge 

innebörden i texten samt att korrekt översätta artiklarna från originalspråket till svenska.Trots 

denna medvetenhet kan inte en påverkan av förförståelse på resultatet uteslutas (Henricson, 

2012). Under arbetets gång har handledare och kurskamrater kritiskt granskat litteratur-

översikten vilket stärker litteraturöversikten trovärdighet (Henricson, 2012). Artiklar som 

ingår i resultatet är från Sverige, de andra från UK, Kanada, Australien, USA, Nederländerna 

och Finland. De valda artiklarna som ingår i litteraturöversikten har ett etiskt övervägande 

eller godkände av etisk kommitté (Kjellström, 2012). Enligt ett lag i Sverige som införts 2004 

det är obligatorisk att all forskning som genomförs i Sverige har etisk övervägande eller har 

tillstånd från etisk kommitté (Lag (2003:460), SFS 2003:460). 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt visar att majoriteten av individer som har afasi drabbas av 

kommunikationssvårigheter. Att inte längre kunna ta språket för givet betyder att personer 

med afasi konstant påminns om sin bristande språklighet. I studien framkom att personer med 

afasi ofta upplever att andra människor inte förstår deras försämrade kommunikation, vilket 

påverkar människor som är drabbade av afasi negativt. Studien fann att många människor 

med afasi undviker att kommunicera för att de inte vill att andra ska tycka att de gör sig själva 

till åtlöje. Studien visade att det är vanligt att personer som är drabbade av afasi upplever att 

andra människor saknar kunskap och förståelse om vad afasin betyder för de drabbade. 

Studien fann även att det finns stora brister på information om kommunikationssvårigheter 

hos andra människor. Omgivningen upplevde ofta att de inte hade kunskap att hantera 

situationen. Människor med afasi behöver mer tid för kommunikation, så det krävs tålamod 

från omgivningen. Travelbee (2001) menar att kommunikationen inom vården bör prioriteras 

då det är betydelsefullt att sjuksköterskan stödjer och hjälper patienten med att finna mening 
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vid lidande och sjukdom. Då afasi innebär tal- och kommunikationssvårigheter. 

Sjuksköterskan måste kunna använda sig av olika kommunikationstekniker för att kunna 

skapa en god relation med patienten och för att kunna ge god omvårdnad. Varje person är 

unik och alla upplever tillvaron på olika sätt då är det betydelsefullt att sjuksköterskan skapar 

sig en bild av den unika personens livsvärld för att kunna hjälpa personen att finna mening. 

Då blir det lättare att förstå och acceptera sin situation för afasi patienterna (Travelbee, 2001).                                                                                                                                                                                 

Litteraturöversikt visade att på grund av kommunikationssvårigheter upplevde personer 

med afasi stora förändringar i livet. Denna litteraturöversikt visade att flesta upplever negativa 

förändringar i det dagliga livet och att afasi drabbade personers sociala delaktighet minskar 

markant. Eftersom delaktighet är centralt del i utvecklandet av hälsa och välbefinnande 

påverkas mellanmänskliga interaktioner och relationer för de drabbade personer. Om 

personen dagligen har samtalat, läst böcker och tidningar, skrivit e-post kan livet förändras 

uppenbart. Patienter upplevde att på grund kommunikationens brister kunde inte längre ingå  i 

ett sammanhang. Detta ledde till att personer med afasi ofta upplevde negativa förändringar i 

sociala livet som till exempel minskad social delaktighet på grund av kommunikations brister 

vilket resulterat till att personerna ofta undviker att samtala med andra och känner 

utanförskap. Studien visade att på grund av känslan av osäkerhet och bristen på förståelse från 

omgivningen kände sig personer med afasi utanför. Social delaktighet är något som flesta 

människor tar för givet, men vad man inte alltid inser att för de personer som har 

kommunikationssvårigheter kan livet upplevas svårt och kämpigt.  

I studien framkom att kommunikations brister ledde till att personer med afasi upplever 

även negativa förändringar av vardagliga sysselsättningar vilket gav en negativ inverkan på 

deras vardagsliv. Afasi kan ha en långvarig inverkan på engagemang i vardagliga yrken och 

deltagande i samhället, men omvänt kan engagemang i meningsfulla yrken också bidra till 

anpassning till funktionshinder och livsförändringar. Allt från att ha en sysselsättning att gå 

till, att känna sig delaktig i samhället, att ha en trygg ekonomi och att känna trivsel och 

trygghet påverkar patientens upplevelser att ha god livskvalité. Patienter med afasi vill återfå 

sin tidigare språkförmåga och roll som en aktiv deltagare i samhället. Allvarliga tal problem 

utesluter en patient från den vanliga sociala cirkeln och rytmen i livet. Studien visat att 

uppkomsten av svårigheter i vardagliga liv hos afasi patienter leder till försämrad livskvalitet 

på grund av kommunikationssvårigheter. 

Litteraturöversikten fann att självförtroende och självbild negativ påverkas av afasi. 

Studien fann att andra människor ofta saknade förståelse för de drabbades tillstånd, och detta 

sänkt självförtroendet hos de drabbade med afasi, och bidrog till en mer negativ självbild. 
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Studien fann att människor med afasi upplever att de blev behandlade annorlunda efter 

uppkomsten av afasi. Detta ledde till att deras självförtroende och självkänslan försämrades 

negativ. En mer negativ självbild påverkar individens tankar och känslor, men också hur de 

svarar på andra människors beteenden. Människor med afasi kände ofta att omgivningen hade 

negativa attityder mot dem, och att trots att familj och nära vänner var ett betydelsefullt stöd 

för dem, minskade också de sociala kontakter efter uppkomsten av afasi. Studien visade att 

många med afasi upplever minskad vänskapskrets efter stroke och uppkomsten av afasi. Detta 

kan bero på brist på kunskap, och rädsla eftersom människor inte visste hur de ska bete sig 

eller prata med personen med afasi. Människor med afasi lider redan på grund av förlusten av 

talförmågan, och att också förlora vänner påverkas återhämtningen negativt. Enligt Travelbee 

(2001) påverkas självbilden positivt och negativt beroende på förväntningarna från etiska och 

sociala normer som människans roll anses vara förknippad med. De föreliggande forsknings-

resultaten sammanfattade att många av afasi personer upplevde att de förlorade en del av sig 

själva när de insjuknade i afasi och att de inte längre passade in i samhället. Även Travelbee 

påpekade att hjälpa afasi personer att stärka och bibehålla sina självbilder och roller 

underlättar återhämtningsprocessen och deras deltagande i samhället. En studie betonade att 

sjuksköterskan bör skapa en vårdrelation som är jämlik och lindrar självtvivel. Förlusten av 

talet kan medföra förlust av autonomi, jämlikhet, identitet och att självbilden förändras för 

afasi personerna. Studien bekräftade detta och klargjorde att förlusten av språket, som i 

vanliga fall fungerar som ett verktyg för att bevara roller och positioner, får afasi personerna 

att undvika vissa situationer.  

I studien framkom att svårigheter att uttrycka sig gav upphov till känslor av frustration, 

ensamhet och svag identitet hos de drabbade. Detta bekräftades av flera studier som fann att 

personerna med afasi upplever frustration, ensamhet, ilska och saknade förståelse i samband 

med brister i kommunikation. Studien visade att frustration och ilska uppkom när personer 

inte kunde hitta ord eller när vänner och närstående hade saknat förståelse eller bristande 

kunskap om afasi. I resultatet framkom att de flesta personerna med afasi kände sig isolerade 

och ensamma, och höll mindre kontakt med familj och nära vänner. Vissa var bortstötta av 

andra människor, men vissa valde också frivilligt att isolera sig för att de inte kände sig 

bekväma bland andra människor. Många drabbade av afasi känner att störningen är som att 

vara instängda ensam i ett rum. Ensamhet upplevdes speciellt ensamt vid familjetillställningar 

där personen satt med anhöriga. Då och då inbjöds personen till samtal för att efteråt 

exkluderas från samtalet oavsett om personen ville fortsätta kommunikationen. Det är viktigt 

att erbjuda hjälp till de drabbade med att prata om deras upplevelser och känslor för att 
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minska känslan av ensamhet. Tidigare studier visade att upplevelsen av ensamhet kan minska 

med hjälp av föreningar för afasidrabbade. Att träffa andra människor i dylika situationer, kan 

minska känslan av ensamhet och isolering och kan stödja personen att orka bära 

kommunikationsstörningar (Travelbee, 2001). Förståelsen och kunskap om hur det är att leva 

med afasi är nödvändigt för vårdpersonal för att kunna främja hälsa och öka välbefinnande 

hos människor med afasi. God kunskap är central för att sjuksköterskan skulle ge en 

individuellt anpassad omvårdnad och göra gott för patientens unika situation. 

 

Kliniska implikationer 

För att patienter med afasi får tillämplig god omvårdnad behöver sjuksköterskan kunskap om 

kommunikationens betydelse. Sjuksköterskans kompetensutveckling genom utbildning inom 

hälso- och sjukvårdens i olika vårdformer ska vara högprioriterat. Afasi som en osynlig 

funktionsnedsättning innebär att personen har svårt att vara delaktig i vårdplanering. Mötet 

mellan vårdare och patient är kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet (Socialstyrelsen, 

2015). Det är i samspelet mellan patient och vårdpersonal som vårdbehov identifieras och 

beslut om diagnostik, behandling och rehabilitering fattas. Ett patientcentrerat arbetssätt och 

en delaktig patient har en positiv inverkan på vårdens resultat. Vårdpersonal måste förstå och 

se patientens kunskaper och möjligheterna till samarbete där var och en bidrar med sin 

kunskap. Då är det sjuksköterskans uppgift att skapa förutsättningar för en effektiv 

kommunikation genom att involvera det sociala nätverket kring afasi personen, hänvisa till 

stödgrupper, uppmuntra patienter med afasi att hitta egna strategier för att klara vardagen, i 

syfte att öka självständigheten. Sjuksköterskan bör vara medveten om patienter med afasi 

upplever utanförskap, och sträva efter att bekräfta och skapa förståelse hos patient genom att 

använda ett brett kommunikations område, såsom tal, skrift, kroppsspråk och piktogram, och 

genom att ta sig tid.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns fortfarande begränsad forskningen om afasi efter stroke vilket utmanar forskare 

inom omvårdnadsvetenskapen till flera grundforskningen om omvårdnadsåtgärder. Det 

behövs mer kunskap om forskning och utbildning inom området kommunikation vid afasi för 

att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad. Framtida omvårdnadsforskning bör fokusera 

på hur patienten med afasi upplever förändringar och hur sjuksköterskan kan förbättra 

relationen och kommunikationen mellan patienten och anhöriga. Den klassiska beskrivningen 
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av afasi syndrom inkluderar inte symtom på personlighetsförändringar. Det är nödvändigt 

kunskap om personlighetsdrag hos personer med afasi där vårdpersonal klargör symtom och 

prognos för att kunna välja rätt omvårdnadsåtgärder. Författarnas förslag till vidare forskning 

i följande frågeställningar. Hur är den psykologiska innehåll fylls med fenomenologi 

personlighetsstörningar i afasi? Gör syndrom enhetliga dessa sjukdomar, hur de bildas och om 

det är möjligt att övervinna dem i samband med rehabiliterande träning? För det första bör 

man välja att studera dessa personlighetsdrag som är viktiga för strukturen av människans 

personlighet, sitt system för förbindelser med omvärlden. Med andra ord, är studier av 

personligheten viktig att klargöra psykologisk utveckling, som uppstår som en direkt följd av 

de processer som bildar den mänskliga personligheten och som i sin tur definierar hur en 

person avser företeelser i världen, sin egen status, funktioner, roller, natur. Den psykologisk 

utveckling hos afasi personerna eller dynamiska semantiska systemet kan genomgå 

förändringar under loppet av ontogeni, och har redan bildats under inflytande av individen 

ändrar sin sociala status, system av sociala och personliga interaktioner. En vanlig orsak till 

en sådan förändring är stroke, som leder till total eller partiell sjuklighet och funktionshinder, 

tillsammans med talsvårigheter. För det andra, att dessa egenskaper måste vara dynamiska 

och subtilt svara på förändringar i livsvillkor. För det tredje, att studera dessa egenskaper som 

krävs för att välja en sådan teknik som skulle vara tillräcklig för att arbeta med patienter med 

talsvårigheter.  

 

10 Slutsats  

Personer upplever att livet förändras drastisk när de drabbas av afasi. Frustration och 

ensamhet vanliga känslor hos personer med afasi. Patienter med afasi känner sig inte som 

samma personer längre på grund av sin sjukdom. Självbilden och självförtroende sänks.  Att 

inte kunna göra sig förstådd leder till utanförskap och begränsning i sociala deltagande. I 

studien framkom upplevelser av uppenbara brister i kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterskor. Betydelsen av vårdpersonalens kunskap och förståelse för afasi och deras 

användning av stödjande konversation strategier bekräftade patienter med afasi. 

Sjuksköterskans okunskap om afasi kunde leda till onödigt lidande för afasi patienter. 

Funktionsnedsättning påverkade patientens aktivitet och begränsade deras delaktighet i det 

dagliga livet, det sociala livet och arbetslivet, vilket orsakade en upplevd livskvalitet 

försämring. Utifrån Travelbees existentiella grundsyn har författarna förstått vikten av att 

möta varje individ som drabbats av afasi som en unik person som har sin egen personliga 
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upplevelse av situationen. Författarna har förstått att genom upprättandet av människa-till 

människa- relation utifrån Travelbees kan förståelse och god kontakt mellan sjuksköterskan 

och patient uppnås. En god relation kan hjälpa patient att hantera sina upplevelser av sjukdom 

och lidande vilket leder till att accepterar sin sjukdom och att kunna leva normalt liv. Genom 

att diskutera resultatet har författarna kommit fram att för att hjälpa patienten med afasi krävs 

att sjuksköterska har teoretisk kunskap och kan tillämpa den i praktiska situationer. Det krävs 

även att sjuksköterska ska kunna använda sin personlighet och insikt i att vara människa. Det 

är viktigt att sjuksköterska kan använda olika kommunikationstekniker för att kunna erbjuda 

evidensbaserad vård till patienter med afasi.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Bronken B. 

A., 

Kirkevold, 

M., 

Martinsen, 

R., & 

Kvigne, K., 

The Aphasic 

Storyteller: 

Coconstructing 

Stories to Promote 

Psychosocial 

Well-Being After 

Stroke 

2012, Norge, 

Qualitative 

Health Research 

Syftet var att belysa hur en 

interaktiv process att samskapa 

berättelser etablerades mellan 

en patient med afasi och en 

sjuksköterska. 

  

 

 

 

 

 

 

 

metod: kvalitativ 

urval: 1 person 

med afasi 

datainsamling: 

Tre 

semistrukturerade 

intervjuer  

analys: 

hermeneutisk/ 

fenomenologisk 

ansats. 

Sammanfattning belyser 

processen hur de samarbetade 

och även patientens upplevelser 

och hur hon påverkas av afasi. 

De identifierade tre väsentliga 

behov hos patienter med afasi 

som bidrar till ökat 

välbefinnande: behov av att 

berätta, möjligheten att berätta 

och hjälp med att berätta. 

Brown, K., 

Davidson, 

B., Worrall, 

“Making a good 

time”: The role of 

friendship in living 

2013, Australian, 

International 

Journal of 

Att undersöka personens 

upplevelse av förlust bland 

vänner efter afasi 

metod: kvalitativ  

Urval: 25 personer. 

Det var mellan 38–

Analys av resultatet ledde till 

att leva med afasi var väldigt 

komplext och individuellt. Fyra 
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L. E., & 

Home, T. 

successfully with 

aphasia. 

Speech-

Language 

Pathology 

86 år bestående av 

män och kvinnor. 

datainsamling: 

semistrukturerade 

djupintervjuer 

analys: 

innehållsanalys 

huvudämnen framkom: att göra 

saker, meningsfulla relationer, 

sträva efter en positiv 

inställning till livet och 

kommunikation. 

Blom 

Johansson, 

M., 

Carlsson, 

M., & 

Sonnander, 

K. 

Communication 

difficulties and the 

use of 

communication 

strategies: from 

the perspective of 

with a Language 

as a Stressor in 

Aphasia Aphasia. 

2011, Sverige, 

International 

Journal of 

Language & 

Communication 

Disorders 

Att undersöka afasi personens 

erfarenheter av samtal, hur de 

hanterar 

kommunikationssvårigheter 

och hur de uppfattar sin egen 

och sin kommunikation 

partners bruk av 

kommunikations taktik.  

metod: kvalitativ 

urval: 4 kvinnor 

och 7 män med 

kronisk afasi efter 

stroke. Åldrarna 

var mellan 48–79 

år 

datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

analys: 

innehållsanalys 

I studien framkom att 

patienterna uppskattade 

kommunikation trots kronisk 

afasi. Deltagarna talade 

om   olika faktorer som hade 

påverkat att utföra samtal t.ex. 

samtalspartners tidigare 

kunskap och förståelse av afasi. 
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Cahana-

Amitay D., 

Albert M. 

L., Pyun 

S.B., 

Westwood 

A., Jenkins 

T.,Wolford 

S., Finley M. 

Language as a 

Stressor in 

Aphasia. 

2011, USA, 

Journal 

Aphasiology  

att se över den befintliga 

litteraturen som diskuterar 

språk som stressfaktor i afasi, 

att förstå aspekter av den 

emotionella och psykosociala 

förändringar 

metod: kvalitativ 

urval: 146 studier 

datainsamling: en 

omfattande översyn 

av 146 studier 

analys: 

innehållsanalys 

post-stroke känslomässiga 

förändringar hos personer med 

kronisk afasi klart negativa 

effekter för språkförmåga och 

möjligheter till återhämtning 

Dalemans, J. 

P.R., de 

Witte, L., 

Wade, D., & 

van den 

Heuvel, W.  

Social 

participation 

through the eyes 

of people with 

aphasia. 

2010, 

Nederländerna, 

International 

Journal Of 

Language & 

Communication 

Disorders 

Att undersöka hur personer 

med afasi upplever deltagandet 

i samhället samt vilka faktorer 

som påverkar. 

metod: kvalitativ 

urval: 13 personer 

med afasi, åldrarna 

var mellan 45–71 

år.  

datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor och 

för strukturerade 

dagböcker  

Den sociala faktorn spelar en 

viktig roll hos afasi personen. 

sociala relationer innebär att 

afasi personen upplever inte 

isolerande och känner 

ensamhet. 
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analys: 

innehållsanalys.  

Le Dorze, L. 

G., Salois-

Bellerose, 

E., Alepins, 

M., Croteau, 

C., & Halle, 

M-C. 

A description of 

the personal and 

environmental 

determinants of 

participation 

several years post-

stroke according to 

the views of 

people who have 

aphasia. 

2014, Kanada, 

Aphasiology 

Att undersöka de 

förutsättningar som underlättar 

eller hindrar delaktigheten för 

personer som lever med afasi. 

metod: kvalitativ 

urval: 17 personer 

med kronisk afasi. 

5 kvinnor och 12 

män. Åldrarna var 

mellan 51–84 år. 

datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer  

analys: 

innehållsanalys 

Deltagarna ansåg att de 

underlättande faktorerna var: 

familjemedlemmar, 

samhällsorganisationer och 

deras egna positiva personliga 

egenskaper. Deltagarna ansåg 

att hindren var: 

Kommunikationsproblem och 

fysiska begränsningar 

Grohn, B., 

Worrall, L., 

Simmons- 

Mackie, 

N.,   & 

Hudson, K.,  

Living 

successfully with 

aphasia during the 

first-year post-

stroke: A 

longitudinal 

qualitative study. 

2014, Australian 

Aphasiology 

Att beskriva patienters 

upplevelser av det första år 

efter debut av stroke för att 

identifiera faktorer som 

underlättar livet med afasi.   

metod: kvalitativ 

urval: 15 personer 

datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

analys: 

innehållsanalys 

För att leva ett gott liv och 

förbättra sin afasi är det viktigt 

att blicka framåt. Ett holistiskt 

perspektiv är nödvändigt vid 

möten med personer med afasi 
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Hemsley, B., 

Werninck, 

M., & 

Worrall, L. 

“That really 

shouldn't have 

happened”: People 

with aphasia and 

their spouses 

narrate adverse 

events in hospital. 

2013, Australien 

Aphasiology 

Studiens syfte är att identifiera 

situationer och egenskaper hos 

personal som ledde till 

negativa upplevelser för 

afasidrabbade patienter och 

deras partners under 

sjukhusvård. 

metod: kvalitativ  

urval: 10 personer 

datainsamling: 

djupintervjuer 

analys: narrativ 

analys 

En mängd olika negativa 

händelsetyper identifierades. 

Patienterna var ofta beroende av 

sin partner för att förstå och 

säkerställa information, och 

gick ofta miste om information 

då partnern inte var med. 

Deltagarna pekade på strategier 

för att förbättra 

kommunikationen med 

afasidrabbade på sjukhus för att 

minska risken för negativa 

händelser 

Niemi, T., & 

Johansson, 

U. 

The lived 

experience of 

engaging in 

everyday 

occupations in 

persons with mild 

2013, Finland, 

Sverige. 

Disability and 

Rehabilitation  

Att beskriva afasi patientens 

kommunikationsförmåga av att 

delta i dagliga aktiviteter. 

metod: kvalitativ  

urval: 6 personer 

datainsamling: 

Intervjuer 

analys: 

innehållsanalys 

Afasi kan ha en stor påverkan 

på personers engagemang i 

vardagliga åtaganden och på 

delaktigheten i samhället. 

Deltagarna hade upplevt en 

förändrad livsvärld. 

Engagemang i sysselsättningar 
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to moderate 

aphasia. 

påverkas av deras uppfattningar 

om kompetens och identitet, 

och erfarenheter av tillhörighet 

och välbefinnande. 

Northcott, 

S., Hilari, K. 

Why do people 

lose their friends 

after a stroke?  

2011, UK, 

Royal College of 

Speech & 

Language 

Therapists 

Att undersöka varför 

människor förlorar kontakt 

med sina vänner och om det 

finns några skyddande 

faktorer. Och hur 

kunskapsförlust och 

förändringar uppfattas av 

individen. 

metod: kvalitativ 

urval: 29 personer 

datainsamling: 

fördjupande 

intervjuer 

analys: 

innehållanalys 

Många olika faktorer påverkade 

vänskap efter stroke. Bland dem 

var trötthet. Utmattningen hade 

en negativ 

påverkan på sociala aktiviteter 

och förmågan att ha gäst eller 

fortsätt med en konversation 

Nyström, M Professional 

aphasia care 

trusting the 

patient ́s 

competence while 

facing existential 

issues. 

2009, Sverige, 

Journal of 

Clinical Nursing. 

utifrån patientens perspektiv 

undersöka fenomenet kring 

professionell afasi vård  

metod: kvalitativ 

urval:  9  

datainsamling: 

fördjupande 

intervju 

analys: 

fenomenologisk 

För patienten viktigt att 

vårdpersonal ha förståelsen för 

patientens situation och att 

personal lyhörd och har respekt  

 


