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Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av 

kommunikation med patienter som drabbats av afasi till följd av stroke. Vidare var syftet att beskriva vad det 

kunde finnas för hinder för en god kommunikation dem emellan. Ett ytterligare syfte var att beskriva de 

faktorer som kunde underlätta kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter som har 

afasi till följd av stroke. Metod: Artikelsökning till denna litteraturöversikt gjordes i PubMed, CINAHL, 

Cochrane och Vård i Norden. Artiklarna var publicerade mellan åren 2000-2010 samt skrivna på svenska 

eller engelska. Huvudresultat: En fungerande vårdrelation var en grundförutsättning för att bedriva en god 

omvårdnad. För skapandet av denna vårdrelation behövdes en lugn, stödjande och avslappnande miljö. 

Asymmetri förekom i olika varianter i kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter 

med afasi. Hälso- och sjukvårdspersonal upplevde både negativa och positiva känslor i interaktionen med 

patienten. Slutsats: Att plötsligt förlora sin kommunikationsförmåga genom det verbala språket har påvisats 

vara en tragedi för den drabbade. Det ställde krav på hälso- och sjukvårdspersonalen vars uppgift var att 

bevara patientens autonomi och integritet. För att både hälso- och sjukvårdspersonal samt patienter skulle 

må bra och kunna kommunicera så framkom det att strokeenheter kunde vara betydelsefulla.  

 

Nyckelord: Afasi, Cerebrovaskulär händelse, Kommunikation och Slaganfall. 
Keywords: Aphasia, Cerebrovascular accident, Communication and Stroke. 
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INTRODUKTION 
”Att inte kunna tala är inte detsamma som att inte ha något att säga”  

[Kursivering tillfogad] (Afasiförbundet, 2011). 

 

Att drabbas av stroke är en traumatisk händelse inte bara för en patient utan även för dennes närstående 

(Engström, Nilsson & Willman, 2005). Det anses vara ett svårt problem för hälso- och sjukvårdspersonalen 

att ha förmåga att kommunicera med patienter som hade drabbats av afasi till följd av stroke. 

 

BAKGRUND 
Stroke ansågs vara, efter hjärtinfarkt och cancer, den vanligast förekommande sjukdom som orsakade flest 

dödsfall i Sverige. Stroke bedömdes vara den sjukdom som upptog flest vårdplatser på svenska sjukhus. 

Prevalensen, det vill säga, det antal personer som drabbats av stroke, ökade i takt med att befolkningen blivit 

allt äldre (Ericson & Ericson, 2008; Rundgren & Dehlin, 2004). Ericson och Ericson (2008) redovisade att 

årligen drabbades omkring 30 000 personer i Sverige och att cirka 100 000 personer levde med någon form 

av funktionshinder till följd av stroke. Vidare menade de att dödligheten i stroke minskade på grund av 

snabbare och effektivare omhändertagande i den akuta vårdkedjan.  

 
Vad är stroke? 
Stroke beskrevs som en cerebrovaskulär sjukdom som drabbar hjärnans blodkärl och kan förorsaka ischemi. 

Vidare kunde stroke uppstå antingen på grund av att patienten drabbats av hjärninfarkt, förorsakad av en 

blodpropp eller av en hjärnblödning. Hjärninfarkt ansågs vara den vanligaste förekommande variant av 

stroke och utgjorde 85 procent av dessa. Hjärnskadans omfattning berodde på hur stor syre- och 

glukosbristen blev som uppstod i hjärncellerna (Ropper, Adams, Victor & Brown, 2005). 

 

Riskfaktorer för stroke 
Hypertoni var den största enskilda faktorn för utveckling av stroke. Andra riskfaktorer ansågs vara en hög 

kolesterolhalt, förmaksflimmer, klaffel, inopererad klaffprotes, diabetes, fetma, ateroskleros, låg fysisk 

aktivitet och rökning samt östrogenintag efter menopaus. Ålder var en annan riskfaktor som inte kunde 

påverkas. Personer som behandlas med blodförtunnande läkemedel har en ökad risk att drabbas av 

hjärnblödning (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Symtom på stroke 
De generella symtomen vid genomgången hjärninfarkt ansågs vara yrsel, illamående, förlamning i arm eller 

ben, känselbortfall samt medvetandepåverkan. Graden av förlamning och/eller kraftnedsättning i några eller 

någon extremitet samt bortfallssymtom kunde variera. Det berodde på vilka kärl i hjärnan som drabbats och 
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hur infarkten bredde ut sig. Vid skada i vänster hjärnhalva visade sig symtomen på höger kroppshalva och 

tvärtom vid skada i höger hjärnhalva. Afasi det vill säga oförmåga att tala och/eller förstå uppträder när 

vänster hjärnhalva skadas hos både höger- och vänsterhänta personer, medan perceptionsproblem följer den 

drabbades dominanta hjärnhemisfär (Wergeland, Ryen & Olsen, 2002). 

 

Afasi   
Begreppet afasi har sitt ursprung från grekiskans phasis och betyder tal (Lindskog, 1997). Lohne, 

Raknestangen och Mastad (2002) beskrev afasi som en vanlig förekommande komplikation vid stroke. Det 

innebar en talstörning där den drabbades förmåga att uttrycka sig i ord och/eller förmåga att förstå talat och 

skrivet språk hade uppstått. Mukherjee, Levin och Heller (2006) hävdade att afasi även kunde uppstå till 

följd av Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, subarachniodala blödningar och tumörer samt andra 

traumatiska hjärnskador. Personer som drabbats av afasi kunde riskera att bli socialt isolerade på grund av 

kommunikationssvårigheter, vilket försvårade mellanmänskliga relationer och dagliga aktiviteter. Ropper et 

al. (2005) förklarade att afasi orsakades av en skada i språkcentrum som oftast finns i den vänstra delen av 

den dominanta hemisfären i hjärnan. Afasi kunde delas in motorisk och sensorisk afasi eller en kombination 

av dessa som kallas global afasi.  

 

Motorisk afasi (Brocas afasi) känd även som expressiv afasi innebar att patienten förstod språket men hade 

svårt att tala och uttrycka sig. Vid sensorisk afasi (Wernickes afasi) det vill säga impressiv afasi drabbades 

patienten av en bristande språkförståelse. Att drabbas av impressiv afasi innebar att patienten kunde prata 

flytande men det som sades var innehållslöst. Detta medförde svårigheter för patienten att göra sig förstådd 

och även att förstå. Att drabbas av global afasi innebar att det skett stora skador i språkcentrum hos patienten 

vilket medförde stora språksvårigheter (Ropper et al. 2005). 

 

Sjuksköterskans kompetensområde 
Socialstyrelsen (2005) redogjorde i sin kompetensbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan dennes 

ansvarsområden. Sjuksköterskan skulle bland annat ta tillvara det friska hos patienten och kunna 

kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Genom dialog med patienten skulle 

sjuksköterskan ge stöd och vägledning för att möjliggöra delaktighet i vård och behandling samt försäkra sig 

om att patienten förstod given information. Dessutom skulle sjuksköterskan kunna identifiera patienter som 

inte själva kunde uttrycka informationsbehov. 

 

Omvårdnad vid stroke 
Engström et al. (2005) hävdade att hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift var att erbjuda den omvårdnad 

som krävdes för att åstadkomma en tidig rehabilitering hos den strokedrabbade patienten. Denna omvårdnad 

syftade till att observera och förebygga riskfaktorer som kunde leda till komplikationer efter insjuknandet. 
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Rejnö och von Post (2007) beskrev vikten av att patienter fick vårdas på en strokeenhet där utbildad och 

kunnig personal kunde bemöta patienterna som unika personer. Detta bekräftade Langhorne et al. (2010) 

som redogjorde för en minskad dödlighet och tidigare utskrivning till hemmet efter behandling på en 

strokeenhet. Den strokedrabbade hade även möjlighet att träffa andra med samma problem och byta 

erfarenheter sinsemellan (Rejnö & von Post, 2007). Strokedrabbade vårdades och rehabiliterades första tiden 

efter insjuknandet oftast på en strokeenhet som var ämnad enbart för strokedrabbade. Personalen som 

arbetade på strokeenheten bildade ett så kallat stroketeam som var kunniga om strokevård. I ett stroketeam 

ingick sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare samt vid behov kontakt med 

logoped, dietist, kurator och psykolog samt psykiater. Vården på dessa enheter har av Socialstyrelsen (2009) 

fått den högsta evidensstyrkan. Logopedbedömning lämpade sig bra till patienter vars språkfunktion blivit 

nedsatt (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Engström et al. (2005) menade att samtliga omvårdnadsåtgärder ska vara individuellt anpassade och 

målinriktade. Vidare skulle syftet med dessa omvårdnadsåtgärder vara att lindra smärta, lidande och ångest 

samt främja läkning (Wergeland et al., 2002). Kehaya et al. (1997) redogjorde att strokepatienter med afasi 

fick mindre mängder smärtstillande läkemedel jämfört med strokepatienter utan afasi på grund av att de 

afasidrabbade hade en oförmåga att uttrycka sina behov. Vidare framgick i studien att vårdtiden för 

patienterna med afasi var längre i förhållande till de patienter som drabbats av stroke utan afasi. Kehaya et 

al. (1997) tolkade den längre vårdtiden som att patienterna med afasi hade en komplicerad sjukdomsbild. 

 

Kommunikation 

Begreppet kommunikation hade sitt ursprung i det latinska språket där begreppet communicare betydde 

”göra gemensamt” (Svenska akademien Lexikaliska institutet, 2009, s. 1561). Eide och Eide (1996) 

redogjorde för olika sätt att kommunicera som till exempel verbal och icke-verbal kommunikation. Den 

verbala kommunikationen innebar att uttrycka sig med ord genom tal och skrift och den icke verbala 

kommunikationen innebar att kommunicera utan ord.  

 

Wergeland et al. (2002) ansåg att kommunikation mellan patient och vårdgivaren var en viktig faktor för att 

möjliggöra och erbjuda adekvat vård. Patienter, som drabbades av afasi på grund av genomgången stroke, 

upplevde känslan av nedstämdhet och frustration på grund av deras oförmåga att uttrycka sig eftersom 

talförmågan var begränsad.  
 

Vårdrelation och vårdgemenskap 
Engström et al. (2005) menade att skapandet av en god vårdrelation var grunden till all omvårdnad. 

Vårdrelationen beskrevs av Wiklund (2003) vara det mellanmänskliga samspelet som kunde uppstå mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Vidare beskrev Wiklund (2003) vårdrelationen som caritativ 
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eftersom den karakteriserades av ett lekande, lärande och ansande och ingav tro, hopp och kärlek och ur 

detta kunde en vårdgemenskap uppstå. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 

poängterade att vårdrelationen inte fick övergå i en vänskapsrelation. Vårdrelationen ansågs vara ett 

ömsesidigt utbyte mellan parterna, men framhävde att hälso- och sjukvårdspersonalen hade ett övertag över 

patienten på grund av sin professionella kunskap vilket bidrog till att vårdrelationen var asymmetrisk 

(Wiklund, 2003; Dahlberg et al., 2003). Wiklund (2003) menade att vårdgivaren hade en makt som 

relaterades till yrkets profession. Makten kunde användas i både positiv och negativ riktning. Den positiva 

riktningen kunde möjliggöra för patienten att växa och tillvarata dennes resurser. Den negativa riktningen 

uppstod om vårdaren var styrande, manipulerande eller överbeskyddande vilket kunde leda till ett oetiskt 

handlande (Wiklund, 2003). Omvårdnaden kunde försvåras eftersom relationen mellan patient och 

vårdgivare komplicerades och att patienten kunde ha svårt att förstå instruktioner (Engström et al., 2005).  

 

Problemformulering 

En god kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal samt patient ansågs vara nödvändig för att 

tillvarata patientens omvårdnadsbehov och bevara dennes integritet (Engström et al., 2005). I Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) stadgas i 2 § att all vård ska vila på respekt för patientens integritet 

och självbestämmande. Vidare är Hälso- och sjukvårdspersonalen enligt lagen ålagda att tillvarata patientens 

rättigheter att få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd. Det finns ett behov av att hälso- 

och sjukvårdspersonal ska kunna kommunicera med patienter som drabbats av afasi till följd av stroke. 

Jones, O´Neill, Waterman och Webb (1997) redogjorde för att hälso- och sjukvårdpersonalen upplevde att 

det fanns svårigheter att nå fram till patienter som drabbats av afasi. Det är en anledning till att det var 

viktigt att studera forskningen omkring kommunikation vid afasi i samband med stroke vilket var motivet 

till denna litteraturöversikt. 
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Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av 

kommunikation med patienter som drabbats afasi till följd av stroke. Vidare var syftet att beskriva vad det 

kunde finnas för hinder för en god kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter med 

afasi till följd av stroke. Ett ytterligare syfte var att beskriva de faktorer som kunde underlätta 

kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter som har afasi till följd av stroke. 

 

Frågeställningar 

• Hur upplevde hälso- och sjukvårdspersonal kommunikationen med patienter med afasi till följd av 

stroke?  

• Vilka hinder fanns vid kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter med afasi 

till följd av stroke? 

• Vilka faktorer kunde underlätta en god kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 

patienter som har afasi till följd av stroke? 

 

Definition av centrala begrepp 
Afasi innefattade även begreppet dysfasi det vill säga talsvårigheter till följd av stroke (egen definition) 

Hinder definierades som problem som kunde uppstå vid samtal mellan en patient med afasi till följd av 

stroke och hälso- och sjukvårdspersonal (egen definition). 

Hälso- och sjukvårdspersonal avsågs i denna studie som sjuksköterskor och undersköterskor (egen 

definition). 

Närstående innefattade släkt och vänner samt för patienten viktiga personer (egen definition). 

Patient definieras som en person som lider av eller behandlas för sjukdom (Lindskog, 1997 s. 415). 
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METOD 
Design 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt. 

 

Urval av litteratur 
Sökstrategi 
Artikelsökning genomfördes via Högskolan Dalarnas biblioteks databaser the Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature, (CINAHL), PubMed, Vård i Norden och Cochrane Library. Sökord som 

användes var stroke, cerebrovascular accident, aphasia och communication tillsammans med den Booleska 

sökoperatoren AND (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Sökningarna omfattade både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Tabell 1 nedan åskådliggör de olika sökstrategierna för databaserna.  

 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för de vetenskapliga artiklarna som låg till grund för resultatet i denna litteraturöversikt 

var att de var publicerade mellan åren 2000-2011 och de fanns tillgängliga i fri fulltext samt var skrivna på 

svenska eller engelska. Vidare skulle artiklarna ha hög eller medelhög kvalitet enligt granskningsmallarna 

(Bilaga 1 och 2) som var Högskolan Dalarnas modifierade versioner av Willman et al. (2006) samt Forsberg 

och Wengström (2008).  

 

Exklusionskriterier 
Vetenskapliga artiklar som inte fanns i fri fulltext exkluderades. Likaså artiklar som handlade om afasi 

orsakat av någon annan sjukdom än stroke. Vidare ingick i exklusionskriterierna litteraturöversikter, 

vetenskapliga artiklar som publicerades före år 2000 samt vetenskapliga artiklar som publicerades på annat 

språk än svenska och engelska. Ytterligare exklusionskriterier var att de artiklar som bedömdes inneha låg 

kvalitet exkluderades från föreliggande litteraturöversikt.  
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Tabell 1 Urval av artiklar i databaser 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 
Lästa 
abstrakt 

Urval 2  
Lästa 
artiklar 

Urval 3  
Använda  
artiklar 

110114 Cinahl Stroke  
AND Aphasia  
AND Communication 

5237 
205 
77 

 
 
21 

 
 
14 

 
 
6 

110114 Cochrane 
Library 

Stroke  
AND Aphasia  
AND Communication 

282 
2 
2 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

110114 PubMed 

 

Cerebrovascular 
accident  
AND Aphasia  
AND Communication 

39287 
 
393 
96 
 

 
 
 
20 

 
 
 
7 

 
 
 
6 
 
 

110324 PubMed Stroke  
AND Dysphasia 
AND Communication 

19188 
215 
93 

 
 
11 

 
 
3 

 
 
0 

110326 Vård i Norden Stroke  
AND Afasi 
 

48 
8 

1 
0 

1 0 

                        
 
                                      Summa:                                     

 
 
276 

 
 
    55 

 
 
  25 

 
 
 12 

 

 
Tillvägagångssätt 
De vetenskapliga artiklarna söktes gemensamt med hjälp av sökord i olika kombinationer som var relevanta 

för litteraturöversikten (Tabell 1). I valet av de vetenskapliga artiklarna utgick selektionen i första hand från 

artikelns titel, om den var intressant för ämnet lästes abstractet gemensamt. Om innehållet i abstractet 

stämde överens med litteraturöversiktens syfte och frågeställning och var relevant lästes vald artikel i sin 

helhet var för sig. Artiklarnas innehåll, granskningsbedömning och resultat diskuterades gemensamt för att 

avslutningsvis avgöra om valda artiklar kunde användas i denna litteraturöversikt. 

 
Analys 
Kvalitetsgranskning av valda artiklar gjordes med hjälp av granskningsmallar som var Högskolan Dalarnas 

modifierade versioner av Willman et al. (2006) och Forsberg och Wengström (2008) (Bilaga 1 & 2). Den 

kvalitativa granskningsmallen (Bilaga 1) bestod av 25 frågor vilka besvarades med Ja eller Nej svar. Ja 

svaret gav en poäng och Nej frågorna noll poäng. Det totala antalet poäng som kunde erhållas var 25 poäng. 

Den kvantitativa granskningsmallen (Bilaga 2) bestod av 29 Ja och Nej frågor, där Ja frågorna gav en poäng 

medan Nej inte erhöll några poäng. Det totala antalet poäng som kunde erhållas för de kvantitativa artiklarna 
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var 29 poäng. Artiklarnas kvalitet bedömdes gemensamt och efter poängsättning avgjordes om de valda 

artiklarna erhöll hög, medel eller låg kvalitet. 

  

Granskningsmallen för artiklar med kvalitativ ansats (Bilaga 1) bedömdes de artiklar med 25-20 poäng 

inneha hög kvalitet. Medelhög kvalitet motsvarade 19-15 poäng och låg kvalitet hade artiklar med 14 eller 

lägre poäng. I granskningsmallen för artiklar med kvantitativ ansats (Bilaga 2) räknades de artiklar med 29-

23 poäng som hög kvalitet. Medelhög kvalitet motsvarade 22-15 poäng och låg kvalitet fick artiklar med 14-

0 poäng (Willman et al., 2006; Forsberg & Wengström, 2008). 

 

I Tabell 2 nedan redovisas poängsättning och resultat av kvalitetsgranskning. 

 
Tabell 2 Poängsättning och resultat av kvalitetsgranskning 
Kvalitet  Kvalitativ Kvantitativ Antal kvalitativa Antal kvantitativa 
Hög 
 

25-20 poäng 29-23 poäng 5 + 1 * 2 

Medel 
 

19-15 poäng 22-15 poäng 3 + 1 * 2 

Låg 14-0 poäng 14-0 poäng 0 0 

(* manuell sökning) 

 

Textanalys 

De vetenskapliga artiklarna lästes av författarna var för sig. Under läsningens gång markerade författarna de 

resultat som de ansåg svarade på litteraturöversiktens frågeställningar och syfte. Därefter diskuterade 

författarna artiklarnas innehåll och resultat gemensamt för att samstämmighet skulle uppnås. Artiklarna 

redovisades i Tabell 3. Vidare sammanställdes resultaten i textform som svarade på frågeställningarna. 

Varefter dessa svar blev till teman och subteman under respektive frågeställning (Polit & Beck, 2008). 

 

Forskningsetiska aspekter 
Till en litteraturöversikt krävdes inget forskningsetiskt tillstånd av Högskolan Dalarnas Forskningsetiska 

nämnd. Intentionen var att vara objektiva i förhållningssättet och att redovisa resultatet i samma anda 

(Forsberg & Wengström, 2003).  
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RESULTAT 
Resultatet till denna litteraturöversikt redovisas nedan och i Tabell 3. Sammanlagt 14 vetenskapliga artiklar 

ingick i resultatet. I frågeställning ett framkom två teman, dessa var: Positiva och negativa känslor samt 

förlust av oberoende hos patienten. I frågeställning två påvisades fyra teman, vilka var: Asymmetri i 

kommunikation – obalans i samtal, att tala för patienten som drabbats av afasi, tidsbrist och brist på 

motivation. Den tredje och sista frågeställningen besvarades med fem teman, dessa var: Skapandet av en 

vårdrelation, kommunikation genom användning av humor, kommunicera med beröring, kroppsspråk- den 

tysta dialogen och kommunicera med hjälpmedel. Det sistnämnda temat omfattade även fyra subteman: 

Kommunicera med skriftligt och talat språk, kommunicera med hjälp av musik, använda Visual Analoge 

Scale för att kommunicera sin smärta och kommunicera med tekniskt kroppsspråk. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelse av kommunikationen  
 
Positiva och negativa känslor 
Att förmedla känslor genom sinnen, ansågs vara ett fenomen som inte kunde förklaras av informanterna där 

sjuksköterskan guidades genom patientens känslor (Sundin, Jansson & Norberg, 2000).  På så sätt kunde 

sjuksköterskan veta hur hon skulle agera. Sjuksköterskans upplevelse av misslyckandet med att nå sina 

ambitioner i omvårdnaden kändes som en besvikelse och missnöje. Däremot när sjuksköterskan kände att 

hon uppfyllde patientens önskemål fick hon en känsla av tillfredsställelse. När hälso- och sjukvårdspersonal 

inte fann någon reaktion i ögonen hos patienten som

 

 inte kunde förmedla annat än tomma ögonuttryck 

upplevde hälso- och sjukvårdspersonalen att kommunikationen var nästan omöjlig (Sundin et al., 2000).  

I en annan studie som Sundin, Jansson och Norberg (2002) genomförde framkom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevde att det var viktigt med en tillåtande och accepterande attityd hos både 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvårdspersonalen menade att det var av betydelse 

att låta negativa känslor komma fram hos sig själva och patienten. Genom att båda kunde tillåta sig bli 

frustrerade i svåra situationer kunde hälso- och sjukvårdspersonalen ta ett steg tillbaka och stanna upp. 

Därefter kunde personalen möta patienten igen och stå kvar när patienten blev arg utan att själva bli sårade. 

V

 

id intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal framkom att de upplevde att patienten kunde känna sig 

bitter, dum och sättas under stress om inte hälso- och sjukvårdspersonalen hittade en jämvikt mellan stora 

och små krav i kommunikationen. Detta beskrevs som att balansera på en knivsegg. 

Förlust av oberoende hos patienten 
Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde att patienterna med afasi var sköra och rädda för att bli övergivna 

(Sundin, Jansson & Norberg, 2001). Därmed kände sig hälso- och sjukvårdspersonalen skyldiga att erbjuda 

den bästa möjliga vården, där en nöjd patient kändes som en belöning. Trots att hälso- och 
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sjukvårdspersonalen ville vara uppmärksamma och engagerade i vården av denna patientgrupp blev de ofta 

störda av praktiska och brådskande ärenden på avdelningen. Det skapade en känsla av att inte ha utfört sitt 

arbete på ett tillfredsställande sätt. När hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde att de lyckades med arbetet 

kände de sig nöjda med att ha kompenserat för patientens förluster orsakad av stroke och därtill kände de att 

de respekterat det unika hos varje patient. Vidare såg hälso- och sjukvårdspersonalen patienternas förlust av 

oberoende som ett lidande. Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde förlusten som något svårt innan 

patienten själv börjat acceptera sin nya situation. Hälso- och sjukvårdspersonalen var av den uppfattningen 

att de kunde lindra patienternas lidande genom att vara nära och ge tröst och uppmärksamhet. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen behandlade patienterna som de själva ville bli behandlade och därmed respekterades 

deras värdighet. 

 

 
Hinder i kommunikationen  

Asymmetri i kommunikation - obalans i samtal 
Knight, Worrall och Rose (2006) påvisade att för hälsoinformationen till strokepatienter fanns för lite tid och 

särskilt till strokepatienter som drabbats av afasi. Hälsoinformation definierades som ett kommunikativt 

utbyte där patienterna fick fakta eller förklaringar av hälso- och sjukvårdspersonalen som bidrog till deras 

kunskap om sitt hälsotillstånd. Resultatet påvisade en variation i kvalitén av den givna hälsoinformationen 

som lämnades till strokepatienterna. Hur ofta hälsoinformation lämnades till strokepatienterna berodde på 

hur aktiva patienterna själva var att erhålla hälsoinformation, hur hälso- och sjukvårdspersonalen agerade i 

sitt bemötande och om tidsutrymme fanns för ändamålet. Dessutom framkom att frekvensen och kvalitén på 

den erhållna hälsoinformationen påverkades av olika hinder som fanns att överbrygga, exempelvis brister i 

kommunikation. Ett mönster var att patienter med afasi endast fick hälsoinformation när någon närstående 

var närvarande. Vidare framkom det i Knight et als. studie (2006) att patienter med afasi till följd av stroke 

erhöll mindre information jämfört med strokepatienter utan afasi.  

 

Gordon, Ellis-Hill och Ashburn (2008) utforskade hur hälso- och vårdpersonal och patienter med afasi 

kommunicerade med varandra på en strokeenhet. Ingen av de patienter som drabbats av afasi tog initiativet 

att påbörja ett samtal med hälso- och sjukvårdspersonalen. Vidare framkom det att 20 av 24 samtal som 

observerades mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal initierades av personalen. Innehållet i 

samtalen var mest uppgiftsrelaterade, till exempel när sjuksköterskan delade ut medicin. Resultatet visade att 

en asymmetri, det vill säga en obalans, 

 

i kommunikationen fanns mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal där personalen styrde samtalet och ställde frågor som ledde till ja och nej svar. Samtalen i 

studien var varken terapeutiska eller individanpassade. 



 

 11 
 

 

Patienters upplevelser av att samtala med okända människor kunde leda till en känsla av osäkerhet och ett 

hinder i samtal. Det framkom att det fanns ett antal omvårdnadsbehov som poängterades vara viktiga för 

sjuksköterskor i deras omvårdnad av patienter med afasi till följd av stroke. Dessa var att stödja patientens 

självkänsla genom att ge dem möjlighet att samspela med andra i olika miljöer. Vid möten med okända 

personer i grupp framkom det att patienter med afasi hade svårt att följa med i samtal och samspelet 

upplevdes som hämmande. Vidare framkom det att det var viktigt att klargöra för den okände personen att 

patienterna inte kunde prata så bra (Andersson & Fridlund, 2002). 

Att tala för patienten som drabbats av afasi 

 

Croteau, Vychytil, Larfeuil och Le Dorze (2004) jämförde sex par, där den ena av parterna i paret drabbats 

av afasi till följd av stroke. Syftet var att urskilja ett beteende där den friska partnern talade för sin partner 

med afasi samt mäta frekvensen av detta beteende före och efter att de hade drabbats av afasi. Det visade sig 

att samtliga makar utan afasi använde sig av beteendet "Tala för". Dock fanns det en stor variation i 

frekvensen, som beteendet användes, mellan paren. Ett antal patienter med afasi tappade viljan att prata 

eftersom makan/maken avbröt dem och pratade för dem istället. Främst framgick detta där beteendet funnits 

innan patienten drabbats av afasi. 

Tidsbrist och stress 

 

Sundin et al. (2000) redovisade att hälso- och sjukvårdspersonal skulle ge patienten tillräckligt med tid, 

uppmärksamhet samt skapa en atmosfär av lugn och ro för att patienterna skulle vilja kommunicera. Vidare 

framkom det att det var viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen var lugna och inte irriterade eller 

stressade. Sundin et al. (2002) redovisade att hälso- och sjukvårdspersonal ansåg att stress hämmade 

förståelsen hos patienterna. Sundin och Jansson (2003) hävdade att stunder av tystnad gav patienten tid att 

koncentrera sig utan avbrott. Detta speglades vid morgontoalett där förmågan för patienten att göra två saker 

samtidigt blev ett störande moment.  

Ibland kunde både patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen känna brist på intresse att samtala eftersom 

motivation och lyhördhet saknades. Detta bidrog till att det uppstod känslor av utanförskap och gemenskap 

hos hälso- och sjukvårdspersonalen samt de patienter som hade afasi till följd av stroke (Sundin et al., 2002). 

Brist på motivation 
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Faktorer som kunde underlätta kommunikationen  
 

Skapandet av en vårdrelation 
 En miljö där hälso- och sjukvårdspersonal kände sig säkra i sitt egna stroketeam och med sina 

arbetsuppgifter underlättade kommunikationen mellan dem och patienterna (Sundin et al., 2000). Patienter 

som drabbats av afasi till följd av stroke upplevde en känsla där det fanns möjlighet att våga kommunicera 

med hälso- och sjukvårdspersonal när dessa var kända för dem (Andersson & Fridlund, 2002). Sundin och 

Jansson (2003) belyste betydelsen av att förstå och bli förstådd i vården av patienter med afasi. Vid 

intervjuerna som genomfördes framgick att hälso- och sjukvårdspersonal strävade efter att skapa en miljö 

som var avslappnande, stödjande och hemlik. Detta gjordes genom att småprata med patienten som kanske 

inte ville eller vågade kommunicera. Sjuksköterskan samtalade med patienten på ett avslappnande sätt och 

ställde frågor som hon själv svarade på. Dock lyssnade hon noggrant om patienten försökte prata och var då 

tyst så att patienten skulle få tid att uttrycka sig. Sundin et al. (2000) redogjorde för att möta patienten på 

halva vägen var av betydelse för att uppnå en förståelse mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. För 

att skapa tillit hos en patient framkom att kärlek och värdighet var viktiga faktorer. Vidare var det viktigt att 

se varje patient som den unika människa hon var, att hon var likvärdig och värdefull. Förståelsen mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och patienter med afasi underlättades av gemenskap och närhet (Sundin et al., 

2000). Sundin och Jansson (2003) redovisade att det inte fanns några krav att hälso- och sjukvårdpersonalen

 

 

eller patienterna skulle förstå varandra omedelbart. De tilläts kunna misslyckas utan att uppleva situationen 

som ett bakslag. Vidare ansågs det vara viktigt att sträva efter samarbete och att de vågade försöka 

kommunicera igen.  

Sundin et al. (2001) beskrev att ett avslappnat förhållande uppstod med hjälp av humorn. Detta hjälpte 

patienterna att uttrycka sina behov och önskningar. Det framkom även att när hälso- och 

sjukvårdspersonalen kunde visa sin egen sårbarhet och skämta om den hjälpte det patienten att slappna av 

och lättare skapa en relation med dem. Sundin et al. (2002) skildrade att hälso- och sjukvårdspersonalen 

uppmuntrade patienten med hjälp av humor vilket gjorde att patienten kände sig avslappnad och skapade en 

öppenhet mellan dem och hälso- och sjukvårdpersonalen. Vidare beskrevs det att humor minskade gapet 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten där sorg samt trötthet kunde vändas till ett leende.  

Användning av humor 

 

Beröring  
Att vara i en ordlös kommunikation innebar att förmedla känslor med hjälp av kroppen (Sundin et al., 2000). 

Fysisk kontakt var viktig där hälso- och sjukvårdpersonalen höll patientens hand eller smekte dennes kind. 

Detta bekräftades i en senare studie av Sundin och Jansson (2003) där de menade att hälso- och 

sjukvårdspersonal som kommunicerade bra patienter med afasi använde sig av denna strategi. Dessa små 
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ömhetsbetygelser skapade ett klimat som bidrog till att patienten kände sig bekväm, lugn och säker samt 

värdefull.  

 

Kroppsspråk- den tysta dialogen 
Kommunikation genom att använda sig av mim, röstläge och tonfall var användbara verktyg som beskrevs 

av Sundin et al. (2002). I Sundin och Janssons (2003) studie framkom att kommunikation inte ansågs vara 

teknisk eller strategisk utan istället delade hälso- och sjukvårdspersonalen patientens upplevelser genom en 

tyst dialog. I den tysta dialogen ingick att vårdaren delade patientens känslor och därmed förstod patientens 

budskap. Vidare beskrevs detta som att vara närvarande och inte enbart vara där. Hälso- och 

sjukvårdspersonal läste av patientens kroppsspråk, visade dem deras egen tolkning och förståelse samt 

förstärkte det med det egna kroppsspråket. Särskilt viktigt ansågs det vara att i detta sammanhang ge akt på 

ögonuttrycken. Hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att styrka, volym och tonläge på rösten samt 

kroppsspråket var mer betydelsefullt än ord. Dessutom visades patienterna respekt om hälso- och 

sjukvårdspersonalen befann sig på samma höjdnivå som denne vid kommunikation.  

 

Sundin et al. (2002) 

menade att när kommunikation skedde med en patient som hade afasi var det viktigt att tala tydligt, sitta 

ansikte mot ansikte med denna och endast ställa en fråga i taget. Samtidigt observerades patientens blick för 

att leta efter reaktioner och patienten gavs tid att tänka. 

Kommunicera med skriftligt och talat språk 

Kommunicera med hjälpmedel  

Berhns, Wengelin, Broberg och Hartelius (2009) redogjorde för hur en personlig berättelse, framställd av 

varje patient som ingick i en grupp med åtta patienter med afasi, skiljde sig mellan skrivet och talat språk. 

Dessa berättelser jämfördes med en kontrollgrupp bestående av tio studenter utan stroke. Resultatet visade 

att det fanns behov av skrivträning i rehabiliteringen efter stroke för att öka möjligheten för patienter med 

afasi att delta i kommunikation i det dagliga livet. Åtta deltagare med afasi både skrev och berättade 

muntligt om en händelse de varit med om som gick under temat ”jag har aldrig varit så rädd” och detta 

jämfördes med kontrollgruppen. Resultatet visade vidare att båda grupperna hade använt flera ord i den 

verbala berättelsen. Det var lättare att förstå det skrivna språket än det talade hos patienter med afasi. Hos 

kontrollgruppen visade det sig att patienterna med afasi hade lättare att förstå den verbala berättelsen än den 

skriftliga. 

 

Informationsmaterial till strokedrabbade med afasi borde göras mer lättförstådda genom att använda större 

text och lämna mera tomma utrymmen på sidan av texten. Vidare framkom det att informationsmaterialet 

borde skräddarsys för målgruppen. Detta krävde att vårdpersonalen behövde försäkra sig om att målgruppen 

fick den information som var relevant och att den delgavs i ett format anpassat för dem (Eames, McKenna, 

Worrall & Read, 2003).  
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Fridriksson et al. (2009) undersökte nyttan av att titta på en bild på en dataskärm samtidigt som patienterna 

fick höra ordet och se munnen på den som talade. Detta försök jämfördes med att patienterna enbart fick 

lyssna till ordet och se på en bild. Det visade sig att patienter med afasi kunde, genom att se munnen på den 

som talade, förbättra förmågan att uppfatta bilder och ord. 

Kommunicera med musik 

 

Kim och Tomaio (2008) beskrev i sin studie hur välbekanta låtar kunde bidra till skapandet av en rolig och 

engagerande miljö. Dessa sånger var även användbara vid bedömning av patientens talfunktioner gällande 

andning, artikulation och förmåga att finna ord. De påvisade att sång förbättrade sångflödet och rytmen hos 

patienter med nedsatt talrytm på grund av afasi orsakad av stroke. En patient som inte kunde uttrycka en 

bestämd mening i tal kunde däremot sjunga samma mening med flertalet av orden. 

Korner-Bitensky et al. (2005) menade att patienter med afasi kunde ha svårt att tala om att de hade smärta. 

Syftet i deras studie var därför att påvisa om patienter med afasi kände smärta genom att de kunde uppvisa 

skillnader i temperatur (28-44 grader Celsius) med hjälp av Visual Analoge Scale (VAS-skala). Resultatet 

visade att VAS-skalan kunde vara användbar vid påvisande av smärta hos patienter med afasi. 

Använda Visual Analoge Scale för att kommunicera sin smärta 

 

Kommunicera med tekniskt kroppsspråk 

Uruma et al. (2007) utvecklade en metod för att kunna kommunicera med en patient som hade en minimal 

motorisk funktion och stora talsvårigheter. Det visade sig att patienten kunde förmedla ett ja- eller nej svar 

genom en rörelse av höger arm. Resultatet visade att patienten förstod metoden kallad Double-Checked 

Agreed System of Interpretation (DC- ASI) och dennes kognitiva funktion var därmed tillräcklig för enkel 

konversation.
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Tabell 3 Sammanfattning av artiklar som ligger till grund för studiens resultat 
Författare Land       

År 
Titel Design Metod Syfte Deltagare 

Bortfall 
Kvalité Resultat 

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

Sverige 
2000 

Communicating 
with people with 
stroke and aphasia: 
understanding 
trough sensation 
without words 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
ansats 

Syftet med denna studie 
var att belysa betydelsen 
av att kommunicera med 
människor med stroke och 
afasi som det framkommit 
via berättelser av 
vårdgivare som är särskilt 
framgångsrika med att 
kommunicera med stroke 
och afasi patienter. 

n = 10 
(5 kvinnliga 
undersköterskor 
5 kvinnliga 
sjuksköterskor) 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Hög 
20/25 p 

Resultatet visade två 
huvudteman: att underlätta 
öppenhet och att vara i ordlös 
kommunikation 
 

Sundin,K. 
Jansson, L.        

Sverige 
2003 

Understanding and 
being understood 
as a creative caring 
phenomenon - in 
care of patients with 
stroke and aphasia 

Kvalitativ 
Fenomenologiska 
hermeneutisk 
metod 

Syftet med denna studie 
var att belysa betydelsen 
av att förstå och bli 
förstådd i vården med 
patienter med afasi efter 
stroke 

n = 11     
(5 ssk, 3 usk 
och 3 patienter 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Hög 
22/25 p 

Resultatet i denna studie var 
att en avslappnad och 
stödjande miljö underlättar 
både för patient och vårdare. 
Kommunikationen är inte 
teknisk eller strategisk utan 
istället delar vårdaren 
patientens upplevelser genom 
en tyst dialog. I den tysta 
dialogen ingår att vårdaren 
delar patientens känslor och 
därmed förstår patientens 
budskap. 

Eames, S.     
McKenna, K. 
Worrall, L.        
Read, S. 

Australien 
2003 

The suitability of 
written education 
for stroke survivors 
and their carers 

Kvalitativ Syftet med denna studie 
var att bestämma lämplig-
heten av nuvarande 
skriftliga pedagogiska 
informationsmaterial för 
strokedrabbade och deras 
vårdare i fråga om läs-
barhet, innehåll och design 

n = 34        
(20 patienter, 
14 vårdare) 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Hög 
25/25 p 

Resultatet i denna studie var 
att informationsmaterial till 
stroke drabbade bör göras 
mer lättförstådda, använda 
större text och mera tomma 
utrymmen på sidan av texten. 
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Gordon, C.     
Ellis-Hill, C.   
Ashburn, A. 

England 
2008 

The use of 
conversational 
analysis: nurse-
patient interaction 
in communication 
disability after 
stroke 

Kvalitativ metod 
Observations 
studie 

Syftet med denna studie 
var att utforska hur 
sjuksköterskepersonal och 
patienter med afasi och 
dysartri kommunicerar 
med varandra under 
normala möten på en 
specialist avdelning för 
stroke 

n = 19               
( 5 stroke 
patienter + 14 
sköterskor) 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Hög 
25/25 p  

Resultatet i denna studie var 
att sjuksköterskor styr sam-
talen genom att välja samtals-
ämne och hur länge samtalen 
pågår, som skapar obalans i 
samtalen i alla interaktioner. 
Patienten får mycket lite 
utrymme i samtalen och får 
oftast svara på slutna frågor. 

Berhns, I. 
Wengelin, Å.  
Broberg, M. 
Hartelius, L. 

Sverige 
2009 

A comparision 
between written 
and spoken 
narratives in 
aphasia 

Kvantitativ Syftet med denna studie 
var att utforska hur en 
personlig berättelse - 
berättad av en grupp med 
8 personer med afasi- 
skiljde sig mellan skrivet 
och talat språk. Dessa 
skulle jämföras med en 
kontrollgrupp på 10 
personer  

n = 18             
(8 patienter + 
10 studenter i 
kontrollgrupp) 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Medel 
22/29 p 

Resultatet visar att det 
behövs inkluderas 
skrivträning i rehabiliteringen 
efter stroke för att öka 
möjligheten för personer med 
afasi att delta i 
kommunikation i dagliga livet 

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

Sverige 
2002 

Understanding 
between care 
providers and 
patients with stroke 
and aphasia: a 
phenomenological 
hermeneutic inquiry 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod 

Syftet med denna studie 
var att belysa vårdgivarnas 
upplevelse och förståelse i 
kommunikationen med 
patienter med afasi efter 
stroke  

n = 8               
(2 ssk, 3 usk 
och 3 patienter 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Hög 
23/25 p 

Resultatet i denna studie var 
att 3 huvudteman hittades; 1. 
en påtvingad och onaturlig 
känsla när vårdaren inte 
känner patienten och 
använder "trial and error" 
metoden i konversationen. 2. 
Kommunikations strategi 3. 
Vara avslappnad 

Korner-
Bitensky, N. 
Kehayia, E. 
Tremblay, N. 
Mazer, B.  
Singer F. 
Tarasauk, J.  

Kanada 
2006 

Eliciting information 
on differential 
sensation of heat in 
those with and 
without poststroke 
aphasia using a 
visual analogue 
scale 

Kvantitativ Syftet var att påvisa om 
personer med afasi kan 
uppvisa skillnader i 
temperatur med hjälp av 
VAS-skala 

n = 90 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Hög 
23/29 p 

Resultatet visar att VAS-
skalan kan vara användbar 
vid påvisande smärta hos 
afasi patienter 
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Knight, K. 
Worrall, L.     
Rose, T.  

Australien 
2006 

The provision of 
health information 
to stroke patients 
within acute 
hospital setting: 
what actually 
happens and how 
do patients feel 
about it? 

Kvalitativ ansats  
Observationsstudie 
och intervjuer 

Syftet var att (1)beskriva 
hur mycket häsloinforma-
tion som ges till patienter 
med afasi på en akut 
strokeenhet.(2) beskriva 
patientens uppfattning och 
tillfredsställese över 
erhållen Hälsoinformation 
(3) Att beskriva patient-
ernas kunskap om stroke 
och sitt hälsotillstånd 

n = 7              
Gr A 2 
deltagare med 
afasi, Gr B 5 
deltagare utan 
afasi 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Hög 
21/25 p 

Resultatet visar 
hälsoinformationen till 
strokepatienter utgjorde liten 
tid och särskilt med patienter 
med afasi 

Uruma, G. 
Hashimoto, K. 
Onouchi, K. 
Yoshiyuki, N. 
Kurita, A. 
Kiyoharu, I. 

Japan 
2007 

A new procedure 
for communication 
with a patient with 
minimal motor 
function and 
fatigability 

Kvantativ ansats  
Observationsstudie  

Syftet var att utveckla och 
beskriva en metod att 
kommunicera med en 
patient med minimal  
motorisk funktion och 
talsvårigheter  

n = 1 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Medel 
18/29 p 

Resultatet visar att patienten 
förstod metoden och hans 
kognintiva funktion var 
därmed tillräcklig för enkel 
konversation 

Fridriksson, J. 
Baker, J.M. 
Whiteside, J. 
Eoute, D. 
Moser, D. 
Vesselinov, R. 
Rorden, C. 

Amerikas 
förenta 
stater   
2009 

Treating visual 
speech perception 
to improve speech 
production in non-
fluent aphasia 

Kvantitativ Syftet var att undersöka 
nyttan av att när en bild 
visas kunna se munnen på 
den som talar och om 
detta förbättrade uppfatt-
ningsförmågan och 
förståelsen jämfört med att 
bara se en bild och höra 
ljud 

n = 10 

(Bortfall ej 
redovisat) 

Hög 
23/29 p 

Resultatet visar att se 
munnen på den som talar 
förbättrar förmågan att 
uppfatta bilder och ord 

Andersson, S. 
Fridlund, B. 1

Sverige 
2002  

The aphasic 
person's views of 
the encounter with 
other people: a 
grunded theory 
analysis 

Kvalitativ 
beskrivande och 
induktiv metod 
Analys: Grounded 
theory 

Syftet var att utveckla en 
teoretisk modell ur ett 
hälso- och sjukvårds-
perspektiv av patienter 
med afasi och hur de 
upplever mötet med andra 
människor 

n = 12              
(7 män 5 
kvinnor) 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Hög 
22/25 p 

Resultatet visar två 
huvudkategorier; stöd och 
samspel. Två 
underkategorier; trygghet och 
hinder 

                                                 
1 Manuell sökning 
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Croteau, C. 
Vychytil, A. M. 
Larfeuil, C. 
Le Dorze, G. 

Kanada  
2004 

"Speaking for" 
behaviours in 
spouses of people 
with aphasia: A 
descriptive study of 
six cuples in an 
interview 
situationen 

Kvalitativ Syftet var att identifiera 
beteendet att "tala för", att 
mäta frekvensen av 
makars "speaking for" och 
"rapid speaking for" och att 
beskriva vad som föregicks 
och följde dessa 
beteeende för alla 
deltagande par 

n = 12              
(6 par) 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Medel 
19/25 p 

Resultatet visar att alla makar 
utan afasi använde 
beteeende "Tala för". Stor 
variation i frekvens. Hos 
några personer minskade 
viljan att prata hos afasi-
patienten då makan/maken 
talade för, främst framgick 
detta där beteende funnits 
innan afasin 

Kim, M.         
Tomaino, C. 

Amerikas 
förenade 
stater   
2008 

Protocol evaluation 
for effective music 
therapy for persons 
with nonfluent 
aphasia 

Kvalitativ 
Deskriptiv analys 
(videoinspelning) 

Syftet var att utveckla 
riktlinjer för användandet 
av ett behandlingsprotokoll 
hos patienter med afasi 

n = 7         
(2 män 5 
kvinnor) 
(Bortfall ej 
redovisat) 

Medel 
18/25 p 

Resultatet visar att 
sångövningar under en 4-
veckors period förbättrar olika 
tal och sångkomponenter. 

Sundin, K.  
Norberg,A. 
Jansson, L.2

Sverige 
2001 

 

Meaning of skilled 
care providers' 
relationships with 
stroke and aphasia 
patients 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
analys med 
beskrivande 
ansats 

Syftet var att belysa 
innebörden av 
vårdgivarnas upplevelse 
av vårdrelationen med 
patienter som drabbats av 
afasi till följd av stroke 

n = 5 
( 2 ssk 3 usk)  
(Bortfall ej 
redovisat) 

Medel 
19/25 p 

Resultatet visar att 
sjuksköterskorna kände 
ansvar pga patienternas 
sårbarhet och ville återställa 
deras värdighet samt ha 
förståelse för dem. 

                                                 
2 Manuell sökning 
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DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultat  
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens 

upplevelser av kommunikation med patienter som drabbats afasi till följd av stroke. Vidare 

var syftet att beskriva vad det kunde finnas för hinder för en god kommunikation dem 

emellan. Ett ytterligare syfte var att beskriva de faktorer som kunde underlätta 

kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter som har afasi till följd av 

stroke. Resultaten visade att en fungerande vårdrelation var en grundförutsättning för att 

bedriva en god omvårdnad (Sundin et al. 2000; Sundin & Jansson, 2003). Humor var ett annat 

sätt att skapa en avslappnad och öppen atmosfär mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 

patient (Sundin et al., 2001; Sundin et al., 2002). Olika hjälpmedel kunde underlätta 

kommunikationen mellan patient med afasi och hälso- och sjukvårdspersonal (Berhns et al., 

2009; Eames et al., 2003; Fridriksson et al., 2009; Kim & Tomaio, 2008; Korner-Bitensky et 

al., 2005; Uruma et al., 2007). Asymmetri framkom genom att patienter med afasi erhöll 

mindre mängd information av hälso- och sjukvårdspersonalen än övriga strokepatienter 

(Knight et al., 2006). Asymmetri framkom även i Gordon et als. (2008) studie där hälso- och 

sjukvårdspersonal styrde samtalen med patienten. Tidsbrist var ett vanligt förekommande 

hinder i kommunikationen som ledde till stress och oro hos patienten (Sundin et al. 2000; 

Sundin et al., 2002; Sundin & Jansson, 2003). Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde både 

negativa och positiva känslor i samtalen med patienter med afasi (Sundin et al., 2000; Sundin 

et al., 2002).  

 

Resultatdiskussion 
Hälso- och sjukvårdspersonalen beskrev sina möten med patienter med afasi som att guidas 

genom patientens känslor. Med denna känsla kunde hälso- och sjukvårdspersonalen veta hur 

de skulle agera. Men när de misslyckades upplevdes en stor frustration (Sundin et al., 2000). 

Vidare menade Sundin et al. (2000) att närheten till patienten inte fick bli för privat utan att 

det hölls en distans mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt Jones et al. (1997) 

framgick det att hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde att en alltför god relation med 

patienten och dem kunde uppfattas av andra patienter som att dessa blev favoriserade av 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde att humor framgick 

som ett bra redskap för skapa en gemenskap och öppenhet mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal som gjorde patienten avslappnad (Sundin et al., 2002). Denna öppenhet 
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hjälper även patienterna att lättare kunna uttrycka sina behov och önskningar samt lindra den 

sorg och trötthet de upplever. Hälso- och sjukvårdspersonalen måste lära känna patienten 

genom att skapa en vårdrelation innan de vågar använda sig av humor och kunna läsa av 

patienten.  

 

En kunnig och professionell hälso- och sjukvårdspersonal, som känner trygghet i 

stroketeamet, underlättade för att kommunikationen mellan dem och patienterna blev lyckad 

(Sundin et al., 2000). Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen har denna 

professionella och sakkunniga kunskap som krävs för att vårda strokepatienter. Vidare är det 

viktigt med ett tvärprofessionellt stroketeam där kunskap utbytes mellan de olika 

professionerna och bekräftas av Gordon et als. (2008) slutsats som visade att det finns ett 

behov av att vidareutveckla särskilda strokeenheter. Gordon et al. (2008) eftersökte mer 

utbildning i samtal hos hälso- och sjukvårdspersonal för att stärka kommunikationen. Detta är 

av betydelse för att ge dem förutsättningar att kunna engagera sig fullt ut i patientens 

omvårdnad. Det är viktigt att påpeka att den svenska strokevården verkar vara mera utvecklad 

än i andra europeiska länder. Trots den välutvecklade strokevården i Sverige finns brister 

(Sundin et al. 2000). Mera kvalitetstid skulle behövas för att förstå patienten med afasi, vilket 

borde prioriteras. Sundin et al. (2000) påvisar tidsbrist hos hälso- och sjukvårdspersonalen. I 

Engman och Lundgren (2009) framgick att patienterna önskade att få cirka 10-15 minuter av 

sjuksköterskornas tid för att kunna få prata om sin nya livssituation. Sundin et al. (2000) lyfter 

fram vikten av att inte hälso- och sjukvårdspersonal visar stress och irritation vid mötet med 

patienter som drabbats av afasi, vilket skulle kunna leda till frustration. Hälso- och 

sjukvårdspersonal och patienter med afasi ställs inför större utmaningar än övriga eftersom 

afasipatienter kräver mer tid än patienter utan afasi för att kommunicera utifrån sina nya 

förutsättningar. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med 

patienter med afasi ges möjlighet att ha enskilda stunder med dessa patienter. Detta stöds av 

Kiessling och Kjellgren (2004) som påtalar vikten av att ha ett begränsat antal hälso- och 

sjukvårdspersonal till denna patientgrupp för att skapa en kontinuitet och igenkännande dem 

emellan. Engman och Lundgren (2009) redogjorde för stroke patienter som beskrev vikten av 

att uppleva gemenskap med både personal och patienter under sin sjukhusvistelse. Patienterna 

hade önskemål om att ha en kontaktsjuksköterska som de kunde ha särskilt förtroende för. De 

skulle då undgå att upprepa sin livsberättelse flera gånger för olika personer. Knight et al. 

(2006) belyste att strokepatienter med afasi inneliggande på ett sjukhus fick föga 

hälsoinformation jämfört med strokepatienter utan afasi. Det framkom även att patienterna 
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med afasi inte ens hade hört talas om begreppet afasi. Detta kan jämföras med en studie av 

Rejnö och von Post (2007) som redovisade att patienter på en strokeenhet upplevde att de fick 

god information vid flera tillfällen under vårdvistelsen. Däremot hävdade Engman och 

Lundgren (2009) att patienterna inte kunde påminna sig om att sjuksköterskan hade 

informerat dem om vad som hänt eller om innebörden av deras sjukdom. Detta bekräftar 

Knight et al. (2006) där det framkommit bristande information till strokepatienter och i 

synnerhet till patienter med afasi.   

 

Gordon et al. (2008) redovisade att hälso- och sjukvårdspersonalen styrde samtalen genom att 

välja samtalsämne och hur länge samtalen pågick, vilket skapade en obalans. Asymmetrin i 

samtalen påvisades även av Knight et al. (2006). Därför skulle det vara av värde om det 

ingick praktisk träning i kommunikationsteknik i sjuksköterskeutbildningen. Detta styrks av 

Gordon et al. (2008) som förordar en särskild utbildning i ämnet kommunikation för att 

förbättra samspelet mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och 

sjukvårdspersonal skulle efter det kunna ta tillvara patientens rätt att komma till tals. 

 

Sjuksköterskor är enligt lagen (HSL 1982:736, § 2b) skyldiga att ansvara för att patienten får 

en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och rätt att vara delaktig i sin 

fortsatta rehabilitering. En vårdplanering är en situation där patienten, närstående och alla 

kategorier från stroketeamet samlas för att bestämma hur den fortsatta situationen för 

patienten skall formas.  Andersson och Fridlund (2002) redogjorde att patienter med afasi 

hade svårt att prata med främmande människor och speciellt i grupp. Knight et al. (2006) 

skildrade att brist på frågor från patienter med afasi inte ska tolkas som bristande intresse eller 

behov av att uttrycka sig. Vidare menade de att det var hälso- och sjukvårdspersonalens 

uppgift att förvissa sig om att given information har förståtts och uppfattats av patienten.  

Efraimsson (2004) bekräftade att patienterna inte kände sig delaktiga i vårdplaneringen. Även 

i Croteau et als. (2004) studie påvisades ett ”Tala för” beteende hos alla makar till 

afasidrabbade patienter, vilket försvårar patientens egen talan.  Hälso- och sjukvårdspersonal 

ansvarar för att patienten befinner sig i centrum för samtalet (HSL, 1982:736).  

Grundförutsättningen för att bedriva en vård på lika villkor och som tar tillvara patientens 

rättigheter i sjukvården beror till stor del på att kunna åstadkomma en god kommunikation 

(Sundin et al. 2000; Sundin et al., 2001). Att kunna kommunicera med patienter är en viktig 

del i skapandet av en vårdrelation. Kommunikation med patienter som drabbats av afasi till 

följd av stroke innebär en stor utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal på grund av att den 
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verbala förmågan hos patienten är sänkt eller helt frånvarande vilket bekräftas av Sundin et al. 

(2001) Detta ställer stora krav på hälso- och sjukvårdspersonalen som måste vara lyhörda på 

patientens omvårdnadsbehov. Skapande av en vårdrelation bygger på olika faktorer som 

uppsatsförfattarna kommit fram till i föreliggande litteraturöversikt (Sundin et al. 2000; 

Sundin & Jansson, 2003). Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal strävar efter att 

förstå patientens upplevelse av sin nya livssituation, för att patienten ska uppleva tillit och 

förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen. En ökad delaktighet för patienten bidrar till att 

öka dennes självförtroende och motivation till att deltaga aktivt och våga kommunicera. 

Därför är det betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonalen skapar en god vårdrelation 

genom att planera tid att lära känna patienten vilket stöds av HSL och Patientsäkerhetslagen 

[SFS 2010:659] samt Rejnö och von Post (2007). 

 

Sundin et al. (2003) beskrev vikten av att vara i ett nära samarbete med patienten och vara 

verkligt närvarande. Att förmedla känslor med hjälp av kroppen ansågs vara en värdefull del i 

den ordlösa kommunikationen. Att hålla någon i handen eller smeka någon på kinden kan 

många gånger säga mer än ord. Genom att personalen känner trygghet kan de skapa en 

avslappnande, stödjande och hemlik miljö för patienten vilket även framkom i studien av 

Sundin och Jansson (2003). Med en avslappnad miljö menas att tid och utrymme för 

kommunikation från patientens sida finns. Patienten behöver få tid att uttrycka sig, tid att 

tänka utan att bli avbruten. Detta speglas under olika omvårdnadssituationer där patienten 

både ska prata och utföra ett moment (Sundin & Jansson, 2003; Sundin et al., 2000). Hälso- 

och sjukvårdspersonalen ansåg det viktigt att både de själva och patienten tilläts bli 

frustrerade och uttrycka negativa känslor. Då var det viktigt att stanna upp och ta ett steg 

tillbaka men stå kvar när patienten blev arg utan att själv bli sårad som även bekräftas av 

Sundin et al. (2002).  

 

Metoddiskussion 
De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna litteraturöversikt söktes i PubMed, 

CINAHL, Cochrane och Vård i Norden. De sökord som användes var Stroke, Aphasia, 

Communication och Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident användes eftersom 

det är en Medical Subject Headings-term [MeSH-term] för stroke (Willman et. al., 2006). 

Därefter gjordes en kompletterande sökning i PubMed då antalet artiklar som besvarade 

litteraturöversiktens syfte visades vara begränsat. Den nya sökningen innehöll sökorden 

Stroke, Dysphasia och Communication. Resultatet efter detta urval visades inte tillföra något 
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nytt. En artikel beställdes via Högskolan Dalarnas bibliotek efter att en manuell sökning 

gjorts. Det visade sig att den inte tillförde litteraturöversikten något nytt och exkluderades 

därmed. Därefter valdes två artiklar manuellt ur en referenslista då dessa svarade mot 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. En större sökning där fler databaser ingått 

skulle ha kunnat leda till ett större urval. Eftersom de artiklar som inkluderades i 

litteraturöversikten endast var vetenskapliga artiklar skrivna på det svenska eller engelska 

språket kan det ses som en begränsning. Dessutom begränsade vi oss till artiklar som fanns 

tillgängliga i fri fulltext och publicerades tidigast 2000. Dock fanns inte så mycket utforskat i 

ämnet kommunikation med patienter som drabbats av afasi till följd av stroke. Detta kan vara 

en anledning till att så få studier hittades och som svarade mot våra frågeställningar. 

Resultatet i denna litteraturöversikt går inte att generaliseras då antalet deltagare som ingick i 

de vetenskapliga artiklarna var få. 

 

Vid granskning av de vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för litteraturöversikten 

användes granskningsmallar (bilaga 1 & 2) där vissa frågor upplevdes vara svåra att bedöma 

och snedvridning av poängsättning kan ha uppstått (Willman et al., 2006; Forsberg & 

Wengström, 2008). Uppsatsförfattarna har haft för avsikt att översätta lästa artiklars resultat 

på ett objektivt och korrekt sätt. Medvetenhet finns dock att svårigheter i engelska språket kan 

ha bidragit till en felaktig tolkning av resultatet. De studier som ligger till grund för resultaten 

i litteraturöversikten är gjorda i Sverige, England, Amerikas förenta stater, Kanada, Japan och 

Australien. 

 

Slutsats 
Att plötsligt förlora sin förmåga att kunna kommunicera med det verbala språket har i denna 

litteraturöversikt påvisats vara en stor svårighet för den drabbade. Det ställer stora krav på 

hälso- och sjukvårdspersonalen som har till uppgift att utföra en god och säker omvårdnad där 

patientens autonomi och integritet ska bevaras. Kommunikation med patienter som drabbats 

av afasi innebär att hitta fram till patienten genom förmedlande av känslor som bidrar till en 

god vårdrelation. Det gäller att patienten ges tid att uttrycka sig och att hälso- och 

sjukvårdspersonalen också ger sig tid att lyssna aktivt. Miljön kring patienten ska vara 

avslappnande och stödjande. Det är betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonalen är öppen 

för olika kommunikationsstrategier samt har kunskap att bemästra dessa. För att både hälso- 

och sjukvårdspersonal och patienter ska må bra och kunna kommunicera så har det 
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framkommit i litteraturöversikten att det är till nytta att ha strokeenheter där det finns personal 

med specialistkunskap som fokuserar på rehabiliteringen för patienterna.  

 
Behov av ytterligare forskning  
Flertalet av de vetenskapliga artiklar som vi uteslutit för denna litteraturöversikt har haft som 

exklusionskriterie att utesluta patienter med afasi på grund av deras svårigheter att 

kommunicera. Vi finner dock att det finns ett behov av mera forskning för att kunna täppa 

igen kunskapsluckor som finns. Därmed föreslår vi flera kvalitativa studier som visar på hur 

information till patienter med afasi till följd av stroke kan förbättras. Samt hur informationen 

uppfattas och når fram till denna patientkategori. En sådan studie passar bäst som 

intervjustudie. Där vore det önskvärt att både hälso- och sjukvårdspersonal samt patienter 

ingick i en urvalsgrupp. Dessa skulle kunna undersökas utifrån bådas upplevelseperspektiv 

inom samma strokeavdelning, därefter jämföras för att få fram båda gruppernas aspekt på 

omvårdnad och kommunikation. 

  

Klinisk användning 
Kvalitetstid bör avsättas för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna lära känna patienten 

och dennes behov. Ett informationsmaterial bör tas fram som är riktat direkt till patienten med 

afasi och som är anpassat efter deras förmåga, vilket innebär att materialet ska vara tydligt 

och lättförstått. En personlig bildpärm med syftet ”Vem är jag” skulle underlätta för hälso- 

och sjukvårdspersonal där varje patients livshistoria framgår för att kunna underlätta 

omvårdnaden och kommunikationen. Uppsatsförfattarna anser att musikterapi är ett 

hjälpmedel som skulle kunna användas mer i vården av patienter som drabbats av afasi. Det är 

en terapi som inte medför några stora kostnader men ger patienten möjlighet till 

kommunikation, glädje och samvaro vilket enligt oss leder till en avslappnad miljö inom 

vården. Hälso- och sjukvårdspersonalen skulle även kunna använda sig mer av bilder vid 

samtal med denna patientkategori. Dessa bilder används genom att patienten pekar på en bild 

som symboliserar vad denne vill ha, till exempel ett glas mjölk. 
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