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Bakgrund:  För att upprätthålla en god kvalitet på vården är det viktigt att kommunikationen 

mellan patient och vårdare fungerar. Sjuksköterskor upplever en frustration och osäkerhet i 

mötet med patienter som har svårigheter att kommunicera. En patientgrupp med 

kommunikationssvårigheter är patienter som drabbats av stroke med afasi som följd. Att 

kommunicera med patienter som drabbats av afasi kan vara en stor utmaning. Det krävs att 

sjuksköterskan besitter kunskap om patientens sjukdom och innehar ett empatiskt 

förhållningssätt. Kommunikation är viktigt i en vårdrelation och vårdrelationen präglas av hur 

sjuksköterskan bemöter patienten.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva hur vårdrelationen kan upplevas av en patient med 

kommunikationssvårigheter efter stroke. 

 

Metod: Kvalitativ litteraturstudie. Analysmetoden är en kvalitativ innehållsanalys av den 

självbiografiska boken "Fjärilen i Glaskupan" av Jean-Dominique Bauby.  

 

Resultat: Det framkom fyra kategorier. Dessa är: Upplevelse av att vara beroende av 

vårdpersonalen, Upplevelse av att behov inte alltid uppmärksammas, Upplevelse av okänsligt 

bemötande och Upplevelse av att vårdpersonalens förhållningssätt är viktigt. Genomgående i 

resultatet är att patienten upplever vårdpersonalens förhållningssätt och bemötande som 

avgörande för hur väl vårdrelationen fungerar. 

 

Diskussion: Vårdrelationen upplevs olika beroende på vårdpersonalen öppenhet. Författarna 

diskuterar om det enbart handlar om ett öppet förhållningssätt för att skapa en god 

vårdrelation eller om personkemin kan ha en avgörande roll. Vidare förs en diskussion kring 

det funna resultatet relaterat till Travelbees omvårdnadsteori och aktuell forskning.  

 

Nyckelord: Vårdrelation, patientperspektiv, kommunikation, kommunikationssvårigheter, 

afasi.  

 

Keywords: Nurse-patient relationship, patient perspective, communication, communication 

difficulties, aphasia.  
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1 Inledning 

Vi kommunicerar för att kunna interagera med andra människor, för att samarbeta och 

tillfredsställa personliga behov. Inom vården är kommunikation nödvändigt för att skapa en 

relation mellan sjuksköterskan och patienten. En patientgrupp med 

kommunikationssvårigheter är de patienter som drabbats av stroke med afasi som följd. När 

det kommer till dessa patienter bör extra tid läggas på kommunikationen. Hur kan vi 

kommunicera med patienter som inte kommunicerar på det sätt vi är vana vid? Påverkas 

vårdrelationen på något sätt? Detta arbete syftar till att beskriva hur vårdrelationen kan 

upplevas av en patient med kommunikationssvårigheter efter stroke. 

 

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden börjar med en beskrivning av vad kommunikation är och vad det kan innebära 

när patienter har kommunikationssvårigheter. Därefter beskrivs kommunikationssvårigheter i 

form av afasi efter att ha drabbats av stroke. Sedan förklaras vårdrelationens innebörd och 

vilken betydelse kommunikationen har för vårdrelationen.   

 

2.1  Kommunikation 

Själva ordet kommunikation kommer från latinets communicato och betyder ömsesidigt 

utbyte (Fossum, 2007). Dimbleby och Burton (1999) definierar begreppet kommunikation 

utifrån fyra hörnstenar. Den första hörnstenen är förbindelser. Förbindelser innebär att 

kommunikationen skapas antingen genom direkta förbindelser som kan vara samtal eller 

möten mellan två eller flera individer, eller fördröjda förbindelser såsom exempelvis mail- 

eller brevkorrespondens. Nästa hörnsten är aktivitet.  Med aktivitet menas att kommunikation 

är någonting vi gör, skapar och arbetar med. Den tredje hörnstenen inlärdhet innebär att 

människan lär sig kommunicera, inte bara hur, utan också betydelsen av att ge och ta emot 

information. Den fjärde och sista hörnstenen är kultur. Hur kommunikationen sker, på vilket 

sätt och vad som sägs bidrar till att fastställa vad som är vår kultur (a.a.).  

 Det är viktigt att kommunikationen mellan patient och vårdare fungerar för att ge och 

upprätthålla en god kvalitet på vården (Finke, Light & Kitko, 2008). Eide och Eide (2007) 
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anser att kommunikationens syfte är att skapa god kontakt med patienten för att på så sätt 

uppnå både sjukvårdens och patientens mål (Eide & Eide, 2007).  

  Det framkommer i en studie av Hemsley et al. (2001) att sjuksköterskorna upplever 

frustration och osäkerhet i möten med patienter som har svårigheter att kommunicera. 

Sjuksköterskorna känner ibland en rädsla för att de inte tolkar patienterna rätt och de upplever 

också att extra tid för kommunikation behövs och tid är något som inte alltid finns (a.a.). 

Patienter som har svårigheter att kommunicera riskerar enligt O'Halloran, Hickson och 

Worrall (2007) att inte aktivt kunna delta i beslut kring sin vård. Detta innebär en hälsorisk 

för patienterna och vårdtiden kan upplevas negativ. 

 När den verbala kommunikationen inte fungerar som verktyg för att skapa kontakt och 

mening är det inte enkelt att kommunicera (Eide & Eide, 2007).  I möten med människor som 

har kommunikationssvårigheter spelar den icke-verbala kommunikationen ofta en viktigare 

roll än den verbala. Icke verbal kommunikation kan uttryckas genom utbyte av signaler 

genom till exempel ansiktsuttryck, rörelser, kroppshållning, beröring och röstanvändning 

(a.a.). Finke, Light och Kitko (2008) anser att ett problem inom sjukvården är att många 

sjuksköterskor inte har den kunskap som behövs för icke verbal kommunikation. De 

efterfrågar därför en ökad kunskap hos sjuksköterskan för att bättre kunna kommunicera med 

personer som har kommunikationssvårigheter. 

  

2.2 Kommunikationssvårigheter efter stroke 

En patientgrupp med kommunikationssvårigheter är personer som drabbats av afasi som följd 

av stroke. Afasi innebär en störning i språkfunktionen som medför försämrad förmåga att tala 

och/eller förstå talat eller skrivet språk (Ericson & Ericson, 2008). Den vanligaste orsaken till 

att drabbas av afasi är stroke. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, blodpropp i 

hjärnan, och hjärnblödning. Varje år drabbas cirka 30.000 personer i Sverige av stroke och av 

dessa får ungefär en tredjedel afasi (a.a.). De olika språkcentra finns i vänster hjärnhalva. När 

en skada sker i området kan afasi uppstå (Eide & Eide, 2007). Afasi delas in i olika grupper 

beroende på i vilken utsträckning språkförståelsen eller språkproduktionen har påverkats. 

Motorisk afasi kallas det när förmågan att förstå språket finns kvar men möjligheten att 

uttrycka det man tänker saknas. Det kan verka som om patienten strävar efter att finna ord och 

talet är ofta tvekande och fragmentariskt. Sensorisk afasi innebär att patienterna uttrycker sig 
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med ord som tillsammans inte bildar ett enhetligt sammanhang. De upplever dock själva att 

de uttrycker sig korrekt och kan bli irriterade när de inte blir förstådda (Eide & Eide, 2007). 

Global afasi är en kombination av motorisk och sensorisk afasi. Det innebär att patienten har 

både dålig språkförståelse och dålig språkproduktion (Ericson & Ericson, 2008). De har dock 

ofta en fungerande situationsförståelse där de förstår handlingar, dygnsrytmer, lukter, tonfall 

och kroppsspråk (Eide & Eide, 2007). Vid stroke är denna afasi relativt vanlig och i 

kombination med pares och känselbortfall är detta ett mycket svårt handikapp (Ericson & 

Ericson, 2008). Anomisk afasi innebär att språket och förståelsen för språket finns kvar men 

patienten kan ha svårt att finna de rätta orden (Eide & Eide, 2007). 

 Personer som drabbats av stroke med afasi som följd får förutom att kämpa med de fysiska 

konsekvenserna av sjukdomen även svårigheter med att interagera på ett meningsfullt sätt 

med andra människor. Detta eftersom deras verbala förmåga ofta påverkats (Gordon, Ellis-

Hill & Ashburn, 2009). Det är vårdpersonalens ansvar att skapa förutsättningar för att 

möjliggöra en interaktion mellan dem och patienterna. Även Sundin och Jansson (2003) tar 

upp svårigheterna med kommunikation mellan patienterna med afasi och vårdare. De skriver 

att bli förstådd och att förstå utgör kärnan i vårdandet (a.a.). Individer med afasi kan ha 

svårigheter med att ta till sig muntlig och skriftlig information. De kan även ha problem med 

att uttrycka sig vilket kan skapa utmaningar för både personalen och patienten själv (Gordon, 

Ellis-Hill & Ashburn, 2009).  

 Att kommunicera med patienter som drabbats av afasi kan vara en stor utmaning (Eide & 

Eide, 2007). Det kräver att sjuksköterskan besitter kunskap om patientens sjukdom och 

innehar ett empatiskt förhållningssätt där förmågan att sätta sig in i patientens situation finns. 

Även förmåga att behärska olika former av kommunikationsstrategier är av stor vikt. Det kan 

vara viktigt att tänka på vilken typ av frågeteknik man som sjuksköterska använder i mötet 

med patienten som drabbats av afasi. Det kan vara svårt med frågor som innebär ett val för 

patienten. Öppna frågor är något man bör undvika enligt Eide och Eide (2007) då patienten, 

som inte kan uttrycka sig verbalt, inte har möjlighet att göra sig förstådd. Istället bör 

sjuksköterskan ställa frågor som patienten kan svara ja eller nej på genom att nicka eller skaka 

på huvudet. I kommunikationen med patienter med afasi är det viktigt att ta god tid på sig och 

är uppmärksam på de signaler patienten ger uttryck för (a.a.). 

 Patienter som inte har kommunikationssvårigheter har möjlighet att använda sin 

kommunikationsförmåga till att leda in samtalet på ämnen som de själva vill tala om. Den 
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möjligheten har inte patienter med afasi på samma sätt. Det är något som kan leda till att 

sjuksköterskan väljer vilket ämne som får fokus och detta behöver inte alltid vara samma som 

patienten skulle valt (Gordon, Ellis-Hill & Ashburn, 2009). Det finns ett stort antal studier om 

stroke och kommunikation men de flesta av dessa studier har exkluderat patienter med afasi. 

Det beror på svårigheterna i att få in meningsfull data till följd av deras 

kommunikationssvårigheter (a.a.).   

 

2.3 Vårdrelation 

En god vård där lindrat lidande och ökat välbefinnande är målet präglas av att det finns en 

öppenhet för patientens livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Livsvärlden handlar om att se, förstå och beskriva världen som den upplevs av varje enskild 

individ. För att möjliggöra detta krävs en fungerande mellanmänsklig relation mellan patient 

och vårdare. Ett professionellt engagemang som innebär att vårdaren inte räknar med att få ut 

något för egen del kännetecknar vårdrelationen mellan vårdare och patient (a.a.). 

 För att skapa en vårdrelation krävs ömsesidig tillit (Belcher & Jones, 2009). Personligheten 

hos såväl sjuksköterskan som patienten tas upp som en faktor som påverkar hur relationen 

formas (a.a.). Vårdrelationen präglas av hur vårdaren bemöter patienten och genom den 

uppmärksamhet som riktas mot patienten (Wiklund, 2003). När patienten genom sjukdom 

förlorat tidigare förmågor som att exempelvis kunna uttrycka sig verbalt och sin 

rörelseförmåga och kommer till en okänd miljö med okända människor kan det skapa känslor 

som osäkerhet och sårbarhet. Här uppstår ofta också en känsla av att vara beroende av 

vårdpersonalen (Sundin, Norberg & Jansson, 2001). I och med sitt yrke och sin kunskap 

besitter sjuksköterskan en makt gentemot patienten och det som avgör hur fungerande 

vårdrelationen blir är hur makten används. Att använda makten för att främja patientens bästa 

är det optimala sättet för en god vårdrelation och på det sätt främjas även patientens egen 

makt att utnyttja sina egna resurser (Wiklund, 2003). Även Berg och Danielson (2007) kom i 

sin studie fram till att när patienterna kände att deras resurser togs till vara främjades deras 

hälsa. Vidare menar Wiklund (2003) att vårdaren har ett ansvar att skapa möjligheter för 

patienten att växa och utvecklas. Det här ska ske utifrån patientens vision om hur han/hon vill 

och bör leva. Att se till patientens bästa innebär att vårdaren så långt det är möjligt forma 
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vården utifrån patientens behov. Detta sker genom ett etiskt och moralisk förhållningssätt där 

patientens välmående sätts i fokus (Wiklund, 2003).   

   

2.3.1 Kommunikationens betydelse för vårdrelationen 

Att förlora förmågan att kommunicera normalt hotar en persons identitet (Sundin, Norberg & 

Jansson, 2001). Identiteten skapas genom relationer och relationer i sin tur byggs till stor del 

på kommunikation och interaktion. Om kommunikationen ska vara mer än bara utbyte av 

information så behövs det en gemenskap mellan vårdare och patient. Vid icke verbal 

kommunikation är gemenskapen än mer viktig eftersom patienterna saknar förmågan att 

förmedla sina tankar verbalt (Sundin, Norberg & Jansson, 2001). Att förstå och att bli 

förstådd genom kommunikation är en viktig kvalitetsaspekt i vården och i vårdrelationen. När 

den verbala kommunikationen hos patienten är bristfällig men han/hon lyckas förmedla sina 

behov och vårdpersonalen har möjlighet att tillgodose dem stärks vårdrelationen och tillit 

skapas (Sundin & Jansson, 2003). I Finke, Light & Kitkos (2008) studie visar det sig att vissa 

sjuksköterskor inte anser det som sitt jobb att förmedla verktyg till patienterna som 

underlättar kommunikationen dem emellan. Det framkommer även i studien att många 

sjuksköterskor inte får utbildning i alternativa kommunikationsmetoder för att bättre kunna 

kommunicera och interagera med patienter som har kommunikationssvårigheter. 

 Eftersom kommunikation är viktigt i en vårdrelation och den verbala kommunikationen 

hos patienter med afasi är begränsad kan beröring vara ett sätt att skapa gemenskap och att 

kommunicera (Sundin & Jansson, 2003). Beröring kan skapa såväl tillit som en känsla av att 

inte vara övergiven. Närheten och tilliten ger patienterna självförtroende till att försöka 

kommunicera och därmed kunna be om hjälp och få sina behov tillfredsställda (a.a.). 

Ytterligare forskning som belyser vårdrelationen mellan vårdpersonal och patienter med 

kommunikationssvårigheter är något som efterlyses (Sundin, Jansson & Norberg, 2000).      

I en studie av McCabe (2004) visar det sig att sjuksköterskor ofta är inriktade på den uppgift 

som ska genomföras och tid till samvaro med patienten tas sällan. Forskning som undersöker 

patientens erfarenheter av hur sjuksköterskan kommunicerar och interagerar med sina 

patienter är något som efterfrågas ytterligare (a.a.).  
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3 Problemformulering 

I vården sker möten med patienter som har svårt att kommunicera. Ett av de problem som 

finns är att många sjuksköterskor inte innehar tillräckligt med kunskap för icke verbal 

kommunikation. Därmed finns risk att patienter med kommunikationssvårigheter inte får sina 

behov tillgodosedda varför deras hälsa kan komma att äventyras. I litteraturen har det 

framkommit att den kunskap som finns om kommunikationssvårigheter i vården främst är 

utifrån ett vårdarperspektiv. Forskning kring afasi har ofta exkluderat patienternas upplevelser 

av vårdrelationen eftersom det kan vara svårt att få fram data. Det här på grund av 

patienternas svårigheter att uttrycka sig verbalt.    

 Förutsättningen för en god vårdrelation är att kommunikationen fungerar mellan 

sjuksköterskan och patienten. Något som efterfrågas är kunskap om hur patienter med 

svårigheter att kommunicera upplever att den icke verbala kommunikationen med 

sjuksköterskan fungerar samt hur detta påverkar vårdrelationen. 

 

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva hur vårdrelationen kan upplevas av en patient med 

kommunikationssvårigheter efter stroke. 

 

 

5 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valdes Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori. Denna teori 

valdes för att den tar upp kommunikation och relationen som viktiga element och det stämmer 

väl överrens med området som ska belysas i detta arbete.     

 Enligt Travelbee måste man förstå vad som sker mellan patient och sjuksköterska, hur 

samspelet kan upplevas och vilka följder det kan ha för patienten och hans/hennes tillstånd, 

för att förstå vad omvårdnad är. Teorin tar ett bestämt avstånd från en generaliserande 

människosyn. Människan ses som en unik och oersättlig individ. För att undvika att göra 

saker på rutin menar Travelbee att sjuksköterskan måste bryta sig ut ur kategoritänkandet för 

att kunna se den unika individen i patienten. Att vara människa innebär att vi någon gång 
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under livet kommer att uppleva lidande. Lidandet är en subjektiv upplevelse, som ger 

individen insikt om fysisk, emotionell eller andlig smärta. Vidare menar Travelbee att 

lidandet är kopplat till det som varje individ upplever som betydelsefullt i sitt liv. Lidande 

kan också uppstå ur en minskad känsla av egenvärde och olika typer av förluster. 

 Travelbee menar att människor i olika skeden av sitt liv kan behöva hjälp att finna en 

mening med sin tillvaro. Detta är enligt teorin omvårdnadens viktigaste syfte och uppnås 

genom att etablera en mellanmänsklig relation. Sjuksköterskan har ansvaret för att en relation 

ska etableras och upprätthållas, men relationen måste vara ömsesidig. Empati tas upp som en 

viktig del av sjuksköterskans kunskapsområde där en önskan finns om att försöka förstå sina 

patienter (Travelbee, 1971). 

 Travelbee anser att ett av sjuksköterskans viktigaste redskap består av kommunikation. 

Syftet med kommunikation är att sjuksköterskan ska lära känna patienten för att kunna 

tillgodose hans/hennes behov. All form av interaktion bidrar till att vårdpersonal lär känna 

patienten. Det är en process som möjliggör för sjuksköterskan att skapa en relation till den 

sjuka patienten och därmed uppnå omvårdnadens mål. Vidare menar Travelbee att 

kommunikation antingen kan lindra eller förstärka den sjukes isolering och ensamhet. 

Kommunikation beskrivs som en ömsesidig process där man delar eller förmedlar tankar och 

känslor. Kommunikation, oavsett om den är verbal eller icke verbal, pågår ständigt i mötet 

mellan två människor. Den icke verbala kommunikationen kan bland annat bestå av beröring, 

gester, kroppshållning och ansiktsuttryck. När det verbala språket fattas kan bilder, musik och 

dans vara ett sätt att kommunicera genom och skapa en mellan mänsklig relation mellan 

vårdare och patient.  Kommunikation är en komplicerad process som inkluderar olika 

färdigheter såsom kunskap och förmåga att tillämpa den och behärskande av olika 

kommunikationstekniker (a.a.). 

 

 

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 är att beskriva hur vårdrelationen kan upplevas av en patient med 

kommunikationsvårigheter efter stroke och därför anses metoden användbar.  
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6.1 Datainsamling och urval 

       Användandet av en självbiografisk bok istället för vetenskapliga forskningsartiklar gjordes 

eftersom det fanns ett begränsat utbud med artiklar utifrån ett patientperspektiv. I artiklar 

finns dessutom författarnas tolkningar av patienternas upplevelser och deras förförståelse kan 

påverka resultatet. För att komma så nära patientens upplevelse som möjligt föll därför valet 

på en självbiografi skriven av Jean- Dominique Bauby (1997/ 2008). Författarna till detta 

arbete har tidigare sett filmen som är baserad på denna självbiografi och ansåg att den skulle 

kunna svara på vårt syfte. Med hjälp av förlagsredaktören Claude Mendibil har Bauby skrivit 

självbiografin med sina blinkningar som verktyg. Bokstav för bokstav, ord för ord. En 

blinkning för ja, två för nej. Se bilaga 1 för en kort sammanfattning av boken.  

 

  

6.2 Analys av data 

Analysen av materialet har utförts med inspiration från Burnards (1996) metod för kvalitativ 

innehållsanalys. Det första steget var att boken lästes igenom och ord och fraser som var 

relevanta utifrån syftet, meningsbärande enheter, markerades med lappar som sattes i 

marginalen. Därefter skrevs de meningsbärande enheterna som markerats ner i en punktlista. 

Det tredje steget innebar att hitta kärnan i de meningsbärande enheterna som markerats och 

utifrån kärnan bildades koder. Koderna grupperades efter likheter i fyra kategorier. Det sista 

steget är resultatredovisningen där de kategorier som uppstått redovisades. Kategorierna 

sammanställdes och illustrerades med citat från texten. Se bilaga 2 för exempel på hur 

analysen gick till. 

 

6.3 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom syftet är att beskriva upplevelser är det viktigt att inte lyfta data i texten ur sitt 

sammanhang utan redovisa dem i sitt ursprungssammanhang. Ett krav som man kan ställa på 

all forskning är att forskaren vid analys, tolkning och presentation av sina egna resultat eller 

vid citering av andras aldrig förvränger eller förskönar resultaten (Gustafsson, Hermerén & 

Petersson, 2005). 
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7 Resultat 

I analysen framkom fyra kategorier. Dessa är upplevelse av att vara beroende av 

vårdpersonalen, upplevelse av att behov inte alltid uppmärksammas, upplevelse av okänsligt 

bemötande och upplevelse av att vårdpersonalens förhållningssätt är viktigt. 

 

7.1 Upplevelse av att vara beroende av vårdpersonal en 

I samband med Baubys stroke upplever han en förändring av sin livssituation. Tidigare har 

han varit frisk och levt ett intensivt liv. Nu när hans verbala kommunikationsförmåga är 

kraftigt nedsatt upplever han sig innesluten i en glaskupa. Glaskupan gör att han känner sig 

avskärmad från den värld han tidigare var en del av. För att bryta den avskärmdhet han 

upplever är han beroende av hjälp. Han beskriver att han inte längre riktigt vet vem han är och 

om hans forna jag fortfarande finns kvar.  

 
Med intensivsjukhusvårdens framsteg har straffet blivit mer sofistikerat. Man överlever, men blir 
innesluten i det som den engelskspråkiga läkarvetenskapen kallar locked in-syndrom: förlamad 
från topp till tå är patienten instängd i sig själv med bibehållen intellektuell förmåga och kan bara 
kommunicera genom att blinka med vänster ögonlock (Bauby, 1997/2008, s.10).   

 
Hur stor grad av avskärmdhet han upplever beror på hur vårdpersonal runt omkring 

interagerar med honom. Det flesta människor i Baubys närhet förstår att det går att möta 

honom inuti glaskupan även om han ibland kan tyckas försvinna bort i andra tankar. Den 

metod för kommunikation som Bauby använder sig av är tidskrävande. Det krävs ett 

samarbete och Bauby är beroende av att vårdpersonal tar sig tid till samvaro. Även om Bauby 

uppskattar sitt kommunikationssystem så är han alltid beroende av vårdpersonalens tolkning 

av hans blinkningar. 

 Sedan stroken behöver Bauby hjälp med allt i sin vardag. För att komma upp ur sängen, få 

kläder på sig och få komma ut från sitt rum är han beroende av vårdpersonalen. När han 

lyssnar på sina anhöriga i telefonen krävs det att någon håller i luren åt honom. Vid samtalen 

med anhöriga är det nödvändigt att de står för konversationen då Bauby endast kan lyssna 

men inte svara. Han undrar hur de enkelriktiga dialogerna påverkar hans samtalspartner då de 

är omskakande för honom själv. För Bauby är det en stor förlust att inte längre kunna sköta 
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sin personliga hygien själv. Det krävs en acceptans inför den förändring han befinner sig i för 

att kunna ta emot hjälp i dessa intima situationer.  

 

Ena dagen tycker jag att det är komiskt att vid fyrtiofyra års ålder bli tvättad, vänd, torkad och bytt 
på som ett spädbarn. När jag regredierar som mest njuter jag rentav av det på något mystiskt vis. 
Dagen därpå känns allt det där som det mest patetiska som tänkas kan, och en tår rullar ner i 
raklöddret som ett sjukvårdbiträde stryker ut över mina kinder (Bauby, 1997/2008, s. 22-23).     
 

 

7.2 Upplevelse av att behov inte alltid uppmärksamm as 

Förutom ett begränsat minspel och huvudskakningar som kommunikationsmedel så har ett 

kommunikationssystem utarbetats för Bauby. Systemet består i att någon dikterar alfabetet i 

en viss ordning och Bauby blinkar vid den bokstav han vill använda och bygger på så sätt upp 

ord och meningar. I och med att han numera inte kan använda sig av verbal kommunikation är 

den icke verbala kommunikationen hans redskap för kommunikation med omvärlden. Hans 

förmåga att nå fram med sina kommunikationsförsök handlar mycket om mottagligheten hos 

vårdpersonalen. Ibland lyckas han med sitt kommunikationssystem nå fram med sina 

önskemål och ibland inte. Till exempel så lyckas han vid vissa tillfällen ge en signal om att 

han vill ha på TVn på låg volym. Han har även fått personalen att förstå att han inte vill ha 

sjukhusets kläder på sig under sjukgymnastiken utan sina egna.  

 Det finns tillfällen beskrivna då Bauby inte lyckas nå fram med sin kommunikation. Han 

lider av en allvarlig hörselstörning som innebär att ljud förstärks och förvrängs. Det ständiga 

sorlet som kommer från korridorerna irriterar honom. Trots ihärdiga försök, att med de 

kommunikationssätt han har att tillgå få någon att stänga dörren, är det ingen som 

uppmärksammar Baubys kommunikationsförsök. Ett annat exempel är då Bauby är uppslukad 

av en fotbollsmatch på TVn. Mitt i matchen stängs TVn av och han lyckas inte kommunicera 

fram att han vill se färdigt matchen.  

  Bauby har flera behov som han upplever inte uppmärksammas. Bland annat har Bauby en 

önskan om att få komma ut oftare och att ha en större gemenskap med sina medpatienter är 

något han skulle uppskatta. Varje dag har Bauby sjukgymnastik i en gemensam gymnastiksal 

där andra patienter vistas samtidigt. Detta skulle kunna vara ett tillfälle för ökad social 

kontakt. Eftersom Bauby inte själv kan ta första steget till interaktion och ingen i 

vårdpersonalen hjälper honom med detta, utestängs han från gemenskap med de andra 
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patienterna. Bauby beskriver också medpatienternas rädsla för hans utseende som ett hinder 

för interaktion. 

  

 Inunder skrattas, skämtas och hojtas det. Jag skulle vilja vara delaktig i all denna glädje, men så  
 snart jag riktar mitt enda öga mot dem vänder killen, mormodern och uteliggaren bort sina  
 huvuden och känner ett överhängande behov av att betrakta brandvarnaren i taket (Bauby,  
 1997/2008, s.39).  
 

Bauby beskriver särskilt söndagar som en dag då han har extra svårt att nå fram till 

personalen. Det är färre som arbetar då och i och med att han varken kan ringa på klockan, 

ropa eller ta sig ur sängen på egen hand kan han få ligga i timmar och vänta på hjälp.  

 
Larmsignalen på apparaten som reglerar min näringstillförsel har ringt ut i tomma intet en  
halvtimme. Jag kan inte föreställa mig något så dumt och irriterande som detta genomträngande 
pip pip pip som äter sig in i hjärnan. Som bonus har häftplåstret över högerögat lossnat av min  
svett, och mina klistriga ögonfransar kittlar ögat på ett smärtsamt sätt. Som kronan på verket har 
min urinkateter lossnat. Jag är genomblöt (Bauby, 1997/2008, s.64).  

 

När han väl får kontakt med någon i personalen så gäller det att välja rätt sak att be om. Detta 

eftersom han inte vet när han nästa gång får tillfälle att uttrycka sina behov. Ett exempel är 

när han beskriver att han måste vara strategisk i valet av tv-kanal om han lyckas få någon att 

slå på TVn. Detta för att det kan gå flera timmar innan det kommer någon som kan byta kanal.  

 Bauby beskriver flera gånger händelser då hans behov inte tillgodoses. Mycket görs enligt 

ritualer på sjukhuset. Exempel är att gardinerna automatiskt dras ifrån på morgonen och 

samtidigt slås TVn på. Detta utan att först fråga Bauby om det är vad han önskar. Andra saker 

är att när Bauby ska bada ska det ske snabbt och han rullas sedan iväg på en kall bår. Han 

saknar att ta långa bad och att få ligga länge i varmt vatten då detta tidigare var en njutning i 

hans liv. Rakningen är något som sker varje morgon och de gånger rakningen utförs med ett 

veckogammalt rakblad önskar han sig mer omtänksamhet.  

  

7.3 Upplevelse av okänsligt bemötande 

Vid flertalet tillfällen säger vårdpersonalen fraser som säkert är av välmening men som för 

Bauby upplevs oempatiskt. Till exempel säger neurologen pompöst "Det håller modet uppe" 

(Bauby 1997/2008, s.14) när Bauby ska kläs på, något som görs snabbt och oaktsamt, för att 

sättas i rullstolen. Bauby beskriver att han gärna skulle vilja ha sina egna kläder om det inte 

var för att det var en mardröm att ta på dem. När han sitter i rullstolen, efter att ha blivit ditsatt  
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på ett brutalt sätt, så säger arbetsterapeuten med ett leende "Ni passar bra i stolen" (a.a., s.15).  

Hon sa det, som att det var en god nyhet, fast själv tyckte han det lät som en dom. Ett annat 

exempel är när han blir hämtad av en transportör efter sjukgymnastiken som alltid säger 

samma sak till Bauby när han lämnat honom bredvid sängen: "Smaklig måltid" (a.a., s.40). 

Eftersom han får sondmat likställer han det med att säga god jul på sommaren eller god natt 

mitt på dagen. Efter att länge ha tränat munmotorik med sjukgymnasten och snart kan få in en 

klubba i munnen kommer han att tänka på neurologens uttalande: "Vi måste vara väldigt 

tålmodiga" (a.a., s.22). 

 Bauby beskriver att han som patient ofta är den som sist får veta om sitt tillstånd. 

Vårdpersonalen talar sällan direkt till honom utan med varandra eller över huvudet på honom. 

Vid flera tillfällen får han information om sitt tillstånd genom att lyssna på vårdpersonalens 

samtal med varandra. Genom dessa samtal får han själv försöka bilda sig en uppfattning om 

sin situation istället för att få informationen direkt till sig. Efter ett besök hos ögonläkaren där 

hans högra öga stängts till får han inte informationen om varför förrän långt senare. Denna 

form av ignorans är ett beteende som kan ses hos flera ur vårdpersonalen. Det går även att se 

att viss vårdpersonal ignorerar Baubys kommunikationsförsök.   

 

Med mitt friska öga signalerade jag ihärdigt min undran, men gubben, som tillbringade sina dagar 
med att studera människors ögon, kunde för den skull inte tyda blickar... Han var föga vältalig 
redan tillsammans med de vanliga patienterna, och gentemot spöken av mitt slag blev han direkt 
undvikande och ödslade aldrig ett ord på att förklara någonting  (Bauby, 1997/2008, s. 60-61).  
 

 

7.4 Upplevelse av att vårdpersonalens förhållningss ätt är viktigt  

Det framkommer i boken att vårdpersonalen förhåller sig på olika sätt gentemot honom. Det 

förhållningssätt som Bauby uppskattar är när vårdpersonalen möter honom med öppenhet.  

 

Där finns flertalet som knappt hinner över tröskeln innan de försöker förstå mina SOS-signaler, 
och de andra, mindre samvetsgranna, som låtsas att de inte ser mina nödsignaler och dunstar 
(Bauby, 1997/2008, s.44-45). 

 

Logopeden Sandrine har konstruerat ett kommunikationssystem som Bauby kan 

kommunicera genom, men tyvärr är det få bland vårdpersonalen som anammat metoden. 

Bauby uttrycker att hans oförmåga att kommunicera tynger honom. Med Sandrine kan han 
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däremot kommunicera vilket glädjer honom. Sandrine är en av dem med ett öppet 

förhållningssätt som inbjuder till samspel. Samvaron med Sandrine uppskattas högt av Bauby. 

 

Det säger allt om den tröst jag får två gånger om dagen när Sandrine knackar på dörren, visar upp 
ett litet sött och överraskande ekorransikte, och i ett slag jagar bort all upproriskhet. Den osynliga 
glaskupan som ständigt innesluter mig känns mindre besvärande (Bauby, 1997/2008, s.45).  

 

Baubys kommunikationssystem är enkelt utformat. Beroende på hur öppna vårdpersonalen är 

för systemet skiljer det sig åt hur effektiv kommunikationen blir. Han beskriver att de som    

har ett känslosamt förhållningssätt gentemot honom fort blir vilsekomna och får ofta ett 

obegripligt resultat av Baubys blinkningar. Det leder till att de istället står för hela 

konversationen vilket samtidigt kan vara ganska vilsamt för Bauby. Han behöver inte känna 

att han ska ha svar på tal samtidigt som han inte kan delta i dialogen. De undflyende 

personerna replikerar snabbt på hans frågor och han känner att han måste ha ett lager med 

repliker för att hålla dialogen levande. De personer som Bauby benämner som de arbetsamma 

personerna beskriver han såhär:  

 

De skriver noggrant ner varje bokstav och försöker inte röja gåtan i en mening förrän de satt punkt. 
Det blir inte heller tal om att fylla i minsta ord. Inte ens med huvudet på stupstocken skulle de av 
sig själva lägga till det 'njon' som hör till 'champi', det 'fär' som följer på 'atmos' och det 'lig' som 
måste till för 'oänd' eller 'outhärd'. Den här trögheten gör metoden ganska tröttsam men man 
slipper i alla fall feltolkningarna som de impulsiva trasslar in sig i när de blint litar till sin intuition 
(Bauby, 1997/2008, s.28).  
     
 
 

8 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar. Först kommer en metoddiskussion där valet av den 

skönlitterära boken diskuteras. Vidare diskuteras den teoretiska referensramen samt hur 

samarbetet fungerat. Sedan följer en resultatdiskussion där resultatet kopplas samman till den 

teoretiska referensramen. Även resultatet relaterat till bakgrunden och egna reflektioner 

diskuteras.  

 

8.1 Metoddiskussion 

För att svara på syftet gjordes valet att analysera en självbiografisk bok. Styrkan med att välja 

en självbiografi är att det är möjligt att analysera materialet från primärkällan till skillnad från 
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vetenskapliga artiklar där resultatet redan har analyserats och tolkats. Ytterligare en styrka 

med att analysera en självbiografisk bok är att det går att komma nära en personens 

upplevelser. Svagheten med metoden är att endast en persons upplevelser redovisas men då 

syftet var att beskriva en patients upplevelser anser vi metoden lämplig. Stroke är en vanligt 

förekommande sjukdom. Kunskaperna om Baubys upplevelser av vårdrelationen kan vara till 

stor nytta för sjuksköterskor i arbete med patienter med kommunikationssvårigheter efter 

stroke.   

 Valet av den teoretiska referensramen föll på Travelbees omvårdnadsteori. Detta för att 

hon i sin teori belyser flera begrepp som författarna anser är viktiga kopplat till arbetets syfte. 

Travelbee tar upp kommunikation och mellanmänskliga relationer, och även lidande som 

viktiga element i omvårdnaden. Dessa begrepp och så som Travelbee beskriver dem var 

tillämpbara på det resultat författarna fann. Travelbee använder begreppet mellanmänsklig 

relation för att definiera relationen mellan patient och sjuksköterska. Författarna har valt att 

använda begreppet som synonymt med vårdrelation och i det här arbetet används båda 

begreppen. Utifrån resultatet kan det urskiljas att den optimala värld som Travelbee beskriver, 

där sjuksköterskan alltid ser till den enskilda individen och tillgodoser patientens behov i alla 

lägen, inte alltid kan efterföljas i verkligheten. Detta kan ses som en brist i teorin, att den har 

en förskönad verklighetsbild. Författarna tycker dock att många delar av den är att eftersträva 

i omvårdnadsarbetet. 

  Vi är två personer som arbetat tillsammans med uppsatsen vilket har varit värdefullt 

eftersom författarna kunnat ta del av varandras tankar och funderingar. Samarbetet har 

fungerat väl genom hela arbetet. När boken lästs igenom visade det sig att författarna 

markerat i stort sett samma fraser och citat. Där det skiljt sig åt har författarna kunnat 

diskutera kring detta och kommit fram till en gemensam förståelse.   

 

8.2 Resultatdiskussion  

Vårt syfte var att beskriva hur vårdrelationen kan upplevas av en patient med 

kommunikationssvårigheter efter stroke. I analysen framkom fyra kategorier. Kategorierna är: 

Upplevelse av att vara beroende av vårdpersonalen, Upplevelse av att behov inte alltid 

uppmärksammas, Upplevelse av okänsligt bemötande och Upplevelse av att vårdpersonalens 

förhållningssätt är viktigt. 
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Resultatet visar att Bauby är beroende av vårdpersonalens hjälp för att bryta avskärmdheten 

han upplever. Avskärmdheten innebär att han upplever sig vara utanför den värld han tidigare 

var en del av. Travelbee (1971) 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. Hon anser att det är sjuksköterskans ansvar gentemot 

patienten att skapa en relation till honom. Det här är något som ses tydligt i resultatet. Bauby 

beskriver att hans isolering upplevs mer eller mindre besvärande beroende på hur personer i 

hans närhet väljer att kommunicera och interagera med honom. Hans isolering och ensamhet 

förstärks när delar av vårdpersonalen inte är öppna för hans sätt att kommunicera. De i 

vårdpersonalen som visar en öppenhet och en vilja att förstå honom är de som Bauby känner 

sig minst isolerad i sällskap med. När en mellanmänsklig relation byggs upp kan 

omvårdnadens mål, som enligt Travelbee är att skapa en mening med patientens tillvaro, 

uppnås. Utifrån resultatet går det inte att urskilja om Bauby hittat en mening med hela sin 

tillvaro. Det är lätt att tolka Travelbees mål för omvårdnaden som om man måste finna en 

mening med hela patientens tillvaro. Dock kan det gå att finna en mening i enskilda delar av 

en patients tillvaro (Wiklund, 2003). I Baubys fall skulle det till exempel kunna vara när han 

lyckas kommunicera fram sina önskningar. Att förstå och bli förstådd är en viktig 

kvalitetsaspekt i vården och utgör även kärnan i vårdrelationen (Sundin & Jansson, 2003).    

 Travelbee (1971) tar upp vikten av att vara två för att forma en mellanmänsklig relation. 

Många av Baubys vårdare verkar sakna intresse för att skapa en relation till honom. Dock kan 

det som ser ut som ett bristande intresse för patienten i själva verket handla om en osäkerhet 

hos vårdpersonalen (Hemsley et al., 2001). Osäkerheten grundar sig i att vårdarna kan känna 

en rädsla i att inte kunna tolka patienterna rätt (a.a.). Forskning (Finke, Light & Kitko, 2008) 

visar på att många sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap om hur de ska 

kommunicera med patienter som har kommunikationssvårigheter. Samtidigt ser 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal inte alltid behovet av kommunikation och interaktion 

hos patienter med kommunikationssvårigheter. Vidare visade studien av Finke, Light och 

Kitko (2008) att vissa sjuksköterskor inte heller ser det som sin uppgift att ge patienterna 

verktyg för kommunikation. Andledningen till denna syn är att många sjuksköterskor saknar 

kunskap i alternativ kommunikation och att de inte heller får utbildning för att öka sin 

kunskap (a.a.). Bristande kunskap om hur vårdpersonalen ska kommunicera med patienter 

som har kommunikationssvårigheter kan leda till att patienten inte får den information som 



16 (21) 
 

 
behövs för att aktivt kunna delta i sin vård (O'Halloran, Hickson & Worrall, 2007). Relevant 

information om Baubys hälsotillstånd utelämnas för honom själv och det pratas över huvudet 

på honom. Forskning (McCabe, 2004) visar att patienter ofta upplever att de inte får 

tillräcklig information om sitt tillstånd och behandling. Det är viktigt att sjuksköterskan ser 

till individen och inte utelämnar information som kan vara tillgodo för patientens 

välbefinnande (Travelbee, 1971). Det kan vara svårt för patienter att veta vem de ska vända 

sig till för önskad information och ibland får sjuksköterskor felaktigt skulden då 

informationen till patienten brister (McCabe, 2004).   

  Bauby har förutom att förlora sin rörelseförmåga även förlorat sin verbala 

kommunikationsförmåga. Travelbee (1971) menar att olika typer av förluster kan innebära  

ett lidande och en minskad känsla av egenvärde kan uppstå. Förlusterna gör att Bauby 

upplever sig vara väldigt begränsad i interaktionen med andra människor. Han skulle gärna 

vilja ha en ökad kontakt med sina medpatienter men tycker det är svårt då han på grund av 

sina kommunikationssvårigheter inte kan ta första steget till interaktion. Det här är något som 

stämmer överrens med forskning (Gordon, Ellis-Hill & Ashburn, 2009) som visar att personer 

som drabbas av stroke inte bara får kämpa med de fysiska konsekvenserna av sjukdomen. 

Även svårigheter att interagera med andra människor på ett meningsfullt sätt uppstår då deras 

verbala förmåga ofta påverkats. Eftersom Baubys verbala förmåga är mycket begränsad kan 

han inte själv påkalla personalens uppmärksamhet. Han är beroende av att någon ser till 

honom då och då så att möjlighet finns att uppmärksamma hans behov. Travelbee (1971) 

menar att syftet med kommunikation är att lära känna patienten så att man kan utforska och 

försöka tillgodose de behov som finns. I resultatet framkommer det att Bauby har flera behov 

som inte uppmärksammas, till exempel önskar han att vistas utomhus oftare och att ibland få 

ta längre bad. Många gånger sker handlingar av vårdpersonalen enligt bestämda ritualer och 

det är då lätt att man missar att se till patientens behov (McCabe, 2004, Travelbee, 1971, 

Wiklund, 2003). Bara för att patienten en gång har uttryckt en önskan innebär inte det att den 

önskningen alltid är densamma. Det framkom i en studie av McCabe (2004) att patienter ofta 

upplevde sjuksköterskorna som mer inriktade på sina praktiska uppgifter, till exempel att ta 

blodtryck, än på att möta patientens egentliga behov. För att undvika att göra saker på rutin 

menar Travelbee (1971) att sjuksköterskan måste bryta sig ut ur kategoritänkandet för att 

kunna se den unika individen i patienten.    
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 I resultatet har det framkommit att vårdpersonalens bemötande och förhållningssätt 

gentemot Bauby genomsyrar resultatet. Hur beroende Bauby upplever sig vara av 

vårdpersonalen, att hans behov inte alltid uppmärksammas och hur han upplever personalens 

förhållningssätt, beror till stor del på hur han blir bemött. Det här visar på hur viktigt 

bemötandet från vårdpersonalens sida kan vara för att möjliggöra en god vårdrelation 

(Dahlberg et al., 2003, Wiklund, 2003). Samtidigt kan det vara så att det inte bara handlar om 

bemötande utan även om personligheten hos vårdpersonalen (Belcher & Jones, 2009). Om all 

vårdpersonal skulle bemöta Bauby med öppenhet och ge honom den tid som behövs för 

interaktion skulle det då innebära att en fungerande vårdrelation skapas? Kan det vara så att 

personligheten har lika stor betydelse för vårdrelationen som bemötandet eller kanske större? 

Bauby har ett gott öga till Sandrine. Om det beror på hennes förhållningssätt gentemot honom 

eller på att han finner henne attraktiv och att personkemin stämmer dem emellan är svårt att 

veta. Personligheten hos vårdaren tas upp som en viktig aspekt för hur vårdrelationen formas i 

en studie av Belcher och Jones (2009). Även respekt och tillit är grundläggande för att skapa 

en vårdrelation (a.a.). Att som sjuksköterska visa öppenhet och tillgänglighet skapar 

möjlighet för patienten att interagera och en vårdrelation möjliggörs (Travelbee, 1971). 

  

8.3 Slutsats 

Syftet med arbetet var att beskriva hur vårdrelationen upplevs av en patient med 

kommunikationssvårigheter efter stroke. Resultatet visar att patienten med 

kommunikationssvårigheter upplever sig vara beroende av vårdpersonalen men att behoven 

inte alltid uppmärksammas. Patienten upplever även ett okänsligt bemötande från 

vårdpersonalen då förhållningssättet gentemot honom är viktigt. Genomgående visar 

resultatet att patienten upplever vårdpersonalens förhållningssätt och bemötande som 

avgörande för hur väl vårdrelationen mellan honom och vårdpersonalen fungerar. 

 Detta arbete har bidragit till en ökad förståelse för vad det kan innebära för vårdrelationen 

när en patient har kommunikationssvårigheter. Eftersom resultatet bygger på en persons 

upplevelse och upplevelsen är subjektiv kan inte resultatet generaliseras till att gälla alla 

individer. Vidare forskning är nödvändig för att öka kunskaperna om vad som behövs för en 

givande vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten med kommunikationssvårigheter. 
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Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1    

Resumé av boken Fjärilen i glaskupan av Jean-Dominique Bauby (1997/2008).  

 

Jean-Dominique Bauby är 42 år och framgångsrik chefsredaktör för franska Elle. Han har två 

barn och fru som han lämnar för en yngre kvinna. Han befinner sig mitt i pulsen och det 

glamorösa livets mittpunkt när han under en biltur med sin son drabbas av ett slaganfall.  

 Bauby blir totalförlamad och kan bara kommunicera genom att blinka med ett öga. 

"Locked-in-syndrom" kallar läkarvetenskapen tillståndet, då patienten med bibehållen 

intellektuell förmåga blir instängd i sin egen kropp. Med hjälp av sina blinkningar som 

verktyg skriver han boken bokstav för bokstav, ord för ord. En blinkning för ja, två för nej. 

 Vi får följa honom under hans sjukhusvistelse i den franska staden Berck. Vi får ta del av 

miljön runtomkring honom och hans upplevelser av att ha förlorat sin rörelseförmåga och sitt 

tal. Vem är han när han inte längre är den person som han brukar vara? Och hur hanterar han 

vardagen?    
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Meningsbärande 

enhet 

Kärnan Kod Kategori 

"Där finns flertalet som 

knappt hinner över 

tröskeln innan de försöker 

förstå mina SOS-signaler, 

och de andra, mindre 

samvetsgranna, som låtsas 

att de inte ser mina 

nödsignaler och dunstar" 

(Bauby, 1997/2008, s. 

44-45). 

Vårdpersonalen är 

olika öppna för 

Baubys sätt att 

kommunicera.  

Vårdpersonalens 

förhållningssätt är 

både positivt och 

negativt. 

Upplevelsen av att 

vårdpersonalens 

förhållningssätt är 

viktigt. 

"Jag skulle vilja komma ut 

i alla fall. Det är flera 

veckor, kanske månader, 

sedan jag senast 

passerade ut genom 

muren som omger 

sjukhuset och gjorde den 

ritualenliga utflykten 

längs strandpromenaden." 

(Bauby, 1997/2008, s. 

91).  

Han upplever att hans 

behov inte 

tillgodoses.  

Önskemål om att få 

behov tillgodosedda. 

Upplevelse av att 

behov inte alltid 

uppmärksammas. 

" Och varje dag slänger 

samme transportör ur sig 

ett 'smaklig måltid' i 

utstuderat fryntlig ton som 

avskedshälsning, eftersom 

det är lunchdags."  

(Bauby, 1997/2008, s. 

40).  

Obetänksamhet som 

sårar patienten. 

Sårande uttalande av 

transportören. 

Upplevelse av 

okänsligt bemötande. 

  


