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ABSTRACT 
People who have been stricken with aphasia get their lives changed. They loose 
their faculty of speech; communication can be a problem to them. Therefore 
the nurse possess and command several different styles of communication 
when approcaching the patients, since they have lost their verbal faculty of 
speech. The aim of this essay is to show different styles of communication and 
how important these styles are to patients with aphasia when they meet the 
nurse. And also to bring forth the power of communication between nurses and 
patients with aphasia.To be able to accomplish our study we have chosen to 
phrase two questions; (1) How to meet and communicate with patients stricken 
with aphasia? (2) Which effects – in a positive or a negative way – can be 
traced from different styles of communication between nurse and patients with 
aphasia. The result of the questions we asked gave us four subtitles: an intimate 
meeting, verbal and non verbal communication, and the importance of humour. 
These four subtitles made it possible to understand how important 
communication is, in purpose to strengthen patients` self esteem when they 
meet the nurse. Communication is an important tool which should be more and 
more noticed, since the nurse can effectively use it in daily health care. 
 
Keywords: Aphasia, communication, humour, nurse-patient interaction, verbal 
and non verbal language. 
Nyckelord: Afasi, humor, kommunikation, sjuksköterska-patient interaktion, 
verbal och icke-verbal kommunikation. 
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”Genom ditt tal uttrycker du din skaparkraft. 

Det är genom orden som du visar vad du vill. 

Vad du drömmer, vad du känner och vad du egentligen är- 

allt detta uttrycks genom dina ord. 

Ordet är inte enbart ljud eller en skriven symbol. 

Ordet är en kraft. Det är den makt du har att uttrycka 

dig och kommunicera, att tänka och därmed framkalla 

händelser i ditt liv. Du kan tala. Vilket annat djur på 

jorden kan tala? Ordet är det mest effektiva redskap 

du har som människa. Det är ett magiskt redskap. Men 

ordet är ett tveäggat svärd. Det kan skapa en oändlig 

vacker dröm eller förstöra allt omkring dig. Den ena 

eggen är när orden missbrukas, vilket åstadkommer ett 

helvete på jorden. Den andra eggen är när man är sann 

i sitt tal, vilket enbart skapar skönhet, kärlek och ett 

himmelrike på jorden. Beroende på hur du använder 

orden kan det antingen befria dig eller förslava dig ännu 

mer än du förstår. All magi du äger grundar sig på 

orden. Dina ord är ren magi, och missbruk av dem är 

svart magi” ( Ruiz, 2002, s.40-41). 
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INLEDNING 
Att drabbas av stroke kan innebära stora livsförändringar för den drabbade 

individen. Afasi (tal och skrivsvårigheter) kan komplicera situationen 

ytterligare. Kanske har patienten svårigheter att förstå vad människor säger. 

Patientens ord kan vara förvrängda och obegripliga, eller utebli helt (Hamrin 

1993). 

 

Intresset för att skriva detta arbete väcktes när författarna diskuterade 

omvårdnaden kring patienter drabbade av afasi och det uppenbarades att dessa 

patienter ofta misstolkades och blev förbisedda av vårdpersonalen. 

Anledningen bakom kunde enligt författarna bero på den bristande och 

försummade kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. 

 

Varje år drabbas cirka 25000 personer i Sverige av stroke, ofta med bestående 

förluster av kroppsfunktioner som till exempel pareser, minnesstörningar, afasi, 

etcetera. Stroke kan därför ses som den vanligaste orsaken till funktionshinder. 

Av de som drabbas av stroke är 85 % av dessa också drabbade av afasi. 

(Socialstyrelsen, 2000). 
 

BAKGRUND 

Afasi 
Enligt Borenstein och Hjelmquist (1980) innebär afasi en språkrubbning som 

uppkommit till följd av hjärnskada. Afasi innebär att språkförmågan förstörs. 

Personen kan drabbas av oförmåga att förstå eller använda språkliga 

kommunikationsmedel. Afatikern kan ibland vara förlamad i ena ansiktshalvan 

men detta är inte orsaken till talsvårigheterna. Afasi beror heller inte på att 

förmågan till logiskt tänkande blivit störd. Inom den neurologiska vetenskapen 

skiljs det mellan fyra olika kategorier av sjukdomssymtom som kan drabba den 

sjuke eller den skadade personen. Dessa fyra symtom är: bortfallssymtom, 

retledningssymtom, frikopplingssymtom och kompensationssymtom. Afasi 

ingår i kategorin bortfallssymtom.  
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Det innebär att personen tappat sin tidigare förmåga att kommunicera med 

omvärlden, vilket denne förut varit förmögen till. Det är just förmågan till att 

använda språket som drabbats av bortfall. (a.a). 

 

Enligt Höök (1997) är afasi ett sjukdomstillstånd som orsakats av skador i de 

delar av hjärnan som har särskild betydelse för människans språkliga 

funktioner. Språkcentrat finns vanligen i den dominanta hemisfären i hjärnan 

det vill säga, för den högerhänte i den vänstra hjärnhalvan och för den 

vänsterhänte i den högra hjärnhalvan. Det är dock vanligt att även den 

vänsterhänte har sitt språkcentrum i den vänstra hemisfären. 

 

Störningarna kan yttra sig genom att ord och meningar blir annorlunda 

och/eller som svårigheter att uppfatta tal och skrift. Skadorna medför ofta 

problem att läsa, skriva, tolka siffror och räkna. Hur språkstörningarna yttrar 

sig beror på om skadan inträffat i de främre eller i de bakre delarna av hjärnan 

(Borenstein & Hjelmquist 1980). 

 

Eriksson (1994) menar att sjukdomsbilden skiljer sig beroende på var skadan är 

lokaliserad i hjärnan. Den främre eller den frontala hjärnskadan skiljer sig 

markant  från den bakre. Enligt Socialstyrelsen (1997) blir språket trögt, icke- 

spontant och ogrammatiskt om skadan skett i de främre delarna av hjärnan. 

Språkförståelsen är här välbehållen, personen kan tämligen väl förstå vad andra 

säger. Denna person påbörjar sällan ett samtal, säger inte mycket och kan 

möjligtvis frambringa ett fåtal ord. 

Vid skador i de bakre delarna av hjärnan är symtombilden en annan. Personen 

har problem med ljud- och ordförväxlingar, invecklat och rikt tal med 

svårigheter att finna rätt ord. Språkförståelsen drabbas dock mest vid skador i 

de bakre regionerna av hjärnan. Förmågan att räkna, skriva och läsa kan 

drabbas både vid främre och bakre hjärnskador, men vid bakre skador är 

problemen emellertid av en svårare karaktär. 
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Olika typer av afasi 
Afasi yttrar sig på olika sätt. För att i stort skilja de olika yttringarna åt, delas 

afasi in i grupperna expressiv och impressiv afasi. Expressiv afasi innebär att 

det i huvudsak är svårt att åstadkomma tal, det vill säga svårigheter att få fram 

orden. Impressiv afasi innebär i synnerhet svårigheter att tolka och förstå talat 

språk. Det handlar både om vad andra och vad du själv säger, däremot kan han 

eller hon fortfarande till exempel lyssna på musik och känna igen röster 

(Socialstyrelsen, 1997). 

 

Det har gjorts framställningar där afasin uppdelas i olika typer. Enligt Eriksson 

(1994) placeras afatikerna in i olika grupper beroende på störningens karaktär. 

Detta sätt att indela afasin i olika grupperingar beskrivs ibland som 

bekymmersamt eftersom inte alla patienter påvisar typiska symtom som passar 

in i någon av afasiformerna. De fem afasiformer som här kommer att belysas 

är: Dynamisk afasi, Telegramstilsafasi, Broca-afasi, Afferent motorisk afasi 

samt Wernicke-afasi. 

 

Dynamisk afasi 

Eriksson (1994) menar att personen påvisar dynamisk afasi så har skadorna 

drabbat en del av hjärnans frontallob. Typiskt för denna form av afasi är att 

personen har tappat förmågan att uttrycka sig spontant. Personen har mycket 

svårt att delta i ett samtal då förmågan att spontant uttrycka vad han/hon tänker 

har rubbats, personen kanske endast får fram enstaka stavelser. Personen kan i 

stort sett endast utrycka något då han/hon direkt tilltalas. Vidare menar 

författaren att det är vanligt att individen upprepar ord som andra redan har 

sagt i dennes omgivning. Detta beteende kan med andra ord kallas ekolali. 

Artikulationsförmågan samt förmågan till repetition är oftast helt intakt. De få 

ord som i övrigt personen frambringar förefaller oftast helt normala. Problemen 

vid denna typ av afasi rör sig mest om förmågan att påbörja språkliga 

handlingar och att konstruera meningsfulla yttranden. Personen kan ibland 

benämna till exempel föremål, men är oförmögen att beskriva dem. 

Språkförståelsen vid dynamisk afasi är förhållandevis mindre drabbad. 
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Telegramstilsafasi 

Denna skada är som ovan lokaliserad i de främre delarna av hjärnan men här 

placerad lite längre bak i den frontala regionen. En person som drabbats av 

denna typ av afasi har ofta en mycket ansträngd och felaktig meningsbyggnad. 

Telegramstilsafatikern använder mest innehållsord och sällan grammatiska 

funktionsord som till exempel att, av, med, till och så vidare. Personen har 

oftast problem att använda verb i sin rätta böjning och talar oftast i nutid samt 

saknar förmågan att böja ord och använda olika tempusformer. Vid denna typ 

av afasi kan språkförståelsen vara god men sällan helt normal (Eriksson, 1994). 

 

Broca-afasi 

Borenstein och Hjelmquist (1980) menar att Broca-afatikerns spontana försök 

att kommunicera oftast är mycket korthugget, ordfattigt och ofta grammatiskt 

felaktikt. Vid denna typ av afasi är skadorna belägna i de bakre nedre delarna 

av frontalloben. Broca-afasi är en av de vanligaste formerna av afasi. 

 

Eriksson (1994) menar att Broca-afatikern har ett trögt, ansträngt tal med dålig 

artikulation. Det är mycket svårt och ansträngande för personen att producera 

endast ett enstaka ord. Talet är oftast mycket hackigt och personen hakar ofta 

upp sig på enstaka ljud eller stavelser, rytm och flyt saknas oftast helt. Talet 

består i bästa fall av enkla ogrammatiska fraser, där de enskilda orden oftast är 

felaktigt bildade. Förmågan till att repetera vad andra säger är hos Broca-

afatikern alltid störd. Förståelsen hos Broca-afatikern ter sig betydligt bättre än 

talet, men talet flyter knappast helt normalt. 

 

Afferent motorisk afasi 

Denna typ av afasi grundar sig i skador i vänstra delarna av hjärnans 

parietallob. Vid afferent motorisk afasi kan talet oftast vara flytande. Det 

förekommer dock ofta pauser i talet och en osäkerhet då personen vill uttrycka 

något. Artikulationen vid denna form av afasi är oftast inte rubbad. Personen 

påvisar ofta fel i satsrytm och satsmelodi. Denna typ av afatiker har dock mist 

sin förmåga att behärska språkets ljudsystem, med detta menas att personen har 
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svårt att välja rätt ljud då denne skall producera ord. Personen påvisar oftast 

svårigheter och förväxlingar i bokstäver som, p, b, m samt t, d, s, l. Vid afferent 

motorisk afasi är skriften alltid defekt och utmärks av dålig stavning. Personen 

har även svårt att utföra handlingar och uppmaningar som är av icke språklig 

karaktär (Eriksson, 1994). 

 

Wernicke-afasi 

Denna variant av afasi beror på skada i de bakre, övre delarna av hjärnans 

vänstra temporallob. Wernicke-afasi är vid sidan av Broca-afasi den allra 

vanligaste afasiformen.  Denna form karakteriseras av att personen förväxlar 

såväl ord som ljud. Talet är oftast mycket rikligt och spontant. Indivden med 

Wernickes-afasi brukar ofta nyskapa ord, hitta på ord som egentligen inte har 

någon betydelse. Talet kan då bli en enda rörig blandning av obegripliga 

uttryck. Detta brukar kallas jargongafasi. Individen är ofta helt omedveten om 

sitt avvikande språk. I detta avseende skiljer de sig från alla andra afatiker som 

dock är medvetna om sitt språkbruk. Denna typ av afatiker har ofta stora 

svårigheter att förstå tal och kan heller inte förstå skrift (Eriksson, 1994). 

 

Kommunikation 
Begreppet kommunikation härstammar från det latinska namnet communicare, 

vilket betyder ”att göra något gemensamt ”eller ”göra någon annan delaktig i”. 

Det kan också betyda ”att ha förbindelse med”. I vården används ofta 

begreppet relation om förhållande, kontakt eller förbindelse mellan människor. 

Syftet med kommunikation i vården är i första hand att etablera en relation 

mellan vårdtagare och vårdgivare. Denna bör bygga på ömsesidig tilltro till 

varandra. Syftet är också att få och delge värdefull information till vårdtagaren. 

På så sätt stärks patientens situation och det bidrar till att uppnå bästa möjliga 

omvårdnad. Författarna betonar även sjuksköterskans trygghet i att ha en god 

kommunikation. Detta framförallt i situationer där det tvingas att konfronteras 

med människor i känslomässig obalans där tiden måste prioriteras för den 

andres behov och känslor. En god kommunikation kan också bidra till 

självreflektion och självutveckling för sjuksköterskan. När människor 
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kommunicerar med andra människor använder vi oss av både det verbala och 

det icke-verbala språket (Eide & Eide, 1997). 

 

Verbal och icke-verbal kommunikation 
Med verbal kommunikation menas att ett budskap har förmedlats språkligt, 

antingen genom tal eller genom skrift. Medan den icke-verbala 

kommunikationen ger sig i uttryck såsom kroppshållning, rörelser, 

ansiktsuttryck, röstanvändning samt beröring. I möten med andra människor 

signaleras det verbala och det icke-verbala på många olika nivåer. Rationellt 

och emotionellt, direkt och indirekt, medvetet och omedvetet, distanserat och 

empatiskt, kontrollerat och spontant. Det icke-verbala språket  har betydelse för 

själva relationen mellan vårdtagaren och vårdgivaren. Det kan vara ett 

hjälpande instrument till förståelse av den andra individen. Vårdgivarens icke-

verbala språk bidrar till att forma patientens eller vårdgivarens upplevelser av 

relationen. Författarna menar att det framförallt är betydande i situationer där 

vårdgivarna utför handlingar som är direkt förknippade med patientens kropp, 

där begreppet beröring kan vara ett känsligt område. Den icke-verbala 

kommunikationen kan fungera på två olika sätt, antingen kongruent eller 

inkongruent. Kongruent innebär en samstämmighet mellan den verbala och den 

icke-verbala kommunikationen. Detta kan utryckas i att den icke-verbala samt 

den verbala kommunikationen ger stöd åt det andra och vise versa. Inkongruent 

är motsatsen, det är ingen samstämmighet mellan det verbala och det icke-

verbala. Patienten säger en sak och kroppsspråket något annat (Eide & Eide, 

1997). 

 

Kroppsspråk 
Kroppsspråk är ett uttryck för känslor och attityder och är en viktig del i 

kommunikationen med andra människor. I samtalssituationer bidrar 

kroppsspråket till att skapa kontakt och trygghet. Det ger stöd åt det som är 

syftet med samtalet. Oftast är kroppens signaler obetydliga, men signalerna 

förstärks tillsammans med ansiktsuttryck, ögonkontakt och sätter prägel på hela 
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samtalssituationen. Cirka 80 % av det som sägs, uttrycks genom kroppsspråket 

( Dimbleby & Burton, 1997). 

 

Lugn och kroppslig uppmärksamhet, visar på sjuksköterskans öppenhet och 

intresse för patienten. Sjuksköterskans röstläge speglar vilka känslor som hon 

vill förmedla. Rösten kan beskrivas som hård/varm, orolig/nervös eller 

gråtmild och hysterisk. Rösten kan även frambringa rädsla. I ett gammalt 

ordspråk sägs det vara ögonen som är själens spegel. Om sjusköterskan inte ser 

på den andra personen i mötet då han/hon talar eller kommunicerar, så kan 

personen lätt känna sig ignorerad. Sjuksköterskan bör inte överdrivet fixera sig 

vid ögonkontakten då det lätt kan uppfattas som onaturligt. Detta kan istället 

leda till att vårdtagaren kan få en känsla av att bli övervakad och observerad. 

Det handlar i övrigt om att tolka och läsa av vårdtagarens andra signaler som 

kroppsspråket sänder ut. Sättet på vilken vårdtagaren blir sedd är avgörande för 

hur han/hon känner sig. Det är framförallt i vårdsituationer som patienten kan 

känna sig i underläge gentemot sjuksköterskan. Det är angeläget att inte 

patienten känner att sjuksköterskan är dominerande i sin yrkesroll, detta kan 

leda till att patienten ställer sig i en underordnad roll, vilket i sin tur kan bidra 

till att kommunikationen inte blir den bästa. Det är därför viktigt att se den 

andre in i ögonen både i fysisk men också i psykisk bemärkelse (Eide & Eide, 

1997). 

 

Aktivt lyssnande 
I särskilda situationer ställs det högre krav på kommunikationen, detta kan till 

exempel vara när människor lider av en begränsad kommunikationsförmåga. 

När individen inte förstår sig på andra kan detta ofta resultera i irritation, 

ängslan och missförstånd från båda håll. Ett aktivt lyssnande, kan vara en hjälp 

till att finna bättre balans mellan vårdtagare och vårdgivare. Ett aktivt 

lyssnande är således en förutsättning för goda hjälpande samtal. Genom att som 

vårdare visa intresse och vara relationsinriktad både verbalt och icke- verbalt 

kan bidra till att vårdtagaren känner sig väl bemött och omhändertagen. Det 
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kan även resultera i att individen öppnar sig och delar med sig av sina tankar 

och känslor. Som sjuksköterska är det värdefullt att ha insikt i hur individen 

kan bete sig i en krissituation. Vårdgivarens uppgift är att bidra till att 

vårdtagaren och dess anhöriga förmår bemästra situationen och krisens olika 

faser. Oavsett om krisen är av fysisk, social, psykisk eller existentiell karaktär. 

Att bistå till bemästrande och ökad livskvalité är en utmaning för vårdgivarens 

kommunikationsfärdigheter. Det förutsätter både god kompetens i att använda 

problemlösande samtal och förmåga att lyssna på patienten. Ett dilemma kan 

vara att sjuksköterskans aktiva lyssnande kan uppfattas som 

integritetskränkande, det är då  väsentligt att sjuksköterskan försöker ha en god 

balans mellan privat och icke- privat sfär. Viktigt är också att inta ett 

individuellt inriktat förhållningssätt. Ett aktivt lyssnande kan peka på två 

grundläggande områden: förmågan att vara uppmärksam och förmågan att 

lyssna (Eide & Eide, 1997). 

 

           Humorns roll i kommunikationen 
Enligt Olsson, Backe och Sörensen (2003) blir en sann kommunikation inte 

verklig förrän båda parterna i mötet skrattar. Humor är skratt, men också något 

djupt allvarsamt som bör behandlas med finkänsla och empati. Det är viktigt att 

skratta, men människor skrattar inte alltid åt samma saker beroende på olika 

erfarenheter och bakgrunder. Att skratta med människor istället för mot 

människor är grundläggande, eftersom humorn ibland i stället kan utvecklas till 

mobbning. 

 

Redan på 1950-talet uppmärksammades humorn och glädjen i 

omvårdnadsarbetet. Författarna enligt ovan nämner Virgina Hendersson i deras 

bok och hennes syn på skratt, humor och glädje, där hon menar att humorn 

fungerar lika bra och till och med bättre än medicinering. I humorn finns 

förmågan att hantera svåra tillstånd, humorn hjälper till att få distans och 

medverka till att sätta sig över sjukdomen. Författarna belyser i deras bok att 

humorn hjälper oss att minska  rädslan, är stressdämpande samt stimulerar  

immunförsvaret. Skrattet hjälper oss att öka hjärtfrekvensen, andningen 
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fördjupas, det stimulerar blodflödet, produktionen av adrenalin och 

noradrenalin ökar. Det medför att kroppen lättare kan slappna av och finna en 

lugn harmonisk balans inom sig. Även sjuksköterskan gynnas av humorn i sitt 

arbete. Den som arbetar i en miljö med mycket smärta och sorg behöver 

använda humorn som spänningslösare. Den lätta stämningen hjälper till att 

skapa ett öppet förtroligt samspel mellan sjuksköterska–patient. 

 

Etik och empati  

En professionell kommunikationsförmåga bör enligt Eide och Eide (1997) 

grunda sig på etik och empati. I många situationer utvecklas dilemman mellan 

vårdtagaren och vårdgivarens personliga värderingar och med professionens 

värderingsgrund.  Den empatiska förmågan kan handla om att finna en god 

balans mellan frihet, hjälp och tvång. Empati är grunden till all god 

kommunikation. Därifrån kan begreppet kommunikation i vården ses utifrån att 

sjuksköterskan utnyttjar sin kompetens, sin yrkeskunskap, etik och empati för 

att tillgodose den andres hälsa och behov på ett värdigt sätt. 

 

Det finns många definitioner av begreppet empati. Enligt Faukner (2000) 

beskrivs empati som en förmåga att leva sig in i eller förstå en annan 

människas känslor. Det kan vara omöjligt att förstå sig på andra människor 

pågrund av att varje människa har individuella och personliga erfarenheter. 

Men genom att försöka göra sig en bild av en annan människa och genom att 

lyssna på hennes berättelse så ges det en ökad förståelse för hur personen ifråga 

reagerar. Empati i professionell bemärkelse betonar även att medkänslan och 

förståelsen kommuniceras tillbaka antingen verbalt, icke-verbalt eller genom 

handling. 
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Bemötande 

Enligt Bergh (2002) ses bemötandet som en medvetenhet och respekt för den 

andra människan. Bemötandet bör vidare bygga på inlevelseförmåga för den 

andra människans behov och tankar. 

 

Ericson och Ericson (2002) menar att det är angeläget att bemöta personer som 

drabbats av afasi med full respekt som en vuxen individ, därtill att undvika 

barnspråk i kommunikationen med dessa personer. Betydelsefullt är dessutom 

att inte tala över huvudet på individen samt tänka på att vända ansiktet åt 

individen i samtalssituationen. Störande faktorer i personens omgivning såsom 

TV, radio och andra ljud bör i bästa möjliga mån begränsas. Sjuksköterskan 

bör inrikta sig på att skapa en så lugn och fridfull miljö som möjligt för 

afatikern. 

 

Enligt Socialstyrelsen (1997) finns det många som vittnar om svårigheten av 

att mista talförmågan i samband med stroke. Att hamna utanför den tidigare 

sociala gemenskapen är ofta ett dilemma. Anhöriga och bekanta har ofta svårt 

att bemöta den som drabbats av afasi, eftersom förmågan till kommunikation 

har blivit bristande. Det kan ibland vara ännu svårare för personal att bemöta 

personen i fråga eftersom de inte känt individen tidigare. Det är i talet som 

identiteten återspeglas. Språket har uttrycks som den högsta mänskliga 

funktionen och att förlora språket uppfattas av många som det svåraste av 

handikapp. 

 

Kommunikation till en person drabbad av afasi 

Socialstyrelsen (2000) menar att oförmågan att tala, upplevs som en chock för 

både patient och anhörig. Den första tiden handlar det om att ge den drabbade 

basal omvårdnad, ofta är patienten trött och medtagen. Sjuksköterskan bör 

försöka att finna en enkel kommunikationsväg, vara lyhörd över alla små 
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tecken patienten visar för att uttrycka sina känslor och önskningar. Likaså 

uppmuntra patienten till att kommunicera med kroppsspråket, gester, 

nickningar respektive skakningar på huvudet för ”ja” och ”nej”. Uppmana 

också patienten att rita skisser och enkla teckningar om så är möjligt. Det är 

sällan genom språklig rehabilitering som talfunktionen lyckas tränas upp igen 

till vad den en gång var. Generellt är det skadans lokalisation och utbredning 

som är mest avgörande för slutresultatet. Således inriktas rehabiliteringen på att 

stärka de funktioner som är helt eller delvis intakta hos individen. 

 

Om individen uppvisar ett gott kroppsspråk med mycket gester och god mimik 

bör sjuksköterskan uppmuntra denne till att använda dessa förmågor när talets 

förmåga sviktat. Det är väsentligt att sjuksköterskan ägnar god tid i samtalet 

med afatikern, byt inte samtal för hastigt utan gör pauser för att markera att 

samtalsämnet är avslutat (Socialstyrelsen, 1997). 

 

I studien av Murrey och Audrey (1998) påvisas att patienter med afasi löper  en 

risk för att drabbas av uppmärksamhetsproblem, vilket kan ha en negativ 

inverkan på kommunikationen när det gäller uppmärksamheten och möjlighet 

till att producera ett samtal. 

 

Teori i omvårdnad 
Joyce Travelbee, är en omvårdnadsteoretiker som föddes i New Orleans USA 

år 1926. Hennes centrala begrepp i omvårdnadsteorin kretsar kring begreppet 

empati vilket hon uttrycker ”använda sig själv terapeutiskt”. Sjuksköterskans 

främsta uppgift är att se patienten som en unik individ samt som en oersättlig 

person. Hennes modell bygger på den humanistiska människosynen. 

Sjuksköterskans mål är att hjälpa en annan människa till att hantera och 

bemästra sjukdom och lidande, finna meningen med livet igen och etablera 

hopp efter en tids sjukdom och lidande ( Travelbee, 1971). 
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Sjuksköterskan bör enligt Travelbees teori arbeta utifrån kommunikationens 

kraft. Hon menar att sjuksköterskan bör etablera ett så kallat ”människa-

människa förhållande”. Detta är en process i flera stadier. Vidare menar 

Travelbee att kommunikation är en ömsesidig och komplicerad process, vilken 

bör ses som ett nödvändigt instrument för att uppnå omvårdnadens syfte. 

Syftet, menar Travelbee, handlar om att hjälpa en individ, en familj eller ett 

samhälle att undvika eller bemästra upplevelsen av sjukdom och lidande, och 

eventuellt även finna mening i denna upplevelse. Sjukdom och lidande hör 

samman med individens attityd och förväntningar av hur denne kan hantera 

situationen. En mellanmänsklig relation kan hjälpa individen att finna andra 

vägar till hälsa och välbefinnande (Travelbee, 1971). 

 

Enligt författaren ovan, när den verbala kommunikationen är förlorad blir den 

icke-verbala mer betydelsefull i det som Travelbee beskriver som ”människa-

människa förhållandet”. Genom kroppsliga uttryck och rörelser, ansiktsuttryck 

och mimik samt beröring är det möjligt att skapa kontakt och förmedla sitt 

budskap. Det är handlingen som beskriver för den andre vad som kan hända 

och handlingen som ger den andre möjlighet till att reagera på situationen och 

ge uttryck åt hur denne uppfattar den. I förhållande till personer är det viktigt 

att skapa god kontakt och sedan genom handling förmedla sitt budskap. Första 

mötet mellan vårdgivare och vårdtagare bör upprinna i ett ömsesidigt och 

respektgivande bemötande. Travelbee definierar empati som en förmåga att gå 

in i en annan eller ta del av och förstå en annan människas aktuella 

psykologiska tillstånd. Förmågan att tänka och känna som den andre, med 

betoning på delta samtidigt som att stå utanför är betydelsefullt i 

sjuksköterskans arbete. Det krävs också sympati i omvårdnaden. Travelbee 

definierar sympati som en attityd eller inställning till individen. Den bör grunda 

sig i djup personlig omtanke och intresse, samt en vilja att hjälpa individen 

(a.a). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien var att skildra hur sjuksköterskor bör kommunicera med 

strokedrabbade patienter med afasi. 

 

För att uppnå syftet har studien utgått från följande frågeställningar: 

• På vilket sätt bör sjuksköterskan kommunicera i mötet med patienter 

drabbade av afasi? 

• Vilken effekt har en god respektive dålig kommunikation i mötet med en 

person drabbad av afasi? 

 

METOD 

Litteratursökning 
Den kunskap som inhämtas från litteraturen är enligt Patel och Davidson 

(1998) kunskap från teorier, modeller samt kunskaper från tidigare studier 

inom det aktuella problemområdet. Nyberg (2000) anser att litteraturstudier till 

största delen består av en omfattande teoridel, vilket sker genom insamling av 

data, ordnad data, omstrukturerad data, egna analyser och synteser, insamlade 

av andra författare. Insamling av data till detta arbete har enligt Backman 

(1998) inhämtas via manuell och databaserad sökning. Författarna har använt 

sig av högskolebiblioteket Trollhättan/Uddevalla i Vänersborg i sitt sökande 

efter relevant data. Även Uddevallas stadsbibliotek och Uddevalla sjukhus 

bibliotek har använts för att söka efter litteratur och artiklar. De databaserade 

sökningarna genomfördes i databaserna: Cinahl och Pubmed. Sökorden som 

använts är följande: aphasia, communication, encounter, etic, humour, health 

care, nursing, psycosocialfactors, rehabilitation, relationship och stroke. Dessa 

sökord har använts var för sig och i olika kombinationer med varandra enligt 

tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över använda databaser, sökord och antal träffar. 
 
Databas Sökord Antal träffar 

Cinhal Aphasia+nursing 15

 Aphasia+psykosocial factors 41 

Communikation+aphasia 125  

 Communication+etic 29  

 Communication+nursing 225  

 Encounter with aphasia 7  

 Humour+communication 141 

 Non verbal communication 23  

 Nurse patient+interaction 42  

 Realationship+patient-nursing 851 

 Stroke+aphasia 21  

 

Pubmed Communikation+aphasia 20  

 Communication+nursing 33  

 Humour+helath care 2  

 Relationship patient-nursing 5  

 

Urval 
Författarnas syfte med studien var att åskådliggöra sjuksköterskans 

kommunikation till en patient drabbad av afasi. Författarna har använt sig av 

både kvalitativa och kvantitativa studier i resultatet. Artiklarna valdes ut efter 

att ha läst igenom abstractet och gjort bedömning av att de var relevanta till 

syftet. Enligt Hartman (2004) bör urvalet avgränsas för att det skall vara 

representativt för det ämnesområde som valts att arbeta med.  Författarna har 

enligt Backman (1998) använt sig av inklusions och exlusionskriterier. Alla 

funna artiklar beskrev inte specifikt sjuksköterskan kommunikation till en 

afatiker utan berörde allmänt begreppet kommunikation i vården. Detsamma 

gällde artiklar som berörde humorn, dessa var också av allmän karaktär. Trots 

detta ansågs artiklarna ändå relevanta till syftet och inkluderades i arbetet. 

Sexton artiklar fanns i fulltext och erhölls via i Internet. Fem artiklar beställdes 
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via biblioteken. Tio artiklar exkluderades på grund av att de inte var relevanta i 

förhållandet till syftet samt att fyra av dessa tio artiklar inte var av vetenskaplig 

karaktär. Det totala antalet artiklar som används i resultatet var 12 dessa visas i 

tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Artikelöversikt över artiklar som ingår i resultatet. 

Författare/ Metod/ Urval Syfte 

År Instrument 

Atree, M. Ground theory 34 patienter Patienter och anhörigas 

(1999)  7 anhöriga erfarenheter och 

   egenskaper i omvårdnad 

Andersson et al. Ground theory 12 patienter En afatikers upplevelse 

(2002)    i mötet med andra 

       

Bowles et al.  Kvalitativ/ 16 ssk:or Ssk.ans skicklighet i 

(2001) kvantitativ  kommunikationen 

 

Caesy, A. Kvalitativ 243 patienter Hur patienter och dess 

(1995)   anhöriga upplever ssk.ans  

   i vården 

 

Fosbinder, D. Ground theory 11 patienter Patientens förväntningar 

(1994)   av sjukvården. 

 

Hewison, A. Ground theory 103 ssk:or Ssk:ans styrka i 

(1994)  83 patienter kommunikationen. 

 

Malett el al. Etnografisk fem patienter Hur humorn kunde 

(1995)   användas 

   i kommunikationen 
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Sundin el al. Fenomenologisk/ 16 ssk:or Upplysa vikten av bra 

(2000) hermeneutisk  kommunikation till stroke 

   patienter. 

 

Sundin el al. Kvalitativ fem ssk:or Ssk.ans skicklighet i att 

(2001)   kommunicera med stroke

  patienter. 

Sundin el al. Fenomenologisk/  fem ssk:or Att förstå och att bli 

(2002) hermeneutisk   förstådd i vården av 

   strokedrabbade 

Åstedt-Kurki el al. Kvalitativ 32 ssk:or Humorn som en process i 

(1994)   ssk:ans arbete. 

 

Åstedt-Kurki el al. Kvantitativ 16 ssk:or Humorns betydelse i 

(2001)  ett bortfall vården mellan patient 

   och personal 

 

              Ssk= sjuksköterska 

 

Analys 
Enligt Backman (1998) är analysens mening att skapa en ordning i materialet 

vilket resulterar i att datan blir mer överskådlig och systematisk 

Artiklarna har  analyserats i flera steg. Författarna valde slumpmässigt ut var 

sina artiklar och översatte dessa till svenska. Därefter försökte författarna finna 

gemensamma begrepp/nyckelord ur det översatta materialet. Nyckelorden som 

valdes ut var till exempel bemötande, humor verbal och icke-verbal 

kommunikation, relationer med mera. Artiklarna bearbetades ytterligare och 

fyra begrepp växte fram, dessa generade i ett senare skede till rubriker i 

resultatdelen. Begreppen i artiklarna jämfördes med varandra och likheter 

respektive skillnader uppdagades och lade grunden för innehållet i resultatet. 

Patel och Davidson (1998) menar att strävan med en analys är att finna 

samband och begrepp som kan ligga till grund för den slutliga resultatdelen. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas med en struktur, kopplad till essentiella begrepp som 

författarna ansett vara förankrade med frågeställningarna utifrån erhållna 

studier. De utvunna begreppen kommer att användas som underrubriker. 

 

En ömsesidig relation som grund för kommunikationen mellan 

människor 

Enligt en fenomenologisk hermeneutisk studie gjord av Sundin, Norberg och 

Jansson (2002) handlade den viktigaste delen i rehabiliteringsarbetet med 

strokedrabbade patienter om kommunikationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Det mest grundläggande var i huvudsak att skapa en god relation 

mellan patient och vårdare. För att lyckas skapa denna goda relation framgick 

det av studien att det grundade sig på samarbetet mellan patient och vårdare. 

Samarbetet utgick från patientens tidigare erfarenheter, men även vårdgivarens 

tankar och kunskaper var en vikig del av att etablera en god relation. Av 

sjuksköterskorna i studien framgick det att det var just genom att skapa en äkta 

relation som det genererade i godare förutsättningar för både patient och 

vårdare till en mera öppen och givande kommunikation. Vidare framgick det 

av studien att vårdgivarens grundsyn borde bygga på förståelse, äkthet och 

värdighet, vilket gagnade relationen och skapade ett förtroligt samspel mellan 

patient och vårdare. 

 

Denna syn på hur sjuksköterskan bör förhålla sig i mötet med patienten anser 

också Caesy (1995) i sin studie, där det genomgående framgick att det är 

sjuksköterskans gedigna vilja till engagemang som genererade till goda 

förutsättningar och möjligheter för att en god kommunikation skulle 

upprätthållas. 
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En fenomenologisk hermeneutisk studie av Sundin, Norberg och Jansson 

(2002) byggde på videoinspelningar av vården med strokepatienter drabbade 

av afasi. I studien framgick det att en nära relation skapades i mötet mellan 

patient och vårdare, vilken grundade sig på ett aktivt deltagande. Att som 

vårdgivare vara närvarande både fysiskt och psykiskt visade sig vara betydande 

i mötet med patienten. För att lyckas skapa denna nära relation visade det sig 

av studien att samarbete mellan patient och vårdare var en synnerligen central 

del. Temaarbete och att arbeta som ”vi” i stället för ”du” och ”jag” framgick 

som ett angeläget synsätt i strävan efter etablerandet av en god kontakt. 

I den fenomenologiska hermeneutiska studien av Sundin, Norberg och Jansson 

(2000) framgick det att vårdgivarna bör ge patienten ett emotionellt stöd i 

kommunikationen. Oumbärligt var att vårdgivaren var emotionellt engagerad i 

patienten och gav denne möjlighet till att kommunicera om sina tankar och 

känslor. Ett förhållningssätt ansågs vara att ha en strävan att bygga upp en nära 

och äkta kontakt mellan patient och vårdare. Detta syntes då gagna både patient 

och vårdare i kommunikationen då en relation av förståelse och 

tillfredsställelse infriats. Ett observandum var att balansen mellan privat och 

professionellt vårdande här kunde upplevas som komplicerat. Distansen mellan 

patienten och vårdaren beskrevs som en skyddande distans där patientens 

känslor skulle hållas på ett emotionellt distanserat avstånd. En allt för privat 

relation kunde i stället stjälpa kommunikationen, vilket då kunde leda till att 

patienten kunde få orealistiska förväntningar på förhållandet mellan sig själv 

och vårdgivaren. Ett viktigt fenomen beskrevs då således vara att finna en 

distans mellan patient och vårdgivare som bevarade bådas integritet. Vidare 

menade författarna att en ömsesidig relation formades av respekt och mänsklig 

kärlek, där det oumbärliga torde vara synen på människan som en jämställd 

individ. 

 

I studier av Attree (1999) framkom att en god kvalitetsomvårdnad byggde på 

förtrolighet och tillit i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. 

Patienter i studien vittnade om att det var viktigt att sjuksköterskan bekräftade 
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patienten som en individuell betydande person och inte såg patienten som en 

del av en grupp. Detta uppfattades i kommunikationen då sjuksköterskan 

visade ett ärligt intresse och engagemang genom att ta sig tid både till att lyssna  

och till att samtala med patienten. Tvåvägskommunikation sågs som någon av 

de allra viktigaste kriterierna inom kontakten mellan patient och sjuksköterska. 

 

Tolkning av kroppsspråk- en grund för kommunikationen 

Med stöd av studien Andersson och Fridlund (2002) visade sig beröring vara 

en form av tyst dialog mellan patient och vårdgivare. Beröringen ansågs utgöra 

bilden av en meningsfull kommunikationsväg. Genom beröring öppnades 

möjligheter till ömsesidig förståelse. Författarna menar följaktligen att fysisk 

kontakt visade sig vara en mellanhand vid förmedling av känslor och uttryck. 

Tolkning av ansiktsutryck torde också vara en mycket betydande del i 

kommunikationen med patienter som har svårigheter i den verbala 

kommunikationen. Volym samt kroppsspråk syntes vara i högre grad tydligare 

tecken för vårdgivaren än just de uttalade orden. Studien visar på att en god 

kommunikationsväg kunde vara att vårdgivaren tolkade patientens kroppsspråk 

och därefter lade sig på samma nivå som denne. Detta visade sig ofta underlätta 

kommunikationen då patienten påvisade en trygghet och en vilja till att 

kommunicera. Enligt studien handlar inte kommunikation om enbart det 

verbala språket. När förmågan till att bemästra det verbala uttrycksmedlet 

reducerats kunde afatikern i stället finna andra vägar till att delvis få sina 

naturliga verbala behov tillfredsställda då genom att till exempel tillägna sig 

andra uttrycksmedel som konst, musik och litteratur. 

 

I studien av Attree (1999) framkom att den icke-verbala kommunikationen 

spelade en betydande roll i samspelet mellan patient och vårdare. Uppskattning 

gavs till personal som ingav lugn, var ärliga och visade en sensibilitet genom 

sitt kroppsspråk och röstläge. 
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Att använda verbal kommunikation i mötet med patienten 
I studien Andersson och Fridlund (2002) som byggde på afatikers erfarenheter 

i mötet med andra människor, framkom att det mest betydelsefulla i 

kommunikationen var det positiva stödet från vårdpersonalen. Patienterna 

värderade högt sjuksköterskans positiva inställning i mötet. Stödet från 

personalen sågs som en hjälp att förstärka och se möjligheterna till att leva ett 

så normalt liv som möjligt. Stödet kunde jämföras med vilket annat hjälpmedel 

som helst, likt en rullstol eller ett par kryckor. Stödet från vårdpersonalen 

grundade sig på att enträget fokusera på att ständigt uppmuntra till verbal 

kontakt. Det centrala menades vara att inte ge upp försök till kommunikation 

utan att hela tiden våga göra nya ansatser. Sjuksköterskan i studien framhöll 

betydelsen av att tillåta ett sluddrigt tal, detta var att föredra i jämförelse med 

inget tal alls. 

 

Studien av Andersson et al. (2002) berörde svåra situationer som afatikern 

tvingades handskas med i vardagen. Vårdpersonalen gav stöd och uppmuntran 

och betonade vikten av att förstärka afatikern i sin självständighet och ett aktivt 

deltagande. Detta resulterade i att personen fick styrka och mod till att 

övervinna sitt handikapp. Afatikern uppskattade det nära samarbetet med andra 

i liknande situation. De upplevde sig säkra och accepterade i en likasinnad 

grupp. Tillsammans ”kämpade” de för att återvinna språkets förmåga igen. 

Artikeln berörde sjuksköterskans skyldighet att kommunicera på ett skickligt 

förhållningssätt, uppmuntra afatikern till kommunikation i alla lägen. Dock 

betonades värdet av en liten grupp av kända människor runt afatikern vid 

samtalssituationer. Afatikern upplevde i studien det påfrestande med många 

nya människor runt sig och svårigheten att lyssna och ta in information när 

många samtalade. 

 

Sundin et al. (2002) framhöll i sin studie betydelsen av att inte ge upp det 

verbala språket. Många situationer i studien slutade med katastrof där afatikern 

varken kunde göra sig förstådd eller sjuksköterskan inte nådde fram till 
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patienten. Viktigt här var att återuppta kommunikationen igen. Sjuksköterskan 

betonade en lugn och harmonisk atmosfär kring patienten. Först då ansåg hon 

att patienten vågade öppna sig och göra nya försök till kommunikation.  Det 

ansågs även värdefullt att inte ha en fördömande inställning utan inta en attityd 

som grundade sig på stor acceptans. Sjuksköterskan väntade ut sin patient och 

var tyst när denna talade. Detta ansågs betydelsefullt och det kommenterades 

även att alltid ge patienten god tid och chans till att avsluta en påbörjad 

mening. Patienten kunde i sådana situationer uppleva sig kränkt och 

missförstådd om inte tid gavs. Genom att i stället vänta ut patienten kunde 

denna få en möjlighet till koncentration och eftertanke. 

 

I studien av Hewison (1994) framkom det att sjuksköterskorna i dagens 

sjukvård inte fullt ut använde sig av kommunikationens kraft. Författaren 

menade att det låg en styrka i kommunikationen och det verbala språket borde 

utnyttjas bättre. Vidare framgick det av artikeln att synen på kommunikation 

ofta sågs som en självklarhet eftersom det i vardagen används utan försvårade 

omständigheter. 

 

Att använda humor som en del i kommunikationen 
Åstedt- Kurki och Isola (2001) beskriver i sin studie humorn som ett 

komplement till bemästrandet av känslor som rädsla och irritation. Humorn har 

visat sig vara en effektiv metod att närma sig vårdkrävande patienter. Vidare 

menar författarna att relationerna dem emellan fördjupades och omvårdnaden 

kom mer till sin rätt i och med humorns stärkande inverkan. Enligt 

sjuksköterskorna i studien var humorn ett sätt att kommunicera med 

patienterna, som ansågs vara en god hjälp att ta till när svåra situationer 

uppstod. När sjuksköterskorna kände sig inkapabel till att bemöta en patient, så 

valdes humorn som en strategi och det gjorde det möjligt att kommunicera 

effektivare. Humorn var också menat att användas som ett verktyg för att nå 

fram till blygsamma och ensamma människor. Genom att framtona humorn i 

kommunikationen kom sjuksköterskorna närmare patienterna, lärde känna 
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dessa som människor och deras behov och känslor uppmärksammades. 

Sjuksköterskorna i studien såg humorn som något spontant, och många 

förvånades av humorns läkande kraft. Effekterna som humorn förde med sig 

varade länge, flera år senare skrattades det åt gamla minnen. 

 

Enligt studien av Åstedt-Kurki och Lukkonen (1994) sågs inte humorn vara så 

beroende av just språket utan kunde lika väl bygga på det icke-verbala 

språkbruket. Följaktligen visade det sig även i denna undersökning att humorn 

sågs som ett gott redskap att använda sig av i situationer där 

kommunikationsförmågan var begränsad. 

 

I studien av Malett och A´hern (1994) framgick det att många patienter 

välkomnade skrattat och såg det som en chans till att finna distans från stress 

och bekymmer. Humorn ansågs även skapa en känsla av välbefinnande och 

livslust. Vidare pekade studien på att patienter ofta upplevde sjuksköterskornas 

humor som en terapi och att just skratta tillsammans skapade den så kallade 

positiva ”sjuksköterske-patient kontakten”. 

 

I studien av Fosbinder (1994) framkom att sjuksköterskorna i studien visade 

sig ha en positiv inställning till användandet av humor inom hälso och 

sjukvården. En viktig del ansågs vara att humorn användes på ett gediget sätt 

och inte framtvingades så att det uppfattades onaturligt och krystat. 

 

I studien av Bowles, Mackintosh och Torn (2001) uppmärksammade 

sjuksköterskorna hur lite humorns roll fick utrymme i omvårdnaden. Vidare 

ansågs det att humorn borde värderas högre och därmed bidra till mer skratt 

och välbefinnande mellan patienter och även bland personalen. Införandet av 

en mer humoristisk hållning i vården resulterade i ett positivare tänkande både 

bland personal och bland patienter. Sjuksköterskorna tänkte om, från att ha 

varit experten som vetat bäst till en mer jämlik relation, där de tilläts att skratta 
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tillsammans med patienterna. Sjuksköterskorna i studien menade således att 

humorn hade en läkande kraft. I situationer där patienten led av kroniskt 

tillstånd tycktes humorn bidra till att lysa upp deras dag och göra den 

betydelsefull. Humorn ansågs vara ett gott redskap i upprätthållandet av en god 

kommunikation mellan patient och vårdare. 

 

RESULTATSAMMANFATTNING 

Författarna har i detta arbete fokuserat på sjuksköterskans kommunikation med 

patienter drabbade av afasi. Artiklarna har i stort genomsyrats av 

kommunikationens enorma kraft i förhållandet mellan patient och 

sjuksköterska. När patienter drabbade av afasi förlorar den språkliga förmågan 

och kommunikationen tar sig andra vägar och uttryckssätt. Artiklarna belyste 

framförallt den icke-verbala kontakten som i stället handlade om att till 

exempel kommunicera med hjälp av kroppsspråk, gester, mimik, röstläge och 

ansiktsuttryck. Förutsättningen för att detta skulle lyckas grundade sig på att en 

äkta och genuin relation byggdes upp mellan patient och sjuksköterska. 

Relationen dem emellan grundade sig på ömsesidigt förtroende, ett aktivt 

deltagande från båda håll samt förståelse och respekt för varandra. Genom att 

dessa förutsättningar skapades i relationen, genererade det till en god 

kommunikation. Upprätthållandet av en tvåvägskommunikation ansågs vara ett 

av de viktigaste kriterierna i omvårdnaden. Skapandet av en trygg och lugn 

atmosfär kring patienten resulterande i en acceptans och en vilja samt mod till 

att våga kommunicera. Artiklarna poängterade även humorns positiva inverkan 

och dess läkande kraft i kommunikationen. Humorn användes som ett redskap 

att nå och förstå krävande patienter. Humorn sågs som en metod att använda 

sig av när andra vägar till kommunikationen blivit blockerande. Humorn inbjöd 

ofta till skratt och välbefinnande för alla inblandade parter och gynnade 

kommunikationen till att växa och utvecklas. 
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DISKUSSION 

Metod 

Med stöd av Backman (1998) menar författarna att det är en fördel med att 

använda sig av litteraturstudier som metod då det har framställts vad andra 

forskare redan har undersökt. Detta arbetssätt skapar även en möjlighet till att 

se vilka områden inom det belysta ämnet som det behövs ytterligare forskning 

kring. Genom användningen av  litteraturstudier som metod gav det författarna 

följaktligen en bakgrund och en överblick av vad som redan har berörts inom 

ett givet problemfält. Syftet med litteraturstudier är vanligen att betona 

framställningen av resultat och använda metoder. Nackdelen har varit att 

författarna inte själva kunnat göra intervjuer som belyser sjuksköterskors och 

även afatikers upplevelser av kommunikationen och interaktionen mellan dessa 

grupper. 

 

Resultat 

Författarnas syfte med studien var att illustrera på vilket sätt sjuksköterskan bör 

kommunicera i mötet med patienter drabbade av afasi samt att undersöka 

vilken effekt en god respektive dålig kommunikation har i mötet med en person 

drabbad av afasi. 

 

I resultatet framkommer att kommunikationen har en central roll i 

sjuksköterskans interaktioner med patienten. Betydelsen av ett äkta och 

delaktigt engagemang i mötet med patienten genomsyrar föregående studier 

som till exempel studien av Andersson och Fridlund (2002) visar på. 

Författarna menar att äkthet och nära kontakt i omvårdnaden säkert kan vara 

svår att applicera om personalen inte har ett helhjärtat och ett brinnande 

engagemang i sin yrkesroll. Viktigt är här att sjuksköterskor har förståelse om 

kommunikationen och dess innebörd i arbetet med patienter drabbade av afasi. 

Föreliggande undersökningar bekräftar vad författarna ansett innan den 



 

 
 

25

aktuella studien påbörjats, och det stärker ytterligare deras tro om att 

patientkontakten är en oerhört viktig del inom omvårdnaden. 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område kap 2 §1, Skall den som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och 

respekt. § 2 Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient skall 

se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd 

och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. 

 

Författarna anser således att kommunikationen har en  framstående roll inom 

sjuksköterskans kompetensområde. Detta borde ligga till grund för att utveckla 

och upprätthålla goda förutsättningar inom just detta område. Författarna 

menar vidare att denna lag styrker deras  egna personliga åsikter om att varje 

enskild individ bör få bästa möjliga omvårdnad utformad individuellt. Detta 

argument styrker även studien av Attre (1999) som författarna ovan belyst. 

Även Travelbee´s människosyn präglas av att se patienten som en enskild 

individ.  

 

 

Ömsesidig relation - en förutsättning till god kommunikation 
Resultatet av flera studier (Andersson et al. 2002; Caesy 1995 och Sundin et al. 

2000; 2001; 2002) visade på att det mest fundamentala inom 

rehabiliteringsarbetet handlade framförallt om kontakten mellan sjuksköterska 

och patient. Relationen dem emellan borde grunda sig på ett ömsesidigt 

samarbete mellan patient och vårdare. I studierna framhävdes vikten av en äkta 

och nära emotionell kontakt. Kommunikationen var avgörande för att goda 

relationer skapades och bidrog till att patienten blev delaktig i vården. Däremot 

kunde relationerna utvecklas till något för privat, vilket bland annat beskrevs i 
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Attrees studie (1999) och det kunde i stället resultera i motsatt effekt. Patienten 

kunde i sådana lägen helt förlita sig på sjuksköterskan istället för att bli stärkt i 

sin roll som självbestämmande och enskild individ. 

 

Författarna antar att sjuksköterskan därför bör försöka finna en balans mellan 

professionellt engagemang och personligt engagemang i kommunikationen och 

mötet med patienter. Denna balansgång torde inte vara så lätt att eftersträva 

alla gånger. Visst är det ansenligt att verkligen tycka om att arbeta med denna 

patientgrupp, det kräver fantasi, vilja och  även personligt engagemang, men 

genom att vara medveten om och observant på sina egna känslor kan 

balansgången här eventuellt underlättas. Författarna menar vidare att 

sjuksköterskan bör ha en empatisk förmåga, vilken just handlar om att förstå 

vad andra människor känner, men därmed inte sagt att behöva dela patientens 

känslor och upplevelser. Författarna menar att empati, engagemang och ett 

ärligt bemötande är viktiga ingredienser och egenskaper som sjuksköterskan 

bör ha i sitt arbete med patienterna. 

 

Författarna menar även att arbetet med patienter drabbade av afasi i många fall 

kan leda till att sjuksköterskan utåt sett blir representant för patientens vilja 

samt dennes önskningar, detta på grund av att patienten inte har förmågan att 

själv kommunicera. Kommunikationen är en komplicerad process, men det är 

viktigt att sjuksköterskan betonar att det är ett ömsesidigt förfaringssätt, där det 

gäller att förstå det patienten förmedlar både verbalt och icke-verbalt. 

Detta kan även kopplas an till Travelbee´s syn på sjuksköterskan som en  

hjälpande  medmänniska, vilken bör leda patienten till strävan mot en bättre 

hälsa och välbefinnande.  
 

Att kommunicera med andra medel än ord 
Den icke-verbala kommunikationen i sjuksköterskors omvårdnadsarbete 

framkommer i resultatet på olika sätt och i varierande grad. Beröringen anses 

ha en mycket betydande roll enligt föreliggande studier. Författarna menar att 

denna kommunikationsväg är ett sätt att konkret visa patienterna respekt och 
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uppmärksamhet. En klapp på axeln eller en varm omfamning tror författarna 

kommer att göra patienterna mer medvetna om dess existens och värde. Genom 

att man konkret närmar sig patienterna kroppsligen finner författarna att de 

även mentalt kommer varandra närmare. Det är inte enbart genom ord som 

människor bör kommunicera och uppmärksamma andra människor, utan det 

finns andra vägar som är minst lika effektiva i mötet som till exempel beröring. 

Detta anser författarna bör lyftas fram och synliggöras mer ute i det dagliga 

vårdarbetet. 

 

Författarna tror vidare att Jocey Travelbee`s (1971) syn på den icke- verbala 

kommunikationen är ett förhållningssätt som gör kommunikationen till en 

helhet i omvårdnaden. Författarna delar hennes teori om att sjuksköterskans 

arbete bör grunda sig i djup personlig omtanke och intresse, samt en vilja att 

hjälpa individen. Denna grundsyn genomsyras även i resultatet ibland annat  

studierna av (Sundin et al. 2000; och Åstedt-Kurki 2001). Dock tror författarna 

att detta personliga förhållningssätt handlar om en förmåga som människor bär 

inom sig och som alla inom vården kanske inte äger. Författarna stärker sig 

också på Travelbee´s syn kring empati och sympati. Följaktligen menar 

författarna att sjuksköterskans uppgift består i att bryta sig loss från sina 

förutfattade meningar om patienten och se denne som en individ. För detta 

krävs förmåga att överskrida sig själv och intressera sig för patienten som en 

människa. Om sjuksköterskan saknar förmågan att ”se” människan i patienten, 

blir omsorgen opersonlig, ytlig och själlös. 

 

Humorn ett effektivt redskap i kommunikationen 
I omvårdnadens begynnelse har vården varit styrd av strikta regler och 

värderingar. En värld som var fylld av hierarki enligt Bentling (1995). Humorn 

var ett ovanligt förekommande begrepp inom vården, vilket författarna anser 

fortfarande är ett outnyttjat redskap inom vården. Detta styrker även Bowles et 

al.(2001) i sin studie där det framkommer att humorn får för lite utrymme i 

vården. 
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Det ligger nog något i det gamla ordspråket att ”ett gott skratt förlänger livet”. 

Författarna menar att skrattet kan bidra till en varmare och tryggare miljö för 

patienten, men även sett ur personalens perspektiv. Viktigt är dock att betona 

att humorn inte alltid kan ge en positiv effekt. Humorn kan nyttjas på ett 

negativt sätt och bidra till att kommunikationen och relationen raseras istället 

för att utvecklas till något positivt. Författarna betonar att användandet av 

humorn bör ske med mjukhet och respekt för patienten. Meningen med humorn 

som redskap anses vidare vara till hjälp för att stärka individen, inte stjälpa. 

 

 

KONKLUSION 
Författarna vill med detta arbete få sjuksköterskor och vårdpersonal mer 

uppmärksamma på kommunikationens betydelse i mötet med patienter 

drabbade av afasi. Patienterna såväl som sjuksköterskorna betonade i resultatet 

att en nära och förtrolig relation gagnade till en givande kommunikation dem 

emellan. En tvåvägs kommunikation sågs som en förutsättning för att vården 

skulle komma till sin fulla rätt. Kommunikation är alltså inte bara det vi uttalar 

med ord utan väsentligt är även det som förmedlas genom kroppsspråket. 

Författarna stöder även de föreliggande studierna som gjorts inom detta 

område. Författarna menar vidare att vikt bör läggas ute i sjukvården på att få 

sjukvårdspersonal mer medvetna om kommunikationens betydelse och sträva 

efter att göra sjuksköterskor mer säkra i sin roll och på så sätt kunna förmedla 

vidare detta viktiga budskap. Författarna har i praktiken blivit varse om att 

kommunikationen till människor drabbade av afasi varit bristfällig. Vården 

verkar inte satsa fullt ut på denna patientgrupp. Av den orsaken efterfrågar 

författarna vidare forskning som belyser just dessa områden och kan få fler 

inom vården att intressera sig för kommunikationens kraft och betydelse i 

arbetet med patienter drabbade av afasi. 
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