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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Varje år drabbas runt 30 000 svenskar av stroke och nästan en tredjedel av dem får 

afasi. Afasi innebär en förlust eller försämring av språksystemet som förekommer efter en 

hjärnskada. Patienter med afasi upplever detta tillstånd som en förlust av sin autonomi vilket 

påverkar livskvaliteten negativt. Att vårda någon som drabbats av afasi ställer särskilda krav 

på sjuksköterskan, både för att hitta nya vägar till kommunikation och för att kunna ge en så 

god vård som möjligt.  

 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva komponenter som kan påverka 

kommunikationen med patienter som drabbats av afasi efter stroke utifrån sjuksköterskans 

perspektiv. 

 

 

Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie där åtta kvalitativa artiklar, publicerade mellan åren 

2000- 2012, ingår. Valda artiklar berör kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter 

som drabbats av afasi efter stroke. Som teoretisk utgångspunkt används Joyce Travelbees teori 

med fokus på utveckling av relationen mellan sjuksköterska och patient. 

 

 

Resultat: Utifrån valda artiklar framkom två huvudteman: Grunder för en effektiv 

kommunikation och Möjligheter och hinder i kommunikation. Att använda sig av den icke- 

verbala kommunikationen har visat sig vara mycket effektivt när talförmågan är nedsatt. 

Samtidigt kan en anpassad miljö och tillräckligt med tid göra det möjligt att uppnå en effektiv 

kommunikation med patienter som drabbats av afasi.  

 

 

Diskussion: Genom att hjälpa patienter att vara delaktiga i sin vård samt att använda sig av 

den icke- verbala kommunikationen kan man nå patienter med afasi. Detta kan resultera i en 

rättvisare vård och det skulle troligtvis också kunna öka livskvaliteten för individen. 

 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, patient, kommunikation, afasi, stroke, miljö                                   

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Each year about 30,000 Swedes suffer a stroke and almost one third of them 

experience aphasia. Aphasia is a loss or impairment of the language system that occurs after a 

brain injury. Patients with aphasia experience this condition as a loss of their autonomy which 

worsens their quality of life. To care for someone affected by aphasia requires specific skills 

for nurse, both to find new ways to communicate, and also to be able to provide as good care 

as possible. 

  

Aim:  The aim of this study is to describe components that affect communication with 

patients suffering from aphasia after a stroke from a nurse perspective. 

 Method: The study is a literature review including eight qualitative articles published 

between the years 2000 - 2012. Selected articles involve communication between the nurse 

and patients suffering from aphasia after a stroke. As a theoretical frame, Joyce Travelbee’s 

theory focusing on the development of the relationship between nurse and patient is used. 

 

Results: Based on the selected articles, two main themes arose: Fundamentals for effective 

communication, and the Opportunities and barriers in communication. Making use of the non-

verbal communication has proven to be very effective when speech is impaired. Meanwhile, 

adapted surroundings and enough time can make it possible to achieve effective 

communication with patients suffering from aphasia.  

 

 Discussion: By helping patients to be involved in their care, and to make use of non-verbal 

communication, it is possible to reach patients with aphasia. This can result in fairer 

healthcare and it would also probably increase the quality of life for the individual. 

 

Keywords: Nurse, patient, communication, aphasia, stroke, environment
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1 Inledning 

 Vi som gjort den här studien är båda undersköterskor sedan många år och en av oss har 

arbetat på en strokeavdelning. Vi har båda träffat patienter med talsvårigheter och märkt att 

det största hindret i omvårdnaden är just kommunikation. Vissa patienter blir irriterade och 

frustrerade över att vårdpersonalen inte kan förstå vad de säger och vårdpersonalen kan i sin 

tur många gånger känna sig otillräckliga och uppleva en besvikelse och ett missnöje i vissa 

situationer. Var ligger problemet när både patienter och vårdpersonal inte är nöjda? Finns 

några lösningar eller strategier man kan använda sig av för att nå bättre resultat i 

omvårdnaden? Vi har valt att skriva om kommunikation med patienter som har drabbats av 

afasi efter stroke utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Vi tycker att det är ett viktigt och 

intressant ämne och började fundera på hur en sjuksköterska kan bidra till bättre 

kommunikation med den här patientgruppen. 

 

2 Bakgrund 

För att människor ska kunna vara delaktiga i samhället måste de interagera med andra 

människor. För interaktion krävs kommunikation men för personer med störd 

kommunikationsförmåga påverkas deras relationer och därmed också deras delaktighet i det 

sociala livet. (Dalemans, de Witte, Wade & van den Heuvel; 2010). Sjöqvist Nätterlund 

(2010) beskriver i sin studie hur vardagen förändras totalt med uppkomsten av afasi, vilket 

kan leda till mindre kontakt med vänner och kollegor och det i sin tur till ensamhet och 

isolering.  

 

2.1 Kommunikationens betydelse för vårdrelationen 

Språket är en viktig del av den kommunikation som människor använder för att interagera 

med varandra och för att förmedla ett budskap (Borthwick, 2012). Det är ett effektivt 

kommunikationsmedel som kan uttryckas verbalt eller skriftligt (Bergström, 2007). 

Kommunikation är en stor del av vården och via den utbyter sjuksköterska och patient 

kunskaper, erfarenheter och känslor. I den vårdande relationen talar båda parter med och till 

varandra. De talar med varandra antingen med ord eller med olika slags handlingar (Segesten, 

2007, s.20). 

Det finns även andra kommunikationssätt som används för att förmedla och ta emot 

information. Kroppshållning, ansiktsuttryck, gester, röstläge, att läsa och skriva eller rita, 

handskakning och beröring är några exempel på olika kommunikationsformer som finns 

(Borthwick, 2012). Relationer i vården är asymmetriska vilket betyder att sjuksköterskan 
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alltid är i ett överläge medan patienter är i ett underläge och detta på grund av att patienter 

finns i en främmande miljö och är beroende av sjuksköterskans kunskaper och hjälp 

(Segesten, 2007)    

  Kommunikation beskrivs i Nationalencyklopedin [NE] (2012) som ett primärt behov hos 

alla människor och en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling. 

Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder ömsesidigt utbyte, göra 

gemensamt, låta få del i, få del av och meddela. I Synonymordboken (2012) står det att 

kommunikation betyder informationsöverföring eller informationsutbyte. Kommunikation i 

relation till vårdandet måste vara tydlig och utan missförstånd för att patienten ska förstå vad 

sjuksköterskan säger. Utifrån detta skapas en terapeutisk vårdrelation som är betydelsefull för 

patientens vård. Men om missförstånd uppstår vid kommunikation, kan det bli problematiskt 

och vårdrelationen blir sämre (Sandman, 2007). Därför betonar Segesten (2007) vikten av det 

första mötet mellan patient och sjuksköterska och hur det första intrycket är avgörande för 

kommunikationens framtid som i sin tur påverkar patientens vårdande i hög grad.  

Kommunikationsnedsättning kan översättas till communication disorder på engelska och 

beskrivs av American Speech-Language-Hearing Association [ASHA] (1993) som en 

störning/rubbning där förmågan att ta emot, skicka, bearbeta och förstå begrepp, verbala/ 

icke-verbala och grafiska symbolsystem är nedsatt. Kommunikationsnedsättningen kan bli 

uppenbar i en situation där hörsel, språk och/eller tal ingår och kan vara allt från mild till 

mycket svår eller total. Den kan också vara medfödd eller förvärvad. Man kan ha en eller 

olika kombinationer av kommunikationsnedsättningar (ASHA, 1993).  

Störningar i kommunikationen kan bero på nedsättning i tal, hörsel, syn eller kognition och 

vissa störningar kan uppkomma efter stroke. Kommunikationsnedsättningar efter stroke är 

vanliga och det är grundläggande att hitta en effektiv kommunikation med den berörda 

patienten för att kunna ge en god vård (Borthwick, 2012). Störningen i talet kan ha olika 

grader, allt från att vara sluddrigt till obegripligt. Andningsmuskulaturen, struphuvudet, 

gommen, tungan, käken och läpparna är de olika komponenterna som ingår i talmuskulaturen 

och för att kunna tala tydligt krävs en särskild följd av muskelrörelser. Under talet är det 

nästan 100 muskler inblandade och tillsammans producerar de mer än tio olika ljud per 

sekund (Borthwick, 2012). 

 

2.2 Sjuksköterskans roll 

För att kunna kommunicera med patienter som drabbats av afasi, krävs det kunskap om 

patientens sjukdom och olika kommunikationsstrategier skriver Eide och Eide (2009, s.452).  
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Poslawsky, Schuurmans, Lindeman och Hafsteinsdottir (2010)  tar i sin studie upp att de 

första tecknen på afasi i det akuta skedet på en vårdavdelning ofta uppmärksammas av 

sjuksköterskor och anhöriga. Den kontinuerliga vården ger sjuksköterskan möjlighet att samla 

all information som kan vara relevant för att identifiera patientens 

kommunikationsunderskott. Således är sjuksköterskans arbete till stor hjälp även för tal- och 

språkterapeuter för att de ska kunna utforma en individuell rehabiliteringsplan till varje 

patient. Sjuksköterskans observation, bedömning och identifiering av all förändring hos 

patienter med afasi efter stroke utgör kärnan i omvårdnaden. Denna nära relationen resulterar 

i en effektiv kommunikation dem emellan. Sjuksköterskan har flera viktiga roller inom 

rehabiliteringsteamet, vilket bland annat innefattar fysisk vård samt emotionell stöd till både 

patient och anhöriga (Poslawsky et al., 2010). 

Sjuksköterskan ska försöka ta det lugnt och ha tillräckligt med tid för att skapa tillit och 

trygghet hos patienter, samtidigt vara uppmärksam på den icke- verbala kommunikationen 

Eide och Eide (2009, s.455-456). Nyström (2007) menar att när bemötandet är ärligt, skapas 

en känsla av trygghet hos patienten som i sin tur leder till ett bra och fungerande 

omvårdnadsarbete. En sjuksköterska som känner sig trygg och kompetent i sin 

omvårdnadsroll och vågar möta patienter med bristande språk och bristande självkänsla har 

också förutsättningar att skapa möjligheter för att förstå och bli förstådd av patienter även 

utan ord.  

 

2.3 Stroke  

Stroke, tidigare kallat slaganfall, är en av vår tids folksjukdomar och det är ett samlingsnamn 

för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Varje år drabbas runt 30 000 

svenskar av stroke, 85 % av dessa personer får hjärninfarkt och 15 % hjärnblödning. Var 

sjuttonde minut drabbas en person i Sverige (Strokeforbundet, 2012). Stroke räknas som en av 

de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död i Sverige och ligger på tredje plats 

bland dödsorsakerna efter hjärtsjukdom och cancer (NE, 2012 ). Personer som drabbats av 

stroke upptar flest vårdplatser på Sveriges sjukhus och beräknade kostnader är cirka 14 

miljarder kronor per år. Stroke drabbar lika många kvinnor som män och medelåldern ligger 

ungefär på 75 år, endast 20 % av de drabbade är under 65 år (Strokeforbundet, 2012 ). Stroke 

kan ge olika funktionsnedsättningar, både fysiska och kognitiva. Halvsidig förlamning, 

svårigheter att äta och dricka (dysfagi) och kommunikationsnedsättningar såsom afasi är de 

vanligaste och största konsekvenserna av stroke. Stroke kan också ge sociala konsekvenser 

och dolda funktionsnedsättningar såsom trötthet, depression, synfältsbortfall, nedsatt minne, 
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koncentrationssvårigheter och humörsvängningar med mera. Det krävs speciella förmågor hos 

sjuksköterskan för att kunna upptäcka funktionsnedsättningar så tidigt som möjligt, att 

förhindra deras förekomst eller åtminstone hantera dem på bästa sätt (Javier Cantangul & 

Slark, 2012). Kommunikationsnedsättningar relaterade till stroke beräknas vara 88 % totalt 

från milda till svåra. En komplikation efter stroke är påverkan på språkcentrat i hjärnan vilket 

resulterar i afasi och det drabbar mellan 21 % till 38 % av alla strokepatienter (Borthwick, 

2012). 

 

2.4  Afasi 

Afasi är en förvärvad förlust eller försämring av språksystemet som förekommer efter en 

hjärnskada. Den vanligaste orsaken till afasi är stroke men det finns även andra orsaker såsom 

huvudskada, hjärntumör och neurologiska funktionsnedsättningar. Nästan en tredjedel av alla 

som drabbas av stroke råkar ut för afasi. Vid afasi är det språkcentrum som sitter i vänster 

hjärnhalva som skadas och då påverkas talförmågan. Afasi kan påverka flera 

kommunikationsområden såsom förmågan att uttrycka sig och att förstå det talade ordet eller 

förmågan att läsa och skriva (Brady, Kelly, Godwin & Enderby, 2012; Le Dorze & Signori, 

2010). Afasi är ett brett begrepp som har många olika svårighetsgrader. Svårighetsgraden av 

afasi kan variera från en enstaka svårighet, som att hitta rätt ord, till stora svårigheter som att 

förmedla och förstå ett budskap. Ytterligare klassificering av afasi har orsakat debatt eftersom 

det råder delade meningar om uppdelningen (Borthwick, 2012). Det finns en motorisk afasi 

som kallas för Brocas afasi och som betyder att patienten förstår språket men har svårt att 

uttrycka sig med ord. Sensorisk afasi, som även kallas Wernickes afasi, innebär att patienten 

har svårt att förstå språket och att prata rätt, det vill säga att själva talet består av felaktiga ord. 

Detta innebär också bristande förståelse och tolkning av det som sägs och skrivs . Global afasi 

är en kombination av både motorisk och sensorisk afasi och den är vanlig vid stroke (Ericson 

& Ericson, 2008, s.244).        

Afasi gör att livssituationen förändras dramatiskt och i vissa fall kanske för alltid 

(Borthwick, 2012). Detta kan ha en förkrossande effekt för individen och familjen. Patienter 

med afasi upplever detta tillstånd som en förlust av sin autonomi vilket påverkar 

livskvaliteten negativt. 
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2.5 Omvårdnad av patienter med afasi efter stroke  

Kommunikation är den första interaktionen mellan sjuksköterska och patient i alla olika 

vårdkontexter. Hur kommunikationen fungerar redan från start bestämmer i hög utsträckning 

hur vården kommer att fungera framöver och hur mycket patienten blir hjälpt. Därför är det av 

största vikt att sjuksköterskan redan har utvecklat speciella förmågor och färdigheter i sin 

domän (Eide & Eide, 2009) All vårdpersonal är skyldig att maximera 

kommunikationsmöjligheterna genom att använda de olika kommunikationsformer som kan 

identifieras hos patienten (Borthwick, 2012).  

I nationella riktlinjer för strokesjukvård (Socialstyrelsen, 2009) står det att god 

kommunikation med patienten där denne är delaktig i sin vård och behandling är ett 

grundläggande krav i all hälso- och sjukvård. Informationsskyldigheten och patientens 

delaktighet regleras i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och i lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531).  

En patient som drabbas av stroke behandlas vanligtvis i en så kallad obruten vårdkedja på 

en strokeenhet på sjukhus. Denna kedja består av först det akuta omhändertagandet med 

följande diagnostik och utredning, samt behandling, utskrivningsplanering, eftervård och 

rehabilitering. Vård- och rehabiliteringsplaner upprättas tidigt tillsammans med både patient 

och anhöriga (Ericsson & Ericsson, 2008, s.240) På en strokeenhet erbjuds ett 

multidisciplinärt team som kan ge den mest effektiva vården och som tar hänsyn till alla 

funktionsnedsättningar hos dessa patienter (Poslawsky et al., 2010). Patienten stannar bara 

några dagar på sjukhuset och när de är medicinsk stabila skickas de till 

rehabiliteringsavdelningar och eventuellt till talterapi för behandling av afasi. (Le Dorze & 

Signori, 2010).   

På rehabiliteringsavdelningar brukar läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och 

undersköterska samlas i en så kallad rond för att diskutera patientens tillstånd och 

behov. Ronden är en mycket viktigt aktivitet i vården. Under ronden tar teamet upp 

omvårdnadsfrågor och fastställer lämpliga omvårdnadsmål som passar den enskilde 

patienten (Javier Cantangul & Slark, 2012).  Detta kräver inte bara medicinska kunskaper 

utan också ett fungerande lagarbete med färdigheter i kommunikation och klinisk vård. De 

flesta beslut som rör patientens vård bestäms under ronden. Teamet diskuterar varje patient 

var för sig för att kunna individanpassa omvårdnaden. Sjuksköterskorna är en viktig del av det 

tvärvetenskapliga teamet som deltar i planering och genomförande av patientens vård samt 

utvärdering av patientens tillstånd. (Javier Cantangul & Slark, 2012).  
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Poslawsky et al. ( 2010) hävdar i sin studie att patienter som inte kan kommunicera, och 

säga vad de vill och behöver, löper större risk för komplikationer såsom depression. Dessa 

patienter har högre dödlighet och deras rehabiliteringsresultat visar sig vara sämre, vilket 

ytterligare betonar vikten av rehabilitering. 

Det är tal- och språkterapeuter som har huvudansvaret när det gäller diagnos och 

bedömning av patientens kommunikationsnedsättning. De är också skyldiga att föra vidare 

alla uppgifter om patientens kommunikationsförmåga till sjuksköterskan (Borthwick, 2012). 

All vårdpersonal är inblandad i patientens talträning och speciellt sjuksköterskan spelar en 

viktig roll för att upprätthålla denna träning även när terapeuterna inte är på plats. (Ericsson & 

Ericsson, 2008, s.244) Det finns inga mediciner som kan bota afasi men genom rehabilitering, 

terapi och patientens engagemang och dessutom med stöd av familj och omgivning kan 

förbättringar nås (Le Dorze & Signori, 2010).  

 

2.6 Kommunikationshjälpmedel 

Det finns en mängd tekniska afasihjälpmedel och även speciellt utformade hjälpmedel för att 

till exempel träna den icke-verbala kommunikationen. Det kan handla om att kompensera 

talet med till exempel gester. (Ericsson & Ericsson, 2008, s.245). Integrationen av 

talspråksåtgärder och den funktionella träning som utförs av vårdpersonal har under det akuta 

skedet av stroke en avgörande del i omvårdnaden. Bland de effektiva åtgärder som visat sig 

vara genomförbara och relevanta i praktiken finns användning av augmentativa och 

alternativa kommunikationssystem, på engelska Augmentative and Alternative 

Communication (AAC) (Dalemans, Wade, Van den Heuvel & De Witte, 2009; Poslawsky et 

al., 2010). AAC är ett slags verktyg som används för att temporärt eller permanent 

kompensera eller underlätta för nedsättningar i talförmågan. De används hos individer med 

svåra expressiva kommunikationsnedsättningar och/eller hos dem som har en nedsatt 

förståelse samt hos individer som har nedsatt förmåga att gestikulera, tala och skriva (ASHA, 

1993; Dalemans et al., 2009). Det finns två grundläggande typer av AAC- verktyg. I den 

första används inga andra hjälpmedel än patientens kropp såsom händer, fötter och ansikte. 

Det handlar om att ta hjälp av gester, blinkningar, ansiktsmimik och så vidare. Den andra 

typen av verktyg innefattar hjälpmedel som till exempel bilder, penna och papper, 

tangentbord med alfabetet och talande datorer. På sjukhus är det först och främst enklare 

hjälpmedel och patientens egen kropp som används för att underlätta kommunikation. 
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3 Problemformulering 

Patienter med afasi blir lätt förbisedda och bortglömda då de inte kan kommunicera normalt 

med sin omgivning och det är inte ovanligt att tidspress leder till att patienter upplever stress 

vilket ökar svårigheten att kommunicera. Det kan också vara svårt att närma sig en person 

som förlorat talförmågan eftersom en stor del av mänskliga relationer går ut på att ställa 

frågor och att få svar för att lära känna varandra. Det har till och med visat sig att personer 

med afasi ofta är uteslutna från forskning på grund av att sådana mätningar endast bygger på 

språket och att rekryteringen därför bara gynnar personer som kan uttrycka sig verbalt och 

tydligt (Dalemans et al., 2009). Däremot finns det forskare som motsätter sig detta och menar 

att personer med talsvårigheter visst kan delta bara man använder anpassade strategier till det 

kommunikativa funktionshindret (a.a.).  

 

 

4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva komponenter som påverkar kommunikation med 

patienter som drabbats av afasi efter stroke utifrån sjuksköterskans perspektiv. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt används Joyce Travelbees teori med fokus på utveckling av 

relationen mellan sjuksköterska och patient. Travelbee (1971) baserar sin teori på 

omvårdnadens mellanmänskliga aspekter där kommunikation är en dynamisk process och ett 

medel i omvårdnaden. Kommunikation kan göra det möjligt för sjuksköterskan att etablera ett 

människa-till-människa förhållande med patienten. Genom detta uppnås sjuksköterskans mål 

och avsikt som enligt Travelbee består i att hjälpa individer och familjer att förebygga och 

bemästra erfarenheter av sjukdom och lidande och även hjälpa dem att finna mening med 

detta. Genom interaktion får vårdaren möjlighet att lära känna den sjuka och individens behov 

tillvaratas. En sjuksköterska som arbetar professionellt har enligt Travelbee förmågan att möta 

problem på ett disciplinerat och intellektuellt sätt och kan använda sig själv terapeutiskt. 

Sjuksköterskans uppgift är att planlägga, utföra och leda interaktionen med den sjuke på ett 

sätt som tillvaratar hela vårdandets mål och avsikt. 

I kontakt med sjukdom, lidande och död förändras alla människor och växer, och när en 

vårdare konfronteras med andras sårbarhet måste de också möta sin egen. Travelbee menar att 

sjuksköterskan kan behöva samtala om sina erfarenheter och erkänna sig själv som människa 
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för att kunna acceptera och vårda en annan människa. Den enskilda individen ska stå i 

centrum och varje människa är helt unik. Det är också viktigt är att se både patient och 

vårdare som människor och inte som stereotyper. Travelbee (1971) framhåller att vårdandet 

alltid handlar om människor och i detta fall patient, vårdare och familj.  

Sjuksköterskan måste förstå vad den sjuke kommunicerar och använda informationen för 

att planera omvårdnadsåtgärder. Det är viktigt att veta både när kommunikation äger rum och 

vad som kommuniceras. Travelbee (1971) tillägger att sjuksköterskan dessutom måste 

värdera och utvärdera i vilken utsträckning målen och avsikten med vården uppnås i 

interaktionen. Handlingar ska inte göras för att uppnå mål utan de ska vara medel för att 

hjälpa en människa. 

Med uttrycket människa-till-människa förhållande menar Travelbee  den erfarenhet eller de 

erfarenheter som uppstår mellan den vårdande människan och den sjuka människan eller den 

som på något sätt är i behov av hennes vård. Människa-till-människa förhållandet etableras 

och upprätthålls målmedvetet av den professionella sjuksköterskan.  

 

6 Metod  

Vald metod för studien är en kvalitativ litteraturöversikt. Det handlar om att skapa en översikt 

över kunskaper inom det omvårdnadsrelaterade ämne eller område man är intresserad av samt 

att ta del av existerande forskning för att få en omfattande bild av vilka studier som finns 

(Friberg, 2012). En inledande litteratursökning görs då som grund för problemformuleringen. 

Att inriktningen dessutom är kvalitativ betyder att man undersöker och ökar förståelsen för 

det fenomen och den levda erfarenhet som patienter och vårdare upplever (Polit & Beck, 

2010, s.72; Segesten, 2012). 

 

6.1 Datainsamling 

Litteratursökningar har genomförts i databaserna CINAHL, PubMed, Academic Search 

Premier och SwePub. Sökord som använts i olika kombinationer är: nurse, patient, 

communication, aphasia, stroke, nurs*, language impairment, stroke survivors, environment. 

Totalt åtta kvalitativa artiklar som svarar på syftet ingår i resultatet (se bilaga 1).  
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6.2 Urval 

Artiklar mellan år 2000-2012 inkluderas i studien. De har sökts fram i Full text, med abstrakt 

och på engelska. Dessutom är alla artiklar granskade (Peer Reviewed) vilket innebär att 

endast artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter sorteras fram (Östlundh, 2012).  

Urvalet har gjorts i olika steg. Det var till en början svårt att hitta artiklar som handlade 

specifikt om kommunikation med patienter med afasi efter en stroke men genom att förfina 

och förändra sökord hittade vi artiklar som handlade om vår valda patientgrupp. Vi har valt att 

utgå från sjuksköterskeperspektivet i studien men i sökandet efter artiklar visade det sig att 

några av de relevanta artiklarna även berör annan vårdpersonal. Eftersom alla artiklar är på 

engelska finns det också en mängd olika benämningar för olika kategorier vårdpersonal. För 

att undvika att göra fel översättningar och för att göra arbetet mer enhetligt så har vi bestämt 

att endast skriva om sjuksköterskan i de fall där det inte tydligt handlar om 

vårdare/vårdpersonal generellt. 

Den inledande sökningen gav ett 30-tal artiklar och efter genomgång av abstrakt kunde vi 

se att de flesta inte svarade på vårt syfte. Ytterligare sökningar gjordes i omgångar och med 

nya sökord innan vi till sist hittade tillräckligt många artiklar inom intresseområdet.  Dessa 

artiklar har lästs i sin helhet ett flertal gånger och efter övervägande har endast åtta artiklar 

valts ut till resultatet. 

  

6.3 Analys  

De valda artiklarna, som var relevanta för syftet, har lästs ett flertal gånger och då med fokus 

på resultatet för att få en helhetsbild över innehållet (Friberg, 2012). Efter diskussion av de 

valda artiklarna identifierades huvudteman i varje artikel. Alla teman från lästa artiklar 

samlades och skrevs ned i form av en mind map. Att gruppera resultatet i teman ger en 

översikt av vad som framkommer i studien. Friberg (2012) kallar detta för en schematisk 

översikt. Därefter identifierades likheter och olikheter i artiklarnas innehåll och det 

utkristalliserades nya teman. Avslutningsvis bestämdes att i resultat använda två huvudteman 

med sex underteman. Artiklarna presenteras i en matris (se bilaga 2). 
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7 Forskningsetiska överväganden 

Materialet till studien har bearbetats, analyserats och sammanfattats med egna ord. Vi som har 

författat texten är medvetna om att det kan finnas en risk att översättning mellan språk kan 

påverka innehållet i texten. Betydelsen av ord diskuterades och ordböcker användes för att 

göra översättningen så sanningsenlig som möjlig. Vi har varit noga med att inte förfalska eller 

plagiera det studerade materialet.  

 

8 Resultat 

Resultatet bygger på åtta artiklar som svarar på syftet och efter analys har två övergripande 

teman med sju underteman identifierats: Det första huvudtemat, grunder för effektiv 

kommunikation, har delats upp i tre underteman: närvaro, icke verbal kommunikation och 

delaktighet. Det andra huvudtemat, möjligheter och hinder i kommunikation, har delats upp i 

fyra underteman: tid, miljö, humor och kunskaper och färdigheter. 

 

8.1 Grunder för effektiv kommunikation 

För att en sjuksköterska ska kunna kommunicera med patienter som drabbats av afasi och 

hjälpa dem att delta i rehabiliteringsprocessen krävs en effektiv kommunikation (Gordon, 

Ellis-Hill & Ashburn, 2009).  

Närvaro, icke verbal kommunikation och delaktighet är tre underteman som identifierades 

som grunder för en effektiv kommunikation.  

  

8.1.1 Närvaro  

Att som patient bli sedd som människa är viktigt för hela tillfrisknandet (Sundin, Jansson & 

Norberg, 2002). Kommunikationens viktigaste delar i mötet med patienten är att visa 

engagemang, ha tålamod och ge tid samt bekräftelse och uppmuntran (Hemsley et al., 2001; 

Sundin et al., 2002). En tydlig närvaro i vårdandet beskrivs som viktig för att ett möte mellan 

sjuksköterska och patient verkligen ska uppstå. Det handlar om vårdande gemenskap som 

betyder att sjuksköterskan är tillgänglig och försöker göra patienten tillgänglig för att nå en 

ömsesidighet i vårdrelationen (Sundin & Jansson, 2003; Sundin, Jansson & Norberg, 2000). 

När sjuksköterskan är öppen, ärlig och äkta skapas en mellanmänsklig gemenskap med 

patienten. Denna närhet gör att patienten litar på sjuksköterskan och det ökar förståelsen 

mellan dem samtidigt som det ökar sjuksköterskans engagemang. Sundin et al. (2000, 2002) 

kallar detta för kreativ närhet där båda parter är närvarande i kommunikationen. Men en viss 
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distans som skyddsavstånd mellan parterna behövs för att undvika att närheten går för långt 

och skapar lidande eller missförstånd. En sjuksköterska måste känna gränsen mellan närhet 

och intimitet.  

O´Halloran, Worral och Hickson (2011) kommer i sin studie fram till att när en 

sjuksköterska uppmärksammar patientens kommunikationsförsök och deras svar förmedlas en 

respektfull attityd till patienten vilket bidrar till att underlätta kommunikation. Effektiv 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient karakteriseras av respekt för patienten, den 

ska dessutom vara individanpassad och terapeutisk med fullständigt engagemang från 

sjuksköterskan (Gordon et al., 2009). Detta gynnar omvårdnaden positivt och ökar patientens 

återhämtning (Hemsley et al., 2001).  

Även familjens närvaro kan vara viktig för att underlätta kommunikationen mellan 

patienter med afasi och sjuksköterskan. Att till exempel få bakgrundsinformation om 

hälsotillstånd eller information om kommunikationsförmåga kan bidra till att lära känna 

patienter bättre och komma dem nära (Hemsley et al., 2001; O´Halloran et al., 2011) 

 

8.1.2 Icke- verbal kommunikation 

När den verbala kommunikationen inte fungerar på grund av afasi blir konsekvensen att 

patienten lider och känner sig bortkopplad (Sundin & Jansson, 2003). Då är den icke-verbala 

kommunikationen av yttersta vikt eftersom all aktivitet, passivitet, ord eller tystnad innehåller 

ett bakomliggande budskap (Sundin et al., 2002). Icke verbal kommunikation eller ordlös 

kommunikation handlar om att sjuksköterskan delar känslor och upplevelser med patienten 

genom att själv känna och uppleva samma känslor tillägger Sundin et al. (2002). Sundin et al. 

(2000) och Sundin och Jansson (2003) använder begreppet tyst dialog med betydelsen att dela 

och vara mottaglig för patientens känslor och budskap. Den tysta dialogen skapas genom 

beröring och fungerar som en kommunikationskanal mellan patient och vårdare. Vidare 

skriver Sundin et al. (2000) att beröring stärker vårdrelationen och ökar förståelsen mellan 

patient och vårdare. Ögonkontakt, tonfall och kroppsspråk är alla delar av den icke- verbala 

kommunikationen och ett sådant uttryck kan många gånger säga mer än det talade ordet. 

Fysisk kontakt genom att till exempel hålla handen eller stryka patienten på kinden uppfattas 

som värdefullt eftersom det genom beröring även överförs känslor (a.a.). Att vara öppen och 

dela känslor hjälper sjuksköterskan att förstå patientens sårbarhet och hotet riktat mot dennes 

värdighet som människa vilket underlättar förståelsen för patientens vårdbehov (Sundin & 

Jansson, 2003; Sundin et al., 2000). Patienter med afasi lider och det är viktigt för dem att 

sjuksköterkan är lyhörd och visar medkänsla (Sundin et al., 2002). 



 
 12 (27) 

 

Hemsley et al. (2001) skriver i sin studie att alla deltagande sjuksköterskor är överens om 

att inte prata för högt med patienter som har afasi, däremot betonas vikten av att kunna läsa 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Användning av AAC- hjälpmedel och olika tecken och gester 

visar sig framgångsrikt och upplevs positivt i kommunikation med patienter med patienter 

som drabbats av afasi.  

 

8.1.3 Delaktighet 

Forskning har visat att det finns en tendens hos sjuksköterskor att lägga fokus på den fysiska 

vården medan den sociala och emotionella interaktionen som att ta reda på hur patienten 

verkligen känner sig blir utelämnad (Gordon et al., 2009). Patienter med talsvårigheter är 

beroende av att andra ger dem utrymme i kommunikation och detta sker när sjuksköterskan 

bjuder in till samtal (Hedberg, Cederborg & Johanson, 2007). Vårdpersonal styr ofta 

samtalsämnen och ställer slutna frågor vilket minskar patientens delaktighet i samtal och 

bidrar till att patientens individuella behov inte tas omhand (Gordon et al., 2009; Hedberg et 

al., 2007). Ett exempel är att sjuksköterskor lätt tar över samtal och agerar patientens 

förespråkare i vårdplaneringsmöten (Hedberg et al., 2007). En väsentlig orsak till detta är att 

sjuksköterskor känner sig dåligt rustade för att samtala med denna grupp patienter. (Hemsley 

et al., 2001). 

För att kunna vara i fenomenet ömsesidig förståelse enligt Sundin et al. (2002) så måste en 

fungerande kommunikativ interaktion uppnås. Det betyder att vårdaren strävar efter förståelse 

och samarbete med patienten och alltså inte efter kontroll. En sjuksköterska måste vara 

uppmärksam på patientens reaktioner och ha förmågan att fånga deras deltagande (a.a.). 

Ibland om kommunikationen inte fungerar kan det vara en idé att ge patienten och sig själv 

som vårdare en paus, med en överenskommelse om att komma tillbaka och försöka igen inom 

en bestämd tid. Det visar sig också vara till hjälp att någon annan vårdpersonal får försöka 

istället när kommunikationen misslyckas. Patientens allmänna hälsa, attityd och 

kommunikationsförmåga beskrivs dessutom som viktiga faktorer för hur väl deras delaktighet 

i kommunikationen fungerar (Hemsley et al., 2001). När sjuksköterskan ger emotionellt stöd 

och möjlighet att uttrycka känslor och tankar minskar patientens depression och deras 

motivation till delaktighet i vården ökar (Hedberg et al., 2007; Sundin et al., 2000). 
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8.2 Möjligheter och hinder i kommunikation 

Tid, miljö, humor och kunskap och färdigheter är fyra underteman som identifierades som 

faktorer som främjar alternativt hindrar kommunikation mellan patienter med afasi och 

sjuksköterskan. 

 

8.2.1 Tid 

Bristen på tid upplevs som det största hindret i vården av patienter med 

kommunikationssvårigheter (Hemsley et al., 2001) och därför krävs det mer tid som resurs för 

patienter med afasi (Gordon et al., 2009). Sjuksköterskor är medvetna om vikten att ha 

tålamod och ge tid till patienter med kommunikationssvårigheter för att de ska få en chans att 

uttrycka sig. Att ställa en fråga i taget för att sedan vänta på svar från patientens sida kräver 

tid men samtidigt försvarar det patientens värdighet (Sundin et al., 2002). Men vissa vårdare 

undviker att kommunicera eftersom de antar att det tar för mycket av deras tid och då går de 

miste om det personliga mötet med patienten och också förståelsen för patientens kunskaper i 

kommunikation (Barreca & Wilkins, 2008) Patienten i sin tur kan avstå från försök till 

kommunikation om deras vårdpersonal är stressad och har bråttom. För patienten känner det 

och till slut blir de också stressade och oroliga vilket har en negativ inverkan på deras försök 

att kommunicera (Sundin et al., 2000). Dessutom kan för lite tid i kombination med 

underbemanning göra att teamarbetet fungerar dåligt enligt sjuksköterskor i Barreca och 

Wilkins (2008) studie.  

 

8.2.2 Miljö 

Miljöfaktorer som påverkar kommunikation mellan vårdare och patienter med afasi är mycket 

viktiga att uppmärksamma men det finns inte så mycket forskning om detta (O´Halloran et al., 

2011). En vårdande atmosfär är viktig för att skapa förståelse i vårdrelationen. När vårdare 

skapar en lugn miljö kring patienten påverkas kommunikationen positivt (O´Halloran et al., 

2011; Sundin et al., 2002). Sjuksköterskan spelar en stor roll när det gäller att tillhandahålla 

en lämplig och gynnsam miljö för givande interaktioner (Gordon et al., 2009). En avslappnad 

och stödjande miljö skapar ömsesidighet och underlättar förståelse mellan patient och vårdare 

(Hemsley et al., 2001; O´Halloran et al., 2011; Sundin & Jansson, 2003). O´Halloran et al. 

(2011) skriver att höga nivåer av bakgrundsbuller bland annat nebulisatorer och annan 

medicinsk utrustning samt bakgrundsljus påverkar den kommunikativa miljön negativt. 
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8.2.3 Humor 

Sundin et al. (2002) tar upp en viktig del i själva interaktionen med patienter med afasi och 

det handlar om att använda sig av humor. Humor skapar en avslappnad och trevlig atmosfär 

som i sin tur kan förmedla en känsla av avkoppling och därmed öppenhet i relationen till 

patienten.  Sundin och Jansson (2003) skriver att en avslappnad atmosfär gör det lättare att nå 

förståelse mellan patienter och deras vårdare. I Sundin et al. (2002) står det att det är viktigt 

att tänka på att humor alltid måste anpassas efter varje patient. Humor minskar glappet i den 

professionella patient-vårdgivare relationen och underlättar för patienten att vara tillsammans 

med vårdaren och känna sig hemma.  Även om vårdare gör sitt jobb exakt och perfekt som de 

ska men utan humor kan det kännas och upplevas onaturligt. För patienter bär med sig en 

börda som kan lyftas åtminstone en liten stund när vårdare skämtar med dem. Vidare betonar 

Sundin et al. (2002) och Sundin och Jansson (2003) vikten av småprat för att förmedla något 

positivt, som till exempel att underlätta hoppet för patienten samtidigt som det skapar en 

trevlig atmosfär. 

 

8.2.4 Kunskap och färdigheter 

Det finns ett behov och en efterfrågan av kunskap redan i grundutbildningen för 

sjuksköterskor om hur man kommunicerar även med patienter som lider av talsvårigheter för 

att kunna ge en bra vård till denna grupp (Hedberg et al., 2007; Hemsley et al., 2001). En 

sjuksköterska måste ha kunskap om nivån av talsvårigheter samt det kognitiva och psykiska 

tillståndet hos patienten (a.a). Om sjuksköterskan inte har tillräcklig kunskap om patienten 

och konsekvenserna av sjukdomen kan kommunikationen lätt bli påtvingad och onaturlig. När 

brist på kunskap och intresse uppstår, ökar osäkerheten vilket kan äventyra vården. En 

sjuksköterska med både kunskap och förståelse för patientens speciella behov lyckas bäst med 

kommunikation och ger en säkrare vård (Sundin et al., 2002). Det behövs dessutom mer 

utbildning och stöd för sjuksköterskor för att de ska känna sig tryggare i kommunikation med 

patienter som har talsvårigheter och för att lära sig hur de kan bli effektiva i 

kommunikationen samt bidra till en förbättring i samspelet dem emellan (Gordon et al., 2009; 

Hemesly et al., 2001). Sjuksköterskor uttrycker även ett behov av tillgång till AAC och andra 

hjälpmedel samt mer samarbete med logoped och andra yrkesgrupper (Hemsley et al., 2001).  

Ofta söker sjuksköterskan stöd och hjälp av anhöriga för att förstå patienten bättre.  

Ökade kunskaper och färdigheter hos sjuksköterskan förbättrar även möjligheten för 

patienter med afasi att kommunicera mer effektivt (Sundin et al., 2002).  Detta bekräftas i 

Hemesly et al. (2001) studie, där det även framkommer att patientens behov inte bli uppfyllda 
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på grund av dålig kommunikation. Det skapas en osäkerhet angående vad patienten behöver 

och sjuksköterskor uttrycker känslor av frustration på grund av bristen på återkoppling från 

patienten vid försök till kommunikation. Sjuksköterskor säger sig vara i en ständig 

balansgång eftersom det gäller att veta vad patienten klarar av och inte. Det är dessutom 

viktigt att som sjuksköterska undvika att kräva för mycket av patienten eftersom det ofta gör 

situationen stressig (Hemsley et al., 2001)   

Vårdkvaliteten påverkas av hur väl kommunikationen fungerar på alla nivåer och det är 

arbetsgivaren som är ansvarig för detta. (Barreca & Wilkins, 2008; Sundin & Jansson, 2003). 

Men det ligger ett stort ansvar på alla sjuksköterskor som i deras roll har en samordnande 

funktion (Barreca & Wilkins, 2008). Sjuksköterskor måste vidarebefordra information och 

kunskap från olika områden, exempelvis medicin, rehabilitering och omvårdnad (Hedberg et 

al., 2007). Eftersom de har tillgång till kunskap om patienten, måste de dela med sig av detta 

till andra yrkesgrupper och fråga efter mer information från till exempel familjemedlemmar 

eller annan vårdpersonal som talpedagoger och så vidare (Hedberg et al., 2007; Hemsley et 

al., 2001) Det kommer även fram att överrapportering mellan sjuksköterskor måste fungera 

bra, både skriftlig och muntlig (Hemsley et al., 2001).  

 

9 Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva komponenter som påverkar kommunikation med 

patienter med afasi efter stroke. Det finns fördelar och nackdelar med en litteraturöversikt. 

Fördelen är att det ger en klar översikt över materialet som studeras. En nackdel är att det som 

studeras är en sekundärkälla, det vill säga ett resultat av andra forskares studier. Det skulle 

eventuellt kunna bidra till feltolkningar och förvrängningar av materialet. Det har riktats kritik 

mot att göra en analys av en litteraturöversikt eftersom det redan är ett analyserat material, 

såsom färdigställda artiklar och rapporter. Det finns då en risk att välja endast artiklar som 

stödjer de egna åsikterna. Det är dessutom en begränsad mängd forskning som ligger till 

grund för en litteraturöversikt (Friberg, 2012).  

Det har varit svårt att hitta artiklar som svarar på syftet då det visar sig vara ett lite forskat 

ämne sedan tidigare. På grund av att tre av dem skrevs av samma forskarlag från Sverige, 

finns en risk att deras tankesätt kan ha påverkat vår analys och i slutändan vårt resultat. 

Materialet har dessutom till stor del studerats enskilt vilket resulterat i en del dubbeljobb och 
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oklarheter som sedan tagit lite tid att reda ut. Stor vikt har lagts på valda artiklar, särskilt som 

antalet till slut blev så få.  

Det har uppstått funderingar kring valda sökord och om det möjligtvis funnits en chans till 

fler artiklar i ämnet om andra sökord använts. Det kan också ha påverkat resultatet negativt i 

sådana fall. Många av de artiklar som vi hittade i en första sökning var inte tillräckligt precisa 

för att svara på syftet men har kunnat användas i bakgrunden till arbetet. Alla artiklar till 

studien lästes på engelska. Vi är väl medvetna om att detta kan påverka resultatet. Därför har 

stor noggrannhet lagts vid korrekt översättning.  

Att samtala med någon som förlorat sitt tal helt eller delvis kräver särskilda kunskaper hos 

sjuksköterskan eftersom det är en så stor påfrestning för den drabbade individen. Valet av 

teoretisk utgångspunkt (Travelbee, 1971) som grund för arbetet har ökat vår kunskap om 

vårdrelationens och bemötandets betydelse för kommunikation med patienter som lider av 

afasi. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Vid varje möte mellan patient och sjuksköterska sker kommunikation även utan ord. Det kan 

handla om allt från gester, ansiktsuttryck och kroppsrörelser till gråt och skrik, beröring eller 

lukt. Tystnaden är också en viktig form av kommunikation påpekar Trevelbee (1971). Vi kom 

i vårt resultat fram till att den icke- verbala kommunikationen är fundamental för att kunna nå 

patienter som lider av talsvårigheter. Patienten själv kan även ta hjälp av kroppsspråket för att 

kommunicera tillbaka vad han/hon känner och vill. Vi har genom denna studie förstått vad 

den icke- verbala kommunikationen kan betyda för en person som lider av talsvårigheter. 

Människor visar med kroppsspråk och mimik sina känslor och det har oftast en lika stor 

betydelse som orden i sig. Kommunikation handlar inte bara om att kunna uttrycka korrekta 

meningar vid samtal utan också om att kunna föra fram ett budskap skriver (Clarkson, 2010).  

Den icke verbala kommunikationen spelar en stor och betydande roll i den sociala 

interaktionen. Men för att den ska fungera bra måste båda parter i samtalet ha den kompetens 

som krävs för att kunna förstå varandra säger (Käcker, 2007). Vi har i vår studie sett att det 

många gånger saknas kunskap hos sjuksköterskor om hur man kommunicerar med patienter 

med afasi men att det också finns kunskap hos vissa och att de olika yrkeskategorierna som 

arbetar runt patienten ibland är dåliga på att hjälpa varandra och att det saknas rutiner för att 

dela sådan kunskap. Det finns ibland till och med hjälpmedel som står oanvända eftersom det 

saknas rutiner och kunskap om hur dessa ska användas. Även Clarkson (2010) betonar i sin 

studie att det för personer som förlorat sin talförmåga är av största vikt att få kunskap om de 
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enkla verktyg som finns för att lyckas. Det handlar om att sjuksköterskan till exempel har 

något så enkelt som en penna och ett papper tillgängligt för att kunna rita och skriva eller att 

de visar några bilder som kan underlätta kommunikationen. Genom detta uppmuntras 

dessutom patienten att använda sig av lättillgängliga verktyg menar Clarkson (2010). Det 

finns enkla hjälpmedel att ta till för att förändra möjligheterna att kommunicera drastiskt. 

Detta tar även Finke, Light och Kitko (2008) upp i sin studie. De skriver att om patienter inte 

kan tala eller när talet inte är ett alternativ måste sjuksköterskan ha verktyg och färdigheter för 

att kunna kommunicera på ett bra sätt. Att använda AAC-verktyg kan då hjälpa 

sjuksköterskor och patienter att kommunicera bättre med varandra. 

Vårt resultat visar vidare att närvaro i vårdandet stärker vårdrelationen och skapar en 

mellanmänsklig gemenskap mellan sjuksköterska och patient. Denna närhet dem emellan 

leder till både förståelse och engagemang hos sjuksköterskan vilket gynnar en effektiv 

kommunikation. Respekt för patienten och ett individanpassat bemötande har visat sig 

underlätta kommunikationsprocessen väsentligt. Detta överensstämmer med Travelbees 

(1971) teori som beskriver hur en sjuksköterska ska kunna använda sig själv terapeutiskt i 

samspelet med patienten. En ömsesidig förståelse mellan  sjuksköterska och patient är viktig 

för att skapa en mellanmänsklig relation fortsätter Travelbee (1971). Eriksson (1997) i sin tur 

skriver att vårdandet betyder delande, det vill säga att vara med och vara delaktig, och med 

det menar hon att patienten och sjuksköterskan är delaktiga i samma helhet. För att se den 

unika människan måste sjuksköterskan kunna fokusera på patienten samt ha en förmåga att 

känna med den sjuka. Sjuksköterskan måste alltså se människan bakom patienten bildligt 

uttryckt (Travelbee, 1971). Genom detta uppstår som hon säger människa- till- människa 

förhållandet, och därmed också vårdandets mål. 

Vi har även sett att det är viktigt att sjuksköterskan pratar med patienter med afasi på ett 

respektfullt och vuxet sätt och att de visar fullt engagemang i kommunikationen om den ska 

bli effektiv. Detta stöds av Clarkson (2010) som skriver att sjuksköterskan inte bara får låtsas 

förstå och att ett respektfullt bemötande av patienten leder till en fungerande kommunikation. 

Ointresse från sjuksköterskans sida kommuniceras till patienten och kommunikationen 

försvåras, eftersom ingen nära relation har skapats menar Travelbee (1971).  

Tiden har vi också funnit vara en avgörande faktor för att uppnå god kommunikation. 

Hemsley et al. ( 2012) beskriver tiden som både vän och fiende. Tiden kan sägas vara en 

barriär för god kommunikation men också en resurs när den finns (Finke et al., 2008). Tiden 

som vän blir möjlig då sjuksköterskan kan använda strategier för god kommunikation och 

därigenom utnyttja tiden på ett bra sätt. När sjuksköterskan tar sig tid att lära känna patienten 
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och dennes behov fungerar kommunikationen automatiskt bättre. (Hemsley et al., 2012). Vi 

har dessutom genom detta arbete förstått att kommunikation måste få ta tid, och detta betyder 

att informationen måste ges och förtydligas, upprepas och följas upp under hela 

vårdprocessen, annars finns en risk att patientsäkerheten äventyras. De flesta är överens om 

att det finns för lite tid. Sjuksköterskan måste ta sig den extra tid som behövs i mötet med 

patienter som har talsvårigheter både för att tillåta dem att kommunicera samt att ge dem 

möjlighet att komma med sina synpunkter på vården (Finke et al., 2008).  

I nationella riktlinjer för strokesjukvård (Socialstyrelsen, 2009) står det att vården ska vara 

kunskapsbaserad, patientfokuserad, effektiv, jämlik och säker. Patientfokuserad vård innebär 

att vården ska utföras med respekt för patienten och med lyhördhet för deras specifika behov 

och förväntningar. Allt detta har vi också sett i vårt resultat vara mycket viktiga faktorer för 

att kommunikationen ska fungera på bästa sätt. 

Vi har i resultatet även blivit uppmärksamma på hur viktigt det är att sjuksköterskan har 

tålamod och inte avbryter patienter med afasi när de pratar. Det kan underlätta att prata lite 

långsamt och i vissa fall kanske upprepa vad som sagts. En effektiv kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska visar sig också ha en stor och positiv inverkan för patientens 

kommunikationsåterhämtning eller rehabilitering. Detta bekräftas av (Clarkson, 2010) Viktigt 

är också att undvika kritik samt korrigering av ord eller meningar då det leder till att 

kommunikationen blir mindre effektiv fortsätter Clarkson (2010). Travelbee (1971) uttrycker 

detta som att det är omöjligt att skapa ett människa- till- människa förhållande om 

sjuksköterskan använder sig av beskyllande och hånande taktik gentemot patienten, eftersom 

det blockerar kommunikationsprocessen. 

Patientcentrerad vård uppnås när sjuksköterskan arbetar med patienter på ett individuellt 

sätt och kan fastställa deras behov (Lawrence & Kim, 2011). Just denna förmåga att kunna 

avgöra när och vad patienten kommunicerar menar Travelbee (1971) är en viktig egenskap 

hos den professionella sjuksköterskan och en grund för att individens specifika behov ska 

kunna fastställas och bemötas på rätt sätt.  

Vi har genom vårt resultat dessutom blivit uppmärksamma på att det saknas kunskap och 

utbildning för sjuksköterskor om hur de ska kommunicera med patienter med talsvårigheter. 

Att det dessutom efterfrågas i praktiken är tydligt. (Mc Gilton, Sorin-Peters, Sidani, Rochon, 

Boscart & Fox, 2011) har även de betonat vikten av utbildning och speciella färdigheter i 

kommunikation som är anpassade efter patientens behov.  

Vårdandet är ett oföränderligt mål skriver Travelbee (1971) och detta eftersom patienten 

hela tiden behöver hjälp att hantera stress på grund av sjukdom och lidande. Sjuksköterskan 
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ska sträva efter att försöka förstå den sjuka människan genom att kommunicera och interagera 

på ett lämpligt sätt, då uppnås vårdandets mål. 

 

10 Vidare forskning 

Personer med afasi som använder AAC lär sig att kommunicera genom att kombinera den 

återstående verbala förmågan och den icke-verbala kommunikationen. För att kunna bedöma 

effekten av AAC- terapi behövs det dock göras undersökningar om huruvida patientens 

kommunikationseffektivitet blir bättre eller inte efter användning (Van Der Meulen, Van De 

Sandt-Koenderman, Duivenvoorden & Ribbers, 2010). Därför föreslår vi fortsatta studier 

gällande AAC-strategier eftersom effekten av dem ännu inte är bevisad.  

 

11 Slutsats 

Kommunikationsrehabilitering är lika viktigt som fysisk rehabilitering för patienter som 

drabbas av afasi efter stroke. Sjuksköterskans ansvar är inte minst att stödja och uppmuntra 

patienten att försöka uttrycka sig utan stress, dessutom att visa respekt och bemöta patienten 

där denne är. Att försöka hitta alla möjliga vägar till en lyckad och effektiv kommunikation är 

viktigt för att kunna ge en god omvårdnad. Kommunikationshjälpmedel kan också underlätta 

omvårdnadsarbetet samt bidra till att öka patientens delaktighet och återhämtning, men då 

måste de finnas tillängliga för all vårdpersonal. Genom utbildning skulle dessutom 

sjusköterskor kunna få ökade kunskaper om hur man kommunicerar med patienter som har 

talsvårigheter, och det är något som många efterfrågar. Utbildning och träning för 

sjuksköterskor kan dessutom mynna i en positiv förändring av sjukvården. 
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 2- Kommunikationsform  

3- Attityder  

4-Personlig karaktär. 

5- Familjens närvaro 

6- Fysiska miljön  

7- Sjukhusets procedurer och rutiner. 

Sundin, K., & 

Jansson, L. 

 

 “Understanding and 

being understood‟ as 

a creative caring 

phenomenon – in care 

of patients with 

stroke and aphasia 

2003, Sverige, Journal 

of Clinical Nursing. 

Tydliggöra betydelse med att 

”förstå och att bli förstådd” i 

vården av patienter med afasi 

efter stroke. 

 

 

Deltagare: fem vårdare och tre 

patienter med afasi deltog i 

stuidien. 

15 videoinspelningar varade 

15- 25 minuter under morgon 

rutinerna. 

Data analyserades med en 

fenomenologisk  

hermeneutiskt 

metod. 

 

Tillit till varandra hade betydelse för 

att förståelse skulle kunna uppnås i 

mötet.  

När vårdgivaren möter patienten som en 

närvaro i en vårdande gemenskap uppnås 

kvalitet i mötet. 

Tyst dialog genom beröring ansågs vara en 

viktig kommunikation kanal. 

Småprat skapar ytterligare en trevlig 

atmosfär som möjliggör ömsesidighet som i 

sin tur underlättar förståelse.  

  

Sundin, K., 

Jansson, L. & 

Norberg, A. 

 

Understanding 

between care 

providers and patients 

with stroke and 

aphasia: a 

phenomenological 

hermeneutic inquiry. 

2002, Sweden Nursing 

Inquiry. 

 

Fånga/ tydliggöra innebörden 

av vårdarens levda erfarenhet 

av förståelse i kommunikation 

med patienter som med afasi 

efter en stroke 

 

Kvalitativ studie 

Fem vårdgivare och tre 

patienter deltog i studien. 

Videoinspelningar gjordes 

under samtal om bilder. 

 Vårdgivare intervjuades efter 

de videoinspelade samtalen. 

Det var 15 intervjuer som 

varade mellan 50 och 70 

minuter varsin. 

En fenomenologisk 

 Att förstå och bli förstådd uppnås när 

patient och vårdare är närvarande i mötet. 

Kvaliteten i mötet. 

Det finns en rad villkor för förståelse i 

kommunikationen mellan vårdgivare och 

patienter med afasi. 

http://eshproxy.esh.se:2065/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6ieSriosFKwrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bpsEy2prdPt6%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPwkuac8nnls79mpNfsVbCmrkqurrdNtKqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=15
http://eshproxy.esh.se:2065/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6ieSriosFKwrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bpsEy2prdPt6%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPwkuac8nnls79mpNfsVbCmrkqurrdNtKqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=15
http://eshproxy.esh.se:2065/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6ieSriosFKwrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bpsEy2prdPt6%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPwkuac8nnls79mpNfsVbCmrkqurrdNtKqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=15
http://eshproxy.esh.se:2065/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6ieSriosFKwrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bpsEy2prdPt6%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPwkuac8nnls79mpNfsVbCmrkqurrdNtKqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=15
http://eshproxy.esh.se:2065/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6ieSriosFKwrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bpsEy2prdPt6%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPwkuac8nnls79mpNfsVbCmrkqurrdNtKqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=15
http://eshproxy.esh.se:2065/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6ieSriosFKwrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bpsEy2prdPt6%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPwkuac8nnls79mpNfsVbCmrkqurrdNtKqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=15
http://eshproxy.esh.se:2065/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bBLr6uvTrak63nn5Kx95uXxjL6urUq2pbBIr6ieSriosFKwrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bpsEy2prdPt6%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPwkuac8nnls79mpNfsVbCmrkqurrdNtKqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=15
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hermeneutisk metod användes 

för tolkning av intervjun 

texten  

Sundin, K., 

Jansson, L., & 

Norberg, A. 

 

Communicating with 

people with stroke 

and aphasia: 

understanding 

through sensation 

without words 

2000, Sverige, Journal 

of 

Clinical Nursing 

Tydliggöra fenomenet 

kommunikation med patienter 

med afasi. Genom 

vårdgivarnas berättelser om 

sina erfarenheter att 

kommunicera med dessa 

patienter. 

 

 

Deltagare: tio vårdgivare 

Deltog i studien. 

Personliga intervjuer med 

varje vårdgivare 

bandinspelade och varade 

mellan 30- 60 minuter 

Intervjuerna analyserades 

utifrån en fenomenologisk 

hermeneutiskt metod. 

 

För att kunna skapa närhet i vårdandet krävs 

kommunikation. 

Kommunikation genom känsla uppnås via 

närhet, visat uppmärksamhet och 

tillgänglighet. 

Vårdaren ska vara öppen för känslor i 

vårdandet . 

Kommunikation handlar inte bara om den 

verbala kommunikationen utan också icke-

verbala kommunikation för att komma nära. 

Kroppsspråk och beröring är viktiga för 

värdefull förståelse.   

 

 


