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__________________________________________________________________ 
 
BAKGRUND: Afasi är en komplikation efter stroke som kan drabba människor i alla 
åldrar men främst i hög ålder. Afasin finns av olika typer och har många olika 
svårighetsgrader detta beror på vilken del av hjärnan som skadas. Vid lindrig afasi kan 
skadan läka eftersom hjärnan kan återfå sin funktion. En annan typ av afasi genererar i mer 
allvarliga komplikationer där patienterna förlorar det mesta av språket. När den verbala 
kommunikationen försvinner är det viktigt att sjuksköterskor ser till den icke-verbala 
kommunikationen istället, där kroppsspråk, tonfall samt ansiktsuttryck är viktiga delar.  
SYFTE: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kommunikationen mellan 
patienter med afasi och sjuksköterskor ur både ett patientperspektiv och ett  
sjuksköterskeperspektiv. 
METOD: Litteraturöversikt Femton artiklar från tidigare forskning med kvalitativ och 
kvantitativ ansats har inkluderats och analyserats.  
RESULTAT: Resultatet visar på fem områden av kommunikation icke-verbal 
kommunikation, brister vid kommunikation, samspel vid kommunikation, stöd vid 
kommunikation och omgivningens påverkan på kommunikation.  
DISKUSSION: Patienter med afasi upplever att sjuksköterskor saknar kunskap om 
kommunikation och vill ha mer stöd. Kommunikationshjälpmedel finns men används inte 
tillräckligt. Mer forskning behövs kring patienters upplevelse då kommunikationen mellan 
sjuksköterskor och patienter med afasi är en viktig faktor för en god omvårdnad. 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

Title:  Communication between patients with aphasia and nurses.  
 
Department:  School of Life Sciences, University of Skövde 
 
Course:  Thesis in Nursing Care, 15 ECTS 
 
Author:  Carlstrand, Pernilla; Eriksson, Sandra; Olsson, Anngelie 
 
Supervisor:  Andersson Friberg, Christina 
  
Pages: 27 
  
Month and year: January 2010 
 
Keywords: Aphasia, communication, support and knowledge  
 
__________________________________________________________________ 
 
CONTEXT: Aphasia is a complication after stroke that can affect people of all ages but 
most elderly. Aphasia can be of various kinds and has many different degrees of severity 
that depends on what part of the brain that is damaged. In mild aphasia the damage can 
heal because the brain can regain the function. While another type of aphasia produce more 
serious adverse events in which patients lose most of the language. When the verbal 
communication is lost it’s important that nurses look to the non-verbal communication 
instead, where body language, intonation and facial expression are important parts.  
OBJECTIVE: The aim of this literature review is to highlight the communication between 
the patients with aphasia and nurses from both a patient perspective and a nursing 
perspective.  
METHOD: Literature review. Fifteen articles from previous research with qualitative and 
quantitative approach has been included and analyzed.  
RESULTS: The result showed five areas of communication non-verbal communication, 
lack of communications, interaction of communications, support for communication and 
environmental effects on communication.  
DISCUSSION: Patients with aphasia experience that nurses don’t have the knowledge 
about communication and that they need more support. Communication facilities are 
available but not used enough. More research is needed on patients experience when 
communication between nurses and patients with aphasia is an important factor in good 
care. 
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INLEDNING 

Stroke är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna hos vuxna människor och i 
samband med stigande ålder ökar risken för stroke. Varje år insjuknar ungefär 30 000 – 
35 000 personer i Sverige med stroke. Risken för att insjukna fördubblas för varje 
tioårsperiod efter 55 års ålder. Denna patientgrupp är en av de som upptar mest vårdplatser 
på svenska sjukhus och är ett av de mest ekonomiskt kostsamma sjukdomstillstånden 
(Ericson & Ericson, 2008). Genom ökning av antalet äldre uppskattar Socialstyrelsen 
(2005) att cirka 30 % fler patienter år 2010 kommer att insjukna, jämfört med år 2000. 
Stroke orsakas av en störning i hjärnans blodförsörjning och kan som följd ge upphov till 
afasi. Afasi är en dold funktionsnedsättning som innebär svårigheter för patienter att förstå, 
tala, läsa och/eller skriva men oftast är intellektet bevarat. Det kan innebära stora 
svårigheter för sjuksköterskor att förstå patienters behov i det dagliga vårdandet då de har 
svårt att kommunicera. Här krävs mycket kunskap och förståelse från sjuksköterskor 
(Larsson & Rundgren, 2003). Tidigare studier visar att det finns stora problem och brister 
när det gäller kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter. Det framkommer 
även att sjuksköterskor i sin maktposition bestämmer över patienters liv och då inte tar 
hänsyn till patienters autonomi och medbestämmande (Hedberg, Cederborg & Johansson, 
2007; Van de Sandt Koenderman, Wigers, Wielaert, Duivenvoorden & Ribbers, 2007).  
Det behövs ytterligare kunskaper om kommunikation med patienter som har afasi för att 
höja deras välbefinnande och förhindra frustration. Oavsett arbetsplats kommer 
sjuksköterskor att möta patienter med talsvårigheter. Kommunikationen mellan patienter 
med afasi och sjuksköterskor kommer i denna litteraturöversikt att belysas för att få en 
ökad kunskap och förståelse. 

BAKGRUND 

Stroke 
Stroke leder till ischemi i hjärnvävnaden och det kan bero på antingen blödning eller 
ocklusion som kan bero på trombos eller emboli (Larsson & Rundgren, 2003). Ericson och 
Ericson (2008) menade att ju större del av hjärnan som drabbats utav ischemi desto större 
blev konsekvenserna för den sjuke. Konsekvenserna kan bland annat vara pares, nedsatt 
känselförmåga, sväljsvårigheter samt afasi. Generella symtom för stroke är illamående, 
yrsel, pares, känselbortfall och medvetandepåverkan. Riskfaktorer som kan leda till stroke 
är hypertoni, övervikt, inaktivitet, rökning, förmaksflimmer, klaffel, inopererad klaff samt 
hyperlipidemi (a.a.). (Se facktermer i bilaga C). 
 
Enligt Hafsteinsdóttir och Grypdonck (1997) är stroke en av den tredje vanligaste 
dödsorsaken och bidrar till att en stor del människor får funktionshinder. Personer som fått 
stroke upplevde ofta en fysisk förändring som minskad rörlighet och att kroppen inte lyder. 
Att dessutom få afasi och förlora kommunikationsförmågan skapade en känsla av 
frustration och förlust av kontroll för sitt eget liv. Då patienter satte upp egna mål för sin 
rehabilitering och om sjuksköterskor satte upp lägre mål än vad de själva hade förväntat 
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kände de sig nedvärderade. Den psykiska upplevelsen av förändringarna kunde vara rädsla, 
osäkerhet och leda till depression. Sömnproblem är vanligt och problemen ökar då 
patienter kände rädsla för att inte få hjälp vid behov exempelvis vid toalettbesök eller 
vändning i sängen (a.a.). 

Afasi 
Afasi är ett samlingsnamn för språkliga skador som uppstår efter en hjärnskada och som 
kan drabba människor i alla åldrar. Afasi finns av flera olika typer och har många olika 
svårighetsgrader. Är afasin lindrig kan den gå över eftersom hjärnan kan återfå sin 
funktion. Vissa av de som insjuknar får allvarliga komplikationer och förlorar det mesta av 
sitt språk (Eriksson, 2001; Larsson & Rundgren, 2003). Varje år drabbas cirka 12 000 
personer i Sverige av afasi och av dessa är 4000 personer i yrkesverksam ålder (Larsson & 
Rundgren, 2003). Det vanligaste är att afasi orsakas av stroke men det kan också 
uppkomma på grund av en hjärnskada exempelvis traumatiska skador, tumör eller en 
infektion. Skada som leder till afasi sitter oftast på vänstra hjärnhalvan (Eriksson, 2001; 
Larsson & Rundgren, 2003). 
 
En skada i främre delen av språkcentrum ger svårigheter att uttrycka sig medan en skada i 
bakre delen av språkcentrum ger förändrad språkförståelse. Den som fått afasi har 
varierande svårigheter att förstå, tala, läsa, skriva och räkna. Däremot är intellektet ofta 
helt normalt trots att människor med afasi inte har möjlighet att uttrycka sina tankar i tal 
och skrift. Afasi är en dold funktionsnedsättning och den kan därför vara svår för 
omgivningen att förstå om inte kunskap finns om afasi. Vilken typ av afasi personen får 
beror på hur stor skadan är eller vilken del av språkcentrum som är drabbat (Larsson & 
Rundgren, 2003; Eriksson, 2001). 
 
Eriksson (2001) beskriver att motorisk afasi innebär en skada på Brocas area placerat i 
främre delen av vänstra hemisfären (vänster pannlob). En skada i Brocas area ger upphov 
till talförlamning som även kallas för expressiv afasi. Patienter har svårt att uttrycka sig 
verbalt och får ett begränsat ordförråd men kan förstå både talat och skriftligt språk. 
Sensorisk afasi kallas även för impressiv afasi är en skada i Wernickes area placerat i 
bakre, övre delen av vänster temporallob (vänster tinninglob). Denna typ av afasi ger en 
försämrad språkförståelse. Patienterna kan tala flytande men orden blandas och 
meningarna blir obegripliga. Patienter med sensorisk afasi förstår inte talat språk, kan inte 
skriva och har svårt att förstå innehållet i en text samt en dålig repetitionsförmåga. Global 
afasi är en kombination av motorisk och sensorisk afasi vilket innebär att hela 
språkcentrum är drabbat och ingen av de språkliga funktionerna fungerar. Sitter skadan i 
den vänstra hjärnhalvan i parietalloben samt där parietal, temporal och occipitalloberna 
möts drabbas den sjuke av omfattande talförlamning så kallad global afasi. En högersidig 
skada ger ett svårartat vänstersidigt neglekt tillstånd (a.a.). (Översikt av hjärnan. Se bilaga 
B och facktermer bilaga C). 
 
Många patienter med afasi upplevde stora problem med kommunikationen i vardagen. 
Sjuttio procent av de patienter som fått afasi upplevde att andra människor undvek dem på 
grund av deras kommunikationsproblem (Van de Sandt Koenderman et. al., 2007). 
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Kommunikation  
Ordet kommunikation kommer från det latinska ”communicare” som betyder ”att göra 
något gemensamt”, ”göra någon annan delaktig i”, ”ha förbindelse med” (Eide & Eide, 
1997, s.11-12). Eide och Eide (1997) menade att kommunikationen i relationer ofta är 
verbal eller icke verbal. Verbal kommunikation handlade om språkligt utbyte via tal eller 
skrift. Icke verbal kommunikation innebar att förmedla sig på andra sätt som exempelvis 
via kroppsspråk, ansiktsuttryck, ögonkontakt och beröring. Icke verbala signaler spelade en 
viktig roll för själva relationen mellan sjuksköterskor och patienter detta kunde vara en 
viktig källa till förståelse av den andra parten. Icke verbala signaler kunde fungera på två 
sätt kongruent och inkongruent. Kongruent kommunikation innebär att det är en 
sammanstämmighet mellan det verbala och ickeverbala som ger stöd åt det varandra. När 
sjuksköterskorna frågade patienterna hur det står till och förmedlar intresse genom både sin 
fråga och sitt ansiktsuttryck svarar de att det är bra, bekräftades det ickeverbala av det som 
sägs. Inkongruent kommunikation inträffar då sjuksköterskor ställer en fråga till 
patienterna och samtidigt läser i sina papper ger det ett intryck av ointresse. Om 
patienterna svarade att det stod bra till men suckade och såg uppgivna ut, förmedlade 
patienterna icke verbalt motsatsen. Vid arbete med icke verbal kommunikation i 
professionellt sammanhang krävdes det mycket självobservation och träning av kongruent 
icke verbal kommunikation. Det krävdes också att sjuksköterskor kunde observera 
patienterna samt träna för att kunna tolka icke verbala signaler (a.a.). 
 
Eide och Eide (1997) menade att observation av patienters ansiktsutryck är ett viktigt 
hjälpmedel att få information. Om patienter exempelvis hade ett stelt ansikte och hopbitna 
tänder kunde sjuksköterskor förstå att patienterna kanske upplevde smärta. Om patienter 
fått en smärtstillande injektion kunde sjuksköterskorna se på ansiktsuttrycket om sprutan 
givit någon effekt. Sjuksköterskors ansiktsuttryck var också en viktig informationskälla för 
patienter vilket kunde säga mer än sjuksköterskorna önskade att förmedla. Leendet är 
speciellt när det gäller ansiktsutryck som kunde förmedla vänlighet, sympati och intresse. 
Ifall sjuksköterskor log för mycket kunde det lätt uppfattas som tillgjort eller opersonligt. 
Ögonkontakt var en stor del av den ickeverbala kommunikationen, att bli sedd och 
reflekterad var ett grundläggande omvårdnads behov. Om sjuksköterskorna inte tittar på 
patienterna vid samtal kunde de känna sig ignorerade. En alltför fixerad ögonkontakt 
kunde vara onaturlig och ge patienterna en känsla av att vara övervakad och observerad. 
Det gällde att hitta en balans och vara naturlig i sin ögonkontakt med andra. Kroppsspråket 
var en viktig del i kommunikationen med andra människor och det används på olika sätt 
samt kunde ha olika innebörder (a.a.).  
 
Eide och Eide (1997) menade att beröring kan föra sjuksköterskor och patienter närmare 
varandra på kort tid. Beröring har flera funktioner bland annat att förmedla förståelse, 
medkänsla, stöd och tröst. Beröring kunde även användas till att göra patienterna 
uppmärksamma på att sjuksköterskorna ville inleda ett samtal eller behålla 
uppmärksamheten under samtalet. Beröring upplevdes individuellt och sjuksköterskorna 
måste därför vara uppmärksamma på patienternas reaktioner. Beröring var en nödvändig 
del i omvårdnaden bland annat när det gällde kroppslig omvårdnad men det kunde också 
vara en bra metod vid empatisk kontakt. Beröring kunde användas som ett hjälpmedel när 
exempelvis sjuksköterskor ville få kontakt med svårt sjuka (a.a.). Eide och Eide (1997) 
beskriver beröring är ett sätt att utöka kontakten och att det används för sällan i vissa 
kulturer (a.a.).  
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Människor kommunicerar på olika sätt beroende på situationen och vad syftet är. Det var 
viktigt att se kommunikationen ur ett individuellt perspektiv. Annars kunde 
konsekvenserna bli ett lidande för patienterna i deras vardagliga liv (Hesket, Paszek, Booth 
& Bowen, 2008).  
 
Enligt Finke, Light och Kitko (2008) handlade kommunikation om en ömsesidig 
samverkan. För att samtalet skulle bli effektiv krävdes att både patienter och 
sjuksköterskor har möjlighet att kommunicera men på grund av medicinska problem som 
patienterna fått kunde informationsöverföringen försvåras. Sjuksköterskor hade inte alltid 
den kunskap som krävdes för att kunna samtala med patienter som hade talproblematik. 
Det fanns en risk att patienter med talsvårigheter inte fick fram sina problem eller 
förväntningar som de hade på vården. Den höga arbetsbelastningen kunde resultera till att 
patienter inte fick den tid de behövde. Detta kunde leda till frustration och ångest från 
patienternas sida om kommunikationen misslyckats mellan parterna. En effekt av denna 
brist kunde leda bli att patienterna fick en längre vårdtid (a.a.).  
 
Professionell kommunikation innebar att skapa en god patientkontakt. För detta krävdes 
praktiska kommunikationsfärdigheter från sjuksköterskors sida. En utveckling av goda 
kommunikationsfärdigheter kunde innebära att kontakten mellan sjuksköterskor och 
patienter blir bättre. Stressnivån hos sjuksköterskor minskades och därmed säkrades 
kvaliteten på behandlingen trots en hög arbetsbelastning på vårdavdelningen. För att förstå 
en annan människa krävdes goda kommunikationsfärdigheter för att kunna strukturera 
samtalet. Detta medförde en bättre helhetsbild av patienters situation och skapade därför 
bättre förutsättningar för en bättre vård (Eide & Eide, 1997). Att kommunicera med 
patienter som fått afasi kunde vara väldigt svårt och ställer stora krav på sjuksköterskor. 
För detta krävdes kunskap om sjukdomen och förmåga att sätta sig in i patienters situation. 
När det inte gick att samtala med patienterna så blev icke-verbal kommunikation viktig och 
ibland enda sättet att kommunicera. Att förstå men inte kunna tala är ett annat dilemma där 
motparten tänker att kan patienterna inte svarade så förstår de heller inte. Vid samtal med 
patienter som har afasi var det viktigt att vara observant på att de både såg och hörde 
motparten. Sjuksköterskor bör samtala med korta tydliga fraser, ha ögonkontakt, ställa 
enkla frågor som är tydliga och som inte kunde misstolkas samt ha tid att lyssna. Patienter 
med afasi använder för det mesta sitt modersmål under sina första försök att utrycka sig 
verbalt. Därför är det viktigt att vårdpersonalen kände till patienters modersmål (Eide & 
Eide, 1997). Larsson och Rundgren (2003) menade att sjuksköterskor behövde ta ett 
moment i taget och vara tydliga med vad som ska ske eftersom patienter kunde ha en 
bristande abstraktionsförmåga.  
 
Enligt Dalemans, Wade, Van den Heuvel och Witte (2009) kunde patienter som fått afasi 
till följd av stroke uppleva inte bara de fysiska hinder som problem utan även att integrera 
med andra människor. Brister i kommunikationen kunde leda till svårigheter i den fysiska 
återhämtningen om inte instruktionerna förstods. Detta berodde på att patienter med afasi 
hade uteslutits i studier på grund av deras kommunikationsproblem men att det finns 
möjligheter att forska på patienter med afasi om studier anpassades efter deras 
kommunikativa förmåga (a.a.). 
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Det är sjuksköterskors skyldighet att patienter få vara delaktiga i sin omvårdnad. Detta kan 
vara en utmanande uppgift då patienterna saknar en kommunikativ förmåga att uttrycka 
sina behov och önskemål. Sjuksköterskor ska kunna informera om den kunskap som finns 
inom medicin, omvårdnad och rehabilitering. Given information kunde omvandlas efter 
behov då patienter kunde ha en begränsad förmåga att vara delaktig i ett samtal. 
Sjuksköterskor behövde skapa möjligheter för patienter att vara en del av beslutsfattandet 
av deras vård kunde sjuksköterskor uppleva att de hade ett ansvar att föra patienters talan 
och de ser inget behov av att samla in mer information kring patienterna (Hedberg et. al., 
2007). 

Patientdelaktighet 

Patientdelaktighet är viktigt och grundläggande för omvårdnaden och den medicinska 
behandlingen. Det är i många länder en rättighet för patienter att få vara delaktiga i sin 
vård (Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindecrona & Plos, 2007). Det innefattar att patienter 
har laglig rätt att vara involverad i sin vård och få tillräckligt med information eller 
kunskap för att kunna fatta egna beslut (Larsson, Lindencrona, Sahlsten, Sjöström & Plos, 
2007).  
 
Sjuksköterskor och patienter ska sträva efter genensamma mål och positiva resultat 
baserade på ömsesidighet och intimitet. Att bygga upp tillit och ärlighet var en 
förutsättning för att parterna ska kunna samarbeta mot samma mål (Sahlsten, Larsson, 
Sjöström & Plos, 2009). Det bör finnas en ömsesidighet som ska präglas av närhet och 
kontakt från båda parter de ska dela ett mål eller syfte. Sjuksköterskor skall vara den som 
tar initiativet till att se patienters möjligheter och erbjuda vad de behöver för att vara 
delaktiga och kunna vara med i planeringen kring sin vård (Sahlsten et. al., 2007). En 
överenskommelse menades med att sjuksköterskor och patienter hade gemensamma mål 
som de båda strävar mot. Patienter upplevde en starkare motivation att kämpa hårdare när 
de hade uppsatta mål att nå (Larsson et. al., 2007). 
 
Parterna bör utveckla ett nära samarbete där grundstommen bestod av att ”skapa 
förtroende”, ”visa respekt” och ”skapa engagemang”. Att skapa ett förtroende mellan 
parterna handlade för sjuksköterskor om att tro på och visa med ett erkännande av 
patienternas förmåga, egna vilja samt deras potential (Sahlsten et. al., 2009). Som 
sjuksköterskor är det viktigt att spendera och ge tillräckligt med tid till patienter om 
delaktighet skall uppnås (Larsson et. al., 2007). 
 
Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om hur relationer utvecklas och kunna 
underlätta deltagandet med genomtänkta strategier men även de attityder och åsikter de 
hade kommer att avgöra hur deltagandet blev. Hur deltagandet formades och utvecklades 
berodde på den kunskap sjuksköterskor hade, vilka behandlingsmetoder som valdes, såg de 
resurser som fanns och gav möjligheter samt att det fanns ett ansvar från båda håll 
(Sahlsten et. al., 2007). Det krävdes att sjuksköterskor hade vilja, intresse, ambition och 
tog ansvar för sitt arbete. Sjuksköterskor växer i sin kunskap allt eftersom erfarenheten 
växer. Kunskap krävs för att bli självständig och för att klara av sitt arbete (Larsson et. al., 
2007). 
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Sjuksköterskor bör kunna individanpassa informationen till patienter så att de förstod. För 
att kunna förstå samt göra ett adekvat val måste patienter ha en intellektuell förmåga att 
känna delaktighet i sin vård. Då sjuksköterskor inte håller med om det beslut patienterna 
tar fick de försöka se hela bilden och att patienter själva får upptäcka vad som blir följden 
av sitt val (Sahlsten et. al., 2007). Patienter bör få lämplig information och få möjlighet till 
att vara delaktig i sin vård. För att kunna vara delaktig som patienter måste de själva 
anskaffa trovärdig och tillräcklig kunskap för att få insikt i sin vårdsituation.  För att bygga 
en relation krävdes det att patienter skulle kunna överväga situationen och fatta egna 
beslut. Patienter behövde vara välinformerade om sin egen vårdsituation, framsteg och om 
eventuella risker. Patienter ville veta allting men inte allt på samma gång, informationen 
skulle ges på ett tillförlitligt sätt när de är mottagliga för den. I sjuksköterskornas 
arbetsuppgifter ingick det att bland annat dela ut nödvändig information till de patienter 
som de ansvarar för.  För att få patienterna delaktiga i sin vård krävdes det öppenhet, 
intresse och kompetens av sjuksköterskorna (Larsson et. al., 2007). 
 
Att lära känna personen sker genom avsiktliga strategier som fokuseras på att lyssna och 
använda sig av stimulerande frågor. Fokusera på att lyssna är ett fenomen där 
sjuksköterskor är ett med patienter och deras upplevelser. Förutom att lyssna på ord, 
kroppsspråk och tonfall så försökte sjuksköterskor även att förstå/höra patienters innersta 
tankar om dess egen situation.  Under ett samtal läggs inte all tyngd på ord, tonfall, 
kroppsspråk och frågor utan sjuksköterskor försökte att förstå patienters tankar. Vilket gav 
patienter en förståelse åt det som syntes och hördes ur sjuksköterskeperspektivet. Detta 
fenomen skulle främja patienters förmåga att själva kunna förstå sin situation och därmed 
förstå det mer ingående (Sahlsten et. al., 2009). 
En känslomässig respons är när sjuksköterskor uppmärksammar patienters verbala och icke 
verbala signaler så de kände att de blev sedda, hörda och kände sig värdefulla. Att bli sedd 
och hörd menades att sjuksköterskor lyssnade, förstod, gav feedback och var känslomässigt 
öppna (Larsson et. al., 2007). 
 
Att vara positivt uppmärksam samt att ta hänsyn till patienter var att ha respekt för dessa. 
Sjuksköterskor skulle ge stöd åt patienter så att de kunde ge uttryck för sina åsikter samt 
erfarenheter som sjuksköterskorna sedan ska ta på allvar. Detta skapade ett engagemang då 
patienter kunde vara delaktiga i sin vård. Det skapade ett förtroende från sjuksköterskor till 
patienter där de visade genuint intresse för att få nödvändig kunskap om patienters 
upplevelse av sin situation. Sjuksköterskor är intresserade av patienterna, inte som 
patienter utan som personer där sjuksköterskor ser bortom hälsoproblem och fakta som de 
fått reda på. Förstärka egenvårdskapacitet kan innebära att sjuksköterskors kommentarer 
och synpunkter skulle stödja patienter att hitta sin identitet och därmed kunna använda sina 
egna styrkor.  
Sjuksköterskor motiverade patienter att vara aktiva i olika aktiviteter där deras förmåga 
och fulla potential användes för att uppnå till ett resultat (Sahlsten et. al., 2009).  Stöd 
behövdes så att patienter fick tillräckligt mycket hjälp att klara av situationen och delta i 
sin vård, det inkluderade bland annat praktiska råd. Patienterna upplevde att det var viktigt 
att ha en ansvarig sjuksköterska, de kände en tillit och tyckte att det var positivt att inte 
behöva upprepa sig eftersom de var insatta i vårdsituationen. Patienterna tyckte att ett 
inbjudande samtal och delaktighet skedde då samtalen var spontana när patienter och 
sjuksköterskor lärde känna varandra på en mer personlig nivå. Omtanke menades att 
sjuksköterskor verkligen skall vara intresserade. Förtroende skedde när sjuksköterskor 
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visar respekt för patienters önskningar och anpassade sitt eget uppförande så att atmosfären 
av förtroende skapades. Patienter hade ofta svårt att lita på alla sjuksköterskor och kunde 
ha en skyddsmur runt sig tills att de kände sjuksköterskorna (Larsson et. al., 2007). 
 
Enligt Furåker, Hellström Muhli och Walldal (2004) upplevde patienter att deras tid gick åt 
till att vänta på personalen samt att personalen tillbringade för lite tid hos patienterna. 
Känslan av säkerhet påverkades negativt (a.a.). I Bareccas och Wilkins (2008) studie 
visades att sjuksköterskor tog över patienternas självbestämmande. Sjuksköterskorna 
upplevde att tidsbrist och personalbrist utgjorde ett stort problem för att patienterna själva 
skulle få utföra sina vardagliga behov i sin takt (a.a.). 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv  
Travelbee (1971) menade att den enskilda människan är unik och oersättlig. Syftet med 
omvårdnadsmålen var att hjälpa individen att bära, hantera samt finna en mening med 
sjukdomen. Men också att hjälpa individen att acceptera sin sårbarhet och hålla hoppet vid 
liv. Kommunikation och intellektuellt förhållningsätt är centrala begrepp. Relationen 
mellan sjuksköterskor och patienter är människa till människa, det vill säga att parterna är 
likvärdiga personer och inte roller. Om människor under livet tog del av erfarenheter som 
lidande och förlust, kommer den enskildes upplevelser att vara personliga trots att lidande 
och förlust är en oundviklig del av livet. Sjuksköterskor och patienter möts och lärde känna 
varandra. I relationen växte identiteten fram och både patienter och sjuksköterskor ser 
individen bakom rollerna. Sjuksköterskorna kände empati, förståelse för individens yttre 
beteende och inre upplevelser. En empatisk förmåga innebar att visa förståelse för 
individens känslor och reaktioner som sorg, lidande och besvikelser utan att kritisera 
individen. Denna förmåga och arbetssätt byggdes ständigt upp genom erfarenheter både 
från livet samt de människor sjuksköterskor möter. Sympati innebar att sjuksköterskor 
visade engagemang och intresse för patienter. Sjuksköterskor kunde i handling och ord 
visa kunskap och vilja att hjälpa patienter och då skapades kontakt och förståelse mellan 
dem. I kommunikationen mellan parterna förmedlades känslor, behov och tankar. 
Kommunikationen är ett av sjuksköterskors viktigaste verktyg när det gäller att skapa en 
relation till patienter. När sjuksköterskor och patienter möts kommunicerar parterna med 
hjälp utav verbala ord, mimik, tonfall, gester och beröring. Genom kommunikationen lärde 
sjuksköterskorna känna patienterna som personer och är ett måste för att kunna identifiera 
patienters unika behov såsom patienter med afasi. Detta är en förutsättning för att kunna 
planera, genomföra en omvårdnad i samtycke med patienter (a.a.). Travelbee (1971) 
beskrev att kommunikationen var en komplicerad process och att sjuksköterskor skulle ha 
kunskap samt förmåga att kunna tillämpa olika kommunikationstekniker. Sjuksköterskor 
bör sträva efter att vilja utveckla och använda olika tekniska hjälpmedel när bestämda 
syften eller resultat ska uppnås. Det är viktigt att sjuksköterskor är kunniga med sina val av 
metoder, varför de används samt vad som ska uppnås än vilka tekniker som väljs (a.a.).  
 
Det fanns olika faktorer som kunde orsaka störningar eller avbrott i kommunikationen. 
Exempel på sådana faktorer är bristande förmåga att se patienter som en individ eller att 
undgå att uppfatta eller lyssna på vad patienterna framförde. Goda 
kommunikationsfärdigheter förutsatte att sjuksköterskor hade en intellektuell ansats och 
använde sig själv i terapeutiskt syfte. Att använda sig själv terapeutiskt innebar att använda 
sin egen personlighet på ett medvetet och avsiktligt sätt. Detta arbetssätt användes för att 
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främja patienters hälsa och minska lidande. Sjuksköterskor skulle ha en målinriktad ansats, 
för att ha förmåga att sammanfatta och analysera och därefter kunna tillämpa sina 
yrkeskunskaper (Travelbee, 1971).  
 
Hälsa är en subjektiv bedömning utifrån patienters individuella upplevelser. Betoning 
läggs på att varje patient är unik och reagerar på lidande på olika sätt. En del patienter hade 
en oförmåga att acceptera situationen och hamnade därmed i ett chocktillstånd. I 
chocktillståndet kunde känsloreaktioner som vrede, förvirring, självmedlidande och 
uppgivenhet uttryckas då patienterna såg sig som orättvist drabbade. Naturlig acceptans var 
ett annat sätt att reagera på. Patienterna hade en förståelse för att lidandet är en naturlig del 
av tillvaron. Sårbarheten för människan och den risk som fanns att insjukna kunde därmed 
accepteras. Patienter med en sådan personlighet var bättre rustade att möta sjukdom där 
lidandet var en stor del då de ofta kunde se möjligheter och mening med situationen 
(Travelbee, 1971). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar  

I Hälso- och sjukvårdslagens (SFS, 1982:763) mål angavs att god och lika vård ska ges till 
alla människor. God kontakt ska främjas mellan vårdpersonal och patienter för att 
bibehålla patienters värdighet och integritet. Så långt som möjligt ska patienter i samråd 
med sjukvårdspersonal kunna vara delaktiga i utformning och genomförande av vård och 
behandling.  
 
Enligt kompetensbeskrivningen skall sjuksköterskor arbeta utifrån en helhetssyn och ett etiskt 
förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor skall ha förmåga att kommunicera med 
patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Vidare 
ska sjuksköterskor försäkra sig om att den information som ges är införstådd av 
patienterna. Sjuksköterskor ska uppmärksamma patienter som inte själva kan uttrycka sina 
behov eller som har speciellt uttalat informationsbehov. Sjuksköterskorna är ansvariga att 
en omvårdnadsplan upprättas, genomförs, utvärderas och revideras så att 
omvårdnadsplanen ständigt är aktuell (a.a.). 
 
I patienters rehabilitering hade sjuksköterskor en central roll genom att ha kontakt med 
andra rehabiliteringsteam så att planering av omvårdnadsåtgärderna utfördes (Larsson & 
Rundgren, 2003).  

 

PROBLEMFORMULERING  

Att drabbas utav afasi till följd av en stroke kan leda till att kommunikationssvårigheter 
mellan patienter och sjuksköterskor vilket kan resultera till att omvårdnaden brister eller 
förbises. Patienter med afasi utesluts ofta i studier pågrund att det är tidskrävande då deras 
språk och eventuella kognitiva förmåga är nedsatt (Dalemans et. al., 2009). Därför är det 
svårt att veta hur patienter med afasi upplever kommunikationen. Patienter med afasi 
upplever att de undviks och att sjuksköterskor tar över deras medbestämmande (Hedberg 
et. al., 2007; Van de Sandt Koenderman et. al., 2007). Sjuksköterskor skall ha ett 
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förhållningsätt där alla patienter behandlas lika samt kunna individanpassa omvårdnaden. 
Hedberg et. al. (2007); Van de Sandt Koenderman et. al. (2007) beskriver att om 
kommunikationen brister mellan sjuksköterskor och patienter med afasi kan detta leda till 
ett onödigt vårdlidande (a.a.). Det behövs ytterligare kunskaper om omvårdnaden av 
patienter med afasi för att kunna minska frustrationen samt att öka välbefinnandet för 
dessa. För att lösa kommunikationsproblemen mellan parterna behövs mer kunskap inom 
området. Vi vill ta reda på om upplevelser skiljer sig åt vid kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter men även vad sjuksköterskorna gör för att underlätta detta. Vi 
som blivande sjuksköterskor tycker det är viktigt att få patienters upplevelse då den verbala 
förmågan inte finns tillgänglig och hur de gör för att göra sig förstådda.  

SYFTE 

Syfte med denna litteraturöversikt är att belysa kommunikationen mellan patienter med 
afasi och sjuksköterskor ur både ett patientperspektiv och ett  sjuksköterskeperspektiv. 

METOD 

Till denna uppsats har en litteraturöversikt använts. Friberg (2006) beskriver att det skapar 
en översikt av forskningsresultat över ett specifikt kunskapsområde eller olika problem 
inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Denna översikt grundas på kvalitativa och 
kvantitativa vetenskapliga artiklar. Det innebär att ta reda på befintlig forskning inom ett 
visst område för att få en grundläggande uppfattning om vad som studerats (a.a.).   

Urval 
Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar med kvalitativa och kvantitativa metoder för att 
inte begränsa valet av artiklar till resultatet. Friberg (2006) menar att ingen avgränsning 
behövs vid urval av kvalitativa eller kvantitativa artiklar till resultatet. Enbart den 
kvalitativa delen användes i resultatet för att få fram upplevelser av kommunikationen ur 
bådas perspektiv. En av artiklarna som användes i studien innehöll både ett 
anhörigperspektiv och ett patientperspektiv, vårt syfte var att belysa kommunikation ur ett 
patientperspektiv och ett sjuksköterskeperspektiv.  Inklusionskriterierna för artiklarna som 
valts till uppsatsen var att de skulle vara publicerade mellan åren 1997 – 2009 och skrivna 
på svenska, norska och engelska. Ingen avgränsning på afasityp, ålder, kön eller 
nationalitet gjordes.  Exklusionskriterierna var anhörigas upplevelser samt medicinska 
behandlingar. De sökord som användes var aphasia, communication, nurse, patient och 
stroke. Trunkering användes för att få en bredare sökning och uppfattning om vad tidigare 
forskning visat på. Vid urval av artiklar som var relevanta till syftet granskades titel och 
abstrakt först. De artiklar som inte fanns i fulltext beställdes från Skövdes och Göteborgs 
bibliotek. 
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Datainsamling  
Val av databaser beror på vilket informationsbehov som finns (Friberg, 2006). Databaser 
som användes var Cinahl, Medline Ebsco, SveMed+ och PubMed. Datainsamlingen bestod 
av artiklar skrivna på engelska och norska som var vetenskapligt granskade. Samma 
sökord användes i de olika databaserna. Sekundärsökning gjordes som innebar inhämtning 
av användbara uppgifter via till exempel referenslistor. Sekundärsökning fungerar som en 
kedja mellan process och resultat vilket kan förkorta ner sökprocessen och risken att gå 
miste om användbart material minimeras (Friberg, 2006). De vetenskapliga artiklar som 
användes i resultatet har kvalitetsgranskas enligt Fribergs (2006) modell. Artiklarna 
granskades utifrån dess uppbyggnad, om de har ett tydligt problem och syfte formulerat, en 
väl beskriven metod samt dataanalys och resultatdel. För att få mer information kring 
hjälpmedel gjordes ett studiebesök hos Frölunda data. De etiska överväganden som finns i 
de inkluderade artiklarna har granskats. 

 
 
Sökhistorik i Cinhal, Medline Ebsco,  SveMed +  och PubMed     Figur 1.  
Databaser  
 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstract 
 

Antal 
lästa 
artiklar 
 

Antal 
använda 
artiklar 
 

Cinahl Aphasia 
Aphasia AND communication 
Aphasia AND communication 
AND patient 
Aphasia AND nurse 

2409 
507 
115 
 
 

47 
23 
5 
 
 

11 
8 
4 

1 
1 
4 

Medline ebsco Aphasia 
Aphasia AND communication 
Aphasia AND stroke 

11046 
908 
 

31 
56 

9 
15 

1 
3 
1 

SveMed + Afasi 32 2 2 1 
PubMed Aphasia AND communication 3854 12 7 1 
Sekundär 
sökning 

  2 2 2 

 

Analys  
Utifrån Fribergs (2006) modell har datamaterialet analyserats i tre olika steg; textens 
helhet, textens delar och en ny helhet. Datamaterialet lästes igenom flera gånger enskilt av 
författarna och tog ut relevanta delar som svarade mot syftet. Texterna sammanställdes 
sedan för att få en förståelse av helheten. Texten bröts ned i delar och likheter och 
skillnader urskiljdes. Författarna har varit observanta för olika tolkningsmöjligheter så att 
missuppfattningar kunde uteslutas.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De artiklar som inkluderades i vår studie har blivit etiskt granskade och godkända av en 
etisk nämnd som rekommenderas utav Medicinska forskningsrådet (2003).  Enligt Nyberg 
(2000) är det viktiga att sträva efter att ge en så sanningsenlig bild av det fenomen som 
undersöks. Författarna till denna studie har försökt så att det nya resultatet framställdes 
med noggrannhet och riktighet som tidigare forskning konstaterat. Datamaterial har varken 
fabriceras eller falsifierat resultatet i den nya studien.  Data som inte har betydelse i studien 
har inte uteslutits, ändrats eller gjort egna slutsatser för att fått fram ett visst resultat. Vi har 
utgått från Nyberg (2000) för att redovisa litteraturöversiktens artiklar i referenslistan.  
Citat och referat ska vara tydligt refererade till källan för att utesluta plagiat, dessa 
riktlinjer har vi följt.  
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RESULTAT 

Icke-verbal kommunikation 

Sjuksköterskeperspektiv  
Sjuksköterskor beskriver hur de kan läsa av patienter genom deras ögon och hur viktigt 
kroppsspråket är eftersom patienter med afasi inte kan uttrycka sig med ord vad de vill ha 
sagt (Sundin, Jansson & Norberg, 2000). Ett öga kan säga så mycket mer än ord och 
ögonkontakt kan innebära att ord inte måste sägas för att parterna ska förstå varandra 
(Sundin & Jansson, 2003). Sjuksköterskor upplever att kroppsspråket är ett viktigt verktyg 
vid kommunikation. Ambitionen sjuksköterskorna har är att visa att hon förstår 
patienterna. För att uppnå detta arbetar sjuksköterskor med kroppsspråk, mimik samt 
betoning av rösten för att underlätta så att patienter förstår (Sundin, Jansson & Norberg, 
2002; Sundin & Jansson, 2003). 

Sundin och Jansson (2003) beskriver att beröring är en viktig del i den icke verbala 
kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskorna ansåg att 
beröring mellan parterna i det grundläggande omvårdnadsarbetet kan underlätta relationen 
och förståelsen. Beröring mellan parterna skapar en förbindelse vilket kan underlätta närhet 
samt en känsla av samhörighet. Det är viktigt när en nära relation skapas att parterna möter 
varandra i ett aktivt deltagande. Detta skapar möjligheter och är en viktig del i 
uppbyggnaden av en tyst dialog. Tyst dialog är en sammankoppling med beröring som 
utgör en värdefull kommunikationskanal mellan de olika parterna. I den tysta dialogen 
fattar sjuksköterskor patienters händer, rör vid patienters kroppar samt att de befinner sig 
på patienters nivå (a.a.). Känslor kan överföras via fysisk kroppskontakt och öppna 
möjligheter till att förstå patienten. Sjuksköterskorna beskriver att även om det verbala 
språket inte finns kan de känna känslor med patienten som visar vägen i den tysta 
kommunikationen. Sjuksköterskor känner det patienter känner, de delar känslorna. Detta 
kan ge sjuksköterskor en uppfattning om hur de ska agera och bete sig när de är 
tillsammans med patienter (Sundin et. al., 2000). En bra relation mellan sjuksköterska och 
patient bygger på att de litar och förstår varandra. Denna nära och tillitsfulla relation 
underlättar meningen av att förstå samt att bli förstådd (Sundin et. al., 2000; Sundin & 
Jansson, 2003).  
 
I studien av Gordon, Ellis-Hill och Ashburn (2009) beskrivs hur den tysta dialogen kan 
användas på fel sätt.  Den ofrivilliga tystnaden uppkommer när sjuksköterskor frågar 
patienter och de inte har den kommunikativa förmågan anses den tysta responsen som ett 
positivt svar eller att patienterna håller med. Resultatet blir att sjuksköterskor tar över 
patienters självbestämmande. De vårduppgifter som utförs av sjuksköterskor görs då utan 
patienters medverkan (a.a.). 
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Icke-verbal kommunikation 

Patientperspektiv  
Patienter upplever att när de får använda sig av kroppsspråk är det lättare för dem att 
uttrycka sig. När patienter med afasi använder gester i kommunikationen  är de samtidigt 
beroende att läsa av motpartens kroppspråk. Misslyckas patienter med att läsa av 
motpartens kroppsspråk upplevs frustration och förvirring vilket kan leda till att 
kommunikationen avstannar. Kommunikationen underlättas om ögonkontakt hålls, 
patienter blir då säkare vilket underlättar vid tal och gester. Ögonkontakt visar på förståelse 
och bli förstådd utan att ord används (Kitzmüller, 2007). 
 
Metaspråk är ett tyst och icke - verbalt språk, ett språk som ligger dolt bakom det verbala 
språket och är inte åtkomligt för den som har förmågan att kommunicera verbalt. Detta kan 
göra det möjligt för patienter med afasi att kunna tänka utan att använda sig av ord. 
Patienter med afasi är väl medvetna om sin omgivning men upplever att de inte kan 
uttrycka det i ord under sin ordlösa period. En parallell kan dras till när människor 
drömmer när de sover samt känslorna som de känner under perioden. De kan vakna upp ur 
drömmen fyllda med olika känslor som de inte kan förklara utan att sätta ord på dem. 
Något som patienter med afasi upplever och som är en gemensam nämnare är att de ofta 
känner sig dumförklarade då de inte kan få fram ord när de vill beskriva något. Patienter 
med afasi beskriver ofta när de blir tillfrågade att svara på en fråga om vad olika saker är 
och de vet så väl vad föremålet är för något, men orden kommer ut fel. Många patienter 
med afasi upplever förödmjukelse och nedvärdering gentemot dem vilket kan leda till att 
de sitter helt tysta (Nyström, 2006). 

Brister vid kommunikation 

Sjuksköterskeperspektiv 

När sjuksköterskor saknar kunskap om patientens specifika afasi och inte har förståelse 
eller inte vet om patienter förstår deras samtal kommer kommunikationen bli bristfällig. 
Ska kommunikationen fungera bra behöver sjuksköterskor vara extra lyhörda för att få 
förståelse i kommunikationen vid samtal med patienter med afasi. Om sjuksköterskor är 
ointresserade av det som sägs i samtalet kan det leda till att motivation, gemenskap och 
känslighet i kommunikationen försvinner. Detta kan bland annat ske när sjuksköterskor 
sitter i samtal med patienter fast inte lyssnar och sitter i sina egna tankar (Sundin et. al., 
2002).  
 
Sjuksköterskor känner en frustration när patienterna inte kommer i tid eller hittar till rätt 
rum. När patienter tar längre tid eller inte förstår informationen som ges vid samtal eller 
via telefon fick sjuksköterskor gissa sig till vad dessa menar. Detta kan bero på att 
sjuksköterskor saknar kunskap, engagemang och insikt i de problem patienter upplever vid 
samtal (Murphy, 2006; Sundin et. al., 2002). Vid förfrågan om att få utbildning inom 
kommunikation och kommunikationshjälpmedel är meningarna delade. Vissa 
sjuksköterskor tycker inte att det finns någon mening med att lära sig när det inte använder 
kunskapen kontinuerligt och lätt glömmer informationen (Murphy, 2006).  
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Brister vid kommunikation  

Patientperspektiv 
Patienter med afasi kan få problem när de talar i telefon till exempel när patienter ska boka 
en ny tid till vården. Patienter upplever att de har svårt att förstå och uppfatta vad 
sjuksköterskor på andra sidan luren säger. En del patienter har också svårt att lyssna och 
anteckna samtidigt. Detta kan leda till stress över att informationen inte förstås och bokade 
tider kan missas. En annan problematik är att de har svårt att komma ihåg och blir då 
stressade vilket gör att de glömmer av sin fråga. Patienter med afasi kan känna en rädsla 
över att inte hitta rätt då lässvårigheter kan vara en komplikation av de neurologiska 
bortfallen (Murphys, 2006). 
 
I Nyströms (2009) studie belyses vikten av att lita på patienters kompetens vid 
kommunikation. Kunskapsmässigt upplever patienter att sjuksköterskor saknar den 
specifika kunskapen kring olika afasi typer. Patienter med impressiv afasi anser att 
sjuksköterskor bör använda sig av skrivna lappar i kombination med gester och talat språk. 
Medans patienter med expressiv afasi upplever att sjuksköterskor kan använda sig av 
verbal kommunikation då de förstår språket men inte kan tala själva. Detta kan skapa en 
frustration hos patienter med afasi när sjuksköterskorna inte förstår och saknar kunskap om 
hur kommunikationen bör ske beroende på vilken typ av afasi patienterna drabbats av 
(a.a.). 
 
Patienter upplever att kunskapen hos sjuksköterskor är bristfällig angående afasi och om 
hur språkfunktionen kan tränas. Patienter beskriver att hjälpmedel som till exempel 
pektavla och dataprogram endast används av logopeder. När hjälpmedlen inte används av 
annan personal blir resultatet att förståelsen blir sämre än nödvändigt (Kitzmüller, 2007). 
Det finns ett program som heter Lexia som är anpassat efter personer med afasi och har 
funnits sedan 1980-talet. Lexia är ett kommunikationshjälpmedel och ett träningsverktyg 
som går att individanpassa. Lexia använder sig av bilder och symboler som är 
språkoberoende så att alla människor kan bruka det. Själva programmet är ekonomiskt sätt 
inte speciellt kostsamt men det är utbildning av personal som är dyr (E. Bergek, personlig 
kommunikation, 13 november, 2009) Vissa patienter upplever att de inte förstår den 
information de får av sjuksköterskor medan några känner att de skulle vilja ha 
informationen i ett tidigare skede kring sin sjukdom (Nätterlund, 2009). Patienter upplever 
att de inte får tillräcklig information av sjuksköterskorna när de lämnar sjukhuset, en 
kunskap som de själva känner att de skulle behöva (Jones, Mandy & Partridge, 2008).  

Samspel vid kommunikation  

Sjuksköterskeperspektiv  
Sundin et. al. (2000) beskriver att sjuksköterskor ska vara lyhörda för patienters önskemål 
samt uppfylla patienters och deras egna krav. Detta kan i vissa fall vara svårt för 
sjuksköterskor att klara av. Sjuksköterskor upplever känslor som glädje, lycka och vara 
nöjd med arbetet vid lyckade situationer. Vid misslyckade situationer beskrivs det att 
sjuksköterskor känner missnöje, nedstämdhet, utmattning, maktlöshet och känner sig 
stressad (a.a.). Sundin et. al. (2002) menar att en enklare relation ska skapas för att 
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förhindra att patienter drar sig undan eller inte vågar kommunicera. Sjuksköterskorna 
beskriver hur viktigt det är att hitta en balansgång i kommunikationen mellan att inte vara 
för krävande eller för lätt. Att tala tydligt och sitta ansikte mot ansikte underlättar 
kommunikationen. Att inte ställa för svåra frågor eller utsätta patienter för stress eller på 
något sätt få patienter att framstå som dumma. Sjuksköterskorna är medvetna om vikten att 
ge god tid för patienter samt att ha tålamod. Sjuksköterskorna menar att genom att vara 
lyhörd för andras reaktioner, hållning och budskap kan de läsa av och beakta patienters 
känslor (a.a.). När sjuksköterskor samtalar med patienter ställer dessa korta frågor samt ger 
korta svar, det minskar risken att stressade situationer uppstår där patienter inte förstår 
kommunikationen. Sjuksköterskor ger patienter tid och väntar in svaret, om patienter 
försöker att kommunicera förblir sjuksköterskorna tysta.  Tystnaden ger patienter tid att 
koncentrera sig utan att vara rädd för att bli avbruten eller att meningarna blir ifyllda. 
Öppenhet, förståelse samt intresse från sjuksköterskors sida visas då genom att de 
uppmuntrar, stödjer och bekräftat vad patienter säger (Sundin & Jansson, 2003). 
 
Sundin et. al. (2000) beskriver att när ett samarbete mellan sjuksköterskor och patienter 
med afasi utformas behövs det en form av närhet. Om närheten utvecklas och blir för privat 
kan lidande skapas. Sjuksköterskor ska vara medvetna om att patienter kan få orealistiska 
förväntningar i relationen och integriteten kan kränkas. Sjuksköterskor ska kunna arbeta 
professionellt med sitt förhållningsätt samt kunna sätta gränser och avstånd. Ett avstånd 
som ses som skyddande distans som både bevarar patienternas men även sjuksköterskornas 
integritet. En form av kreativ närhet i kombination med skyddande distans minskar risken 
för lidande (a.a.). Gemenskap är en nödvändig sten i uppbygganden för att få en ökad 
förståelse. Kommunikationen är ett övergripande fenomen vilket också är en viktig 
komponent i tröst. Sjuksköterskorna menar att mötet och gemenskapen där de kan förstå 
patienters känslor blir en vårdande gemenskap som underlättar kommunikationen. Studien 
visade att kvalitén i mötet där sjuksköterskor möter patienter med en närvaro i vårdande 
gemenskap kan uppnå förståelse och bli förstådd i kommunikationen. Sjuksköterskor kan 
känna sig frustrerade och utmattade om det misslyckas att kommunicera med patienter med 
afasi. Sjuksköterskorna belyste hur viktigt det är att våga erkänna utmattning i svåra 
situationer för att orka och kunna gå vidare med sitt arbete (Sundin et. al., 2002). 
 
Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att behandla alla patienter som unika men ändå 
att de behandlas lika. De menar att det aldrig pratar om patienter med afasi som en grupp 
patienter utan att det pratar om den specifika personen. Sjuksköterskorna menar att 
omvårdnaden ska anpassas till den unika personen i samspel med patienten. En relation 
växer fram allt eftersom sjuksköterskorna lär känna patienterna. Sjuksköterskorna delar 
känslor med patienter och uppfattar sig som likvärdig men skillnaden är att sjuksköterskor 
kan hjälpa patienter (Sundin et. al., 2000). 

Samspel vid kommunikation  

Patientperspektiv  

Patienter med afasi upplever att de undviks av andra människor på grund av sin sjukdom. 
Patienterna känner en osäkerhet och en känsla av utanförskap vilket genererar i att deras 
självkänsla minskar. De känner sig ofta glömda av omgivningen då de inte kan vara aktivt 
deltagande i konversationer med andra människor. Deras oförmåga att komma ihåg ord, 
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både de som kommer fram under ett samtal från andra samt det som de själva vill säga. Att 
inte kunna göra sig förstådd och samtidigt förstå vad som sägs under ett samtal kan 
upplevas som ett misslyckande för patienter vilket genererar försämrad självkänsla och en 
misstro till sig själva att kunna vara delaktiga i en konversation (Andersson & Fridlund, 
2002; Howe, Worrall & Hickson, 2007; Kitzmüller, 2007; Murphy, 2006; Nätterlund, 
2009).  
 
När patienter med afasi blir ignorerade pågrund av sin nedsatta språkförmåga hindras de 
från att vara delaktiga i sin vård. När patienter upplever att sjuksköterskor undviker 
ögonkontakt vid samtal uppstår en känsla av rädsla. Sådana känslor ökar när patienter 
behandlas som om de inte klarar av sin egen situation. Om någon form av oärlighet eller 
okunskap är uppenbar är det naturligt att patienter blir misstänksamma. När patienter 
däremot blir bemötta med öppenhet blir det enklare att klara av situationen och skapar en 
inbjudan till gemenskap. Patienter känner då att sjuksköterskor vill möta dem som unika 
individer (Nyström, 2009). 

Stöd vid kommunikation  

Sjuksköterskeperspektiv 

Målet för sjuksköterskorna är att skapa en säker kontakt för patienter med afasi med en 
känsla av att ha förmåga att kommunicera med andra människor. Om sjuksköterskor kan 
skapa en säker kontakt främjar de patienters förmåga att kommunicera med andra 
människor samt stärker patienters självkänsla. Om rätt stöd kommer från sjuksköterskorna 
kan detta inbringa glädje hos patienter att de har förmågan att kommunicera. Detta öppnar 
upp en möjlighet att integrera med samhället och andra människor på ett säkert och bra sätt 
och därmed minska lidandet för patienterna. Att integrera med andra minskar de 
känslomässiga, beteendemässiga samt de sociala förändringar som sjukdomen bidrar med. 
Om rätt stöd inte ges kan det leda till depression (Sundin, Jansson & Norberg, 2001). 
 
Kommunikationen blir lättare om sjuksköterskor känner självförtroende för sin uppgift och 
trygghet i sitt arbetsteam. Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att patienterna 
känner trygghet i sin vård och har ett förtroende för dem. De menar att mänsklig värdighet 
och kärlek är mycket viktigt för att patienter ska känna tillit till sjuksköterskorna (Sundin 
et. al., 2000).  
 
När anhöriga är med patienter på besök väljer sjuksköterskor oftast att prata med den 
anhöriga istället för till patienterna själva. Sjuksköterskor kan se problemet när samtalet 
sker med anhöriga då patienterna inte blev delaktiga i sin vård. Samtidigt upplever 
sjuksköterskor att de anhöriga är representanter och stöd under samtalet vilket underlättar 
kommunikationen. Sjuksköterskor är medvetna om att det finns 
kommunikationshjälpmedel som exempelvis pektavla, bilder och böcker men valde ändå 
att föra samtalet via anhöriga (Murphys, 2006). 
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Stöd vid kommunikation  

Patientperspektiv  
Den verbala kommunikationen är en viktig del för uppbyggnaden av en konversation. 
Patienter med afasi känner sig ofta övergivna av vården och de upplever att stödet är 
bristfälligt (Nyström, 2009; Nätterlund, 2009). Målet för patienterna är att få tillbaks sin 
verbala talförmåga vilket inte uppfylls. Om den professionella hjälp som de behöver för att 
kunna kämpa mot sitt mål uteblir resulterar det i att de känner sig ensamma och 
utelämnade. Patienterna försöker hjälpa sig själva på egen hand genom att komma igång 
med träning och rehabilitering, vilket inte rekommenderas av doktorerna som anser att 
professionellt stöd behövs. Patienterna med afasi känner att de fick jobba i motvind och att 
ingen vill hjälpa dem att känna sig som en del av samhället igen. Patienter med afasi 
känner sig frustrerade och arga när sjuksköterskor inte främjar deras insatser att 
kommunicera. Patienterna tycker att sjuksköterskor inte tar sitt ansvar att informera andra 
vårdinstanser om deras behov av stöd. Om sjuksköterskor uppmuntrar till insatser för att 
träna på kommunikation ökar patienters motivation till träning (Nyström, 2006).  
 
Patienter som inte får stöd och terapi efter att ha fått stroke med afasi som följd upplever 
att de blir isolerade, ensamma och uttråkade. De känner sig mindre värda och att andra 
människor ser ned på dem. Att få terapi och stöd är en viktig del för att få ett ökat 
självförtroende och förhöjd livskvalitet vilket ger en känsla av kontroll. De vågar gå fram 
till okända människor och prata samt en känsla av att de blir förstådda. Att våga gå utanför 
hemmet ger en ökad kvalitet på livet och minskad känsla av isolering. Att få träffa 
människor i samma situation ökar självförtroendet och de känner sig mindre ensamma. 
Känslan av att vara annorlunda blir inte lika påtaglig eftersom de ger varandra en social 
interaktion då de vill ha nära relationer och stöttning. Stöd från sjuksköterskor ger dem 
både känslomässigt och praktiskt stöd (Legg, Stott, Ellis & Sellars, 2007; Nätterlund, 2009; 
Van der Gaag, Smith, Davis, Moss, Cornelius, Laing & Mowles, 2005).  
 
Patienter önskar ofta mer stöd av sjuksköterskorna under sin rehabilitering. Uppmuntran 
och motivation kan inbringa hopp hos patienten och kan fungera som terapi i 
rehabiliteringsprocessen. Patienterna upplever att förlora kontrollen över sitt eget liv kan 
ge en känsla av att deras självkänsla och självständighet förvinner. En relation som bygger 
på beroende från patienters sida genererar i att de lägger sitt liv i någon annan händer. En 
hopplöshet byggs upp och en frustration av att inte få ha kontroll över sitt liv. Patienter 
upplever att de får ta en passiv roll i sin rehabilitering, då sjuksköterskor bestämmer vilken 
riktning terapin skulle gå (Jones et. al., 2008).  Patienter som drabbas av afasi kan bli rädda 
när det får reda på konsekvenserna av sin hjärnskada. Patienter upplever att sjuksköterskor 
behöver anpassa informationen för varje enskild individ och att de känner av när 
patienterna är redo för att ta emot informationen. Om patienter känner att sjuksköterskor 
bryr sig och vill förstå dem resulterar det i en känsla av säkerhet (Nyström, 2009; 
Nätterlund, 2009). 
 
När patienter med afasi träffar okända människor upplever de en rädsla eller osäkerhet 
vilket kan ge en känsla av att vara utanför.  Rädslan att göra bort sig, säga fel ord eller 
tappa orden är stark när patienterna saknar bra stöd och har dålig självkänsla. När stödet 
inte är tillräckligt kan det resultera i en dålig självkänsla eller en upplevelse av 
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nedstämdhet. Patienter anser att sjuksköterskorna har förståelse för deras situation, men att 
deras stöd inte är tillräckligt för att  stärka patienternas självkänsla. När stödet från 
sjuksköterskorna är bristfällig upplever patienterna att de blir osäkra i kommunikationen 
och samspelet mellan parterna försämras. Ett bra stöd kan upplevas hos patienterna när 
interaktionen är säker och har bra stöd från andra. En stärkt självkänsla kan uppnås när 
patienterna är välkända med sjuksköterskorna. När behandlingen upplevs som bra och 
stödet ges på ett omtänksamt sätt blir också självkänslan stärkt som ger patienter en 
starkare känsla av att ha förmåga att kommunicera med andra (Andersson & Fridlund, 
2002). Det är viktigt för patienterna att sjuksköterskor tar sig tid att prata och lyssna då det 
tar mycket tid och koncentration för att få fram vad de vill säga. Patienter med afasi är 
väldigt sårbara eftersom deras förmåga att inleda en dialog är begränsad. Det är viktigt att 
patienter inte känner sig uteslutna från sin vårdsituation (Nyström, 2009). 
 
Patienter upplever att det är viktigt att personalen är humoristisk, snäll och kan prata om 
annat än sjukdomen. Det är viktigt att bli sedd som en hel människa och detta kan ske om 
relationen bygger på vänlighet och empati. Någon som verkligen bryr sig och kan se hela 
livssituationen som den är ökar deras självkänsla. Patienterna känner att de är i stort behov 
av tröst och omsorg och vill att sjuksköteskor ser hela patienten och inte bara deras 
sjukdom. Patienter kan känna sig svaga och hjälplösa efter sin stroke då de inte kan klara 
av de grundläggande behoven själva och inte heller kan uttrycka sina hjälpbehov. Om 
sjuksköterskor sätter upp mål och ger de resurser som behövs för att uppnå målen 
mobiliserar patienterna sig bättre (Kitzmüller, 2007).  

Omgivningens påverkan på kommunikation  

Sjuksköterskeperspektiv 

Sjuksköterskor bör visa att de har tillräckligt med tid för patienter och en lugn miljö så att 
patienterna känner att det får utrymme att försöka kommunicera. Sjuksköterskor upplever 
att kommunikationen fungerar bättre vid mindre stressiga arbetssituationer. 
Sjuksköterskorna beskriver att genom sätta sig på en stol bredvid sängkanten kan patienter 
få en känsla att dessa har tid för att lyssna (Sundin et. al., 2000). Miljön runt patienter med 
afasi är viktig, det ska vara lugnt och inte för mycket ljud då detta kan försämra patienters 
förmåga att koncentrera sig.  Patienter med afasi har svårt att både lyssna och göra andra 
saker samtidigt. Det är därför viktigt att sjuksköterskor försöker få atmosfären runt 
patienterna att kännas hemmalik, då detta skapar en avslappning hos dem (Sundin & 
Jansson, 2003). Sjuksköterskor kan underlätta kommunikationen för patienter genom att 
minska antal personer i en konversation, eliminera störande ljud samt ge patienterna 
tillräckligt med tid för att hitta rätt ord (Nyström, 2009).  Uppmuntran med hjälp av humor 
framhäver en avkopplande atmosfär och en större öppenhet där sorg och trötthet kan 
glömmas bort mot ett leende. Humorn kan minska gapet mellan sjuksköterskor och 
patienter där kommunikationen blir enklare att utföra om den sker mer avslappnat. 
Sjuksköterskor beskriver att humorn används individuellt och anpassas efter varje situation 
(Sundins et. al., 2002).  

 



 
19 

Omgivningens påverkan på kommunikation  

Patientperspektiv 

Miljön omkring patienter med afasi bör vara lugn. Patienter upplever att vid för mycket 
ljud och rörelse omkring dem kan distrahera och gör att de lätt glömmer ord samt tappar 
fokus. Patienterna känner att miljön inte är anpassat efter dem och på så sätt inte kan vara 
delaktiga som till exempel att prata i telefon. Det är en självklar sak i samhället att alla kan 
prata i telefon men patienter som har afasi har inte den möjligheten (Howe et. al., 2007). 
Väntrummets miljö upplevs som stressig, ljudlig och ger inget privat utrymme. Patienterna 
känner sig uttittade av andra i rummet då de har problem med att få fram vad de vill säga 
eller fråga (Murphys, 2006).   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En litteraturöversikt gjordes då en intervjustudie på patienter med afasi ansågs vara alltför 
tidskrävande att genomföra under den korta period som vårt examensarbetet löper över. 
Från början var studien inriktad på ett sjuksköterskperspektiv men ändrades till att även 
inkludera patientperspektivet. Detta gav en bättre helhet av vad som kännetecknar 
kommunikationen mellan patienter med afasi och sjuksköterskor. Det är svårt att finna nya 
bra kvalitativa studier där patienter med afasi varit delaktiga i.  
 
Från början var litteratursökningen mellan åren 1997 – 2008 som sedan valdes att utökas 
till 1997 – 2009 detta för att inga artiklar från 2009 hittades under bakgrundarbetet. Ett 
problem var att många av de artiklar som upplevdes relevanta behövde beställas från 
Skövdes bibliotek. Det resulterade i väntetider som inte var planerade och fördröjde 
resultatdelen. Många artiklar var tvunga att köpas via skolans bibliotek då dessa ej fanns 
att nå via skolans tidsskrifter. Kontakt togs då med Göteborgs Universitet för att kunna 
hitta relevanta artiklar då de har många fler tidsskrifter. En sekundärsökning gjordes då 
referenser från andra artiklars referenser användes och därefter sökte upp artiklarna på 
olika databaser. Detta kan enligt Friberg (2006) korta ner sökprocessen (a.a.). Artiklarna 
som ingick i resultatet var 14 stycken skrivna på engelska och en på norska. Översättning 
och tolkning av artiklarna har gjorts efter bästa förmåga, trots detta kan inte feltolkningar 
uteslutas.   
 
Artiklarna innehöll både kvalitativa och kvantitativa metoder men den kvalitativa delen har 
enbarts använts till resultatet då upplevelsen av kommunikation ville belysas. Vissa artiklar 
föll bort då de hade anhörigas syn på att vårda patienter med afasi. Artiklar som hittades 
var systematic review men dessa uteslöts från resultatet då dessa blev andrahandskällor. En 
artikel som inkluderats i resultatet och som svarade på syftet innehöll 
dagboksanteckningar, en självbiografi samt djupintervjuer med patienter som har afasi.  
 
Artiklarna delades upp lika mellan författarna efter det att en första tolkningen gjorts. 
Sammansställningen av artiklarna skrevs ut i pappersform och klipptes isär, detta för att 
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lättare hitta likheter och skillnader i texten. Texterna sammanställdes sedan i olika 
områden av kommunikation som utgör vårt resultat. Det var svårt att hitta rubriker på 
områdena som passade till innehållet för de båda perspektiven. Fördelen är att det lätt går 
att jämföra de olika perspektivens uppfattning om kommunikation. De granskade artiklarna 
visade på ett likvärdigt resultat, det kan ses som en fördel att det fanns likheter i artiklarnas 
resultat som gör vårt resultat mer trovärdigt. Det gick också att se vilket område och 
perspektiv det måste forskas mer kring.  
 
Ett studiebesök hos Frölunda data gjordes för att få information om hjälpmedel, bland 
annat Lexia som kan användas för neurologiska skador.  

Resultatdiskussion 
Syfte med denna litteraturöversikt var att belysa kommunikationen mellan patienter med 
afasi och sjuksköterskor ur både ett patientperspektiv och ett  sjuksköterskeperspektiv. De 
område som framställts är: Icke verbal kommunikation, brister vid kommunikation, 
samspel vid kommunikation, stöd vid kommunikation och omgivningens påverkan på 
kommunikation.  
 
Resultatet i denna översikt visar att kommunikationen ska vara ömsesidig men att det inte 
alltid är självklart. För att detta skall fungera måste både patienter och sjuksköterskor 
kunna kommunicera (Finke et. al., 2008). Genom kommunikationen kan sjuksköterskor 
identifiera patienters omvårdnadsbehov som är en förutsättning för att kunna planera och 
genomföra en god omvårdnad tillsammans med patienterna (Sundin et. al., 2000; Sundin 
et. al., 2002; Sundin et. al., 2003; Travelbee, 1971).  Vårt resultat visar på hur viktigt 
kroppsspråket är när en verbal kommunikation inte fungerar tillfredställande. 
Kroppsspråket är ett viktigt och användbart verktyg för sjuksköterskor som underlättar 
kommunikationen mellan parterna. Kroppsspråket inbringar trygghet och är ett enklare sätt 
att kunna förstå, uttrycka sig samt att kunna läsa av andra (Kitzmüller, 2007). Vid icke-
verbal kommunikation ansåg sjuksköterskor att beröring var av störst betydelse. 
Sjuksköterskor uppfattade detta som att få en förståelse, dela känslor samt skapa en 
relation och närhet till patienterna (Gordon et. al., 2009). Hos patienter med afasi framkom 
det dock inget att beröring skapar en närhet. Patienter med afasi kanske inte värdesätter 
beröring på samma sätt som sjuksköterskor för att kunna skapa en dialog eller få en 
förståelse (Sundin et. al., 2000; Sundin et. al., 2002; Sundin et. al., 2003). Det framkom 
också i vårt resultat en risk för att den tysta dialogen skulle kunna innebära att 
sjuksköterskor tar över patienters självbestämmande då sjuksköterskorna uppfattar den 
tysta tystnaden dialogen som att patienterna håller med (Gordon et. al., 2009). Lika viktigt 
för sjuksköterskor och patienter är ögonkontakt, då inga ord behöver yttras för att förstå 
varandra (Sundin et. al., 2000; Sundin et. al., 2002; Sundin et. al., 2003). Hur kan 
kommunikationen brista då alla människor har tillgång till kroppsspråket som är ett 
hjälpmedel. Kan det vara för att sjuksköterskor är obekväma med nära kontakt som kan 
skapas med kroppsspråket och beröringen. Eller kan nationalitet vara en av orsakerna till 
resultatet vi fått fram. Enligt Eide och Eide (1997) använder vår kultur beröring för sällan 
då detta kanske skapar en för nära relation. Kanske skulle resultatet sett annorlunda ut om 
vi valt artiklar från andra nationaliteter till exempel Sydeuropa där nära relationer och 
gester är mer vanligt.  
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Det framkommer i Finke et. al. (2008) att sjuksköterskor saknar kunskap om 
kommunikation (a.a.). Det som är oroväckande är att en engelsk studie av Murphy (2006) 
visar på att sjuksköterskor blir erbjudna utbildning men som de tackar nej till. De menar att 
kunskapen glöms bort om den inte används kontinuerligt. Travelbee (1971) menar att 
sjuksköterskor bör vara medvetna om sina omvårdnadshandlingar och vilja tillämpa nya 
tekninker  och kunskaper (a.a.). Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska 
sjuksköterskan tillämpa kunskaper inom omvårdnad, rehabilitering samt kunna ge 
information som ska vara anpassat efter patientens situation (Socialstyrelsen, 2005). 
Resultatet i vår översikt visar på att sjuksköterskor inte vill ha mer kunskap då de säger att 
kunskapen kommer att användas för sällan och blir bortglömd detta stöds av Finke et. al. 
(2008).  Om sjuksköterskor inte vill ha mer kunskap om kommunikationshjälpmedel följs 
inte de riktilinjerna som finns upprättade för legitimerade sjuksköterskor.  
 
Patienter med afasi har uteslutits i studier på grund av deras kommunikations svårigheter, 
men att det finns möjligheter att forska kring dessa om studien anpassas efter deras 
kommunikativa förmåga (Dalemans et. al., 2009). Rautakoski, Korpijaakko – Huuhka och 
Klippi (2008) håller med ovanstående då deras studie visar på att personer med allvarlig 
afasi kan svara på frågor om rätt hjälpverktyg används. Om text kombineras med hjälp av 
bilder och figurer är det en tillräcklig teknik för att hjälpa människor med afasi till att ingå 
i studier (a.a). Det fanns en frustration hos sjuksköterskor när patienterna inte kom i tid och 
hos patienter att de inte hittade rätt (Murphy (2006). Detta skulle enkelt kunna undvikas  
om sjuksköterskor använder bilder som hjälpmedel och märker dörrar med till exempel 
symboler för toalett. Det finns hjälpmedel som är speciellt utvecklat för personer med afasi 
och det används i en för liten omfattning vilket patienterna med afasi belyser i vårt resultat 
(Rautakoski et. al., 2008). Patienter upplever att de hjälpmedel som finns inte används i 
den utsträckning som de önskar och förståelsen kan då bli sämre (Kitzmüller, 2007).  E. 
Bergek (personlig kommunikation, 13 november, 2009) beskrev olika hjälpmedel för 
personer med kommunikationssvårigheter. Det finns ett program som heter Lexia som är 
anpassat efter personer med afasi och har funnits sedan 1980-talet. Lexia är ett 
kommunikationshjälpmedel och ett träningsverktyg som går att individanpassa. Lexia 
använder sig av bilder och symboler som är språkoberoende så att alla människor kan 
bruka det. Själva programmet är ekonomiskt sätt inte speciellt kostsamt men det är 
utbildning av personal som är dyr.Vi tror att det är utbildnings kostnaden av personalen 
som gör att programmet Lexia inte används. Ett annat hjälpmedel som kan underlätta 
vardagen är en bärbar dator för patienter med afasi och inte kan göra sig förstådda fullt ut 
genom verbal kommunikation (Van de Sandt-Konderman, Wiegers & Hardy, 2005; Van de 
Sandt-Konderman et. al., 2007).  
 
Samspelet mellan parterna underlättas om sjuksköterskor inbjuder till en gemenskap där 
närhet skapas med en så kallad skyddande distans. Sjuksköterskor bör hitta en balansgång 
mellan avstånd och närhet för att inte kränka patienters integritet. Att vara tydlig i 
kommunikationen, inte ställa för svåra frågor samt att inte utsätta patienter för stress var 
viktiga delar som framkom i resultatet ur sjuksköterskors synvinkel. Det framkom i 
resultatet att patienter upplevde en gemenskap om sjuksköterskor har en öppenhet. Detta 
kan öppnås när exempelvis sjuksköterskor tar sig tid i mötet med patienterna samt har 
ögonkontakt, visar intresse och behandlar patienten som en unik individ. Resultatet visade 
också att patienter kunde känna sig utanför pågrund av sina kommunuikationssvårigheter 
vilket kunde leda till försämrad självkänsla. När  patienter upplevde att sjuksköterskor 



22 

saknade kunskap om afasi eller undvek patienter skapade detta  en misstänksamhet hos 
patienterna. Det är detta som Travelbee (1971) menar kan vara en orsak till störningar i 
kommunikationen. Hon menar att sjuksköterskor ska arbeta efter en målinriktad ansats för 
att kunna tillämpa sina kunskaper samt kunna begripa varför sjuksköterskor gör som de 
gör. Kan det bero på att sjuksköterskor undviker patienter med afasi pågrund av att de inte 
har tillräcklig kunskap eller är rädda för att misslyckas med kommunikationen så att 
parterna inte förstår varandra. Ett annat dilemma kan eventuellt vara att sjuksköterskor 
upplever att det krävs mycket tid av dem i mötet med patienter som har afasi. Sahlsten et. 
al. (2007) menar att sjuksköterskor formar deltagandet beroende på vilka kunskaper de har. 
 
Resultatet visade att patienter med afasi saknade stöd vilket bekräftades av Howe et. al. 
(2007) då personer med afasi upplever att de finns för lite stöd och ingenstans att ta vägen 
(a.a.). För att sjuksköterskor skall kunna utföra professionell afasivård behövs det 
tillräckligt med tid för att kunna identifiera vilka omvårdnads behov som patienterna 
önskar och som inte kan uttryckas muntligt (Nyström, 2009). Det framkom att 
sjuksköterskor gärna samtalade med anhöriga istället för patienterna själva, detta gjorde så 
att de kunde känna sig bortglömda av sin omgivning. En del patienter kände att det var bra 
att ha anhöriga med vid besök då de inte alltid kom ihåg vad sjuksköterskorna hade sagt till 
dem eller kunde återberätta. Det fanns vissa problem med att ha med sig anhöriga då 
patienterna ville känna sig självständiga men fann att sjuksköterskorna hellre pratade med 
de anhöriga som var med då det tog för lång tid för patienterna själva att svara (Murphy, 
2006). Detta kan ses som brist på respekt för den enskilda individen genom att prata över 
huvudet på denne. Sjuksköterskan kan ha stor hjälp av en anhörig vid kommunikation med 
patienter med afasi. Men att sjuksköterskan alltid sätter patienten i centrum så att denne 
känner sig delaktig och respekterad i samtalet. Om sjuksköterskor istället använder sig utav 
hjälpmedel som finns för att kommunicera skulle det minska patienters känsla av att vara 
bortglömda, dåliga eller dumma. Det skulle istället lyfta patienters självkänsla, gemenskap 
och få dessa att känna sig delaktiga i sin vård. Barecca och Wilkin (2008) visade på att 
sjuksköterskor  tillbringade för lite tid med patienterna och tog över deras 
självbestämmande. Resultatet som framkom visar på att sjuksköterskan bestämmer och har 
mycket makt. Patienter får inte alltid tid till att uttrycka sig. Rätt stöd kan ge patienter med 
afasi en bättre självkänsla och öka deras motivation för  rehabilitering. Det behövs vidare 
insatser för att öka omvårdnaden i stöd och kompetens för sjuksköterskor så att de kan 
stötta och underlätta för patienter med afasi att integrera med andra så effektivt som 
möjligt (Andersson & Fridlund, 2002). 
 
Vad är det som gör att människor inom sjukvården inte ger patienter med afasi utrymme 
eller vill ta till sig den kunskap som finns? - En faktor som kan orsaka störning i 
kommunikationen enligt Travelbee (1971) är att sjuksköterskor bland annat inte alltid ser 
patienterna där de är eller är oengagerade. Andra faktorer som hindrar eller stör patienters 
förmåga att kommunicera. Det är miljön som kan vara för bullrig eller att kunskapen kring 
afasi saknades hos sjuksköterskor.  Howe et. al. (2007) visade på att miljön runtomkring 
har betydelse, det får inte vara för bullrigt eller mycket rörelse då det kan få patienterna att 
tappa koncentrationen. Patienterna upplevde att det fanns för lite kunskap kring deras 
sjukdom och att det är mycket attityder och fördomar i samhället vilket får dem att känna 
sig utanför. En faktor som fick dem att känna sig mer trygga var att ha anhöriga med och i 
vårt resultat visar det på att anhöriga hade en stödjande roll men samtidigt också att de 
kunde ta över för mycket (a.a.). Patienter  kunde känna en trygghet om samma 
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sjuksköterskor vårdade dem och hade kunskap om deras specifika sjukdom.  Studier i vårt 
resultat förkastade detta genom att patienter med afasi ansåg att sjuksköterskor hade för lite 
kunskap och brist på engagemang (Jones et. al., 2008; Kitzmüller, 2007; Nyström, 2009; 
Sundin et. al., 2002).  

 

KONKLUSION 

Att drabbas av afasi är inte enbart svårt för patienter utan det ställer också stora krav på 
sjuksköterskor. Resultatet av denna litteraturöversikt visade att behovet av vidare forskning 
kring patienters upplevelse behövs då kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter 
med afasi är en viktig faktor för en god omvårdnad. Det är viktigt att rätt stöd ges då det 
främjar patienters välbefinnande och rehabilitering. Sjuksköterskornas ansvar, kompetens, 
attityder samt värderingar bör studeras vidare inom kommunikation. När kunskap fattas hos 
sjuksköterskor om hur de ska kommunicera med patienter som har afasi är det viktigt att de 
inte utesluts från studier. Det kan leda till att denna grupp inte prioriteras och därmed görs det 
inte vidare studier med patienter som har afasi. Men att det går att göra intervjuer med 
patienter som har afasi men med hjälp av rätt hjälpmedel.  De hjälpmedel som finns 
tillgängliga används mestadels av logopeder vilket kan göra det svårt för sjuksköterskor att ta 
del av hur de kan användas. Därför behövs vidare forskning på hjälpmedel för kommunikation 
för patienter med afasi samt hur sjuksköterskor kan använda dessa i omvårdnaden och se det 
som sin arbetsuppgift. 
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for helseforskning 
 
2007 
 
Norge 
 

Hvordan kan 
afasipasienters 
positive erfaringer 
i mote med 
helsepersonell 
påvirke mestring? 

Är att ta fram 
afasi 
patienternas 
positiva 
upplevelser i 
mötet med 
sjukvårdsperson
al och vilken 
betydelse detta 
kan ha för att 
klara av en nya 
hälsosituation. 

Kvalitativ 
metod. 
Djupintervjuer 
med 13 patienter 
som fått afasi. 

Patient 
perspektiv 

Resultatet visade på 
att patienterna vill ha 
personal som ser dem 
som en hel person och 
inte bara sjukdomen. 
De vill att personalen 
ska skaffa mer 
kunskap kring afasi 
och hjälpmedel. 
Personal som har 
inlevelse och 
engagemang ger 
patienten en bättre 
självkänsla och verkar 
positivt då de känner 
att de är 
medbestämmande. 

Legg, L. & Stott, 
D.  
 
Clinical 
Rehabilitation  
 
2007 
 
Skottland 

Volunteer Stroke 
Service (VSS) 
groups for patient 
with 
communication 
difficulties after a 
stroke: a 
qualitative 
analysis of the 
value of groups to 
their users 

Att se vilken 
funktion 
volontär stroke 
service (VSS) 
grupper fyller 
för sina 
medlemmar. 

Fokusgrupper 
valdes ut från 
VSS. Intervjuer 
gjordes sedan 
med en grupp åt 
gången. 

Patient 
perspektiv 

Identifierade åtta 
huvudtema som 
visade vilken 
betydelse 
medlemskapet hade 
för patienten. De 
kände att de 
utvecklades som 
människa och kände 
sig inte annorlunda. 
De fick stöd och hjälp 
av varandra.  
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Murphy, J.  
 
Health 
expectations  
 
2006 
 
England 

Perceptions of 
communication 
between people 
with 
communication 
disability and 
general practice 
staff. 

Syftet med 
studien är att ta 
reda på samrådet 
mellan personer 
med 
kommunikation 
svårigheter och 
sjukvårdsperson
al 

Åtta 
fokusgrupper 
valdes ut. 4 
stycken med 
sjuksköterskor, 
läkare och 
sekreterare och 
4 stycken med 
patienter med 
kommunikation 
svårigheter. Av 
patienterna hade 
12 stycken afasi 
och 6 inlärnings 
svårigheter. 

Patient 
perspektiv 
 

& 
 
Sjuk –
sköterske 
Perspketiv 

Personalen upplevde 
frustration över att 
patienterna inte 
förstod, hittade eller 
kom i tid. Det 
saknades förståelse 
och kunskap. 
Patienterna upplevde 
svårigheter med att 
förstå vad personalen 
ville och behövde ha 
med sig anhöriga. De 
var rädda att glömma 
vad som sagt och inte 
kunna tillgodogöra sig 
informationen. 

Nyström, M.  
 
International 
journal of 
qualitative studies 
on health and well 
– being.  
 
2006 
 
Sverige 

Aphasia an 
existential 
loneliness a study 
on the loss of the 
world of symbols.   

Syftet med 
studien var att 
analysera de 
existentiella 
konsekvenserna 
av afasi och 
kampen för att 
återfår förmågan 
att kommunicera 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjustudie. 4 
stycken kvinnor 
och 5 stycken 
män mellan 45 – 
72 års ålder, 
deltog i studien. 

Patient 
Perspektiv 

Resultatet är uppbyggt 
av 5 teman. 
1) Akutskedet 
2) Kognitiva 
konsekvenser 
3) Känslomässiga 
konsekvenser 
4) Existentiella 
konsekvenser 
5) Strategier för att 
hantera livet utan 
tillgång till adekvat 
verbal kommunikation 

Nyström, M.  
 
Journal of 
Clinical Nursing  
 
2009 
 
Sverige 

Professional 
aphasia care 
trusting the 
patient's 
competence while 
facing existential 
issues 

Var att 
komplettera 
expertkunskap om 
språk terapi 
genom att studera 
fenomenet av 
professionell afasi 
vård ur ett patient 
perspektiv.  
 

8 stycken 
djupintervjuer, 4 
stycken  
uppföljnings 
intervjuer, 2 
stycken 
anteckningar 
från dagböcker, 
2 stycken 
biografier  

Patient 
perspektiv 
 

Väsentliga innebörden 
består av följande 
komponenter. 
1)Förebygga isolering. 
2) Rättframhet.  
3) Tillhandahållande 
av säkerhet. 
4) Igenkännande av 
behov.  
5) Uppmuntra språk 
insatser. 
6) Jämlikhet.  
7) Upprätthålla  
patientens identitet.  
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Nätterlund 
Sjöqvist, B.  
 
Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 
 
 2009 
 
Sverige 

A new life with 
aphasia: everyday 
activities and 
social support 
 

Att belysa 
personer med 
afasis 
upplevelse 
vardagliga 
aktiviteter och 
socialt stöd i det 
dagliga livet. 

Kvalitativ metod 
Intervjuer med 
20 patienter med 
afasi. 

Patient 
Perspektiv 

Resultatet bestod av 
tre teman. 
1) Livssituationen 
idag 
2) Socialt stöd i det 
dagliga livet. 
3) Sociala livet 

Sundin, K., 
Jansson, L. och 
Norberg, A. 
 
Journal 
of clinical nursing 
 
2000 
 
Sverige 

Communicating 
with people with 
stroke and 
aphasia: 
understanding 
through sensation 
with- 
out words 

Att belysa 
fenomenet av att 
kommunicera 
med människor 
som drabbats 
utav stroke och 
afasi 

Kvalitativ metod 
Intervjuer med 
10 
Sjuksköterskor 
 
 

Sjuk –
sköterske 
perspektiv 
 
 

Resultatet bestod av 2 
huvudteman. 
1)Underlätta öppenhet 
2)Vara i ordlös 
Kommunikation 

Sundin, K., 
Jansson, L., & 
Norberg, A.   
 
Qualitative health 
research 
 
2001 
  
Sverige 

The meaning of 
skilled care 
providers’relation
ships with stroke 
and aphasia 
patients. 

 Belysa 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
vårdrelationen 
med patienter 
med afasi och 
stroke. 

Intervjuer på 5 
sjuksköterskor 
som jobbar med 
patienter med 
stroke och afasi. 
Deltagarna var 
mellan 27 – 64 
år och hade 4 – 
12 års erfarenhet 
av patienter med 
afasi. 

Sjuk –
sköterske 
perspektiv 
 
 

Resultatet bestod av 3 
teman. 
1) Känna skörhet 
2) Återställa 
patientens värdighet 
3) Att känna förståelse 

Sundin, K., 
Jansson, L., & 
Norberg, A.   
 
Journal inquiry  
 
2002 
 
Sverige 
 

Understanding 
between care 
providers and 
patients with 
stroke and 
aphasia: a 
phenomenoloqica
l hermeneutric 
inquiry.   

att fokusera på 
kommunikation 
utan störningar 
såsom rutiner, 
stress och 
tidsbrist.  

Kvalitativ metod 
5 stycken 
sjuksköterskor 
med 4-12 års 
erfarenhet med 
stroke och afasi 
patienter 
intervjuades 
samt 3 patienter 
med afasi 

Sjuk –
sköterske 
perspektiv 

Resultatet bestod av 3 
teman. 
1) använder sig av 
felaktig kommunikation 
2) strategisk 
kommunikation 
3) att vara avslappnad  
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Sundin, K. & 
Jansson, L.  
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
 2003 

 
Sverige 
 

‘Understanding 
and being 
understood’ as a 
creative caring 
phenomenon – in 
care of patients 
with stroke and 
aphasia. 

 att belysa 
betydelsen av att 
förstå och bli 
förstådd I vård 
av patienter med 
afasi och stroke. 

Kvalitativ 
metod. 
5 stycken 
sjuksköterskor 
intervjuades. De 
var mellan 27 – 
64 år och hade 
jobbat med 
patienter med 
stroke och afasi 
i 4 – 12 år. 

Sjuk –
sköterske 
perspektiv 
 

 
 

Resultatet bestod av 5 
teman. 
1) Samspel 
2) Tyst dialog 
3) Förstå och 
förmedla med kroppen 
4) Strävan efter 
samarbete 
5) Stödjande attityd 
och tillåtande 
atmosfär. 

Van der Gaag, A., 
Smith, L., Davis, 
S., Moss, B., 
Cornelius, V., 
Laing, S., & 
Mowles, C.    
 
Clinical 
Rehabilitation  
 
2005 
 
England  
 

Therapy and 
support services 
for people with 
long-term stroke 
and aphasia and 
their relatives: a 
six month follow 
up study. 

Att utvärdera 
effekterna av 
deltagande i ett 
afasi terapi 
centrum på 
livskvalitet och 
kommunika-
tions förmåga 
hos personer 
med stroke och 
afasi och deras 
anhöriga. 

En kvalitativ 
metod med 
intervjuer och 
kvantitativ 
metod.  
38 afasi 
patienter. 

Patient 
perspektiv 
 
(Anhörig 
perspektiv 
används 
inte) 

Resultatet visade att 
patienterna upplevde 
en positiv förändring 
efter deltagande i 
centret genom att de 
vågade prata med 
okända människor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Översikt av hjärnan         Bilaga B 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Facktermer         Bilaga C 
 
 
 
 

• Emboli = Tilltäppning av ett blodkärl genom en vandrande blodpropp som kan fastna i  
till exempel lungorna.  

 
• Expressiv afasi/ Motorisk afasi = Svårt att uttrycka sig verbalt men förstår talat och 

skriftligt språk. 
 
• Förmaksflimmer = Störning i hjärtrytmen 
 
• Global afasi = En kombination av expressiv och impressiv afasi. Hela språkcentrum är 

drabbat och har inga språkliga funktioner.  
 
• Hyperlipimidemi = Höga blodfetter 
 
• Hypertoni = Högtblodtryck 
 
• Impressiv afasi/Sensorisk afasi = Försämrad språkförståelse och förstår inte talat 

språk. De kan tala flytande men meningarna blir obegripliga. 
 
• Ischemi = Syrebrist 
 
• Klaffel = Fel på någon av hjärtats klaffar. 
 
• Neglekt = Oförmåga att uppfatta stimuli på ena sidan av kroppens medellinje  
 
• Pares = Försvagning av någon kroppsdel 
 
• Trombos = Blodpropp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Bilaga D 
 

ARBETSFÖRDELNING 
 
 
Sökord 
 
Lämpliga sökord valdes som riktade sig mot syftet som författarna hade valt. 
 
Sökning av artiklar – olika databaser 
 
Sökning i olika databaser gjordes enskilt, vid svåra artiklar lästes dessa gemensamt.  
 
Genomläsning 
 
Författarna delade upp de femton artiklarna sinsemellan, som författarna läste och 
sammanställde var för sig. Därefter diskuterades de sammanställda artiklarna och ett 
resultat framställdes.  
 
Handledning  
 
Efter genomläsning och diskussion sinsemellan författarna skickade vi in det som 
framställts via e-post till vår handledare som fick ge sina kommentarer. Författarna hade 
även handledning vid två tillfällen för att se att de var på rätt väg.  
 
Analys 
 
Författarna läste igenom artiklarna enskilt för att hitta likheter och skillnader som sedan 
skulle sammanställas tillsammans.  
 
 
 
 

 
 
 


