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Abstract 

Background: Communication allows people to gain understanding of themselves and their 

surroundings, which is a prerequisite for good health. The nurse may in her communication help 

patients develop a feeling that they are not alone in their situation. If the patients cannot express 

themselves and make themselves understood, it can lead the patients to feel left out which 

emphasizes the suffering at having aphasia. 

Aim: The aim of this study was to identify the components which affect nurse’s 

communication with patients with aphasia. 

Analysis method: A literature review was made based on eleven scientific articles in which 

similarities were pointed out. 

Results: The result of this study is presented in three main categories: Time, Environment and 

Strategies. Eighth subcategory emerged: Knowledge and patient under Time; Physical and 

psychosocial under Environment; and Verbal, Nonverbal, Augmentative and Alternative 

Communication (AAC) and Individual Care under Strategies. 

Conclusion: This study reveals how nurses can provide the opportunity for patients to 

increase self-confidence. The result suggests that a person-centered communication care plan 

as a basic instrument to facilitate patient and caregiver interaction is needed. 

Keywords: AAC, confidence, nurse-patient relationship, participation, patient-centered care, 

trust 
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Inledning 

Karl 60 år, är en man med finskt ursprung som levt i Sverige många år. Han bor på ett 

äldreboende och har inga anhöriga i staden.  Han ligger på en avdelning p.g.a. pankreatit. Han 

är förlamad och beroende av hjälp som konsekvens av en stroke, vilket gjorde att han 

förlorade sin förmåga att prata. Patienten är nedstämd och vägrar ta sina mediciner. 

Sjuksköterskan uppmuntrar honom att följa behandlingen och att vara aktiv i sin vård. 

Patienten uttrycker sin vilja genom rörelse av sitt huvud och sin vänstra hand. 

När vi diskuterade fallet väckte det vårt intresse för att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

kommunikationen med en patient som Karl. 

Det är vanligt att sjuksköterskor möter patienter som har språkliga svårigheter, exempelvis 

afasi. Om patienten inte kan uttrycka sig och göra sig förstådd kan det leda till att denne 

känner utanförskap och det är inte ovanligt att patienten med afasi har depression p.g.a. att 

hela hans eller hennes existens ändrats efter sjukhusvistelse. 

Bakgrund 
Språket är något som skiljer människan från andra levande varelser. Kommunikation som ett 

utbyte av tankar, känslor och upplevelser gör att vi människor skapar en inre och yttre värld 

som berikar och ger mening till livet (Stier, 2009). 

Sjuksköterskan har som ansvar att skapa en bra relation vilket bygger på tillit och 

ömsesidighet. Det ger patienten möjligheten att sätta ord på sina tankar samt uttrycka sina 

känslor för att hitta meningen i sitt nya liv i samband med sjukdom och förändring 

(Halldorsdottir, 2008). 

Kommunikation kan fungera som en bro mellan två människor som utvecklar en relation 

genom utbyte av tankar och känslor, men ibland kan ju kommunikationen leda till en mur 

(Halldorsdottir, 2008). Kommunikation gör att individen får bättre förståelse för sig själv och 

för omgivningen, vilket är en förutsättning för en bra hälsa. Individen har behov av kontakt 

med andra och av att få bekräftelse, det är genom samtal som vi bygger relationer mellan 

människor (Eide & Eide, 2009). 

Sjuksköterskan kan i sin kommunikation bidra till att patienten utvecklar en känsla av att 

denne inte är ensam i sin situation. Om patienten inte kan uttrycka sig och göra sig förstådd 

kan det leda till att denne känner sig utanför, betonar Hallsdorsdottir (2008). Det är fallet med 

patienten som drabbas av afasi om kommunikationen misslyckas. 

Sjuksköterskor med en patient som drabbas av afasi kan ha det svårt eller omöjligt att ge ”den 

goda omsorgen” (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008) p.g.a. att vårdaren är hindrad i sitt försök 

att förstå patientens inre och yttre värld vilket är grunden för god omvårdnad. 

Afasi 

Afasi är en reducerad förmåga att förstå och uttrycka sig verbalt. Afasi uppstår p.g.a. en skada 

i vänster hjärnhalva där språkcentrum finns. Skadans vanligaste orsak är stroke men andra 

orsaker till afasi är trauma, tumör, eller demenssjukdomar exempelvis Alzheimers sjukdom 

(Bergström, 2007). 
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Språkcentra i vänster hjärnhalva har som funktion att bearbeta språkliga symboler så att 

språkförståelse utvecklas, och knyter samman tankar och ord så att språk framställs (Eide & 

Eide, 2009). 

Det finns tre typer av afasi. Beroende på vilken del av språkcentra som drabbas kommer 

afasin att benämnas som: Brocas (motorisk afasi) eller expressiv afasi, Wernicker (sensoriska 

afasier) eller impressiv afasi samt global afasi som är en kombination av Brocas och 

Wernicker (Eide & Eide, 2009). 

Motoriska afasin (Brocas) eller expressiv afasi innebär att patienten har problem med 

språkproduktion. Talet är tvekande och osammanhängande, och patienten kämpar för att hitta 

ord. Att läsa en bok går inte p.g.a. läsförståelseproblem, men korta stycken går bra. 

Skrivsvårigheter finns också. Stora mängder av information, sammansatta besked, 

information som ges för snabbt eller kommer från flera håll samtidigt innebär för patienten ett 

hinder för att kunna ta till sig eller förstå det som sägs (Eide & Eide, 2009). 

Sensoriska afasin (Wernicker) eller impressiv afasi innebär att patienten har bristande 

språkförstålse. Patienten har stora ordflöden men orden är tomma och det finns inget 

sammanhang i det som sägs. Det leder till att patienten lätt blir irriterad för att omgivningen 

inte kan förstå honom trots att han inte själv upplever att det finns något problem i sättet att 

tala. Patienten förlorar även sin förmåga till läsförståelse (Eide & Eide, 2009). 

Den globala afasin är en blandning mellan sensorisk och motorisk afasi. Patienten förstår 

enkla nyckelord, har god situationsförståelse, vilket innebär förståelse för handlingar, 

dygnsrytmer, lukter, tonfall och kroppsspråk (Eide & Eide, 2009).  

Patientens olika aspekter av livet ändras drastiskt p.g.a. dennes komplexa kommunikativa 

behov som medför en social och psykologisk ansträngning som påverkar relationer samt det 

generellt nedsatta tillstånd som kräver hjälp på flera olika sätt, därför är det inte konstigt att 

depression är ett vanligt symtom. Detta kan uttrycka sig i nedsatt självförtroende och 

förändrad självuppfattningen (Andersson & Fridlund, 2002).  

Kommunikation 

En god kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan kräver empati och kan skapa 

trygghet och minska oro. Dessutom om sjuksköterskan sätter ord på känslor och att han/hon 

på ett harmoniskt sätt visar bekräftelse, exempelvis genom att ha ögonkontakt, genom att ta 

emot patientens upplevelser av sitt sjukdomstillstånd och bekymmer och genom att hjälpa den 

sjuke att finna välbefinnande trots sitt sjukdomstillstånd (Eide & Eide, 2009). 

Kommunikation kan förstås genom ett linjärt perspektiv. Eide och Eide (2009) förklarar att 

det finns två aktörer, en sändare som skickar ett budskap och en mottagare som tar emot 

budskapet, exempelvis: en sjuksköterska (sändare) ger hälsofrämjande information (budskap) 

till en patient (mottagare). Kommunikationsprocessen är dock betydligt mer komplex än vad 

denna modell visar. Budskap förmedlas med hjälp av en rad olika tecken och signaler, både 

verbala och icke-verbala. I sjuksköterskans verbala kommunikation ingår att visa att hon ser 

och förstår, att följa verbalt, att uppmuntra, att erkänna, att spegla och sammanfatta känslor, 

att upprepa nyckelord och nyckeluttryck, att omformulera och att dela med sig av sina 

erfarenheter. I den icke-verbala kommunikationen ingår ögonkontakt, kroppsställning, 

ansiktsuttryck, pauser och tonläge (Eide & Eide, 2009). 

Den verbala kommunikationen är saklig och innehållsrelaterad medan den icke-verbala är 

känslo- och relationsorienterad.  Det linjära perspektivet har ytterligare två element. Det ena 

är emotionalitet. Det kommunikativa spelet mellan sjuksköterska-patient är känslomässigt 

laddat och präglas av impulser, uttryck och reaktioner. Det andra är relation. Genom initiativ 
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och respons utväxlas tecken och signaler fram och tillbaka och skapar kontakt (Eide & Eide, 

2009). 

Initiativ och respons är två färdigheter i kommunikationsprocessen som betraktas som 

fundamentala beståndsdelar i människors interaktion och är grunden för en bra dialog (Eide & 

Eide, 2009).   

Att ta initiativ innebär att leda kommunikationen, inleda något nytt, styra samtalet och ta 

kontroll, exempelvis: att ställa frågor, förklara, utmana och ge information.  Responderande 

innebär att den andre uttrycker verbal och icke-verbal feedback på det som redan har 

kommunicerats (Eide & Eide, 2009). Det är en dynamisk process. Grunden för en god 

sjuksköterska-patientensarbetsallians är relationen som utvecklas i ett samspel mellan det 

verbala och icke-verbala (Eide & Eide, 2009). Sändare och mottagare skickar verbala och 

icke-verbala budskap. Budskapen tolkas av båda aktörerna. De icke-verbala signalerna 

påverkar de verbala, och på det sättet får båda parterna en uppfattning av varandra och av 

situationen. 

Teoretiskt perspektiv 

Andersson och Fridlund (2002) utvecklade en modell från ett omvårdnadsperspektiv för att 

beskriva patienten med afasis upplevelse i sitt möte med andra människor och hur patientens 

livskvalitet påverkas.  

Interaktion (samspel) och support (stöd) är två centrala variabler i Andersson och Fridlunds 

(2002) modell som påverkas av varandra.   

Interaktion är förmågan att tolka och ge uttryck för vad som händer.  Denna variabel kan 

uppfattas som trygg eller obstruktiv av patienten. En trygg interaktion avser känslan som 

patienten med afasi utvecklar i ett samtal, oavsett om samtalspartnern är en känd eller okänd 

person, under förutsättning av positiv support, exempelvis om en samtalspartner ger tid till en 

patient med afasi för att denne ska hinna hitta de rätta orden och uttrycka sig.  En obstruktiv 

interaktion upplevs när patienten med afasi inte kan hänga med i samtalet p.g.a. att det finns 

många deltagare i konversationen, eller att samspelet är med okända personer, till att 

motpartnern inte ger tid utan fyller i patientens svar så att denne känner sig dum. 

Support innebär att hjälpa patienten med afasi att ha ett så normalt liv som möjligt. Den 

supporten som ges kan vara emotionell i form av att uppmuntran och stimulans, eller i 

materiell form exempelvis alfabet, bilderbord eller elektronisk utrustning.   

Andersson och Fridlund (2002) förklarar att kvaliteten på supporten påverkar patientens 

självförtroende, exempelvis att materiellt stöd ökar dennes självständighet och skapar en 

känsla hos patienten att ha förmåga. Men om det materiella stödet inte är tillräckligt kan 

denne utveckla känslan av missnöje och ge upphov till en medvetenhet om begränsning som 

leder till att patienten utvecklar en känsla av utanförskap. På samma sätt fungerar emotionellt 

stöd eller brist på stöd, exempelvis när en patient med afasi skulle tala i telefon och han inte 

kunde uttrycka sig i ett förväntat normalt tempo, tog hustrun luren och pratade åt honom så 

patienten upplevde oförmåga att lösa situationen själv. 

Andersson och Fridlund (2002) förklarar att patienter med afasi har andra komplikationer så 

att det måste finnas en balans mellan bekräftelse av självkänslan och kvalitet på support för att 

denne skall ha möjlighet att ta en aktiv del i samspelet. 

Om interaktionen uppfattas som trygg leder support till att öka patientens självförtroende, 

vilket ger upphov till en känsla av ha förmåga (Figur 1). Men även om interaktionen uppfattas 

som trygg och patienten med afasi har ett nedsatt självförtroende leder detta till en känsla av 
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att inte ha förmåga.  Å andra sidan, om samspelet upplevs som obstruktivt men patienten har 

ett ökat självförtroende p.g.a. positiv support uppstår känslan av utanförskap. Om 

interaktionen upplevs obstruktiv plus att patienten har ett minskat självförtroende leder det till 

ett blygt utförande och känslan av isolering (Andersson & Fridlund, 2002). 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskan använder samtal som ett verktyg för att etablera en relation som kännetecknas 

av närhet och uppmuntran, där patientens intresse för att vara aktiv i sin behandling ökar. En 

förutsättning för att det ska finnas en dialog är att en sändare (sjuksköterskan) tar initiativ för 

att starta ett samtal och en mottagare (patienten) ger respons. Samspelet utvecklas i en relation 

som präglas av tankar, känslor och förnimmelser som ger båda parter en uppfattning av 

varandra. 

Patienterna med afasi är begränsade i sin förmåga att ge respons och att vara skickliga 

samtalspartners vilket medför att sjuksköterskan riskerar att föra en envägskommunikation 

med patienten. Vi vill belysa olika faktorer som inverkar på sjuksköterskans professionella 

kommunikation med patienten med afasi.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa faktorer som inverkade på sjuksköterskans kommunikation 

med patienter med afasi. 

Metod 

Metoden var en litteraturöversikt där litteratur är informationskällan. Det är en 

sammanfattning och integration av tidigare studier inom ett givet område (Backman, 2008). 

Litteraturen granskades och analyserades. Enligt Friberg (2006) innehåller litteraturöversikten 

sju steg: (1) välja ett problemområde (2) söka den befintliga forskning som berör det aktuella 

området (3)  och göra en övergripande beskrivning av vad som finns publicerat som ska vara 

grunden för arbetet, (4) avgränsa sökningar genom urvalskriterier och granskning av kvalitet 

på forskningen (5) identifiera likheter och olikheter i artiklarna (6) sortera dem i olika 

kategorier (7) för att lyfta fram resultaten. 
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Urval 

Här valdes vetenskapliga artiklar som var pre-reviewed, i full text och abstract available.  

Kriterier för inkludering var att artiklarnas resultat skulle matcha syftet i den här studien, de 

skulle inte vara äldre än 12 år och uppfylla kraven på vetenskaplig struktur. Språket 

begränsades till engelska.  Kriterier för exkludering var artiklar som riktade sig mot andra 

relationer än vårdrelaterade. 

Datainsamling 

Litteraturinsamling gjordes genom att söka i referensdatabaserna Cinahl, Medline och 

PubMed.   

Östlundh (2006) använder begreppen systematiska och osystematiska sökningar för att 

förklara att det finns två olika arbetsmetoder som kompletterar varandra och används 

parallellt för att kunna ge ett bra sökresultat. 

Den systematiska informationssökningen, förklarar Östlundh (2006), hjälper att skapa struktur 

och hantera det stora och varierande utbud av artiklar som finns tillgängligt. Med hjälp av 

mindmapping, tabellform, eller anteckna ner på papper utformas en arbetsplan i avsikt att 

undvika problem med att strukturera träffarna (Östlundh 2006).  Genom mindmapping och 

anteckningar kom vi på olika sökord som vi listade i en tabell för att få ordning på den 

systematiska sökningen och ha kontroll över vilka artiklar vi läste i helhet eller bara titeln och 

sammanfattningen. 

I den systematiska informationssökningen använde vi söktermer som i olika kombination och 

med trunkering var aphasia, nurs*, nursing, patient*, nurse-patient interaction, nurse-patient 

communication, communication, *communic*, communication strategies, patient 

participation, mutuality (se tabell 1). De termerna som trunkerades möjliggjorde att få träffar 

som kunde innehålla del av söktermen eller variationer på den (Backman, 2008). 

Osystematiska sökningar, förklarar Östlundh (2006), kräver mindre planerande och teknisk 

kunskap och är användbar för att hitta nya vägar och idéer för att komma vidare om arbetet 

kört fast.  Den lista av sökord som vi använde i den osystematiska sökningen kompletterades 

med de sökord vi hittade genom olika dokument under sökningarna, som Östlundh (2006) 

rekommenderar. 

Under sökningens gång upptäckte vi att det var nödvändigt att ta med alla artiklar av Sundin, 

Jansson och Norberg (2000, 2001, 2002, 2003). Deras artiklar representerar Nordens 

människosyn i vården och hur den sensibilitet som finns i relationen mellan sjuksköterska och 

patient underlättar förståelse av patienten med afasi. 

Det var i den osystematiska fasen innan vi kunde börja med vårt skrivande som vi gick genom 

artiklarnas referenser för att vara säkra på att vi inte missade någon viktig artikel.  I den 

systematiska sökningen hittade vi en literatur review (Finke, Light & Kitko, 2008) som lästes 

och i referenser upptäckte vi Hemsley (2001). Vi använde författarens efternamn i Wiley 

Online Library för att kontrollera hennes arbete i området och det var då vi fann Hemsley 

(2012) som vi tyckte hade ett intressant resultat oavsett att det patienterna i denna artikel inte 

direkt står att det handlar om patienten med afasi.  Artikeln handlar om patienter med ett 

komplext kommunikationsbehov vilket patienterna med afasi har. I Hemsley (2012) 

referenser plockade vi fram O´Halloran, et.al. (2011). 

Sammanfattningsvis var det i den systematiska sökningen 8 artiklar och i den osystematiska 3 

artiklar som matchade vårt syfte. Total 11 artiklar (presenteras i bilaga), som lästes noggrant 

och granskades, var grunden för vår analys. 
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Artiklarna som valdes bort handlade inte om sjuksköterskans arbete med patienter med afasi 

eller ett antal av personerna som var involverade i studien inte var representativt. 

 

Tabell 1 - Sökresultaten för de olika databaserna 

Databas Sökord Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl Aphasia 2000 – 2012 989    

 Communication 2000 – 2012 16492    

 Participation 2000 – 2012 18540    

 Nurse-patient interaction 2000 – 2012 700    

 Aphasia AND Communication AND 

Participation AND Nurse-patient 

interaction 

 10 10 4 4 

Medline Aphasia 2000 – 2012 493    

 Nurs* 2000 – 2012 90082    

 *Communic* 2000 – 2012 25039    

 Nurse-patient* 2000 – 2012 4701    

 Aphasia AND Nurs* AND *Communic* 

AND  Nurse-patient* 

 8 4 4 2 

Pubmed Aphasia and 

Communication and nursing 

2000 – 2012 37 1 1 1 

 Nurse patient interaction and mutuality 2000 – 2012 1 1 1 1 

Sammanställning 157074 16 10 8 

  

Analys 

Analysen gjordes enlighet Fribergs (2006) redogörelse av hur en analys ska gå till. Det 

innebär att vi båda läste artiklarnas innehåll flera gånger separat för att få ett generellt 

perspektiv.  Anteckningar gjordes kontinuerlig om innehållet som sedan jämfördes för att 

undersöka om tolkningen av artiklarnas innehåll överensstämde.  Om det fanns olika 

tolkningar, läste vi artiklarna igen, denna gång tillsammans. En diskussion gjordes för att 

slutligen komma fram till en gemensam tolkning.  Därefter söktes likheter i resultaten som 

bearbetades och sorterades i olika kategorier som rubricerades. 

En djupare analys av de 11 artiklarna ledde till att kategorierna delas upp i underkategorier, 

som presenteras i tabell 3 i resultat. 
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Resultat 
Analysen av artiklarna resulterade i tre huvudkategorier (tabell 2) som kännetecknade 

grundläggande faktorer med betydelse för kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienter med afasi. Tid, miljö och strategier var viktiga faktorer som påverkade en god 

kommunikation med patienter med afasi. 

Tabell 2 – Översikt av i vilka artiklar respektive huvudkategori fanns. 

Kategori Artikel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tid X X X X X  X X X X  

Miljö X X X X  X X X  X X 

Strategier X X X X  X X  X  X 

 

Tabell 3 – Översikt av kategori och underkategori 

Kategori 

 

Underkategori 

Tid  Kunskap 

 Tålamod 

Miljö 

 
 Fysisk 

 Psykosocial 

 

Strategier 

 

 

 Icke-verbal kommunikation  

 Verbal kommunikation 

 Augmentativ and Alternative 

Comunication (AAC) 

 Individuell omvårdnad 

 

Tid 

Kunskap 

Kunskap om afasi och medvetenhet om patientens svårigheter att uttrycka sig eller förstå hade 

betydelse för hur sjuksköterskan kommunicerade med en patient med afasi. Kunskap om 

strategier som sjuksköterskan kunde använda för att kommunicera med dessa patienter var en 

annan faktor som påverkade kommunikationen med patienter med komplext 

kommunikationsbehov, liksom att skaffa sig kunskap om patientens egna strategier för att 

göra sig förstådd.  En förutsättning för att sjuksköterskan skulle kunna skaffa sig kunskap om 

patientens kommunikativa strategier, bygga en bra relation och en framgångsrik interaktion 

var att ha tillräckligt med tid för det (O´Halloran, R., Worrall, L, & Hickson, L., 2011; 

McGuilton, K., Sorin-Peters, R., Sidani, S., Rochon, E., Boscart, V., & Fox, M., 2011; 

Hemsley, B., Baladin, S., & Worral, L., 2012).   

Tålamod 

En sjuksköterska förklarade att långsiktigt sparades mycket tid och allt blev lättare om 

patienten behandlades med tålamod (Hemley et. al., 2012). 

Sjuksköterskorna tyckte att de var överbelastade och inte hade tillräcklig med tid för att kunna 

ge den vård som de skulle vilja ge (Hemsley, B., Sigafoos, J., Baladin, S., Forbes, R., Taylor, 
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C., Green, V., & Parmenter, T., 2001).  Personalen kände att de inte kunde etablera den 

mellanmänskliga relation som behövdes för att lindra lidande, arbetet centrerades kring att 

följa rutinerna. En sjuksköterska förklarade att vissa dagar kände hon att hon inte utfört något 

grundligt och att hon inte kunde sätta sig ner vid patienten och ge den tiden som denne 

behövde (Sundin, K., Norberg, A., & Jansson, L., 2001). 

Enligt Sundin, K., Jansson, L, och Norberg, A. (2002) tyckte vårdpersonal att det var viktigt 

att ge patienten tid och att vara tålmodig. Tid och tålamod var en förutsättning för att kunna 

tolka patientens budskap, observera patientens reaktioner och kontrollera att patienten förstått 

vårdarens budskap. 

Hemsley et. al. (2001), och Hemsley et. al., (2012) beskrev att hälften av sjuksköterskorna 

gav den tid som behövdes för att söka efter patientens strategier i sitt sätt att kommunicera, för 

att underlätta för patienten att uttrycka sina behov och känslor.  En sjuksköterska förklarade 

att när personalen tyckte att patienten skulle uttrycka något viktigt så stannade de gärna lite 

längre vid patienten (Hemsley et. al., 2012). En annan sjuksköterska sa också att om vårdare 

gav mer tid till patienten, blev det mer logiskt och klokt det som denne uttryckte (McGilton 

et. al., 2011). 

Genom att ge den tiden som patienten behövde för att hitta ord eller tolka det som sagts visade 

sjuksköterskan respekt, empati och bekräftelse. En patient beskrev att p.g.a. sitt tillstånd blev 

det svårt för denne att förstå andras konversation så att när han kunde hitta mening i det som 

hade diskuterats, då hade samtalsämnet ändrats och patienten betonade att det inte gick att 

följa med i ett normalt samtalstempo (Nyström, M., 2009). 

Gordon, C., Ellis-Hill, C., och Ashburn, A. (2009) markerade att det fanns en asymmetri i 

dialogen mellan vårdpersonal och en patient med afasi.  Det var vårdgivaren som styrde 

samtalet där patienten med afasi aldrig tog initiativ. Patientens deltagande i dialogen var 

mycket begränsat och varje paus som patienten tog för att söka ord tog mellan 6 och 8 

sekunder. Att vårda en patient med afasi var att vara noggrann och ge den tiden som patienten 

behövde för att kommunicera. Genom att vårdaren höll sig tyst så att patienten kunde 

koncentrera sig och inte känna sig pressad. Det var en process som krävde tid och en lugn 

miljö (Sundin, K. och Jansson, L., 2003 & Sundin et. Al., 2002).    

En sjuksköterska förklarade att patienten kunde ha en hel del tankar omkring något, det 

hjälpte inte att pressa patienten med frågor för att denne skulle uttrycka sina tankar.  Hon 

markerade att personal måste ta det lugnt och ge patienten och sig själv tid för att dessa 

patienter hade behov av extra tid och en lugn miljö (Sundin et. al., 2002).  En annan 

sjuksköterska betonade att tid var en viktig faktor i behandlingen av patienter med komplext 

kommunikationsbehov. Att förklara för patienten vad som hände och att säkerställa att denne 

förstod situationen förlängde omvårdnadsinsatserna (Hemsley et. al., 2001). 

Miljö 

Fysisk miljö 

Det var en förutsättning för ett bra samtal att samtalspartnern kunde ta emot budskapet utan 

störningar, därför måste sjuksköterskan säkerställa att patienten kunde höra det som sagts. 

Patienter med afasi hade svårt att följa med i ett samtal och det blev svårare när det fanns 

höga bakgrundsbuller eller om det var många som var med i samtalet (Nyström, 2009). 

O´Halloran et. al. (2011) förklarade att bakgrundsbuller i hög grad påverkade patienter med 

afasis förmåga att kommunicera.  Bakgrundsbullrets källa kunde vara till exempel 

nebulisatorer och syrgasmask, rinnande vatten och andra patienter som sögs eller 
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transporterades.  Bakgrundsbuller kom från sjuksköterskors rum på avdelningen, annan 

medicinsk utrustning, luftkonditionering och byggnadsarbeten.  Andra hinder som O´Halloran 

et. al. (2011) påpekade var att matmenyer inte fanns tillgängliga i stor stil eller i bildformat 

för patienter som inte kunde läsa. 

Psykosocial miljö 

Sundin, K., Jansson, L., och Norberg, A. (2000) markerade att för att etablera en bra relation 

med patienten med afasi krävdes att det skulle finnas ett bra arbets- och vårdmiljö.  Patienten 

måste utveckla känslan av att kunna lita på personal, att personalen var tillgängliga för att 

tillgodose patientens behov och att vården utfördes med hög kvalitet. 

Det krävdes öppenhet från sjuksköterskan för att kunna upptäcka patientens uttrycksätt och 

för att kunna ge respons som kunde leda till att patienten kände sig bekräftat som individ. En 

sjuksköterska förklarade att bekräfta patienten som individ skedde genom att det fanns respekt 

för varandra, att med öppenhet och förståelse kunna se situationen med patientens ögon, att 

etablera en bra balans mellan närhet och distans därför att, sa sjuksköterskan, vårdare måste 

ha kunskap om sina egna svaga och starka sidor (Sahlsten, M., Larsson, I., Sjöström, B., 

Lindencrona, C., & Plos, K., 2007). 

När vårdare såg patienten som en individ med samma värde och som en jämlik värdig 

samtalspartner, etablerades öppenhet mellan vårdare och patient (Nyström, 2009, och Sundin 

et. al., 2000).  En sjuksköterska beskrev att ett väl fungerande samspel mellan patient och 

vårdare skedde när det fanns öppenhet i relationen (Sundin, et. al., 2000). Sundin et. al. (2001) 

resultat visade att en atmosfär grundad på öppenhet underlättade den icke-verbala 

kommunikationen som var grunden för att vårda en patient med afasi. När en bra 

sjuksköterska-patientrelation etablerades och den icke-verbala kommunikationen fungerade 

bra, blev vården spontan. 

Sundin et. al. (2002) förklarade att sjuksköterskor använde humor för att utveckla en miljö där 

patienten kände sig hemma och samspelet skedde i en informell atmosfär, exempelvis i denna 

studie förklarade en sjuksköterska att humor hade stor betydelse för patienternas 

välbefinnande för att det var något som kom spontant, situationen var inte forcerad och allt 

skedde liksom hemma. Patienterna beskrev vistelsen på avdelningen som en trivsam och glad 

tid med trevliga stunder tillsamma med vårdgivare. Patienten upplevde att för en liten stund 

lyfte stämningen och bördan som patienten hade att bära. 

Humor var en genväg som sjuksköterskan tog till för att hjälpa patienten att försöka 

kommunicera, även för att visa för patienten att han/hon var en tillgänglig person som ville 

skapa en vanlig relation (Hemley et. al., 2012).  Sundin et. al.(2001) betonade också att humor 

var en form av kommunikation som hjälpte till för att etablera en avkopplande atmosfär där 

patienten kände sig öppen för att meddela sina behov och sin vilja utan att utveckla oro eller 

rädsla för att bli markerad som en dålig (krävande) patient.  Humor som en terapiteknik, 

fortsatte Sundin et. al.(2001) kunde hjälpa patienten att förstå sig själv bättre. 

Att känna sig hemma innebär också att patienten och vårdaren kunde tillåta sig negativa 

känslor (Sundin et. al., 2002).  En patient med afasi upplevde mycket frustation p.g.a. att hela 

hans värld ändrades utan att han hann reflektera och bli helt medveten om sin nya situation. 

Sårbarhet som innebar att plötsligt förlora sina fysiska och intellektuella förmågor och att 

befinna sig i en främmande miljö, med främmande människor omkring sig och inte kunna 

uttrycka sig (Sundin et. al., 2001).   Nyström (2009) förklarade att patienter kunde bli livrädda 

och uppleva skräck när de förstod hur allvarigt deras tillstånd var. Det var viktigt att 

sjuksköterskan utvecklade en relation baserad på tolerans och förståelse så alla kunde känna 

sig trygga och må bra (McGilton et. al., 2011; Sundin & Jansson, 2003; Sundin et. al, 2002; 
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och Sundin et. al., 2001). När patienten inte ville eller ens försökte att tala, satt sjuksköterskan 

bredvid patienten, småpratade och lyssnade aktivt utan att kräva något svar från patienten för 

att uppnå en avslappnad hematmosfär (Sundin & Jansson, 2003).    

En sjuksköterska uttryckte att det var viktigt att det skulle finnas en god stämning på 

avdelningen, att chefen var bra så att personalen kunde våga fråga och samarbete etablerades.  

Det måste finnas en bra känsla för patienten. En annan sjuksköterska beskrev att patienterna 

gillade att sitta med personalen på kvällarna, det kändes skönt och det gav mycket till båda, 

personalen och patienten själv. Känslan att vara hemma var viktig för kommunikationen där 

patienten kunde vara sig själv, att det inte fanns något krav att patienten måste producera 

några ord om denne inte ville, patienten kunde bara sitta mellan personalen (Sundin & 

Jansson, 2003).  

Strategier 

Hemsley et. al. (2012) förklarade att sjuksköterkor hade en mängd strategier för att 

kommunicera med patienter med afasi. En sjuksköterska förklarade att det fanns så många 

olika sätt att kommunicera där orden inte behövdes för att om en person ville prata med en 

annan som hade begränsad eller utebliven verbal kommunikationsförmåga, blev individerna 

ganska kreativa för att hitta taktiker som ledde till en välfungerande kommunikation 

(Hemsley et. al., 2012).  

Kommunikation med en patient med afasi krävde mycket kreativitet och tålamod för att kunna 

observera, analysera, tolka och upptäcka patientens egna strategier som ledde till en förståelse 

av patientens behov av exempelvis smärtlindring, toalettbesök, näring och vätskeintag, 

värme/kyla, komfort/position, m.m.(Hemsley et. al, 2012).  

Sjuksköterskan använde olika strategier och resurser i sitt samspel med patienten med afasi.   

Icke-verbal kommunikation 

Sjuksköterskorna beskrev att strategier som de hade nytta av i kommunikationen med 

patienten med afasi var att vara lyhörd och att ha ögonkontakt under tiden som patienten 

försökte meddela något. Vid det skedet tog sjuksköterskorna nytta av kunskapen om 

patientens egna icke-verbala kommunikativa strategier (ansiktuttryck, ögonblink, 

kroppsspråk) (Hemsley et. al., 2001).  

En sjuksköterska sa att skapa kontakt med patienten var en förutsättning för att denne kunde 

uttrycka sina tankar. Det var betydelsefullt att sjuksköterskan lärde känna patienten väl genom 

att observera denne noggrant och utveckla känslighet för patientens ansträngningar i 

kommunikationen. Om tankar inte uttrycktes verbalt, uttryckte de sig i patientens kroppsspråk 

(Sahlsten et. al., 2007). En annan studie beskrev att sjuksköterskan förstod patientens lidande 

genom att titta denne i ögonen. När vårdtagare inte gav något information till vårdare, när 

ögonen verkade tomma och döda, kände vårdaren sig oduglig för att det innebar att 

kommunikation nästan var omöjlig (Sundin et. al., 2000). 

Beröring var en annan strategi som sjuksköterskan använde för att bekräfta patientens 

mänsklighet och för att etablera ett känslomässigt samband i relationen som kunde leda till att 

etablera en kommunikation.  Det var essentiellt att patienten inte kände sig ensam i sin 

situation. Den närhet som beröring byggde ökade patientens självförtroende och mod för att 

denne skulle våga uttrycka sig och be om hjälp. En vårdare förklarade att tal minskade 

patientens koncentration, det var svårt för patienten med afasi att lyssna och göra saker 

samtidigt, verbal kommunikation behövdes inte när beröring gav en bra kontakt (Sundin & 

Jansson, 2003).  
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Verbal kommunikation 

Hemleys et. al.(2001) förklarade att 9 av 20 sjuksköterskor beskrev att de hade ett Ja/Nej 

system, som innebar att sjuksköterskorna ställde slutna frågor och patienten med nickande, 

ögonblinkning eller fotrörelser kunde svara Ja/Nej. Sjuksköterskorna själva erkände att Ja/Nej 

systemet begränsade kommunikationen till det som de ville fråga och gav ingen möjlighet för 

att förstå patientens synvinkel, upplevelse eller känsla. 

Höja röstnivån hjälpte inte i kommunikation med patienten med afasi (Hemsley et. al., 2001). 

Verbal kommunikation var viktig oavsett om patienten kunde ge ett svar med sin röst eller 

inte (Nyström, 2009).  Patienten med expressiv afasi kunde inte prata men de förstod bra. En 

patient beskrev enligt Nyström (2009) att sjuksköterskan fortsatte att prata med honom 

samtidigt som hon hjälpte honom att äta eller klä sig.   Patienten betonade att sjuksköterskan 

pratade som om hon visste att patienten förstod trots att han inte kunde svara. Det hjälpte 

honom att känna sig lugn och trygg samt säker på att hon skulle ta väl hand om honom. 

Alternativ och kompletterande kommunikation 

Hemsley et. al.(2012) rapporterade att vårdpersonal, särskilt de som arbetade på 

akutmottagning, uppskattade när patienten hade med sig sitt kommunikationsbordssystem för 

att det underlättade för personalen att kunna förstå och tillfredsställa patientens grundläggande 

behov. En vårdare uttryckte att kommunikationsbordet hjälpte till att skapa en kontakt med 

patienten och sparade tid för både patient och vårdpersonal eftersom patientens vilja och 

behov tydliggjordes vilket ledde till att vårdare och vårdtagare kände sig bekväma i 

situationen (Hemsley et. al., 2012). 

Individuell omvårdnad 

Dokumentation av patientens egna kommunikativa strategier var något som McGilton et. 

al.(2011) lyfte fram i sin forskning.  Personalen som var med i studien uttryckte att ha en 

vårdplan som innehöll individualiserade kommunikativa strategier underlättade för vårdare att 

etablera en bra relation med patienterna, ökade deras förståelse av vårdtagare som ledde till att 

personalens inställning mot patienten blev annorlunda.  Den kommunikativa vårdplanen 

inriktades mot patientens kommunikativa resurser och innehöll information om patientens 

intresse, hobbys, familj, m.m. i avsikt att uppmuntra patienten att uttrycka sig och 

tillfredsställa sitt mänskliga behov av uppskattning och tillhörighet som medförde att 

vårdgivaren hade något mer gemensamt än en vårdrelaterad interaktion. 

Sjuksköterskan i O´Halloran et. al.(2011) studie visade framgångrik vård av en patient med 

afasi.  När sjuksköterskan började sin vård av patienten tog hon först och främst bort 

syrgasmasken för att kunna se patientens mun och läsa ansiktsuttryck.  Sjuksköterskan lutade 

sig nära patienten och tog bort allt bakgrundsbuller så att kommunikationen inte skulle bli 

störd.  Sjuksköterskan observerade patientens icke-verbala kommunikation och tolkade 

patientens försök att kommunicera. Hon ställde frågor till patienten för att säkerställa att hon 

förstått korrekt. I Gordon et. al.(2009) visade sjuksköterskan samma förmåga att observera, 

tolka och ställa frågor till patienten för att tillgodose patientens kommunikationsbehov.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Uppsatsen var en litteraturöversikt. Metoden hjälpte oss att identifiera faktorer med betydelse för 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten med afasi. Denna litteraturöversikt lyfte 

fram vad som redan fanns forskat på och skulle kunna lägga grunden för vidare studier på 

området. 

Trots att vi vid inledande litteratursökning ansåg att det fanns tillräckligt med artiklar som 

handlade om patienter med afasi, var det inte lätt att hitta artiklar från de senaste fem åren (2007 

till 2012) som passade till vårt syfte så vi utökade sökningen från 2000 till 2012. Sökningen efter 

artiklar drog ut på tiden p.g.a. att några artiklar var på annat språk än engleska eller svenska, 

flertalet var inte i full text, andra artiklarna var inte inriktade mot kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten med afasi, och andra var inte relevanta för vårt syfte. Vi hittade nya 

sökord genom att vi tittade på andra artiklar. Vi valde 22 artiklar som passade vårt syfte, men efter 

en djupläsning kom upp att några inte fyllde alla inkluderingskriterierna. De 11 artiklarna som 

ingår i denna litteraturöversikt var granskade och godkända av etisk kommitté. 

Begränsningar med denna studie är författarnas bristande erfarenhet att vårda patienter med 

afasi som gör att kanske några viktiga studier passerat obemärkt i vårt arbete. 

En litteraturstudie kräver en etisk aspekt i form av att författarna bearbetar de valda artiklarna 

och dess innehåll utifrån ett objektivt förhållningssätt och har förmåga att återge innehållet på 

bästa möjliga sätt så att inget blir misstolkat (Polit & Beck, 2012). 

Vi var noggranna att kontrollera studiernas tillvägagångsättet så att författarnas i sin forskning 

hade respekt för mänsklig värdighet. Det innebär att deltagarna hade rätt till 

självbestämmande, så att de hade frihet att styra sina egna handlingar och även frivilligt 

deltagande, informerat samtycke. Det innebär att deltagarena fick det nödvändig 

informationen för att kunna ta ett motiverat beslut i form av att de undertecknar ett dokument 

där står att de deltar frivilligt och informerat i studien (Polit & Beck, 2012). 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att de viktigaste komponenterna för kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten med afasi var: Tid, miljö och strategier. De införlivas i “den 

goda omsorgen” där respekt, hänsyn och accepterande är grundvalar (Sarvimäki & Stenblock-

Hult, 2008). 

Vi tycker att resultatet visar att faktorn tid är en förutsättning för att öka patientens 

självförtroende, för att tålamod krävs från vårdare i väntan på respons från den drabbade och 

medvetenheten från vårdpersonal att patienten med afasi kräver mer tid än andra patienter är 

en förutsättning för en välfungerande kommunikation.    

Språket är en kommunikationskanal som människor använder för att förstå sig själva och 

omgivningen (Stier, 2009). När språket försvinner försvåras kommunikation men önskan att 

uttrycka sig är kvar för att människor har behov av att interagera med andra. Nyström (2007) 

reflekterar över språkets betydelse i människans liv och förklarar att när individerna inte 

längre har kvar språket utvecklar de känslan av att något viktig saknas i livet, men om 

individerna aldrig hade haft exempelvis talförmåga utvecklar de andra resurser och förmågor 

för att nå omvärlden, vilket är syftet med kommunikationen. Därför tycker vi att observation 

av patienten för att få kunskap om dennes strategier för att nå omvärlden är viktigt om vi som 
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vårdpersonal vill uppnå en god och tillfredställande kommunikation som leder till en god 

omvårdnad. Den uppgiften kräver tid från personalen.  

Andersson och Fridlund (2002) förklarar att kvalitet på det stöd som vårdaren ger till 

patienten med afasi har betydelse för hur denne utvecklar självförtroende och klarar 

vardagslivet. Vi tycker att en god omvårdnad som skapar en balans mellan begränsningar och 

möjligheter leder till en realistisk självbild som i sin tur leder till bra förutsättningar för att 

vara en del av samhället.  Andersson och Fridlund (2002) förklarar att den support som 

vårdaren ger måste formas på ett sätt att individens självförtroende förbättras i avsikt att 

uppmuntra en positiv och realistisk självbild. Eftersom syftet med supporten till en patient 

med afasi är att denne utvecklar känslan att ha förmåga att klara sig själv, och Andersson och 

Fridlund (2002) framhåller också att sjuksköterskans insatser bör inkludera öka kunskapen om 

afasi och vad det innebär att ha afasi i patientens sociala nätverk. 

Nyström (2009) påpekar att vårdaren inte bör ha förförståelse att patienten med afasi saknar 

kompetensen som samtalspartner för att det kan orsaka att patienten känner sig övergiven, 

isolerad och utanför. En god kommunikation baserad på jämlikhet leder till en bra förståelse 

av varandra och patientens delaktighet i sin egen vård som i sin tur ökar patientens 

självförtroende och känslan av förmåga att klara av sitt tillstånd och detta uppmuntrar 

patienten att anpassa sina resurser och utveckla andra förmågor för att kunna integrera sig i 

samhället, en process som vi anser kräver tid. 

Vi anser att den miljö där patienten befinner sig, den fysiska miljön, bör vara anpassad till 

patientens tillstånd, exempelvis att det ska finnas en tyst och lugn miljö för att minska 

störningar i kommunikation, som O’Halloran et. al. (2011) påpekar att bakgrundsbuller som 

kan komma från sjuksköterskors rum eller annan medicinsk utrustning kan försvåra patientens 

samspel med vårdare. 

Vi bedömer att resultatet visar att den atmosfär, det vill säga den psykosociala miljön, som 

vårdaren skapar i sin relation med patienten med afasi är en faktor som påverkar dennes inre 

och yttre miljö.  Här avses med inre miljö patientens egna känslor, emotioner, attityder, 

värderingar och även uppfattning av sin egen kropp; och med yttre miljö menas relationer, 

sociala nätverk och kultur (Gustafsson, 2004).  

Vi anser att patienten inre miljö förstärks genom att sjuksköterskorna med kreativitet går över 

hinder som finns i kommunikationen med en patient med afasi för att etablera en relation där 

språket nästan inte behövs.  Sjuksköterskorna använder olika strategier för att uppnå det syftet 

liksom att observera patienten för att skapa sig kunskap om dennes olika tecken och signaler i 

sin kommunikation och det betonar betydelsen att ge en individualiserad omvårdnad. Vi 

förstår att sjuksköterskan använder verbala och icke-verbala signaler och tecken för att ge 

patienten rätt till sina egna känslor, åsikter, vilja och eget sätt att uppleva situationer. 

Sjuksköterskan accepterar patienten som den är och hjälper denne från patientens eget 

utgångsläge.  Det är som Sarvimäki (2008) beskriver att det krävs engagemang från 

sjuksköterskan för patientens situation, vilja att lära känna denne, att lyssna aktiv på patienten, 

och inte utgå från sig själv i alla situationer. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna i artiklarna i sina försök att skapa en god relation med en 

patient med afasi tog initiativ i form av icke-verbal kommunikation, exempelvis beröring som 

visade närhet och öppenhet (Sundin et.al, 2000, 2001, 2002, 2003), båda två komponenter 

som betonades i de flesta artiklarna för att kunna uppmuntra patienten i sitt försök att 

kommunicera.   Beröring är en ömsesidig upplevelse, där sändare och mottagare utbyter 

känslor med varandra så att en förbindelse etableras och som Hallsdorsdottir (2008) uttrycker 

en mellanmänsklig bro byggs. Vårdaren måste tillåta sig bli berörd och visa ett äkta intresse 

för patienten i sin kamp mellan lidande och utveckling. Om vårdaren håller sig neutral och 
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uppgiftscentrerad uppstår däremot motsatt effekt, en mur byggs och samspelet hindras p.g.a. 

en människa med yrkeskunskap utövar sin makt gentemot den andra personen som är i en 

beroendeställning (Wiklund, 2003). 

Sarvimäki (2008) betonar i sin reflektion att varje människa är unik och har individuella 

behov.  Att vilja vara engagerad, att synliggöra den tysta kunskapen och att använda sig själv 

som ett redskap är krävande för en välfungerande relation. Vi anser också att med en patient 

med afasi har sjuksköterskan en moralisk plikt att ha en inställning som tillåter att 

kommunikationen inriktar sig på att se människan som en unik individ där det finns olika 

vägar för att visa varandras värde. McGilton et. al. (2011) påpekat att kommunikation är ett 

behov som måste tillfredsställas med högsta prioritet.  Därför implementerade de en 

kommunikationsomvårdnadsplan som innebär att genom en tydlig dokumentation kan 

patientenslidande minska och vårdaren vinner tid när förståelsen av patienten blir bättre. 

Konklusion och praktiska implikationer 

Konklusion 

Kommunikation spelar en viktig roll för att kunna behandla och vårda med trygghet. Patienten 

och vårdaren måste förstå varandra. Det finns olika strategier och utrustning som 

sjuksköterskan använder för att kommunicera med en patient med afasi som tillåter att dennes 

integritet och självbestämmande respekteras. 

Vårdare med omsorg och observation av patienter med afasi skaffar sig kunskap om olika 

strategier som patienter använder för att nå omvärlden.  Genom att registrera informationen i 

form av en omvårdnadsplan för kommunikation, kan den kunskapen föras vidare i den kedja 

av vårdinsatser som den drabbade av afasi går igenom så att den tysta kunskapen blir till en 

vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Praktiska implikationer 

En individcentrerad kommunikationsomvårdnadsplan kan vara ett grundläggande instrument 

för att underlätta för patienten och vårdaren att interagera med varandra och förkorta 

omvårdnadsinsatserna p.g.a. vårdaren har kunskap om vårdtagarens sätt att kommunicera sina 

önskemål, känslor, uppleverser, behov och resurser. 

Överföring av kunskap om patientens tillvägagångssätt för att göra sig förstådd hjälper 

patienten att kunna nå omvärlden inte enbart i sjukhusmiljö men också när patienten är i den 

allmänna miljön.  Under sjukhusvistelsen kan sjuksköterskan ge möjlighet till patienten att 

öka självförtroendet som leder till ökad motivation som i sin tur leder till ökad integration i 

samhället.   

Framtida forskning om patienter med afasi skulle kunna innefatta en implementering av en 

patientcentrerad kommunikationsomvårdnadsplan såsom den som gjordes av McGilton 

et.al.(2011). Det skulle vara intressant att undersöka om detta kan öka kvaliteten på vården av 

patienter med afasi. 
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Bilaga 

Sammanställning av de analyserade artiklarna 

№ År  

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat 

1 2012 

Hemsley, et.al. 

Australia 

Nursing the patient with complex 

communication needs: time as a 

barrier and a facilitator to 

successful communication in 

hospital. 

The aim of this study was to 

investigate nurses’ expressed 

concepts of ‘time’ in stories about 

communicating with patients with 

developmental disability and complex 

communication needs in hospital.. 

Narrativ analys Femton 

sjuksköterskor. 

De jobbade i olika 

avdelningar av två 

olika sjukhus. 

Sjuksköterskor identifierar ”tid” som en 

viktig faktor i kommunikation men personer 

med komplext kommunikationsbehov.  

Partipant uttryckte att ”tid” kan vara en 

resurs eller ett hinder i samspellet med 

patienter. Tid som en resurs när relateras till 

att förbättra kommunikation med patienten 

och att tillämpa ett antal adaptiva 

kommunikationsstrategier. Tid som hinder 

relateras till ”att det finns ingen tid” och till 

vårdarens humor och inställning mot 

patienten. 

 

2 2011 

O'Halloran, 

et.al. 

Australia 

Environmental factors that 

influence communication 

between patients and their 

healthcare providers in acute 

hospital stroke units: an 

observational study 

Using the World Health 

Organisation’s (WHO) International 

Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) 

framework, this research sought to 

identify the environmental factors that 

either create barriers to 

and/or facilitate communication 

between patients and their healthcare 

providers in acute hospital stroke 

units. 

Kvalitativ studie Två akut 

strokeavdelning i  

2 olika sjukhus.  

Totala patienter 

var 65.  

Antal patienter var 

37 från ett sjukhus 

och 28 från det 

andra. 

Det identifierades 126 miljöfaktorer son 

påverkar kommunikation i en 

strokeavdelning. Mellan de faktorerna är 

vårdgivare kunskap om patienten med 

kommunikationsnedsatts förmåga och 

kommunikativa färdigheter, attityder mot 

patienter och individuella egenskaper hos 

patienten och vårdare. Närvaro av familjen 

och den fysiska miljö i sjukhusets är också 

faktorer som påverkar kommunikation i 

avdelningen. 
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№ År  

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat 

3 2011 

McGilton, et. al. 

Canada 

Focus on communication: 

increasing the opportunity for 

successful staff–patient 

interactions. 

This study reports on a pilot study 

examining the feasibility of a Patient-

Centred Communication Intervention. 

Aims of this study include: assessing 

the implementation of the 

communication care plans; 

identifying staff perceptions of the 

intervention; exploring changes in 

patients’ perceptions of care and 

psychosocialb functioning; and 

exploring changes in nurses’ 

knowledge of and attitude towards 

communication with patients. 

Kvantitativ studie Nio patienter med 

stroke och 18 

sjuksköterska. 

Pilotstudien visade genomförbarhet av 

kommunikationsvårds plan. Respons att 

använda planen var utmärkt och 

sjuksköterskor använder planen i sina 

interventioner. 

 

4 2009 

Maria Nyström 

Sweden 

Professional aphasia care trusting 

the patient’s competence while 

facing existential issues. 

The aim of this study was to 

complement ‘expert’ knowledge 

about speech-language therapy by 

studying the phenomenon of 

professional aphasia care from the 

patient’s perspective. 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

 

Fyra kvinnor och 

fem män i åldrarna 

45-72 år. 

 

Väsentlig är att vårdaren erkänner och litar 

på patientens kompetens som 

samtalspartner.  

Förståelsen av patienten kapacitet ökar när 

samspellet sker med öppenhet, trygghet, 

och likvärdighet, det leder till att förebygga 

isolering, identifierar patientens behov, 

uppmuntrar patientens insatser i övning av 

språket, och stödjer patientens identitet.  

 

5 2009 

Gordon, et.al.  

UK 

The use of conversational 

analysis: nurse–patient interaction 

in communication disability after 

stroke 

This paper is a report of a study to 

explore how nursing staff and patients 

with aphasia or dysarthria 

communicate with each other in 

natural interactions on a specialist 

stroke ward. 

Samtalsanalys Fem patienter med 

afasi eller dysartri 

och 14 

vårdpersonal 

I kommunikation med patienten med afasi 

eller dysartri upptäcker forskare i den här 

artikeln att det är vårdpersonal son styr 

samtalet där patientens deltagande är väldigt 

lite, som begränsad att patienten svarar på 

slutna frågor med kort turtagning, det gör 

att interaktioner är asymmetriska.  

Dessa beteenden är relaterade till 

institutionella sammanhang i vilka de 

förekommer. 
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№ År  

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat 

6 2007 

Sahlsten, et. al.  

Sweden 

Patient participation in nursing 

care: towards a concept 

clarification from a nurse 

perspective 

The aim of this study was to 

investigate the meanings of the 

concept of patient participation in 

nursing care from a nurse perspective 

Grounded Theory  Trettio en 

sjuksköterska från 

fem olika 

sjukhuset 

Sjuksköterskans perspektiv på patientens 

delaktighet i omvårdnaden förklaras med 

begreppen ömsesidighet. Där den 

ömsesidiga dynamiska interaktions process 

präglas av mellanmänskligt 

tillvägagångssätt, terapeutisk bemötande, 

fokus på resurser och möjlighet till 

påverkan 

 

7 2003 

Sundin, et. al.  

Sweden 

 

Understanding and being 

understood as a creative caring 

phenomenon in care of patients 

with stroke and aphasia 

The purpose of the present study was 

to illuminate the meaning of 

understanding and being understood 

in the care of patients with aphasia 

after stroke. 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod 

5 kvinnliga 

vårdgivare (2 

sjuksköterskor och 

3 undersköterskor)  

3 manliga patienter 

Betydelse av ett avslappande och stödjande 

miljö som en faktor i den kommunikativa 

processen mellan sjuksköterska-patienten, 

där den tysta dialog används för att 

patienten öppnar sig och kan uttrycka sina 

känslor.  

8 2002. 

Sundin, et. al. 

Sweden 

Understanding between care 

providers and patients with stroke 

and aphasia: a phenomenological 

hermeneutic inquiry 

The purpose of the present study was 

to illuminate the meaning of the care 

providers’ lived experiences of 

understanding in communication with 

patients with aphasia after stroke. 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod 

5 kvinnliga 

vårdgivare (2 

sjuksköterskor och 

3 undersköterskor)  

3 manliga patienter 

Sjuksköterskor i denna studie belyser att 

sina strategier för att kommunicera effektiv 

med patienten med afasi. De använder icke-

verbala signaler och tecken och bygger en 

miljö där stress undviks och patienten 

känner sig hemma. 

9 2001 

Hemsley, et. al. 

Australia 

Nursing the patient with severe 

communication impairment 

The interview protocol explored 

positive and negative experiences of 

nursing patients with severe 

communication impairment.  

Deskriptiv 

samtalsanalys 

20 sjuksköterskor 

(17 kvinnor/3 män) 

från 4 olika 

sjukhuset. 

Kommunikation med en patient som har en 

alldeles nedsatt förmåga att kommunicera är 

en erfarenhet som sjuksköterskor definierar 

som svår.  Sjuksköterskor är öppna för att 

underlätta för patienten att kommunicera 

därför att med kreativitet upptäcker 

sjusköterskor olika strategier för att etablera 

sjusköterska-patienten relationen. 

10 2001 

Sundin, et. al. 

Sweden 

The Meaning of Skilled Care 

Providers’ Relationships With 

Stroke and Aphasia Patients 

The aim of the study described in this 

article was to illuminate the meaning 

of the care providers’ lived 

experiences of the care relationship 

with patients with stroke and aphasia. 

The care providers who participated 

in this study were particularly 

successful at communicating with 

stroke and aphasia patients. 

Fenomenologiska-

hermeneutiska 

metoden 

5 kvinnliga 

vårdgivare (2 

sjuksköterskor och 

3 undersköterskor)  

 

Icke-verbal kommunikation är effektiv 

används av sjuksköterkor i sin 

kommunikation med patienten där utbytet 

av känslor skapar en gemenskap son är 

grunden för att etablera en arbetsalians.  
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Författare 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat 

11 2000. 

Sundin, et. al, 

Sweden 

Communicating with people with 

stroke and aphasia: understanding 

through sensation without words 

The aim of this paper is to illuminate 

the meaning of communicating with 

people with stroke and aphasia as it 

has emerged from the narratives of 

care providers particularly successful 

at communicating with stroke and 

aphasia patients.. 

Fenomenologiska-

hermeneutiska 

metoden 

10 kvinnliga 

vårdgivare (5 

sjuksköterskor och 

5 undersköterskor)  

 

Två huvudfaktorer som har betydelse i 

kommunikation med patienten med afasi är 

öppenhet och en kommunikation utan ord. 

Sjuksköterskan etablerar en relation baserad 

på öppenhet som tillåter att känslor 

strömmar i den icke-verbala 

kommunikationen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


