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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 

Människor med funktionsnedsättning rapporterar i högre grad missnöje med 

omvårdnad och sjukvårdspersonalens förståelse för deras 

funktionsnedsättning. Många funktionsnedsättningar medför också 

kommunikationsnedsättningar vilket bidrar till svårigheter i vårdsammanhang. 

Då kommunikationen inte fungerar mellan patient och sjukvårdspersonal är 

det svårt att skapa en vårdrelation.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva erfarenheter av kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonal och patienter med komplexa kommunikationsbehov [CCN]. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar har granskats. Till 

resultatet har nio artiklar analyserats och teman har identifierats. 

Resultat: Fyra teman som är kopplade till svårigheter med att kommunicera med 

människor med CCN lyfts fram i resultatet. Dessa teman är; kunskapsbrist, tid, 

anhörigvårdare och vårdrelation. 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån syftet med stöd i ytterligare studier. Resultatet 

kopplas också till Travelbees teori om stegen till en mellanmänsklig relation 

och hennes syn på kommunikation.  

Nyckelord: Kommunikation, erfarenhet, kommunikationsnedsättning, sjukvårdspersonal, 

vårdrelation. 

 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: 

People with disabilities report greater dissatisfaction with care and with the 

medical staff’s understanding of their disability. Many disabilities also brings 

communication impairments which contributes to difficulties in health care 

contexts. When communication fails between the patient and health care 

professional, it is difficult to create a healthcare relationship. 

Aim: The aim of this study was to describe the experiences of communication 

between health care personal and patients with complex communication 

needs [CCN]. 

Methods: The study is a literature review where scientific reports have been analyzed. 

In the result nine articles were analyzed and themes identified. 

Results: Four themes related to difficulties in communicating with people with CCN 

are highlighted in the result. These themes are: lack of knowledge, time, 

carers and care relationship. 

Discussions: The results are discussed from the purpose of the aim with support in further 

studies. The result is also linked to Travelbees theory of stages of an 

interpersonal relationship, and her view of communication. 

Keywords: Communication, experiences, communication impairment, health care 

personal, relationship. 
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1 Inledning 
Denna litteraturstudie inriktar sig mot att skapa en översikt över hur människor med 

kommunikationssnedsättning upplever kommunikationen  i vården. Vårt intresse för ämnen 

har väckts utifrån våra tidigare erfarenheter inom området. Vi har båda arbetat med människor 

med funktionsnedsättningar och har både bevittnat och hört om, i yrket och på VFU-

placeringar i sjuksköterskeutbildningen, otaliga situationer där människor med 

funktionsnedsättning fått ett bristfälligt bemötande från vårdgivare. Specifikt gäller detta 

personer som inte har verbal kommunikation eller har komplexa kommunikationsbehov. 

 Med tanke på dessa situationer vill vi skapa en bild av hur kommunikationen ser ut mellan 

sjukvårdspersonal och människor med kommunikationsnedsättningar samt hur det aktuella 

forskningsläget ser ut inom området.  

 

2 Bakgrund 
En funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd 

eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador 

kan vara av bestående eller av övergående natur. (Socialstyrelsen, 2012)  

 Studier har visat att människor med funktionsnedsättning i högre grad rapporterar missnöje 

med omvårdnad och sjukvårdspersonalens förståelse för deras funktionsnedsättning. 

Framförallt uttrycktes brist på bra kommunikation och grundlig vård. (Iezzoni, Davis, Soukup 

& O’Day, 2003) 

 Många studier utgår från sjukvårdspersonalens inställning kring människor med 

funktionsnedsättning. De studierna är oftast kvantitativa och använder sig av skalor, till 

exempel Attitudes Towards Disabled People -  skalan [ATDP], som är ett frågeformulär som 

grundar sig på 20 frågor bestående av olika påståenden. Den intervjuade ska sedan svara på 

dessa påståenden med hjälp av en sexgradig skala där ett är lika med att ej samtycka med 

påståendet, och sex är lika med att helt samtycka. Denna skala är gjord av Yuker, Block, & 

Campbell (Der-Karabetian, Liang & Gamst, 2011, s.481). 

 Flertalet studier lyfter fram problem med bristande vård för gruppen människor med 

funktionsnedsättningar. Matziou et al. (2009) har i sin studie, genom ATDP, tagit fram ett 

resultat som visar att det finns en negativ inställning till barn med funktionsnedsättning från 

både sjuksköterskestudenter och arbetande sjuksköterskor. Studieförfattarna diskuterar 

möjliga teorier till varför det är så och kommer fram till två olika anledningar: Attityden hos 

sjuksköterskorna kan vara en återspegling av det beteende som majoriteten av samhället, i det 
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här fallet Grekland, har mot barn med funktionsnedsättning. Det kan också bero på en stressad 

arbetsmiljö, den teorin grundar sig på att både första- års studenter och nyutexaminerade 

sjuksköterskestudenter hade högre poäng än verksamma sjuksköterskor. Att då deras attityd 

skulle ha ändrats och försämrats under tiden de arbetat.  

 Begreppet funktionsnedsättning innefattar många olika diagnoser och hinder som ter sig på 

många sätt. För att begränsa vårt arbete har vi, med motiveringen att många 

funktionsnedsättningar kan kopplas till kommunikationsnedsättningar, valt att fokusera på  

människor med komplexa kommunikationsbehov (Complex communication needs [CCN]).  

 

2.1 CCN – Complex communication Needs 

Många medfödda utvecklingsstörningar så som downs syndrom, autism och cerebral pares, 

samt förvärvade funktionsnedsättningar som en hjärnskada, stroke eller parkinsons sjukdom, 

kan alla kopplas till kommunikationsnedsättningar (Iacono & Johnson, 2004). En skillnad 

mellan dessa grupper är att människor med en medfödd skada ofta utvecklat ett sätt att 

kommunicera. Medan en person som drabbats av förvärvad funktionsnedsättning plötsligt  

kan förlora sin kapacitet att kommunicera som han eller hon tidigare varit van vid. (Carlsson, 

2009, s.515). 

  Människor som har svåra former av kommunikationsnedsättningar sägs ha CCN. Vilket 

innebär att en person har en eller en kombination av följande svårigheter;  

- Svårt att uttrycka sig på grund av begränsad vokabulär och meningsuppbyggnad och/ eller 

svårt att förstå tal. 

- Större förståelse än språkproduktion eller större språkproduktion än förståelse av språk, eller 

båda.  

Det är mycket viktigt att komma ihåg att svårigheter med tal eller språk inte behöver betyda 

att personen har en intellektuell funktionsnedsättning. Ett vanligt misstag är att likställa 

kommunikation med att kunna prata. (Iacono & Johnson, 2004).  

 Människor med CCN är beroende av informella och formella system för att kunna 

kommunicera, till exempel alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] vilket 

innebär kommunikation som ersätter eller kompletterar ett bristande tal eller språk. AKK 

innefattar; personen med kommunikationsnedsättning, redskapen - kommunikationssätt och 

hjälpmedel samt omgivningen – människor och miljö. (Heister- Trygg, Andersson, 

Hardenstedt &Sigurd- Pilesjö, 1998, s.8). Med hjälp av AKK utökas talet genom användning 

av ansiktsuttryck, peka på bilder eller peka på första bokstaven i ett ord för att hjälpa 

 



  3 (27) 
 

människor att förstå deras tal. Det går också att utan tal använda sig av stödtecken, eller en 

symboltavla för att kommunicera de flesta meddelanden. Det informella systemet så som 

kroppsspråk och ansiktsuttryck kan vara mycket användbart för att läsa av hur en person 

känner sig. Dock kan en person med fysiska funktionsnedsättningar ha svårt att styra över sitt 

kroppsspråk vilket kan bidra till missförstånd när någon som inte känner dem försöker tolka. 

Det formella systemet innehåller bland annat stödtecken, kommunikationskort eller 

kommunikationsböcker men också mer tekniskt utvecklade kommunikationssätt så som 

kommunikationsdatorer. Ett AKK- system kan vara utformat för individuella behov och 

förmågor. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar använder oftast foton, bilder 

eller ritningar medan en person som till exempel har haft en stroke använder en kombination 

av skrivna ord och en alfabetsbräda. (Iacono & Johnson, 2004). 

 Det finns strategier som underlättar kommunikationen med människor som har CCN som 

bör tillämpas oavsett vilket typ av AKK- system används. Bland annat att, när det är möjligt, 

rikta kommunikationen direkt till patienten vilket kommer bidra till att patienten blir mer 

lyhörd även om förståelsen är begränsad. Det bör också säkerställas att patienten har tillgång 

till sitt AKK- system om ett sådant finns. Om kommunikationen är svår och det finns en 

anhörig eller assistent med som kan hjälpa till är det viktigt att patienten först blir tillfrågad 

om det är okej, samt att inte glömma bort patienten i samtalet. (Iacono & Johnson, 2004). 

 Två exempel på tillstånd som kan associeras med CCN är cerebral pares och afasi.  

 

2.1.1 Cerebral pares 

Cerebral pares [cp] är en grupp störningar som beror på skador på de övre motorneuronerna. 

Den exakta orsaken är inte helt känd  men sannolikt är blödning, cerebral anoxi och andra 

neurologiska skador inblandade. CP orsakas av en händelse som sker före, under eller 

omedelbart efter födseln och symtomen framträder under de första levnadsåren. Cerebral 

pares klassificeras antingen utifrån typen av motorisk störning eller anatomisk klassificering, 

vilken del av kroppen som är påverkad. (Braun & Anderson, 2012, s.256-259). 

 Symtomen vid cerebral pares varierar från individ till individ, allt från en lätt motorisk 

störning vid fysisk aktivitet till allvarliga funktionsstörningar. En person med cerebral pares 

kan ha problem med finmotorik eller balans, ha kognitiva störningar, talsvårigheter och 

krampanfall. Dock är kramper och mentala störningar de svårare symtomen, mildare former 

kan vara till exempel att ett barn inte utvecklas i samma takt som sina jämnåriga. (Braun & 

Anderson, 2012, s.256-259). 
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2.1.2 Afasi 

Afasi betyder “oförmåga att tala eller att skriva, eller att förstå tal eller skrift” (Carlsson, 

2009, s.516). Symtombilden vid afasi är väldigt individuell och graden av problem hos 

människor med afasi är därför väldigt olika. Fysiologiskt så är afasi en störning som 

försämrar kontakten mellan tanke och ord vilket ger upphov till problem att forma  och höra 

ord . Förväxlingar av hörda ord eller ljud är även det vanliga symtom vid afasi.  Den 

vanligaste orsaken till afasi är stroke men kan även ses vid demenssjukdom och neurologiska 

sjukdomar. (Carlsson, 2009.s.516). Det finns två olika typer av afasi, Brocas afasi och 

Wernickes afasi.  Vid Brocas afasi, även kallad motorisk afasi, så har patienten svårigheter att 

finna rätt ord men förstår vad orden betyder och vad som sägs till dem. Wernickes afasi , 

sensorisk afasi, drabbar språkförståelsen och tillskillnad mot Brocas afasi så flyter talet utan 

anmärkningar men meningarna och orden kan vara omkastade eller obegripliga. Oftast får 

patienter som har drabbats av en stroke en kombination av dessa båda och det kallas då för 

global afasi. ( Ericson & Ericson, 2002 s.149). 

 

2.2 Omvårdnad 

Att definiera ordet omvårdnad är svårt då det kan betyda olika saker för olika individer. Vid 

det praktiska arbetet med omvårdnad så är det sjuksköterskan som är ytterst ansvarig för att 

arbetet följer de riktlinjer inom etik och omvårdnadsteori som är uppsatta. (Jacobsson & 

Lützèn, 2009, s.35). 

 Omvårdnad kan delas in i två huvudgrupper, allmän och specifik omvårdnad. Den 

allmänna omvårdnaden är oberoende av patientens medicinska diagnos och den specifika är 

styrd efter den specifika sjukdomsbilden. Inom sjukvården används idag en hälsofrämjande 

omvårdnadsmodell där patientens resurser, önskemål och risker skall vägas in. Centralt i den 

hälsofrämjande omvårdnaden är att se på patienten som en individ och därmed väga in alla de 

faktorer som kan främja hälsa hos denne. (Willman, 2009, s.40). 

  

2.2.1 Kommunikation i omvårdnad 

Kommunikation handlar om ett utbyte av signaler mellan två människor, den ena deltagaren i 

kommunikationen skickar en signal som den andre skall försöka förstå och svara på. Hur 

tolkningen av dessa signaler blir beror till stor del i vilket sammanhang kommunikationen 

sker samt vilka de olika parterna i kommunikationen är. I sjuksköterskans arbete är 
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kommunikation en självklar del av yrket samt en nödvändighet för att ge god omvårdnad. För 

att sjuksköterskan skall kunna ge sina patienter god omvårdnad så krävs en förståelse för hur 

patienterna tänker. Denna förståelse kan bara införskaffas genom att sjuksköterskan har en 

god kommunikation med patienterna. På så vis skapas relation där vårdtagaren känner att den 

kan dela med sig av sina önskemål och åsikter. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten är något som hela tiden sker, antingen med ord, kroppsspråk eller blickar. Att 

kroppsspråk och blickar upplevs som ett kommunikationsmedel är viktigt att tänka på och 

använda sig av, eftersom olika patienter har olika förutsättningar samt behov av att 

kommunicera. (Baggens & Sandèn, 2009, s.202-207).  

 Eftersom forskning visar på att patientdelaktighet förbättrar resultatet inom omvårdnaden 

så är det sjuksköterskans uppgift att se till att patienten känner sig jämställd samt tillräckligt 

informerad för att kunna engagera sig i sin omvårdnad. Då olika individer har olika 

förutsättningar att tillgodose sig information och kunskap som sjuksköterskan förmedlar så är 

det viktigt att kommunikationen sker på den nivå som passar den unika individen bäst. (Eldh, 

2009, s.52-53). 

 Det är inte ovanligt att slutsatser dras på grund av fördomar. Till exempel om en patient 

inte kan svara på en fråga kan det leda till att sjukvårdspersonalen tror att patienten inte 

förstår. Det behöver inte vara fallet och en sådan slutsats kan förstöra kommunikationen. 

(Eide & Eide, 2009, s. 457) 

 

2.2.2 Omvårdnad vid CCN 

Vid omvårdnad av en patient med CCN måste sjuksköterskan kunna skapa sig en bild av 

patientens problem. Genom att ta del av aktuella studier om hur människor med 

kommunikationssvårigheter upplever sin situation så kan sjuksköterskan  få en större 

förståelse för vilka svårigheter de människorna upplever samt vilka strategier de använder sig 

av. (Carlsson, 2009, s.519).  

 För att mötet mellan sjuksköterskan och patienten ska bli bra behöver sjuksköterskan ta sig 

tid att lyssna på patienten, möta patienten med ögonkontakt och vara tydlig i sin 

kommunikation samt undvika att använda svåra ord. Vid tillfällen då den verbala 

kommunikationen inte finns eller inte fungerar blir den icke-verbala kommunikationen 

mycket viktig att på ett medvetet sätt använda sig av. (Carlsson, 2009, s.530). 
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3 Problemformulering 
Enligt  kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan, bland 

annat, på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt kommunicera med patienter, närstående, 

personal och andra. Sjuksköterskan ska också försäkra sig om att patienten och/eller 

närstående förstår given information samt uppmärksamma patienter som själva inte uttrycker 

informationsbehov. (Socialstyrelsen, 2005).   

 Kommunikation är en viktig byggsten för att kunna ge bra omvårdnad och skapa en 

vårdrelation Det finns människor som har kommunikationsnedsättningar vilket kan leda till 

att det blir problem kring skapandet av en relation mellan patienten och sjukvårdspersonalen. 

Risken för missförstånd eller att patienten känner sig kränkt ökar då sjukvårdspersonalen inte 

kan tala direkt till patienten eller måste använda sig av något hjälpmedel. Därmed ställs ett 

högre krav på vårdmötet i dessa situationer.  

 

4 Syfte 
Syftet var att beskriva erfarenheter av kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och 

patienter med CCN. 

 

4.1 Frågeställningar 

Vilka erfarenheter har patienter respektive vårdpersonal? 

Vilka problem finns? 

Hur kan problemen hanteras? 

 

5 Teoretisk utgångspunkt – Joyce Travelbee 
Joyce Travelbees teori fokuserar, enligt Kirkevold (1994, s.104-106),  på den 

mellanmänskliga relationen. Travelbee har som utgångspunkt att människan är en unik, 

oersättlig individ och den enskilda individens upplevelse av sjukdom, lidande, förluster med 

mera är bara hans eller hennes egna. Travelbee anser att det är viktigare att sjuksköterskan 

förhåller sig till individens upplevelse än till sin egen eller annan vårdpersonals diagnos eller 

objektiva bedömning. 

 Den synen stämmer överrens med det  som vi vill belysa, vikten av att se människan som 

en unik individ och förhålla sig till individens upplevelse vare sig denna människa kan prata, 

se, höra, gå eller har en annan funktionsnedsättning. 
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5.1 Travelbee och kommunikation 

Travelbee (1971, s.16) skriver att syftet med omvårdnad är att assistera en individ, en familj 

eller ett samhälle att förebygga eller hantera upplevelsen av sjukdom och lidande, och, om 

nödvändigt, finna mening i dessa erfarenheter. För att detta syfte ska uppnås behövs den 

mellanmänskliga relationen, en process som används för att utföra syftet med omvårdnad. 

Travelbee poängterar dock att det är mycket möjligt att kommunicera på ett effektivt sätt utan 

att skapa en mellanmänsklig relation. Förmågan att skapa denna relation verkar bero på i 

vilken utsträckning sjuksköterskan använder sitt disciplinerade och intellektuella 

förhållningssätt  i kombination med att använda sig själv terapeutiskt (a.a, s.93-94). För att 

kunna använda sig själv terapeutiskt och därmed skapa en förutsättning för en lyckad 

kommunikation så krävs det att sjuksköterskan kan förstå olika människors handlingar samt 

sina egna handlingar för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna ingripa i patientens vård.  

(Kirkevold, 1994, s. 104-109). 

 Vad sjuksköterskan kommunicerar är av stor vikt då negativa känslor och tankar 

kommuniceras lika lätt som positiva. Om sjuksköterskan inte lyckas förmedla goda 

intentioner är det troligen inte möjligt att skapa en mellanmänsklig relation. Vad 

sjuksköterskan kommunicerar till den sjuka individen kommer följaktligen antingen assistera 

patienten att hantera sin sjukdom och lidande eller intensifiera dens känsla av isolation och 

ensamhet. Det är av stor vikt att sjuksköterskan förstår innebörden av vad den sjuka individen 

kommunicerar för att kunna använda informationen i vårdplaneringen. (Travelbee, 1971, 

s.102-103). 

 

5.2 Den mellanmänskliga relationen 

Den mellanmänskliga relationen innebär främst en erfarenhet, eller en serie av erfarenheter, 

mellan en sjuksköterska och en människa som är sjuk, eller en individ i behov av 

sjuksköterskans tjänster. Den huvudsakliga egenskapen av denna erfarenhet är att 

omvårdnadsbehoven hos individen, eller familjen, ska uppfyllas. (Travelbee, 1972, s.123) 

Denna mellanmänskliga relation uppnås efter att sjuksköterskan och den sjuka individen 

tillsammans utvecklats genom fyra faser; Det första mötet, nya identiteter, empatifasen och 

sympatifasen. Första fasen är det första mötet mellan sjuksköterska och patient där 

sjuksköterskans uppgift är att inte se den sjuka individen som en stereotyp patient utan som en 

unik individ. Det är vid det första mötet som vi skapar oss en uppfattning om personen som vi 

möter. Det är då viktigt att sjuksköterskan är medveten om att fördomar och generaliseringar 
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kan inverka på vilken bild hon eller han skapar sig av patienten. När sjuksköterskan är 

medveten om detta så kan fördomar och generaliseringar förbises och sjuksköterskan kan se 

patienten som en unik individ.  Det är först när sjuksköterskan börjar se det unika i denna 

sjuka individ och vice versa som den andra fasen, nya identiteter, nås. (Travelbee, 1971, 

s.130-150). 

 I den andra fasen börjar både sjuksköterskan och den sjuka individen etablera en relation 

och ser till varandra mindre som titlar och mer som unika människor. Sjuksköterskan börjar 

förstå hur patienten känner, tänker och uppfattar situationen. När sjuksköterskan ser det unika 

i patienten så kan hon eller han också lättare undvika att jämföra denne med tidigare patienter 

och på så sätt förstärka patientens unika identitet. Den sjuka personen börjar i sin tur uppfatta 

sjuksköterskan som en annan unik människa och inte som en sinnebild av en typisk 

sjuksköterska. Likheter och skillnader blir identifierade och  lägger en grund för den tredje 

fasen, empatifasen. (Travelbee, 1971, s.130-150). 

 Att känna empati innebär en förmåga att visa förståelse för en annan persons tillfälliga 

psykiska tillstånd och se förbi yttre beteenden. Enligt Travelbee så kan empati hjälpa 

sjuksköterskan att förutspå patientens handlingar. För att empati ska uppstå så är det viktigt 

att sjuksköterskan och patienten har likartade erfarenheter, så därför spelar individens 

personliga erfarenheter in då den tredje fasen nås. Empati är situationsbundet och kan komma 

och gå. Däremot så ändras förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten om empati en 

gång har uppkommit. Empati är viktigt men inte tillräckligt, det är nödvändigt att fortsätta 

förbi empati till sympati och medkänsla. (Travelbee, 1971, s.130-150). 

 Den fjärde fasen, sympati, är en process där en människa kan förstå en annan, bli berörd  

av någon annans nöd och önskar att lindra orsaken. Sympati kan lindra lidandet för patienten 

genom att sjuksköterskan bär lidandet tillsammans med patienten. Kännetecknande för denna 

fas är att sjuksköterskan och patienten delar varandras innersta känslor och tankar, när detta 

sker så kan båda parter känna sig meningsfulla genom att de kan dela på samma upplevelse.  

När sjuksköterskan och den sjuka individen utvecklats genom dessa fyra faser kulminerar 

faserna i inrättandet av den mellanmänskliga relationen. (Travelbee, 1971, s.130-150).  

 

 

6 Metod 
Studien är en  litteraturöversikt som enligt Friberg (2012, s.133)  är en sammanställning över 

det rådande forskningsläget inom ett visst område. När det aktuella forskningsläget har 

studerats så kan litteraturöversiktsförfattaren skapa sig en bild över vilken kunskap som finns 
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om det område som översikten skall handla om. Vid en litteraturöversikt kan både 

kvantitativa och kvalitativa studier användas, detta för att få en så övergripande bild av 

området som möjligt. En litteraturöversikt kan ha olika syften. Antingen som en grund för 

kommande studier, då används litteraturöversikten som en grund för problemformuleringen, 

eller som i vårt fall där litteraturöversikten används som ett examensarbete på 

kandidatnivå.(a.a). 

 

6.1 Urval och datainsamling 

Litteratursökningen gjordes inledningsvis i databaserna CINAHL, PUBMED, och MEDLINE 

med sökord som formulerades utifrån syftet för att få relevanta artiklar till resultatet. 

Sökorden var cerebral palsy, communication, experience, hospital, nursing, adult, physical 

disabilities, care, primary care, disability, complex communication needs, communication 

impairment, staff, hospitalization. Sökorden har använts i olika kombinationer för att få ett 

smalare resultat. 

 Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade senast år 2000 eller senare, 

vara vetenskapligt granskade - ”peer reviewed” och skrivna på engelska. Nio artiklar som 

svarade på syftet valdes ut och har analyserats i resultatet. En av artiklarna hittades i 

referenslistan till en redan vald artikel. Av de nio artiklar som valdes ut gick samtliga att finna 

på databasen CINAHL. En beskrivning av sökprocessen finns i bilaga 1. 

 

6.3 Analys 

Analysarbetet har gjorts enligt de steg som beskrivs i Friberg (2012, s.140). De valda 

artiklarna numrerades från 1-9 för att de lättare skulle hållas isär vid diskussioner. Artiklarna 

lästes i sin helhet upprepade gånger och sammanfattades av båda studieförfattarna på varsitt 

håll. De kortfattade sammanfattningarna diskuterades och jämfördes sedan för att säkerställa 

att innehållet i alla artiklar hade uppfattats rätt.  

 Det innehåll som kunde kopplas till vår studies syfte identifierades och delades in i två 

grupper; personalens perspektiv och patienternas perspektiv. Ur dessa grupper identifierades 

faktorer som hade påverkan på kommunikationen mellan sjukvårdpersonal och patienter med 

komplexa kommunikationsbehov. De faktorer som återkom i flertalet studier och 

representerade både personalens och patienternas perspektiv utgör de teman som presenteras i 

resultatet. En beskrivning av resultatets artiklar finns i bilaga 2. 
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6.4 Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturstudie har i enlighet med Vetenskapsrådet (2012) inte förvrängt eller förfalskat 

innehållet i de använda studierna. Författarna till denna litteraturstudie har inte plagierat 

någon text i detta arbete med undantag för citat, som har en tydlig hänvisning till 

originalkällan. De artiklar som har använts i studien har blivit redovisade i referenslistan i 

enlighet med Forsberg & Wennström (2003, s .74).  

 Den förförståelse som författarna till denna litteraturstudie hade om ämnet tas upp i 

inledningen och syftet är formulerat så att resultatet ej skulle kunna påverkas av tidigare 

kunskaper. 

 Vid översättning av material från engelska till svenska finns en risk för misstolkningar 

samt att material tas ur sitt sammanhang. Detta har vi haft i åtanke för att inte göra några egna 

tolkningar utan följa sammanhanget i studierna.  

  

 

7 Resultat 
I resultatet presenteras de teman som framkommit under analysen. Dessa är kunskapsbrist, 

tid, anhörigvårdare och vårdrelation. Flera studier har använt uttrycket family carer eller 

unpaid carer, som i resultatet översatts till anhörigvårdare, paid carer har översatts till 

assistent. 

 

7.1 Kunskapsbrist 

Kunskapsbristen gäller i det här fallet kunskap om specifika funktionsnedsättningar, kunskap 

om kommunikationsnedsättningar samt kunskap om kommunikationshjälpmedel. 

 

7.1.1 Kunskapsbrist om specifika fuktionsnedsättningar 

Att vårdpersonalen tycks sakna både kunskap och utbildning inom olika områden som rör 

vård av patienter med funktionsnedsättning är en återkommande åsikt från patienter med CCN 

(Balandin et. al. 2001; Balandin, Hemsley, Sigafoos & Green, 2007; Buzio, Morgan, 

&Blount, 2002).  

 Bristande kunskap om specifika diagnoser var ett område där den upplevda 

kunskapsbristen var påtaglig. I studien av Buzio et al. (2002) så upplevde 87 procent av de 

tillfrågade patienterna att vårdpersonalen hade kunskapsbrister om deras diagnos, i detta fall 

cerebral pares. De ansåg också att sjuksköterskor var den yrkesgrupp där det tydligast 
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saknades kunskap om diagnosen. Den upplevda kunskapsbristen i kombination med att 

patienternas kunskaper om den egna funktionsnedsättningen nonchalerades försämrade 

patientens omvårdnad till den grad att 60 procent av de deltagande patienterna fick sin basala 

omvårdnad från anhöriga eller personliga assistenter under vårdtiden.  

 En kvinnlig patient med cerebral pares uttryckte att personalen inte hade det minsta 

intresse av hennes kunskaper om diagnosen trots hennes livslånga erfarenhet av att leva med 

cerebral pares. Vid de tillfällen där försök till kommunikation om hur omvårdnaden bäst 

kunde anpassas så ledde denna nonchalanta attityd från vårdpersonalen till en oerhörd 

frustration hos patienten. Patienten i detta fall berättade att hon, trots sina egna kunskaper och 

att hon i sitt yrkesliv arbetade med att ge hälsoråd till människor med funktionsnedsättningar, 

själv låtit bli att söka vård i flera situationer. Orsaken till detta var enligt patienten den känsla 

av mindervärde som upplevdes vid kommunikationen med vårdpersonal. ( Smeltzer, Avery & 

Haynor, 2012).  

 

7.1.2 Kunskapsbrist om kommunikationsnedsättningar 

Den kunskapsbrist hos vårdpersonal som flest patienter uttryckte i studierna var dock den 

allmänna kunskapen om hur kommunikation med patienter med CCN bäst ska tillämpas. Det 

var mycket tydligt i studien av Smeltzer et al. (2012) där alla de 35 intervjuade patienterna 

uttryckte missnöje med hur vårdpersonalen hade kommunicerat med dem under deras 

sjukhusvistelse. Flera av patienterna menade att kunskapsbristen om 

kommunikationsnedsättningar hos sjuksköterskorna var så stor att alternativ kommunikation 

borde vara obligatoriskt i läroplanen vid sjuksköterskeutbildningen. De största bristerna i 

sjuksköterskornas kommunikation, enligt patienterna , var att de talade med patienterna som 

om de var barn, talade över huvudet på dem samt att de inte lyssnade ordentligt.   

 Hos sjukvårdspersonalen var frustration ett återkommande begrepp då kommunikationen 

inte fungerade, då de inte blev förstådda eller inte förstod patienten. (Hemsley et al. 2001; 

Hemsley, Balandin, & Worrall, 2012; Murphy, 2006)  

 I en studie av Murphy (2006) intervjuades vårdcentralspersonal om erfarenheter av 

kommunikation med patienter som hade CCN. Det framkom att det fanns en brist på 

medvetenhet om omfattningen av kommunikationsnedsättningar. Personalen var inte heller 

medvetna om de svårigheter som människor med till exempel afasi och intellektuella 

funktionsnedsättningar upplever utan antog att de litade på sina anhörigvårdare. 

Studieförfattaren beskriver att personalen i en intervjugrupp under intervjuerna gradvis insåg 

att deras uppfattning om dessa patienter kunde vara fel då de förlitat sig så mycket på de 

 



  12 (27) 
 

anhöriga och tagit för givet att de fört patientens talan korrekt. Det bästa sättet att förbättra 

kommunikationen ansågs vara förkunskap om patienten och dennes kommunikation. Om det 

var en okänd patient upplevdes kommunikationen svårare och personalen hade en benägenhet 

att vända sig till en anhörig. (a.a) 

 Hälften av de 20 sjuksköterskor som medverkade i Hemsley et al. (2001) rapporterade att 

det inte fanns några riktlinjer på deras arbetsplats avseende kommunikation med patienter 

med CCN. Den andra hälften visste inte om det fanns några riktlinjer. Nästan alla av de  

medverkande sjuksköterskorna meddelade att de fått någon form av utbildning om flera olika 

funktionsnedsättningar under sin sjuksköterskeutbildning eller vid senare kurser. Även om 

hälften av sjuksköterskorna rapporterade att de också fått någon form av utbildning i att 

kommunicera med människor med svåra kommunikationsnedsättningar hade ingen fått 

utbildning från en logoped angående specifika kommunikationsstrategier för patienter med 

CCN. Många av de svårigheter som beskrevs kan komma från bristen på lättolkade 

kommunikationssystem som effektivt kan användas av både sjuksköterska och patient. (a.a). 

 Känslan av att inte kunna göra sig förstådd och att inte kunna delta i kommunikation leder 

enligt patienter i en studie av Balandin et al. (2001)  till längre vårdtider. Några patienter i 

denna studie uttryckte det som att så fort de kom hem och kunde använda sina vardagliga 

kommunikationshjälpmedel så upplevde de också att de tillfrisknade snabbare. 

 

7.1.3 Kunskapsbrist om kommunikationshjälpmedel 

Stora svårigheter upplevdes ofta när patienter inte hade någon form av effektiv 

kommunikation. Men även i de situationer där patienten hade ett alternativt 

kommunikationssätt var sjuksköterskan ofta inte kunnig nog, eller tillräckligt bekväm med 

verktyget för att kunna använda det. (Hemsley et al. 2001) 

 I ett försök att underlätta  kommunikation med vårdpersonal så har patienter försökt 

använda de kommunikationshjälpmedel som de använder sig av i det vardagliga livet. En av 

patienterna i studien Balandin et al. (2007) berättar att trots att den privata 

kommunikationsbrädan var med på sjukhuset, så hade ingen av sjuksköterskorna kunskap om 

hur den fungerade och där med blev resultatet att den ej kunde användas.  Åtta av de tio 

intervjuade patienterna uttryckte att något slags kommunikationshjälpmedel skulle ha 

underlättat kommunikationen med vårdpersonalen under vårdtiden. Dock ansåg alla 

deltagande patienter i studien att de fått för lite stöd från sjukhuspersonalen gällande 

kommunikationen och användandet av kommunikationshjälpmedel. (a.a). 
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 Det fanns en ovilja från patienternas sida att ta med sina kommunikationshjälpmedel till 

sjukhuset då de ansåg att risken att de skulle försvinna eller gå sönder var för stor. När 

patienterna inte kunde använda sitt vardagliga kommunikationssätt så upplevde de stora 

svårigheter vid kommunikation med vårdpersonalen (Hemsley, Balandin & Togher, 2008).  

 När vårdpersonalen lärt sig patientens kommunikationssätt så bidrar det till en möjlighet 

för patienten att på samma villkor som patienter utan CCN vara delaktig i beslut rörande den 

egna vården. (Hemsley et al. 2008) 

 

7.2 Tid 

Tiden är en återkommande faktor, både hos patienterna och sjukvårdspersonalen.  

 Att tid, och inställningen till tid, hos vårdpersonal är viktigt poängteras i  Murphys (2006) 

studie om vårdcentralspersonal. När patienter finner vårdmötet stressfullt och 

otillfredsställande sänker de sina förväntningar, söker mer sällan vård och känner sig allmänt 

missnöjda vilket leder till ineffektiv sjukvård. 

 

7.2.1 Tidsbrist 

En återkommande känsla hos patienterna var att sjukvårdspersonalen inte hade tillräckligt 

med tid för att kommunicera med dem. Då patienter med CCN behöver mer tid för att kunna 

kommunicera än andra patienter så blir vårdpersonalens tidsbrist extra känslig för denna 

patientgrupp. Patienterna menar att vårdpersonalen inte ger dem den tid de behöver för att 

kunna ställa frågor om sin vård eller att hinna svara på de frågor som personalen ställer. 

(Smeltzer et al. 2012). 

 I Hemsley et al. (2008) så anser två av patienterna att de är beroende av att anhörigvårdare 

är närvarande under sjukhustiden för att assistera med kommunikation eftersom 

sjukvårdspersonalen inte har tillräckligt med tid. Omvårdnad av patienter med CCN tar ofta 

längre tid än omvårdnad av andra patientgrupper, dels på grund av 

kommunikationssvårigheterna men även för att patienter med CCN ofta har en 

funktionsnedsättning, till exempel cerebral pares, som försvårar omvårdnadsarbetet. När 

vårdpersonalen redan är stressad så upplever CCN patienterna att personalen undviker att 

kommunicera eller ge dem omvårdnad då detta tar för mycket tid.  

 Känslan av att de hade svårt att göra sig förstådda men ej att förstå var något som återkom i 

patienternas berättelser. Vid de försök som patienterna gjorde för att underlätta 

kommunikationen till exempel hade med sig förskrivna instruktioner om deras omvårdnad så 
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upplevde de att personalen inte ens tog sig tid att läsa dessa. Att personalen varken hade tid att 

lära sig kommunicera med patienterna eller lära sig tidigare rutiner var något som patienterna 

upplevde både som psykiskt och fysiskt ansträngande. Patienter gav exempel på hur de, trots  

att de gett instruktioner, hade fått ligga på en sida de sedan tidigare haft ont i samt att 

personalen använde fel teknik vid vändning och omvårdnad. (Balandin et al. 2007).  

 I flertalet studier tas tid upp som en viktig faktor  som något som begränsar arbetet. En 

orsak till svårigheterna med kommunikationen med patienter som har CCN ansågs vara den 

ökade mängd tid kommunikationen krävde. (Hemsley et al. 2001; Hemsley et al. 2012). 

 

7.2.2 Tidsvinst 

I Hemsley’s et al. (2012) studie ansåg sjuksköterskorna att patienter med CCN har samma 

tidsvillkor som andra patienter. Det framgick att tid uppfattades både som ett hinder och något 

som underlättar lyckad kommunikation med patienter med CCN. De sjuksköterskor som i 

stället såg tiden som ett hjälpmedel rapporterade att effektiva metoder för att förbättra vården 

var att spendera  mer tid på kommunikationen och användningen av anpassade 

kommunikationstekniker. Sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 

utvecklingsstörning och CCN kan påverka deras uppfattning om tid i möten och 

kommunikation med dessa patienter. (a.a). 

 

7.2.3 Tidsslöseri 

Hos de sjuksköterskor som ser tiden som ett hinder finns det en risk att de undviker 

direktkontakt med patienten och förlitar sig på kommunikationen med anhörigvårdare. En 

sjuksköterska i en studie av Hemsley et al. (2012) beskriver att sjuksköterskor överlag tycker 

att det är väldigt svårt att prata med personer som har någon form av nedsättning. Det finns 

personal som inte är beredda att lägga ner tid på kommunikationen. Vidare beskriver 

sjuksköterskan att det också finns personal som tar för givet att om en person inte kan prata 

ordentligt så har de också en intellektuell nedsättning. En annan sjuksköterska som intervjuats 

i studien uttrycker att det är svårt med patienter med cerebral pares eller något liknande på 

grund av att det kan skilja sig så mycket från person till person när det kommer till 

kommunikationsmöjligheter. Sjuksköterskan uttrycker att försök till att kommunicera med 

patienter som kanske inte kommer att förstå kan vara slöseri med tid. ”… it’s really hard to be 

like, ’oh, well maybe I should just go talk to them’, because you think you’re maybe going to 

waste your time.” (a.a, s.119)  
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7.3 Anhörigvårdare 

Enligt studien av Hemsley et al. (2008) så ser patienterna både fördelar och nackdelar med att 

anhörigvårdare är delaktiga under sjukhusvistelsen. Fördelarna enligt patienterna är när 

kommunikationen inte fungerar, till exempel när sjukvårdspersonalen ej har kunskap eller tid 

att använda patientens alternativa kommunikationssätt. Anhörigvårdaren blir då oundvikligen 

det enda sättet som patienten kan kommunicera och skapa en relation med vårdpersonalen. De 

nackdelar som identifieras i studien är att patienterna kan uppleva utanförskap i samtalet med 

vårdpersonal när anhörigvårdare eller assistenter är närvarande. Majoriteten av de patienter 

som deltog i studien medgav att anhöriga helt hade skött kommunikationen med 

vårdpersonalen under vårdtiden.  

 En patient som deltog i studien av Murphy (2006) tar upp att då hennes man är med i 

vårdsammanhang för att hjälpa till med kommunikationen så tar han ibland över. 

Kommunikationen sker då bara mellan vårdpersonalen och hennes man vilket gör att hon 

känner sig förbisedd och inte får en chans att själv uttrycka sig. Ytterligare en deltagare i 

studien upplevde att sjukvårdspersonalen inte hade tiden att kommunicera med honom själv 

utan alltid vände sig till hans bror.  

  

7.4 Vårdrelation 

Om vårdpersonalen inte har direkt kommunikation med patienten så finns ingen möjlighet att 

relationen mellan dessa två kan utvecklas och fördjupas. Då en verbal kommunikation inte 

finns är vårdrelationen mycket viktig då den skapar en möjlighet för ökad förståelse (Hemsley 

et al. 2008). Den icke-verbala kommunikationen är av stor vikt då den verbala 

kommunikationen inte fungerar eller är nedsatt. För att lyckas med  icke-verbal 

kommunikation behöver vårdgivaren  prioritera patientens känslor lika mycket som, eller mer 

än, vårduppgiften samt stanna kvar i situationen med patienten  tills förståelse är uppnådd. 

Beröring och kroppsspråk får inte glömmas bort i interagering med patienten då det ökar 

chansen till förståelse. (Sundin, Jansson & Norberg,  2000). 

 Att patienter med CCN upplever att vårdpersonalen har en sämre relation med dem än med 

de andra patienterna är något som kommer fram i studien av Balandin et al. (2007).  De 

intervjuade patienterna i denna studie ger exempel på att sjuksköterskor har kommunicerat 

med dem som om patienterna hade en intellektuell funktionsnedsättning och använt en 

nedlåtande ton vid kommunikation.    
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 För att i vårdrelationen uppnå ömsesidig förståelse behövs en närhet mellan patient och 

vårdgivare som i en studie av Sundin et al. (2000) benämns som kreativ närhet. Den närheten 

ska vara personlig men inte privat då en alltför privat relation kan leda till att patienten får 

orealistiska förväntningar på relationen och kan riskera patientens integritet. En viktig del i 

relationen blir därför en skyddande distans som tillsammans med kreativ närhet och intimitet 

bidrar till en bra vårdrelation. I studien av Sundin et al. intervjuades tio stycken 

sjuksköterskor som, av sina arbetskamrater, ansågs vara bäst på att kommunicera med stroke- 

och afasipatienter. De beskrev att vårdrelationen växer ju mer de lär känna sin patient och att 

de alltid ser patienterna som unika likvärdiga människor.  De rapporterade också att 

kommunikationen blir lättare om vårdgivaren känner sig säker på sin roll och på sitt 

arbetsteam  samt om det är en bra arbets- och vårdmiljö.  

  

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

Det ursprungliga syftet med denna litteraturöversikt var att se på hur människor med 

funktionsnedsättningar upplevde bemötandet av vårdpersonal. Då detta ämne visade sig vara 

för ospecifikt så minskades syftet ner till att endast belysa hur patienter med cerebral pares 

upplevde bemötandet från vården. Under artikelsökningen kunde vi se att 

kommunikationssvårigheter var det som majoriteten av patienterna såg som det största 

problemet. Syftet ändrades då till att belysa hur patienter med cerebral pares ansåg att de 

kunde kommunicera med vårdpersonalen under sjukhusvistelse. Under den följande 

artikelsökningen på databaserna CINAHL, PUBMED, och MEDLINE visade det sig att 

artikelunderlaget för detta syfte var alltför litet och det var en nödvändighet att syftet 

vidgades. För att få in fler patientgrupper med kommunikationssvårigheter så utökades syftet 

från att bara gälla patienter med cerebral pares till att gälla patienter med CCN, vilket 

innefattar olika funktionsnedsättningar. När vi fastställt att huvudämnet skulle vara 

kommunikation ändrades syftet från att tidigare bara utgå från ett patientperspektiv till att 

också innefatta sjukvårdspersonalens upplevelser och erfarenheter då kommunikationen sker 

mellan dessa grupper. Dock ligger tyngdpunkten fortfarande i patienternas upplevelser för att 

bibehålla ett vårdvetenskapligt perspektiv och för att vi anser att detta problem främst är 

patienternas. 
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 När syftet var fastställt påbörjades en ny artikelsökning på de ovannämda databaserna. De 

artiklar som sedan valdes ut för vidare analys var de som tydligast behandlade studiens syfte 

och de valdes ut så att både patienternas och sjukvårdspersonalens perspektiv lyftes fram. Av 

de nio artiklar som valdes ut gick samtliga att finna på databasen CINAHL.  

 Fördelarna med artiklar som valdes ut är att resultaten på flera punkter stämmer överens, 

vilket kan ses som en försäkring på att resultatet är sant. Studierna belyser kommunikation 

från olika perspektiv, vissa från patientperspektivet och andra från personalens perspektiv. 

Nackdelarna med de artiklar som ingår i denna litteraturstudie är att det har varit svårt att 

finna relevant forskning på ämnet samt att av de studier som funnits så är många skrivna av 

samma författare.  

 Vid analysen av resultatartiklarna fann vi teman som gick att identifiera i flera av 

resultatartiklarna samt att flertalet resultatartiklar innehöll mer än ett av dessa teman. Detta 

anser vi stärker trovärdigheten av vårt resultat.  

   

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva erfarenheter av kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal och människor med CCN. Resultatet visar på att kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonal och människor med komplexa kommunikationsbehov ofta upplevs som 

svår, både från sjukvårdspersonalens och patienternas perspektiv. Faktorer som har visat sig 

vara bidragande till dessa svårigheter är bristande kunskap hos vårdpersonalen om 

kommunikationsnedsättningar, bristande kunskap och färdigheter gällande alternativa 

kommunikationssätt samt stressfaktorer relaterat till upplevd tidsbrist. Resultatet tar också 

upp att vårdrelationen riskeras då kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patient inte 

fungerar. Även då det finns en anhörigvårdare närvarande, som kan assistera med 

kommunikationen, upplevs det inte alltid som något positivt då patienten kan känna sig 

förbisedd och utanför.  

 En litteraturstudie med ett syfte som liknar vårt av Finke, Light och Kitko (2008) visar 

också på ett liknande resultat. De har i sin studie använt ett flertal artiklar som också använts i 

denna litteraturstudie. Mer än hälften av de använda artiklarna  pekade på att en stor 

anledning till svårigheter i sjuksköterskans kommunikation med patienter med CCN var 

bristande kunskap och färdigheter om AKK. De tar också upp att den ökade tiden som behövs 

för kommunikationen med dessa patienter ses som ett hinder för god kommunikation. 
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Ytterligare faktorer som påverkade kommunikationen var att kommunikationshjälpmedel, så 

som AKK, inte fanns tillgängliga på vårdavdelningen. (a.a).   

 Trots liknande syften och användandet av samma artiklar används olika perspektiv på 

resultatet vilket utgör en skillnad mellan Finke et al. (2008) och vår litteraturstudie. Medan de 

syftar till att sammanställa forskningen som gjorts om kommunikation mellan sjuksköterskor 

och patienter med CCN, så var vårt fokus att göra en sammanställning av patienternas och 

sjukvårdspersonalens upplevda erfarenheter utifrån forskningen. Ett exempel på vad som 

belyses i denna litteraturstudie som inte tas upp på samma sätt i Finke et al. är de positiva och 

negativa aspekterna på anhörigvårdare. 

 Att svårigheterna med kommunikation gör att vårdrelationen blir lidande är också något 

som tas upp vårt resultat. En anledning till detta är att vid många tillfällen sker 

kommunikationen via anhörigvårdare då patienten inte kan prata eller då sjukvårdpersonalen 

inte har färdigheten att använda ett alternativt kommunikationssätt. 

 Bristen på kommunikationsfärdigheter hos sjukvårdpersonal är något som tas upp i flera 

studier. Bland annat ur anhörigvårdares perspektiv i en studie av Hemsley och Balandin 

(2004).  I det fallet var det anhöriga till människor med cerebral pares och CCN som beskrev 

sin bild av kommunikation på sjukhus. De tar upp att sjuksköterskor ofta inte förstod när 

patienten försökte kommunicera vilket bidrog till att det antingen blev misstolkningar eller att 

sjuksköterskan inte svarade alls på försöken. På grund av det anser dessa anhöriga att det 

skapas en felaktig bild av människor med CCN, att de inte har någon kontroll över vad som 

händer med dem samt att de alltid är beroende av assistans av anhöriga för att kunna 

kommunicera. De likställer sjuksköterskans brist på kunskap eller kompetens i 

kommunikation med brist på kunskap om hur man ger omvårdnad till någon med cerebral 

pares och CCN. (a.a). 

 I resultatet tas det också upp händelser då patienten eller en anhörig lämnat skrivna 

instruktioner om specifik omvårdnad till sjukvårdspersonalen men ingen tog sig tid att läsa 

dem. Detta nämns också i Hemsleys och Balandins (2004) studie där anhörigvårdare hade 

uppfattningen att den skrivna informationen inte var till hjälp just på grund av tidsbrist hos 

sjukvårdspersonalen.  

 

8.3 Resultatdiskussion utifrån teoretisk utgångspunkt 

Enligt Travelbee (1971) så är kommunikation ett verktyg för att skapa en mellanmänsklig 

relation och den är i sin tur nödvändig för en god omvårdnad. Resultatet i denna studie visar 
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att vid de tillfällen som vårdpersonalen inte kan kommunicera med patienterna kan 

omvårdnaden bli lidande. I den första av de fyra faser som Travelbee beskriver för att nå en 

mellanmänsklig relation måste sjukvårdspersonal och patienter se varandra som unika 

individer och inte som stereotypa patienter eller sjuksköterskor. I Smeltzer et al. (2012) 

påpekar patienterna att vårdpersonalen kommunicerade med dem med en så negativ attityd att 

de kände sig mindre värda än andra patienter. Detta är ett exempel då en mellanmänsklig 

relation är omöjlig att uppnå på grund av den bristande kommunikationen redan i fas ett som i 

sin tur leder till att parterna inte kan se varandra som unika individer. Ett specifikt exempel ur 

ovan nämnda studie är en kvinna med cerebral pares som berättar om ett tillfälle då en 

sjuksköterska utförde en kateterisering på henne och inte talade till henne under hela 

utförandet. Hon beskriver denna erfarenhet, tillsammans med andra erfarenheter av möten 

med sjuksköterskor:  “It’s all so condescending . . . it’s just infuriating . . . we’re not even 

given the opportunity to explain ourselves. It’s frustrating, it’s daunting, and 

it’s very time consuming.” (s.33).  Ytterligare exempel där det brister redan i Travelbees 

första fas kan ses i Murphys (2006) studie där vårdpersonal berättar att patienter med CCN 

oftast har med sig en anhörig eller en assistent som för deras talan. Följden av att 

vårdpersonalen kommunicerar med en tredje part blir att patienten och vårdgivaren inte kan 

skapa förutsättningarna för att se varandra som unika individer och ta sig igenom fas ett. 

 Enligt Travelbee (1971) så är det sjuksköterskans uppgift att vid det första mötet med 

patienten skapa sig en bild av denna som en unik individ. När det har uppstått en relation 

mellan sjuksköterskan och patienten där de både ser på varandra som unika individer är den 

första fasen i den mellanmänskliga relationen klar och de är redo att gå vidare till fas två. 

Resultatet av denna studie visar att majoritet av fallen aldrig kommer vidare från den första 

fasen eftersom kommunikationen mellan personal och patient inte är tillräcklig. Vid de fall 

som patienterna har upplevt att vårdpersonalen har haft en bra kommunikation med dem 

under sjukhustiden så  anser de att den lyckade kommunikationen beror på sjuksköterskans 

individuella färdigheter (Balandin et al. 2001).   

 Att sjuksköterskan skall vara uppmärksam på vad patienten kommunicerar är något som 

Travelbee (1971) anser är av stor vikt vid omvårdnadsarbetet. I studien av Hemsley et al. 

(2001) anser studieförfattarna att lättolkade kommunikationshjälpmedel som både 

vårdpersonal och patienter enkelt kan använda är något som skulle underlätta 

omvårdnadsarbetet. Det finns dock patienter som i vanliga fall använder sig av 

kommunikationshjälpmedel men som väljer att inte ta med sig dem till sjukhus. Detta på 

grund av rädsla att de ska bli stulna eller gå sönder samt att de kanske inte kan använda det 
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när de är sjuka (Hemsley et al. 2008). En rädsla som troligtvis bottnar i en osäkerhet från 

tidigare relationer med bristfällig kommunikation. För att vårdrelationen ska komma förbi fas 

ett måste både patienten och sjuksköterskan se det unika i varandra vilket innebär att ansvaret 

inte bara ligger hos sjuksköterskan utan det måste också finnas en öppenhet hos patienten. 

Om en patient inte tar med sig sitt kommunikationshjälpmedel till sjukhuset så har patienten 

redan innan vårdmötet minskat chansen för god kommunikation och möjligheten att ens ta sig 

förbi Trevelbees första fas.  

 Utifrån dessa aspekter går det att ifrågasätta om det är möjligt att i vårdsituationer med 

denna patientgrupp genomföra de fyra faserna till en mellanmänsklig relation. Men det går 

också att ifrågasätta om den mellanmänskliga relationen verkligen är en förutsättning för god 

omvårdnad. Som Travelbee (1971, s.94) själv skriver så är det möjligt att kommunicera på ett 

effektivt sätt utan att uppnå den mellanmänskliga relationen. Vi anser då att om 

kommunikationen skulle fungera effektivt mellan patienter med CCN och sjukvårdspersonal 

så ökar troligen chanserna för en upplevd god omvårdnad utan att uppnå Travelbees 

mellanmänskliga relation. Snarare bör fokus då ligga på att förbättra möjligheterna för en 

fungerande kommunikation genom till exempel utbildning i alternativa kommunikationssätt 

för sjukvårdpersonalen, tydliga riktlinjer för möten med patienter utan tal, men också 

organisatoriska förändringar för att minska tidspressen vid dessa möten så att chansen till 

lyckad kommunikation ökar.  

 

8.4 Slutsats 

Den bristande kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter med CCN beror till 

stor del på kunskapsbrist om olika kommunikationsnedsättningar och 

kommunikationshjälpmedel samt tidsbrist. Patienter med CCN riskerar att få en sämre 

omvårdnad än andra patienter då kommunikation är en viktig byggsten för en god omvårdnad.  

 Då vi fann få studier i detta ämne och majoriteten av dessa var skrivna av samma 

författargrupp anser vi att det finns behov av ytterligare forskning om kommunikation mellan 

vårdgivare och patienter med komplexa kommunikationsbehov.  
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hospital. 
Nr 4 Communicating with nurses: the experience of 
10 adults with cerebral palsy and complex 
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Cinahl adults with 
cerebral palsy, 
experiences, 
hospital 

3 3 3 1 st 
Nr 3 
The experiences of adults with cerebral palsy during 
periods of hospitalisation. 

Cinahl patient with 
aphasia 
communicating 

9 3 2 1 st 
Nr9 
Communicating with people with stroke and 
aphasia: understanding through sensation without 
words. 

Cinahl communication 
between 
disability AND 
staff 

31 5 2 1 st 
Nr 19 
Perceptions of communication between people with 
communication disability and general practice staff. 

Cinahl Nursing, 
patient, 
complex 
communication 
needs, hospital 

17 2 1 1 st 
Nr 5 
Nursing the patient with complex communication 
needs: time as a barrier or a facilitator to successful 
communication in hospital.  
 

Cinahl Disabilities, 
nursing 
,hospitalization 

24 5 2 1 st  
Nr 4 
Interactions of people with disabilities and nursing 
staff during hospitalization.     

Cinahl communication 
impairment 
hospital nursing 

7 1 1 1 st  
Nr 6 
Nursing the patient with severe communication 
impairment.  

 I referenslistan 
till 
Communicating 
with nurses: the 
experience of 
10 adults with 
cerebral palsy 
and complex 
communication 
needs.  

   Communicating with nurses: The experiences of 10 
individuals with an acquired severe communication 
impairment. 

 

 

http://eshproxy.esh.se:2065/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6nrkevpbBIr6ieTbins1KyrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaursk2zra9PsamkhN%2fk5VXj5KR84LPrhuac8nnls79mpNfsVa%2bor0m2rbFPpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=119
http://eshproxy.esh.se:2065/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6nrkevpbBIr6ieTbins1KyrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaursk2zra9PsamkhN%2fk5VXj5KR84LPrhuac8nnls79mpNfsVa%2bor0m2rbFPpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=119


  
24 (27) 

 

 

 

Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

1. Buzio, A., 
Morgan, J., & 
Blount, D. 

The Experience 
of adults with 
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during periods 
of 
hospitalisation. 

2002, Australien, 
Australian Journal of 
Nursing. Vol. 19 (4), 8-
14. 

Syftet var att undersöka vad 
vuxna människor med cerebral 
pares har för upplevelse av 
slutenvård. 

En beskrivande studie där data 
samlades in genom att 31 
personer med cerebral pares i 
åldrarna från 20 - 70 år svarade 
på ett frågeformulär. 

Resultatet visade på att det finns ett behov av 
ökad kunskap och färdigheter hos 
sjukhuspersonal vid omvårdnad av människor 
med cerebral pares.  

2. Balandin, S., 
Hemsley, B., 
Sigafoos, J., & 
Green,V.A. 

Communicating 
with nurses: 
The experience 
of 10 adults 
with cerebral 
palsy and 
complex 
communication 
needs. 

2007, Australien, 
Applied Nursing 
Research. Vol. 20, 56-
62. 

Syftet var att utforska 
sjukhuserfarenheter hos vuxna 
människor med cerebral pares 
och komplexa 
kommunikationsbehov (CCN) för 
att identifiera 
kommunikationshinder och 
kommunikationsstrategier mellan 
sjuksköterskor och dessa 
patienter.  

Semistrukturerade intervjuer 
med 10 vuxna personer med 
cerebral pares och komplexa 
kommunikationsbehov (CCN) 
med någon form av funktionell 
kommunikation. Data 
analyserades både kvalitativt 
och kvantitativt. 

Alla deltagare i studien hade upplevt 
svårigheter med att göra sig förstådda av 
sjuksköterskorna medan de i sin tur inte hade 
några problem att förstå sjuksköterskan. Alla 
deltagare uttryckte också att det är av stor vikt 
att sjuksköterskor får träning för att öka sin 
kunskap om hur man bäst kommunicerar med 
patienter med komplexa 
kommunikationsbehov på sjukhus.  

3. Hemsley, B., 
Balandin, S., & 
Togher, L. 

‘We need to be 
the 
centerpiece’: 
Adults with 
cerebral palsy 
and complex 
communication 
needs discuss 
the roles and 
needs of family 
carers in 
hospital. 

2008, Australien, 
Disability and 
rehabilitation. Vol. 30 
(23), 1759-1771. 

Att utforska vad vuxna 
människor med cerebral pares 
och komplexa 
kommunikationsbehov (CCN) 
har för uppfattning om deras 
anhörigvårdares roller och 
behovet av dem på sjukhus samt 
vad de anser skulle kunna 
förbättra sjukhusupplevelsen för 
dem själva, anhörigvårdaren och 
sjukhuspersonalen.  

Metoden för studien var 
fokusgrupps metodik där 6 
stycken vuxna människor med 
cerebral pares och komplexa 
kommunikationsbehov (CCN) 
medverkade. 

Majoriteten av deltagarna i studien uppfattade 
att de var beroende av sina anhörigvårdare när 
de var inlagda på sjukhus, att de behövdes i 
alla situationer.  
Om anhörigvårdare tar på sig en stor variation 
av roller inom omvårdnaden och talar för 
patientens räkning så kan det resultera i att 
sjukhuspersonal behov att interagera direkt 
med patienten minskar. Vilket leder till 
minskad möjlighet att skapa en relation och bli 
bekant med icke-verbal kommunikation. Detta 
kan i sin tur kan leda till minskade möjligheter 
för människor, som är kapabla och 
kompetenta, att medverka i beslut gällande sin 
vård. 
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Worrall, L. 

Nursing the 
patient with 
complex 
communication 
needs: time as a 
barrier and a 
facilitator to 
successful 
communication 
in hospital. 

2012, Australien., 
Journal of Advanced 
Nursing,. Vol. 68 (1), 
116-126. 

Studiens syfte var att undersöka 
om sjuksköterskor uppfattar tid 
som ett hinder eller något som 
underlättar en effektiv 
kommunikation i interaktioner 
med patienter som har 
utvecklingsstörning och 
komplexa 
kommunikationsbehov. 
 

Intervjuer med 15 
sjuksköterskor på två sjukhus i 
Brisbane, Australien, som 
kommunicerat med minst tre 
patienter med 
utvecklingsstörning eller 
komplexa 
kommunikationsbehov de 
senaste två åren.  

De sjuksköterskor som ser tid som ett hinder 
för kommunikation anser att det tar för långt 
tid att försöka kommunicera med patienter 
med komplexa kommunikationsbehov och att 
det slösar deras tid, vilket kan leda till att de 
undviker direkt kommunikation med patienten 
och förlitar sig på anhöriga.  
 De sjuksköterskor som uppfattar tid som 
någonting som underlättar kommunikation 
anser att tid som spenderas till att 
kommunicera och använda adaptiva 
kommunikationstekniker förbättrar vården.  
 Vidare visar resultatet att sjuksköterskors 
attityd gentemot patienter med 
utvecklingsstörning och komplexa 
kommunikationsbehov kan påverka deras 
uppfattning om tid när de möter och 
kommunicerar med nämnda patienter. 

5. Hemsley, B., 
Sigafoos, J., 
Balandin, S., 
Forbes,R., Taylor, 
C., Green, V.A., & 
Parmenter, T. 

Nursing the 
patient with 
severe 
communication 
impairment. 

2001, Australien, 
Journal of Advanced 
Nursing, Vol. 35 (6), 
827-835. 

Studiens syfte var att beskriva 
hur sjuksköterskor upplever att 
kommunicera med patienter med 
svåra 
kommunikationsnedsättningar. 

Intervjuer med 20 
sjuksköterskor som alla vårdat 
minst två patienter med svåra 
kommunikationsnedsättningar 
det senaste året.  

Majoriteten av de intervjuade sjuksköterskorna 
uppgav att de upplevde att det var svårt eller 
mycket svårt att kommunicera med nämnda 
patienter. Den största källan till det uppges 
vara att många av dessa patienter inte har 
någon form av effektiv kommunikation. Även 
när en patient hade ett alternativt 
kommunikationssätt var sjuksköterskan ändå 
oförmögen att kommunicera effektivt på grund 
av brist på kunskap om 
kommunikationsmetoden. 

6. Murphy, J. Perceptions of 
communication 
between people 
with 
communication 
disability and 
general practice 
staff. 

2006, Scotland, Health 
Expectations, Vol. 9, 49-
59. 

Undersöka hur patienter med 
kommunikationssvårigheter och 
vårdpersonal på vårdcentraler 
upplever kommunikationen 
mellan dessa grupper. 

Diskussioner i åtta olika 
fokusgrupper innehållande 
personal från vårdcentraler samt 
patienter med afasi och 
patienter med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 
Fokusgrupperna fick sedan 
diskutera kring kommunikation 
på vårdcentralen uppdelat i 
ämnena före, under och efter 

Studien visar att personalen på vårdcentraler i 
Scotland inte är medvetna om hur stort 
problemet med bristande kommunikation inom 
denna patientgrupp är. Patienterna som deltog 
i studien pekade på brister i kommunikationen 
under hela vårdkedjan och att det påverkar 
deras uppfattning av vården negativt.  
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vårdmötet.    

7. Smeltzer, S.C., 
Avery, C., & 
Haynor, P. 

Interactions of 
people with 
disabilities and 
nursing staff 
during 
hospitalization 

2012, USA, The 
American Journal of 
Nursing. Vol. 112 (4), 
30-37. 

Syftet med studien var att 
undersöka människor med 
funktionshinders erfarenheter av 
interaktioner med sjuksköterskor 
och annan sjukhuspersonal samt 
deras upplevelse av vården de 
fått när de varit på sjukhus. 

En beskrivande kvalitativ studie 
där 35 personer med 
funktionshinder blivit 
intervjuade i fokusgrupper.  
 

Fyra teman lyftes fram i resultatet:  
- Dålig kommunikation hos vårdpersonalen.  
- Brist på kompetens hos vårdgivare.  
- Negativa attityder hos vårdpersonalen.  
- Studiedeltagarnas rädsla i relation till 
vårdkvalitet.   

8. Balandin, S., 
Hemsley, B., 
Sigafoos, J., 
Green, V., Forbes, 
R., Taylor, C., & 
Parmenter, T. 

Communicating 
with nurses: the 
experience of 
10 individuals 
with an 
acquired severe 
communication 
impairment. 

2001, Australien, Brain 
impairment. Vol. 2 (2), 
109-118. 

På grund av att få studier 
utforskat ämnet; kommunikation 
mellan sjuksköterskor och 
patienter då patienten inte kan 
prata var syftet med denna studie 
att ge ytterligare information om 
nämnda ämne.  

Semistrukturerade intervjuer 
med 10 personer med 
förvärvade svåra 
kommunikationsnedsättningar 
som varit inlagda på sjukhus i 
minst tre dagar det senaste året. 
Personer som inte kunde tjäna 
som sin egen informatör 
exkluderades.  

Alla studiedeltagare hade upplevt någon form 
av svårighet med kommunikationen på 
sjukhus. Sju kategorier under temat 
kommunikation på sjukhus lyftes fram. Dessa 
var; Vikten av familj och vänner, Att få 
uppmärksamhet på sjukhus, Tillgång till AAC- 
system, Svårigheter att förstå vad 
sjuksköterskorna sa, Övervinna svårigheter i 
användningen av AAC, 
Kommunikationssvårigheter med 
sjuksköterskorna och Lyckad kommunikation. 

9. Sundin, K., 
Jansson, L., & 
Norberg, A. 

Communicating 
with people 
with stroke and 
aphasia: 
understanding 
through 
sensation 
without words. 

2000, Sverige, Journal 
of Clinical Nursing, 9, 
481-488 

Syftet var att belysa innebörden 
av att 
kommunicera med människor 
med stroke och afasi utifrån 
berättelser från vårdgivare som är 
särskilt bra på att kommunicera 
med stroke – och afasi patienter. 
  
 

Intervjuer med tio stycken 
sjuksköterskor som arbetade på 
rehabiliteringsavdelning för 
strokepatienter. Intervjuerna 
analyserades med en 
fenomenologisk – och 
hermeneutisk metod. 

Två teman identifierades: 1. Att underlätta 
öppenhet, med underkategorierna; behovet av 
förtroende i både vårdgivaren och i patienten. 
Vikten av att vara personlig men inte privat. 
Strävan efter tillfredställelse. Möta patienten 
för att få förståelse. Visa uppmärksamhet och 
tillgänglighet till patienten. 2.Att vara ordlös i 
kommunikation, med underkategorierna; 
Medla känslor med hjälp av kroppen. Dela 
känslor med hjälp av känsla. 
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