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Abstrakt
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med 
patienter som har kommunikationsnedsättningar. Studien baserades på nio vetenskapliga 
artiklar som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen 
resulterade i fem kategorier: att arbetet kunde resultera i både tillfredsställelse och frustration, 
att skapande av goda relationer var grundläggande, att tid var viktig för att nå förståelse, att 
vilja skapa en god atmosfär samt att icke-verbal kommunikation kompletterade det verbala 
språket. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde tillfredsställelse när patienter var 
tillfreds. Goda relationer förmedlade trygghet till patienter vilket underlättade ömsesidig 
förståelse. Tiden var en viktig faktor och båda parter behövde en lugn omgivning. Humor 
hjälpte patienter att slappna samt öppnade upp för en god atmosfär och goda relationer. Den
icke-verbala kommunikationen var ett viktigt redskap vid kommunikation. Eftersom att 
sjuksköterskornas upplevelser av sitt arbete påverkar kvaliteten på utfört arbete kan 
kunskapen från denna studie användas i syfte att förbättra omvårdnad.

Nyckelord: sjuksköterskor, kommunikation, upplevelser, känslor, 
kommunikationsnedsättningar, litteraturstudie och kvalitativ innehållsanalys.
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Denna litteraturstudie fokuserar på sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med 

patienter som har kommunikationsnedsättningar. Enligt Travelbee (1971) är kommunikation 

sjuksköterskans verktyg för att kunna förstå och bemöta patientens behov och därigenom 

lindra sjukdom, lidande och ensamhet. Med andra ord syftar kommunikation till att nå 

omvårdnadens syfte. Omvårdnad syftar till att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2000). Enligt Milton (2008) 

innebär omvårdnad att lyssna till patientens oro och uppmuntra denne till att uttrycka känslor, 

ge information och råd samt uppmuntra patienten till praktisk självhjälp. Swanson (1993) 

menar att omvårdnad innebär att vilja patienten väl och göra saker för denne som denne inte 

kan göra själv. Vidare innebär det att vara känslomässigt närvarande tillsammans med 

patienten och söka förståelse från dennes perspektiv. Förhållningssättet syftar till att skapa 

förutsättningar för patienten att utvecklas och växa in i nya situationer med avsikt att 

möjliggöra upplevelse av välbefinnande. Enligt Granados-Gámez (2009) ansvarar

sjuksköterskan för omvårdnad. Sjuksköterskan formar omvårdnaden utifrån professionella 

etiska normer för att hjälpa människan att bevara och återfå upplevelse av hälsa. Av 2 § HSL 

(1982:763) framgår det att sjuksköterskan i sitt arbete ska sträva efter att ge god omvårdnad 

på lika villkor för hela befolkningen för att de ska uppleva god hälsa.

Den professionella sjuksköterske- och patientrelationen är en interaktiv process och nyckeln 

till omvårdnaden. Det är väsentligt att sjuksköterskan förstår relationens betydelse i 

omvårdnaden eftersom att hon eller han genom relationen hjälper patienten att ta tillvara på 

och tillfredsställa sina behov (Granados-Gámez, 2009). Även Milton (2008) anser att 

relationen mellan sjuksköterska och patient är nödvändig för tillfredsställande av 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan är från början är en främling för patienten. Sjuksköterskan 

har dock tillgång till patientens värld, det vill säga till dennes personliga historia och upplevda 

verklighet. Enligt Swanson (1993) är det väsentligt att sjuksköterskan har tillgång till 

patientens subjektiva erfarenhet för att omvårdnaden ska bli vårdande. Om sjuksköterskan 

inte har tillgång till patientens subjektiva erfarenheter kan hon eller han inte få förståelse för 

patientens behov och därmed riskeras vårdlidande. Berg och Danielsson (2007) framhåller att 

sjuksköterskan skapar en tillitsfull relation med patienten genom att använda alla sina sinnen i 

mötet samt genom att vara lyhörd till såväl den verbala som den icke-verbala 

kommunikationen. Granados-Gámez (2009) menar att relationen mellan sjuksköterska och 

patient bland annat påverkas av omgivande faktorer såsom sociala och kulturella.
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En princip för omvårdnad är att mänsklig kommunikation är en grundpelare för skapande av 

den professionella sjuksköterske- och patientrelationen. Sjuksköterskans kommunikation med 

patienten omfattar förmåga att lyssna, visa empati och respekt samt använda ett begripligt 

språk (Granados-Gámez, 2009). Enligt Sheppard (1993) är kommunikation en ömsesidig 

process, där information överförs genom användning av både verbala och icke-verbala 

kommunikationsförmågor. I relationen mellan sjuksköterska och patient innebär 

kommunikation dock inte enbart överföring av information utan även överföring av känslor, 

att uppmärksamhet riktas mot dessa känslor samt att patienter får veta att deras känslor har 

blivit uppmärksammade. Attree (2001) stödjer denna syn samt belyser att kommunikation, 

liksom utvecklande av goda omvårdnadsrelationer, är nödvändigt för att kunna ge god 

omvårdnad. 

Sjuksköterskans engagemang i patientens personliga erfarenhet är väsentligt när det gäller att 

nå omvårdnadens syfte. Engagemanget möjliggör att nå omvårdnadsmål såsom hälsa och 

välbefinnande för patienten. För att kunna skapa ett vårdande möte med patienten i den 

dagliga omvårdnaden är det väsentligt att sjuksköterskan vårdar sig själv (Williams, 2001). 

Sjuksköterskan bör sköta sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras (ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor, 2000). Enligt McNeese-Smith (1999) kan yrkesutövandet för den 

enskilda sjuksköterskan resultera i både positiva och negativa upplevelser såsom exempelvis 

tillfredsställelse, stress, otillräcklighet och utbrändhet. Faktorer som gav tillfredställelse var 

framförallt omvårdnaden om patienter, god arbetsmiljö och bra relationer till kollegor medan 

faktorer som gav otillfredsställelse var hög arbetsbelastning, praktiska och brådskande 

ärenden som störde omvårdnaden om patienter, kollegor som inte gav bra omvårdnad och 

situationer som kändes orättvisa. Finke, Light och Kitko (2008) menar att det råder allmän 

enighet avseende betydelsen av effektiv kommunikation med patienter. Var än sjuksköterskan 

arbetar är det därför uppenbart att ömsesidig samverkan har betydelse för praxis.

  

Denna litteraturstudie ökar förståelsen för och kunskapen om sjuksköterskors upplevelser av 

att kommunicera med patienter som har kommunikationsnedsättningar. Tillståndet kan 

orsakas av hjärnskada såsom exempelvis stroke, hjärntumörer och huvudtrauma (Fedorov, 

2001). Enligt Finke et al. (2008) kan kommunikationsnedsättning definieras som ett tillstånd 

där tal är tillfälligt eller permanent otillräckligt för att möta individens kommunikationsbehov.

Oförmåga att tala ska inte orsakas av hörselnedsättning. I allmänhet behöver patienter med 

kommunikationsnedsättningar verktyg och strategier för att underlätta kommunikation. 
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Andersson och Fridlund (2002) menar att omvårdnadens fokus bör ligga på att öka den 

kommunikativa förmågan för att kunna möta de behov som patienten med 

kommunikationsnedsättning har. Eftersom att sjuksköterskors kommunikation med patienter 

är centralt för att nå omvårdnadens syfte anser vi att det finns ett värde i hur sjuksköterskor 

upplever kommunikation med patienter som har nedsatt kommunikationsförmåga. 

Sjuksköterskornas upplevelser av sitt arbete påverkar kvaliteten på utfört arbete. Den kunskap 

som denna litteraturstudie ger kan användas i syfte att förbättra möjligheterna att ge god 

omvårdnad som syftar till att människor ska uppleva god hälsa. Syftet med denna uppsats är 

därför att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med patienter som har 

kommunikationsnedsättningar. 

Metod

Litteratursökning

De vetenskapliga artiklarna söktes systematiskt via databaserna CINAHL, PubMed och 

Academic Search Elite (tabell 1 och 2). För att kontrollera att rätt sökord användes slogs dessa 

upp i Swedish MeSH. Sökord som användes var olika kombinationer av ord som behandlade 

ämnet för studien: aphasia; nursing; nursing care; patient care; nursing, practical; practical, 

professional-patient relations; nurse patient relations; emotions, experience, communication; 

communication barriers; communication disorders; communication impairment; impairment, 

phenomenologic*. Endast fritextsökningar gjordes där en del sökord förseddes med en 

asterisk (*). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 69) beskriver detta som trunkering, 

vilket innebär att slutändelsen på ord lämnas så att endast stammen bevaras. Eftersom att 

databasen därmed söker på alla möjliga ändelser blir sökningen bredare.
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Ingen begränsning i sökandet avseende årtal gjordes, däremot skulle artiklarna vara peer 

reviewed och kvalitativa. Denna litteraturstudie inkluderar empiriska studier där 

sjuksköterskor beskriver sina erfarenheter av att kommunicera med vuxna patienter som 

har kommunikationsnedsättningar. Studien fokuserar på kommunikationsnedsättningar,

där tal är tillfälligt eller permanent otillräckligt för att möta individens 

kommunikationsbehov. Artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska 

exkluderades. Med hjälp av sökord och begränsningar fann vi ett stort antal artiklar, 

varav de flesta exkluderades vid läsning av titlar och abstrakt då det framkom att de inte 

motsvarade syftet. Totalt inkluderades nio artiklar i studien.

Tabell 1. Översikt av litteratursökning.

Sök

nr.

Söktermer Sökord Antal ref.

CINAHL

09-09-09

Antal ref.

PubMed

09-09-09

Antal ref.

Academic 

Search Elite

09-09-09

1 FT Aphasia 2224 638 617

2 FT Aphasia AND Nursing 89 45 26

3 FT Aphasia AND Nursing Care 4 145 2

4 FT Aphasia AND Patient Care 10 107 1

5 FT Aphasia AND Nursing, Practical 305242 2 161071

6 FT Aphasia AND Practical 27 32 8

7 FT Aphasia AND Professional-Patient Relations 23 65 305266

8 FT Aphasia AND Nurse Patient Relations 17 38 240357

9 FT Aphasia AND Emotions 17 75 3

10 FT Aphasia AND Experience 61 72 36

11 FT Aphasia AND Communication 463 3819 69

12 FT Aphasia AND Communication Barriers 24 24 1

13 FT Aphasia AND Communication Disorders 34 8821 64

14 FT Aphasia AND Impairment 402 1317 98

15 FT Aphasia AND Phenomenologic* 7 (4) 11 7

FT=Fritextsökning, (n)=antal valda artiklar
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Tabell 1 (forts.). Översikt av litteratursökning.

Sök

nr.

Söktermer Sökord Antal ref.

CINAHL

09-09-30

Antal ref.

PubMed

09-09-30

Antal ref.

Academic 

Search Elite

09-09-30

1 FT Communication Impairment (C I) 50 5654 85

2 FT C I AND Nursing 7 261 5 (1)

3 FT C I AND Nursing Care 578867 256 395393 (1)

4 FT C I AND Patient Care 1 512 398539

5 FT C I AND Nursing, Practical 305242 9 256059

6 FT C I AND Practical 1 111 3

7 FT C I AND Professional-Patient Relations 1 222 389973

8 FT C I AND Nurse Patient Relations 1 69 329302

9 FT C I AND Emotions 2 198 1

10 FT C I AND Experience 6 266 14

11 FT C I AND Communication Barriers 3 89 1

12 FT C I AND Communication Disorders 4 5312 24

13 FT C I AND Phenomenologic* 1 1 2

14 FT Communication Barriers (C B) 1848 406 191

15 FT C B AND Nursing 537 155 41

16 FT C B AND Nursing Care 51 178 8

17 FT C B AND Patient Care 69 193 5

18 FT C B AND Nursing, Practical 341231 9 255939

19 FT C B AND Practical 42 20 4

20 FT C B AND Professional-Patient Relations 191 142 389916

21 FT C B AND Nurse Patient Relations 162 58 329755

22 FT C B AND Emotions 14 19 3

23 FT C B AND Experience 196 34 33

24 FT C B AND Communication Disorders 4 38 8

25 FT C B AND Phenomenologic* 35 0 2

28 FT Communication Disorders (C D) 369 28253 1424
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29 FT C D AND Nursing 21 248 21

30 FT C D AND Nursing Care 1 243 4

31 FT C D AND Patient Care 2 482 2

32 FT C D AND Nursing, Practical 415289 9 320401

33 FT C D AND Practical 8 110 26

34 FT C D AND Professional-Patient Relations 5 214 448788

35 FT C D AND Nurse Patient Relations 1 65 388409

36 FT C D AND Emotions 3 250 11

37 FT C D AND Experience 18 250 120

38 FT C D AND Phenomenologic* 1 2 1

39 FT Brain Injury AND C B 2 8 146921

40 FT Brain Injury AND C I 111729 199 3

41 FT Brain Injury AND C I AND Nursing 389411 0 300293

42 FT Intensive Care AND C B 33 28 2

43 FT Intensive Care AND C I 408607 36 335109

FT=Fritextsökning, (n)=antal valda artiklar

Där sökning resulterade i ett högt antal träffar har endast de första resultatsidorna 

granskats. En av de valda artiklarna påträffades på detta sätt. Som ett komplement till 

sökningar i databaser gjordes även manuella sökningar. Enligt Willman et al. (2006, s. 

80) innebär manuell sökning att man söker i vetenskapliga artiklars referenslistor och 

tidskrifter. Även vid dessa sökningar fann vi ett stort antal artiklar, varav de flesta 

exkluderades vid läsning av titlar och abstrakt då det framkom att de inte motsvarade 

syftet. De manuella sökningarna resulterade i tre artiklar.

Kvalitetsgranskning av artiklar

Enligt Polit och Beck (2004, s. 246) ska de vetenskapliga artiklarnas trovärdighet 

kontrolleras med hjälp av en plan för kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskning 

genomfördes av de nio funna artiklarna enligt principer beskrivna i Willman et al. (2006, 

s. 94-97) och utgick från följande områden: problemformulering, syfte, metod, urval,

analys, resultat och etiskt resonemang. Artiklarna poängbedömdes genom att de för varje 

område tilldelades ett poäng för ett positivt svar och noll poäng för ett inadekvat eller 
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negativt svar. Ett positivt svar innebar att ett område var tydligt beskrivet medan ett 

inadekvat eller negativt svar innebar att ett område var otydligt beskrivet. Poängsumman 

som uppstod räknades om i procent av den möjliga och totala poängsumman, det vill säga 

sju poäng. Därefter gjordes en gradering av kvalitet (tabell 2). Av de nio artiklar som 

kvalitetsgranskades inkluderades samtliga (tabell 3), varav sex artiklar bedömdes ha hög 

kvalitet och tre artiklar bedömdes ha medel kvalitet.

Tabell 2. Procentindelning vid kvalitetsgradering

Procentindelning Kvalitetsbedömning

80-100 % Hög
70-79 % Medel
60-69 % Låg
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Tabell 3. Översikt av de artiklar som ingår i analysen (n=9)
Författare
(År)
Land

Typ av 
studie

Deltagare Datainsamlings
metod/
Analys

Huvudfynd Kvalitet
Hög/
Medium/
Låg

Happ.
(2000)
USA

Kvalitativ 9 sjuksköterskor.
3 läkare.
16 patienter med 
kommunikationsneds
ättning,
64-87 år.
4 familjemedlemmar,
32-69 år.

Grounded 
Theory

Beskriver att familjemedlemmar 
och sjukvårdspersonal tolkar 
patienters icke-verbala 
beteenden vid kommunikation 
och beslutsfattande kring 
behandling på 
intensivvårdsavdelning.

Medel

Hemsley et 
al.
(2001)
Australien

Kvalitativ 20 sjuksköterskor. Intervjuer/
Deskriptiv 
analys

Beskriver att det är svårt att 
kommunicera med patienter som 
har 
kommunikationsnedsättningar 
samt att sjuksköterskor behöver 
utbildning när det gäller 
kommunikationsnedsättningar 
och alternativa 
kommunikationsmetoder.

Hög

Hemsley et 
al.
(2008)
Australien

Kvalitativ 6 vårdspersonal 
varav 3 
sjuksköterskor,
27-62 år.

Gruppdiskussio
ner/
Helhetsanalys

Beskriver att anhörigvårdare har
en viktig roll när det gäller att 
stödja känslor och 
kommunikation, förmedla 
patienters åsikter och tillföra 
information. 

Medel

Rodriguez  
&
VanCott.
(2005)

Kvalitativ 6 sjuksköterskor, 
32-52 år.
9 patienter med 
tillfällig eller 
permanent språklig 
funktionsnedsättning
,
56-73 år. 

Intervjuer, 
gruppdiskussion
er/
Helhetsanalys

Att kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter som 
har huvud- eller halscancer och 
språklig funktionsnedsättning är 
en utmaning. Det är svårt att 
lindra smärta när patienter inte 
kan kommunicera sina behov.

Medel

Sundin et al.
(2000)
Sverige

Kvalitativ 10 sjuksköterskor
27-64 år.

Intervjuer/
Fenomenologis
k-hermeneutik

Beskriver att det är viktigt att 
skydda både patientens och 
personalens integritet, att  
kroppsspråket är värdefullt, att 
personalen motiveras av att göra 
både patienten och sig själva 
tillfreds samt att personalen 
genom hänsynstagande till 
patientens känslor får 
uppfattning om hur denne ska 
bemötas.

Hög

Sundin et al. 
(2001)
Sverige

Kvalitativ 5 sjuksköterskor,
27-64 år.
3 patienter med afasi,
62-80 år.

Intervjuer/
Fenomenologis
k-hermeneutik

Beskriver att en fungerande 
relation är grunden till all 
omvårdnad, att icke-verbal 
kommunikation är värdefull och 
att humor kan underlätta 
kommunikation.

Hög

Sundin et al.
(2002)
Sverige

Kvalitativ 5 sjuksköterskor,
27-64 år.
3 patienter med afasi,

Intervjuer/
Fenomenologis
k-hermeneutik 

Beskriver att bristande 
information om patienter 
påverkar kommunikation 

Hög
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62-80 år. negativt, att det är viktigt att 
sjuksköterskor har tid och 
tålamod vid kommunikation 
samt att humor och goda 
relationer kan främja förståelse 
vid kommunikation. 

Sundin & 
Jansson.
(2003)
Sverige

Kvalitativ 5 sjuksköterskor,
27-64 år.
3 patienter med afasi,
62-80 år.

Intervjuer/
Fenomenologis
k-hermeneutik

Beskriver att den tysta dialogen, 
såsom exempelvis en stöttande 
och avslappnad atmosfär, har 
stor betydelse vid 
kommunikation med patienter 
med afasi.

Hög

Usher & 
Monkley.
(2001)
Australien.

Kvalitativ 4 sjuksköterskor. Intervjuer/
Deskriptiv 
analys

Beskriver bland annat att 
sjuksköterskor upplever att icke-
verbal kommunikation samt 
empati och lyhördhet för 
patienter bidrar till effektiv 
kommunikation med svårt sjuka 
patienter på 
intensivvårdsavdelning.

Hög

Analys

Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

kommunicera med patienter som har kommunikationsnedsättningar valdes en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Enligt Polit och Beck (2004, s. 570) är syftet med 

kvalitativ innehållsanalys att organisera, strukturera och beskriva innehållet i data. Downe-

Wamboldt (1992) menar att det finns två olika ansatser av kvalitativ innehållsanalys, varav 

den ena är manifest. Vid denna ansats studeras vad texten säger utan tolkning av det 

underliggande budskapet.

I denna litteraturstudie har analysmetoden inspirerats av Downe-Wamboldt (1992). Det 

innebar att vi började med att läsa igenom artiklarna upprepade gånger för att få en 

uppfattning om helheten. Därefter identifierades textenheter som svarade mot syftet. I artiklar 

där upplevelser av flera olika professioner samt anhöriga beskrevs framkom det tydligt vilka 

upplevelser som tillhörde sjuksköterskor. Därmed kunde textenheter isoleras. De olika 

textenheterna kodades för att möjliggöra återgång till den ursprungliga artikeln. Textenheterna 

översattes från engelska till svenska och kondenserades, vilket innebar att innehållet i 

textenheterna reducerades utan att betydelsen förändrades. Därefter fördes textenheter, som 

beskrev liknande upplevelser, samman i kategorier. Första kategoriseringen resulterade i 32 

kategorier, andra kategoriseringen resulterade i 21 kategorier, tredje kategoriseringen 

resulterade i 17 kategorier, fjärde kategoriseringen resulterade i elva kategorier och femte 

kategoriseringen resulterade i fem slutgiltiga kategorier. Dessa fick beskrivande 
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kategorinamn. Under och efter analysprocessen jämfördes innehållet i kategorierna med 

innehållet i originalartiklarna och textenheterna för att kontrollera att det stämde överens. Vi 

kontrollerade med andra ord att den manifesta ansatsen hade bevarats.

Resultat

Analysen resulterade i fem kategorier som beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med kommunikationsnedsättningar (tabell 4). Kategorierna presenteras i texten 

nedan med brödtext och de centrala aspekterna styrks med citat.

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=5)

Kategorier
Att arbetet kunde resultera i både tillfredsställelse och frustration

Att skapande av goda relationer var grundläggande

Att tid var viktigt för att nå förståelse

Att vilja skapa en god atmosfär

Att icke-verbal kommunikation kompletterade det verbala språket

Att arbetet kunde resultera i både tillfredsställelse och frustration

Sjuksköterskor trivdes med att hjälpa patienter att till viss del kompensera för sina förluster 

(Sundin, Norberg & Jansson, 2001; Sundin & Jansson, 2003). Deltagare i studier (Sundin, 

Norberg & Jansson, 2001; Usher & Monkley, 2001) beskrev att det var viktigt att försöka nå 

en god kommunikation med patienter för att därigenom kunna tillfredsställa 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskor i studier av Sundin, Norberg och Jansson (2001) och 

Sundin, Jansson och Norberg (2002) beskrev att de upplevde tillfredsställelse när patienter var 

tillfreds. I studier av Sundin et al. (2000), Sundin et al. (2001) och Sundin och Jansson (2003) 

förknippade sjuksköterskor bra situationer med positiva känslor såsom att vara uppskattade, 

belåtna, behövda, respekterade, tillfredsställda och glada. 

I will be very happy if I can make her satisfied. Because she was 
awfully unhappy and grieved, when she just lay in her bed and no one 
at all understood her. (Sundin et al., 2000, pp. 485) 

Trots att sjuksköterskor beskrev sitt arbete som tillfredsställande upplevde de även att 

svårigheter kunde förekomma vid kommunikation med patienter som har 

kommunikationsnedsättningar (Sundin et al., 2000; Hemsley, Sigafoos, Balandin, Forbes, 



13

Taylor, Green A & Parmenter, 2001). Svårigheter kunde innebära att inte få fram det som 

patienter ville förmedla (Sundin et al., 2000; Rodriguez & VanCott, 2005; Hemsley, Balandin 

& Togher, 2008) och därmed inte kunna tillfredsställa omvårdnadsbehov (Sundin et al., 

2000). I Hemsley et al. (2001) uttryckte sjuksköterskor att det var svårt när de inte fick 

respons av patienter vid kommunikationsförsök. Det var därtill mer krävande att 

kommunicera med patienter som hade flera olika former av kommunikationsnedsättningar 

och med patienter som ofta upplevde utmattning. I studien av Sundin et al. (2001) ansåg 

sjuksköterskor att en svårighet kunde vara att involveras i patienters lidanden. Enligt deltagare 

i studier av Sundin et al. (2000) och Rodriguez och VanCott (2005) kunde svåra situationer 

leda till negativa känslor såsom exempelvis missnöje och otillräcklighet. I andra studier 

(Sundin et al., 2001; Sundin et al., 2002) beskrev sjuksköterskor osäkerhet i situationer där de 

saknade information om patienter och att omvårdnaden därmed kunde bli otillräcklig (Sundin 

et al., 2002). Sjuksköterskor i studien av Sundin et al. (2002) upplevde i vissa svåra 

situationer främmandeskap inför sig själva, andra och livsvärlden. Denna känsla av 

främmandeskap kunde upplevas som lidande. I flera studier (Happ, 2000; Hemsley et al., 

2001; Sundin et al., 2002; Rodriguez & VanCott, 2005) upplevde sjuksköterskor frustration 

vid kommunikationsförsök och misslyckad kommunikation.

An informant verbalized these feelings of frustration:
You just don’t know what’s going on, and it’s frustrating . . . 
sometimes it’s frustrating when I can’t help relieve discomfort for 
someone. (Rodriguez & VanCott, 2005, pp. 903) 

Sjuksköterskor i en studie (Hemsley et al., 2001) beskrev att det var bra att ha kollegor och 

anhöriga att tala med när de inte fick nödvändig information av patienter. Samma 

sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att överföra information om patienter under 

rapporterna. Det fanns behov av att få information om kommunikationsnedsättningar och 

alternativa kommunikationsmetoder från en logoped. De var medvetna om att det var deras 

ansvar att kontakta en logoped vid behov. Sjuksköterskor ansåg att de arbetade i team och 

stöttade varandra (Sundin & Jansson, 2003). I en studie (Sundin et al., 2002) beskrev 

sjuksköterskor att genom att tillåta sig att känna utmattning i svåra situationer kunde de dra 

sig tillbaka och ”vila” för att sedan möta patienter igen 

Att skapande av goda relationer var grundläggande
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Sjuksköterskor ansåg att goda relationer underlättade ömsesidig förståelse (Sundin et al., 

2001; Sundin et al., 2002) och var grundläggande för omvårdnaden om patienter med 

kommunikationsnedsättningar (Sundin et al., 2001). Sjuksköterskor i studien av Sundin et al. 

(2002) ansåg att goda relationer med patienter ökade deras eget engagemang vid möte med 

patienter. De ansåg att engagemang om och intresse för patienter ökade känsligheten och 

responsen vid kommunikation. Sjuksköterskor i studier av Sundin et al. (2000), Sundin et al. 

(2001) och Usher och Monkley (2001) upplevde att goda relationer förmedlade trygghet till 

patienter. Enligt Sundin et al. (2001) ansåg sjuksköterskor att upplevelser av trygghet och 

förtroende krävdes innan patienter kunde uttrycka sina önskningar i den okända miljön.

Patients with aphasia are a bit afraid to talk when they know they 
won't be able to get the word out, it can be a long time before they 
dare to try. Until they trust the care providers and have proper 
contact with us. (Sundin et al., 2002, pp. 99) 

Sjuksköterskor i studier (Sundin et al., 2000; Sundin et al., 2001) upplevde att skapande av 

goda relationer krävde tid och kontakt mellan sjuksköterskor och patienter. För att kunna 

skapa goda relationer krävdes dessutom enligt sjuksköterskor i studien av Sundin et al. (2001) 

attityder såsom kärlek till nästan och mänskligt lika värde. Dessa attityder gjorde att både de

själva och patienter lättare kunde vara öppna med varandra och på så sätt kommunicera. 

Sjuksköterskor i studien av Usher och Monkley (2001) ansåg att användning av empati 

främjade för goda sjuksköterske- och patientrelationer och att avsaknad kunde leda till att 

patienter inte blev förstådda och därigenom riskerade sämre hälsa. Sjuksköterskor upplevde 

att de respekterade att varje patient var unik (Hemsley et al., 2001; Sundin et al., 2001; 

Rodriguez & VanCott, 2005) och att patienters olika behov gjorde att det krävdes olika 

strategier för att få en lyckad kommunikation (Hemsley et al., 2001; Rodriguez & VanCott, 

2005). Sjuksköterskor i studien av Sundin et al. (2000) ansåg att omvårdnaden om patienter 

med kommunikationsnedsättningar bland annat syftade till att visa nya möjligheter och stödja 

processer att återfå förlorade funktioner. Därigenom kunde de stärka patienters känslor av 

mänsklig värdighet och självförtroenden. Sjuksköterskor i studier (Sundin et al., 2000; Usher 

& Monkley, 2001) upplevde det som viktigt att patienter hade självkänsla och kände att 

personal brydde sig för att därigenom öka möjligheter för god omvårdnad. Deltagare i studien 

av Sundin et al. (2001) beskrev att de behandlade patienter såsom de själva ville bli 

behandlade.
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There is no difference between the patients and me. I am one among 
them, a fellow being, although I am healthy and can help them. The 
only difference is that they need my help. Often I think, this is the way 
I would want to treated; I try to make them feel worthy and equal by 
being myself and treating they as I treat other healthy people. (Sundin 
et al., 2001, pp. 314) 

Sjuksköterskor upplevde att de ibland inte pratade direkt till patienter som har 

kommunikationsnedsättningar på grund av att goda relationer inte hade hunnit etableras och 

att de därmed saknade information om patienter. De upplevde även att det även kunde bero på 

rädsla och maktlöshet (Hemsley et al., 2008). Sjuksköterskor ansåg att anhöriga till patienter 

kunde bidra till etablering av goda relationer mellan sjuksköterskor och patienter genom att 

stödja kommunikation. De kunde bland annat stödja kommunikation genom att öka 

sjuksköterskornas medvetenhet om patienternas kommunikationsmöjligheter (Hemsley et al., 

2008) och genom att tolka behov och önskningar på olika sätt (Happ, 2000). 

I en studie (Sundin et al., 2000) framkom att sjuksköterskor upplevde att goda relationer 

kunde bli alltför privata och därigenom resultera i att patienter fick orealistiska förväntningar 

på relationer. Vid alltför privata relationer mellan sjuksköterskor och patienter kunde 

patienternas integritet riskeras och därmed lidande orsakas. Även sjuksköterskornas egna 

integriteteter kunde hotas vid alltför privata relationer. Därför ansåg många sjuksköterskor att 

det var viktigt att lyssna till deras känsla för när gränser skulle sättas och därmed behålla en 

form av skyddande distans vid skapande av sjuksköterske-patientrelationer.

I always want a sort of distance to all patients, I do not want them too 
near, inside me, I experience it in that way. In a way you point to the 
fact that there are boundaries. You draw the line, you feel that, no, 
this is going too far, and then, in a way, I am putting a stop to the 
closeness between me and the patient. (Sundin et al., 2000, pp. 484) 

Sjuksköterskor upplevde att kommunikationen med patienter fungerade bättre när det rådde 

ett gott arbets- och vårdklimat, där personalen stöttade och kunde ta lärdom av varandra 

(Sundin et al., 2000; Sundin & Jansson, 2003). Sjuksköterskor beskrev att de kunde bjuda på 

sig själva när det rådde ett gott arbets- och vårdklimat (Sundin et al., 2000). 

It is important that there is a good atmosphere on the ward, that the 
boss is good, that you dare ask each other things. Then there is a good 
feeling for the patient as well. You can see that they like to sit with us 
in the evenings, it is nice, it also gives me a lot, the feeling of being at 
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home is important, for communication as well... (Sundin & Jansson, 
2003, pp. 112)

Att tid var viktigt för att nå förståelse

Sjuksköterskor ansåg att tiden var en viktig aspekt vid kommunikation med patienter (Sundin 

et al., 2000; Hemsley et al., 2001; Sundin et al., 2002; Rodriguez &VanCott, 2005; Hemsley 

et al., 2008). I studier av Sundin et al. (2002) och Sundin et al. (2000) framkom att det var 

viktigt att patienter kände att det fanns tillräckligt med tid så att det var värt mödan att försöka 

kommunicera. I studien av Rodriguez och VanCott (2005) upplevde sjuksköterskor att 

patienter med kommunikationsnedsättningar kunde vara tidskrävande då de kunde ha svårt att 

kommunicera sina behov. Sjuksköterskor i studien av Hemsley et al. (2008) ansåg att bra 

sjuksköterskor tog sig tid att lyssna på patienter och även uppmärksammade de anhöriga. 

Deltagare i studien av Hemsley et al. (2001) ansåg att det var viktigt att de visade patienter att 

de var villiga att ge tid vid kommunikationsförsök. De upplevde att tid behövdes för att båda 

parter skulle kunna koncentrera sig och lyssna aktivt under samtalets gång så att budskapet

skulle nå fram. Dessutom krävdes ofta flera kommunikationsförsök av patienter. I studien av 

Sundin et al. (2000) upplevde sjuksköterskor det som ett krav att vara kvar hos patienter tills 

budskapet hade nått fram. I en annan studie av Sundin et al. (2002) förklarade sjuksköterskor

att avsaknad av koncentration, intresse för den andre, lust och inspiration gjorde det omöjligt 

för parterna att kommunicera. Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att patienter kände att 

personalen inte var irriterade och stressade samt menade att stress förhindrade förståelse

(Sundin et al., 2000; Sundin et al., 2002). 

It takes longer for interventions, explaining what you are doing, 
ensuring that they know exactly what's going on, so it's a real time 
factor. (Hemsley et al., 2001, pp. 831) 

It is important to take the time that is needed, not to be in a hurry; you 
cannot have one foot in the room and one foot outside. You must show 
the patient that you have the time. For example, you can sit on a chair 
so that the patient does not feel that you are not staying. Because if 
you are in a hurry patients will sense it and they will be stressed and 
anxious and dare not try to communicate. (Sundin et al., 2000, pp. 
485)

Sjuksköterskor upplevde att de i bästa mån försökte ge tid till patienter, vänta på att de skulle 

försöka kommunicera samt lyssna och vara lyhörda när de aktivt försökte kommunicera 

(Sundin & Jansson, 2003). Sjuksköterskor ansåg dock att tiden inte alltid räckte till i möten 
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med patienter med kommunikationsnedsättningar (Hemsley et al., 2001). I studien av Sundin 

et al. (2001) beskrev många sjuksköterskor att de ofta stördes av praktiska och brådskande 

ärenden och därför kunde känna att de inte hade utfört ett bra arbete. 

Some days I just run and do not get anything done in a careful way. I 
put one hand here and one hand there and get no peace and quiet to 
stay by the patient, and then it feels as if I have done nothing. (Sundin 
et al., 2001, pp. 113)

Att vilja skapa en god atmosfär

Sjuksköterskor upplevde att kommunikationsnedsättningar kunde skapa negativa 

sinnesstämningar hos patienter och därmed försvåra kommunikation samt påverka 

tillfrisknande och behandling negativt. Däremot kunde positiva attityder hos patienter bidra 

till framgångsrik kommunikation. Kommunikationsprocessen påverkades dessutom av 

patienters allmänna hälsa och deras upplevelser om möjligheter till förbättring (Hemsley et 

al., 2001). I studien av Sundin et al. (2002) beskrev sjuksköterskor upplevelser av att det var 

viktigt att försöka kommunicera med patienter trots språkliga hinder för att hindra dessa från 

att vara ensamma och isolerade. Sjuksköterskor beskrev beskrev att de med hjälp av 

användning av humor kunde hjälpta patienter att slappna av samt även öppna upp för en god 

atmosfär och goda relationer (Sundin et al., 2001); Sundin et al., 2002). De upplevde att 

patienter lättare kunde förstå och uttrycka sina behov och önskningar när de var avslappnade 

och därmed underlättades kommunikation (Sundin et al., 2001). 

I found that smiling always seemed to make her a little more relaxed.
(Usher & Monkley, 2001, pp. 96)

Sjuksköterskor upplevde att det ibland inte gjorde något om personal och patienter inte 

förstod varandra bara de kunde ”skämta” ihop och ge det en chans till (Sundin et al., 2000; 

Sundin & Jansson, 2003). Sjuksköterskor upplevde att det ibland var viktigt att ta en paus för 

att sedan komma tillbaka efter några minuter och göra ett nytt kommunikationsförsök

(Hemsley et al., 2001).

When the patient trusts me, if we can joke together and get in the right 
mood, it is no problem if we do not understand each other right way, 
we just give it another try. (Sundin et al., 2000, pp. 485-486)
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Sjuksköterskor upplevde att humor gjorde att trötthet och sorg kunde bemötas med ett leende 

(Sundin et al., 2002).

If the care providers just did what they had to do perfectly and 
precisely withouth any joking it would be unnatural. For a little while 
the humour lifts the burden that the patient has to bear. (Sundin et al., 
2002, pp. 98)

Sjuksköterskor upplevde att humor måste anpassas efter person (Sundin et al., 2002; Usher & 

Monkley, 2001) samt att de själva och patienter var tvungna att känna varandra för att kunna 

göra detta (Sundin et al., 2002). När det gällde all motivation av patienter upplevde 

sjuksköterskor i studier av Sundin et al. (2002) och Sundin och Jansson (2003) att det var 

viktigt att vara lyhörda för patienters attityder och budskap.

Humor really helped, but I hade to be tactful and mindful of the 
situation. You know laughing and smiling when she was really upset 
just did not feel right... There were times that I knew that she just 
needed me to shut up. (Usher & Monkley, 2001, pp. 96)

Att icke-verbal kommunikation kompletterade det verbala språket

Sjuksköterskor upplevde den icke-verbala kommunikationen som ett viktigt redskap i 

kommunikationsprocessen (Happ, 2000; Hemsley et al., 2001; Hemsley et al., 2008; 

Rodriguez & VanCott, 2005; Sundin et al., 2000; Sundin et al., 2001, Sundin et al., 

2002; Sundin & Jansson, 2003; Usher & Monkley, 2001). I studier av Hemsley et al. 

(2001) och Sundin et al. (2001) framkom upplevelser av att icke-verbal kommunikation 

behövdes för att sjuksköterskor och patienter skulle kunna närma sig varandra och lära 

känna varandra. I en annan studie av Hemsley et al. (2008) framkom upplevelser av att 

kommunikativt samspel inte underlättades genom att tala högt till patienter. Effektiv 

användning av alternativa kommunikationsmetoder var avgörande för att mildra 

negativa effekter av kommunikationsnedsättningar. Enligt sjuksköterskor i studier av 

Hemsley et al. (2001) och Rodriguez och VanCott (2005) hade kroppsspråket betydelse 

eftersom att det förstärkte det talade ordet med hjälp av gester. I studier av Sundin et al. 

(2000), Sundin och Jansson (2003) och Usher och Monkley (2001) framkom det att 

kroppsspråk ibland var viktigare än talade ord. Enligt sjuksköterskor var det viktigt att 

matcha verbala ord med icke-verbal kommunikation (Usher & Monkley, 2001) samt att 

bekräfta patienter både verbalt och icke-verbalt (Happ, 2000; Hemsley et al., 2001; 
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Sundin & Jansson, 2003; Sundin et al., 2002; Usher & Monkley, 2001) för att visa 

patienter att de var uppriktiga och ärliga i sin omvårdnadsroll (Usher och Monkley, 

2001).

When I communicate with this patient with aphasia, I tried to help by 
using body language and show him that I really wanted to help him 
communicate something. (Sundin et al., 2002, pp. 98) 

Sjuksköterskor upplevde att ett gemensamt språk hade betydelse för och påverkade 

kommunikation positivt. Det var viktigt att kommunikationen var enkel och fri från 

jargong som kunde förvirra patienter (Usher & Monkley, 2001). Sjuksköterskor i studien 

av Sundin et al. (2000) kände att de var otillräckliga när de inte kunde finna information 

i patientens ögon, när blicken var tom och död. Då var kommunikation nästan omöjligt.

Sjuksköterskor beskrev det som användbart att använda sig av bilder, papper och penna 

(Hemsley et al., 2001; Hemsley et al., 2008; Rodriguez & VanCott, 2005) samt andra 

kommunikationshjälpmedel (Rodriguez & VanCott, 2005; Sundin et al., 2001) för att 

främja förståelse vid kommunikation. Sjuksköterskor i studier av Sundin et al. (2000), 

Sundin & Jansson (2003) och Usher och Monkley (2001) upplevde att beröring, såsom 

att hålla varandras händer, var värdefullt i dialog mellan personal och patient och ibland 

det enda som fungerade (Usher & Monkley, 2001). Förutom att beröring ökade 

möjligheten att förstå och bli förstådd upplevde sjuksköterskor i studien av Sundin och 

Jansson (2003) att det även främjade för avslappning, lugn, trygghet samt förmedling av 

acceptans av patienten och bekräftelse av dennes värde. När det gällde beröring 

upplevde deltagare i studien av Sundin och Jansson (2003) att även deras egen närvaro 

”att vara här och nu” stärktes. Dock var det viktigt att kunna känna av om patienter inte 

ville att du skulle röra vid dem. Deltagare i samma studie försökte ta reda på patienters 

inställning i en situation genom att observera och tolka deras kroppsspråk. Enligt 

sjuksköterskor i studien av Happ (2000) var kontinuitet nödvändigt för att kunna tolka 

patienters icke-verbala signaler. 

When I am holding her hand the bonds between us grow stronger and 
make communication easier. (Sundin et al, 2000, pp. 486) 

Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att visa patienter respekt, exempelvis genom att 

befinna sig på samma fysiska nivå som patienter istället för att vara ”överlägsen” (Sundin et 

al., 2000; Sundin et al., 2001; Sundin & Jansson, 2003). 
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I prefer to sit on my heels, perhaps because I want some eye contact, 
and if I was standing up he would have to look up to me, and I do not 
want that. It is really that you want to be at the same height, to show 
respect. If the patient is sitting down and I stand over him and boss 
him about and talk, it does not feel right, he might feel interior if I 
stand and look down on him. (Sundin & Jansson, 2003, pp. 112)

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

kommunicera med patienter som har kommunikationsnedsättningar. Analysen 

resulterade i fem kategorier: 

Denna litteraturstudie visade att kommunikation kunde resultera i både tillfredsställelse

och frustration. Det framkom att sjuksköterskor trivdes med att hjälpa patienter att till 

viss del kompensera för sina förluster, att det var viktigt att försöka nå en god 

kommunikation med patienter för att därigenom kunna tillfredsställa omvårdnadsbehov 

samt att sjuksköterskor upplevde tillfredsställelse när patienter var tillfreds. I likhet med 

vårt resultat framhåller Hopkinson, Hallett och Luker (2003) att sjuksköterskor 

upplevde tillfredsställelse när de gav omvårdnad som gjorde patienter tillfreds.

Raatikainen (1997) framhåller i sin studie att sjuksköterskor upplevde att omvårdnaden 

om patienter gav arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskor som var mer hängivna sitt arbete 

upplevde att de var väldigt tillfredsställda med sitt arbete. Det ledde i sin tur till höga 

känslor av välmående. Sjuksköterskor som var mer hängivna sitt arbete beskrev oftare 

än andra sjuksköterskor att de hade god kunskap om bland annat patienters behov och 

vikten av familjerelationer, var professionella och mycket motiverade i arbetet. De 

upplevde det även som väldigt viktigt att osjälviskt ta hand om patienter i en nära 

relation.

I litteraturstudie framkom att trots att sjuksköterskor beskrev sitt arbete som tillfredsställande 

upplevde de även att svårigheter kunde förekomma vid kommunikation med patienter som har 

kommunikationsnedsättningar. Svårigheter kunde resultera i att de upplevde negativa känslor 

såsom exempelvis missnöje och otillräcklighet, lidande och frustration. I likhet med vårt 

resultat upplevde sjuksköterskor i studien av Hopkinson (2002) vissa svårigheter när de gav 

omvårdnad till patienter. Svårigheter kunde leda till att de upplevde negativa känslor såsom 
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exempelvis ilska, otillräcklighet och frustration. Även i studien av Hopkinson et al. (2003) 

framkommer liknande känslor. Sjuksköterskor upplevde olika känslor av otillfredsställelse när 

omständigheter gjorde att de inte kunde ge den omvårdnad som de ansåg vara nödvändig och 

som uppfyllde deras personliga ideal om god omvårdnad.

Vidare framkom att sjuksköterskor upplevde att det var bra att ha kollegor och anhöriga att 

tala med när de inte fick nödvändig information av patienter på grund av deras 

kommunikationsnedsättningar, att det var viktigt att överföra information om patienter under 

rapporterna samt att det fanns behov av att få information om kommunikationsnedsättningar 

och alternativa kommunikationsmetoder från en logoped. I en studie av Hopkinson (2002) 

framkommer att sjuksköterskor upplevde att samtal med kollegor är var viktigt när det gällde 

att hantera negativa känslor. Vid samtal kunde erfarenheter, tankar och känslor utbytas och 

därmed bearbetas. Även en annan studie av Hopkinson et al. (2003) beskriver att 

sjuksköterskor fann det meningsfullt att hantera svårigheter genom att ta stöd av kollegor. De 

ansåg att kollegor kunde lätta på känslor av ensamt ansvar som många upplevde. 

Sjuksköterskor i studien hanterade dock även svårigheter på egen hand.

Denna litteraturstudie visade att skapande av goda relationer var grundläggande.

Sjuksköterskor upplevde att goda relationer underlättade ömsesidig förståelse och var 

grundläggande för omvårdnaden om patienter med kommunikationsnedsättningar. Skapande 

av goda relationer krävde tid och kontakt mellan sjuksköterskor och patienter samt attityder 

såsom kärlek till nästan och mänskligt lika värde. Jones, O'Neill, Waterman och Webb (1997) 

framhåller i likhet med vårt resultat tidens och närvarons betydelse vid skapande av goda 

sjuksköterske- och patientrelationer och därmed god omvårdnad. När det bland sjuksköterskor 

råder brist på dessa faktorer kan en konsekvens bli att förtroendet hos patienter minskar, vilket 

har betydelse för uppfyllelse av omvårdnadsmål. Vidare framhåller samma författare att ett 

sätt att bygga upp förtroende hos patienter är att prata med dessa om personliga saker, visa 

förståelse för samt hjälpa dessa. Berg, Skott och Danielsson (2007) anser att det är 

sjuksköterskans ansvar att skapa goda sjuksköterske- och patientrelationer samt att det är 

nödvändigt för att kunna ge god omvårdnad till patienter. Vid skapande av goda 

vårdrelationer är det viktigt att sjuksköterskan ser det unika i varje person och i första hand 

ser människan istället för sjukdomen. Vidare menar samma författare att viktiga 

förhållningssätt hos både sjuksköterskan och patienten vid skapande av goda vårdrelationer är 

att respektera varandra och varandras integritet genom att lyssna och ha tålamod samt vara 
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ödmjuk, öppen och vilja förstå varandra samt visa engagemang om varandra. Detta kan 

anknytas till Lögstrup (1994, s. 41-43) som menar att det i varje möte mellan människor finns 

ett etiskt krav. Grunden i det etiska kravet är att göra gott för den andre, att människor är 

ömsesidigt beroende av varandra och att det i varje möte mellan människor finns en naturlig 

tillit som är given.

I litteraturstudien framkom att sjuksköterskor upplevde att goda relationer kunde resultera i en 

alltför privat närhet, som kunde leda till att patienter fick orealistiska förväntningar på 

relationer och till att båda parters integritet riskerades. Därför menade många på att det var 

viktigt att behålla en form av skyddande distans vid skapandet av relationer. I likhet med vårt 

resultat upplevde sjuksköterskor i studien av Jones et al. (1997) tvetydighet vid skapande av 

sjuksköterske- och patientrelationer. Sjuksköterskorna upplevde att alltför goda relationer till 

patienter skulle kunna uppfattas som favorisering av vissa patienter och förkastande av andra 

patienter. Samma sjuksköterskor rekommenderade att hålla en balans mellan empati och 

professionellt omdöme samt att ta stöd av kollegor för att finna balansen. Hopkinson et al. 

(2003) framhåller att sjuksköterskor ibland valde att behålla en form av distans när det gällde 

det känslomässiga engagemanget om patienter. Anledningen till det var att de skulle lyckas 

behålla kontroll över sina känslor och orka fortsätta med sitt arbete. Dock ansåg vissa att 

denna form av distans kunde utgöra hinder vid skapande av goda sjuksköterske- och 

patientrelationer och därmed god omvårdnad.

Vidare framkom att sjuksköterskor upplevde att kommunikation med patienter fungerade 

bättre när det rådde ett gott arbets- och vårdklimat, där de stöttade och kunde ta lärdom av 

varandra. Enligt Cook, Gerrish och Clarke (2001) leder samarbete mellan flera 

yrkeskategorier till att tillgängliga resurser maximeras och därmed till att patienter bättre får 

sina behov tillgodosedda. Det bidrar till en ökad kreativitet och en mångsidig problemlösning. 

Möjligheter att bolla kunskap mellan yrkesgrupper ger kunskap till den individuella 

yrkesutövaren.

Denna litteraturstudie visade att tid var viktigt för att nå förståelse. Tiden var en viktig aspekt 

vid kommunikation med patienter med kommunikationsnedsättningar. Det var viktigt att 

patienter kände att det fanns tillräckligt med tid så att det var värt mödan att försöka 

kommunicera. Dock framkom även att tiden inte alltid räckte till i möten med patienter med 

kommunikationsnedsättningar. Tidsbrist gjorde det svårt att kommunicera eftersom att det 
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med dessa patienter dessutom krävdes mer tid för att uppnå förståelse. Många sjuksköterskor 

upplevde att de ofta stördes av praktiska och brådskande ärenden och därför kunde känna att 

de inte hade utfört ett bra arbete. I likhet med vårt resultat upplevde sjuksköterskor i studien 

av Hopkinson et al. (2003) att de inte alltid hade tillräckligt med tid för att kunna ge den 

omvårdnad som patienter behövde. Stress på grund av tidsbrist i kombination med många 

arbetsuppgifter och många patienter ansågs påverka patienters omvårdnad negativt. Dessutom 

gjorde denna stress att sjuksköterskor upplevde andra negativa känslor. Vanligt var fysiska 

symtom såsom exempelvis illamående och sömnlöshet. I en studie av Karlsson, Ekman och 

Fagerberg (2009) framkom att sjuksköterskor upplevde tidsbrist som stressande. Stressen 

kunde leda till att de begick misstag som kunde skada patienter och rädslan för detta skapade 

ännu mer stress. Såsom i föregående studie, visar studien av McGowan (2001) att upplevelser 

av stress bland sjuksköterskor fick konsekvenser för både patienter och deras egna hälsa och 

välbefinnande. Höga stressnivåer hade samband med lägre arbetstillfredsställelse. De 

viktigaste källorna till sjuksköterskors upplevelser av stress var arbetsrelaterade faktorer 

såsom brist på resurser, tid och uppskattning från ledningen samt kommande förändringar. 

Wheeler (1997) menar att sjuksköterskors ökade utsatthet för stress i arbetet får alltmer 

uppmärksamhet inom forskning med tanke på alla de negativa konsekvenserna som det ger 

för både patienter och sjuksköterskor själva.

Denna litteraturstudie visade på sjuksköterskors upplevelser om att vilja skapa en god 

atmosfär. Sjuksköterskor upplevde att positiva attityder hos patienter kunde bidra till 

framgångsrik kommunikation. Humor kunde hjälpta patienter att slappna av samt även öppna 

upp för en god atmosfär och goda relationer. När patienter slappnade av underlättades 

kommunikation. I likhet med vårt resultat använde sjuksköterskor i en studie av Beck (1997) 

humor för att bryta spända situationer, både mellan sjuksköterskor och patienter. Genom att 

dela humor upplevdes en förbättrad gemenskap. Enligt Buxman, Lindquist, Kirksey och Kenn 

(2000) kunde humor föra sjuksköterskor och patienter närmare varandra eftersom att hierarkin 

mellan dem minskade. Delad humor kan ge dubbel glädje och socialt är skrattet den kortaste 

distansen mellan människor.

I litteraturstudien framkom att sjuksköterskor upplevde att det ibland inte gjorde något om 

personal och patienter inte förstod varandra bara de kunde ”skämta” ihop och ge det en chans 

till. Sjuksköterskor upplevde dessutom att humor gjorde att trötthet och sorg kunde bemötas 

med ett leende. Enligt Chrsitie och Moore (2004) kunde det för vissa patienter räcka med att 
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sjuksköterskan kom in i rummet med ett leende på läpparna för att deras dag skulle bli lättare. 

Dock är det enligt Buxman at al. (2000) tydligt att dagens hälso- och sjukvård inte innehåller 

tillräckligt mycket humor. Anledningen till detta antas vara dåliga arbetsförhållanden och 

stress. Sjuksköterskan har dock ett val i hur situationer ska hanteras. Varje situation i 

omvårdnaden är unik och sjuksköterskan måste ha en repertoar av bemötanden, varav en kan 

vara humor. 

Litteraturstudien visade även att humor måste anpassas efter person samt att personal och 

patienter var tvungna att känna varandra för att kunna göra detta. Det var viktigt att vara 

lyhörda för patienters attityder och budskap när det gällde all motivation av patienter. Enligt 

Greenberg (2003) måste sjuksköterskan lära sig hur långt det är acceptabelt att använda 

humor. Även Olsson, Backe, Sörensen och Koch (2001) tar upp vikten av att vara försiktig 

vid användandet av humor. Humorn får aldrig skada eller göra ont och sjuksköterskan måste 

läsa av patienten för att veta när och hur humorn kan involveras. 

Denna litteraturstudie visade att icke-verbal kommunikation kompletterade det verbala 

språket. Sjuksköterskor upplevde den icke-verbala kommunikationen som ett viktigt redskap i 

kommunikationsprocessen. Det framkom även att icke-verbal kommunikation behövdes för 

att personal och patienter skulle kunna närma sig varandra och lära känna varandra. 

Kroppsspråket hade betydelse eftersom att det förstärkte det talade ordet med hjälp av gester. 

I likhet med vårt resultat upplevde sjuksköterskor i studien av Sahlsten, Larsson, Lindencrona 

och Plos (2004) att kroppsspråket var värdefullt. Det förstärkte det talade ordet med hjälp av 

gester och var värdefullt även då patienter kunde tala.

Vidare framkom att sjuksköterskor upplevde att fysisk beröring, såsom att hålla varandras 

händer, var värdefullt i dialog mellan personal och patient. Förutom att beröring ökade 

möjligheten att förstå och bli förstådd upplevde deltagare att det även främjade för 

avslappning, lugn, trygghet samt förmedling av acceptans av patienten och bekräftelse av 

dennes värde. I likhet med vårt resultat beskriver Edvardsson, Sandman och Rasmussen 

(2003) att vårdpersonal använder beröring i syfte att ge avslappning och välbefinnande till 

samt lindra lidande hos patienter. Deltagarna observerade att beröring ledde till positiva 

effekter såsom exempelvis att patienter blev lugna, upplevde mindre smärta och fick ökad 

aktivitet. Vidare bidrog beröring till att skapa goda relationer mellan personal och patienter. 

Även Chang (2001) menar att fysisk beröring kan hjälpa att stärka både fysiskt och psykiskt 
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välbefinnande. Sahlsten et al. (2004) menar att fysisk kontakt behövs för att personal och 

patienter ska kunna närma sig varandra och lära känna varandra.

Slutligen framkom i denna litteraturstudie att sjuksköterskor upplevde att det var det viktigt 

att kunna känna av om patienter inte ville att du skulle röra vid dem. Deltagare försökte ta

reda på patienters inställning i en situation genom att observera och tolka deras kroppsspråk. 

Även i studien av Le May (2004) framkommer att det inte kan tas för givet att alla patienter 

vill bli berörda. Detta eftersom att beröring innebär närhet och förtrolighet samt att sociala 

och kulturella faktorer påverkar upplevelsen av denna. Enligt Van Dongen och Elema (2001) 

kräver användningen av beröring i omvårdnaden reflektion av sjuksköterskan för att den ska 

ske på rätt sätt.

Enligt Horton (2001) kan interventioner för patienter som har kommunikationsnedsättningar 

vara att tala långsamt, använda icke-verbal kommunikation såsom exempelvis kroppsspråk, 

använda kommunikationshjälpmedel såsom exempelvis illustrationer, ha tillräckligt med tid, 

lyssna noga samt reducera störande faktorer i miljön. Det är viktigt att minnas att inte skrika 

eller tala högt samt avbryta eller avsluta ord och meningar.

Metoddiskussion

I denna litteraturstudie har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Enligt Burnard (1991) är fördelen med denna metod att resultatet ger ökad kunskap och 

förståelse för människans egna upplevelser. Holloway och Wheeler (2002, s. 252, 255) menar 

att en nackdel med kvalitativ forskningsmetod dock kan vara att endast ett fåtal personer 

kommer till tals. Dessutom speglas alltid resultatet av forskarnas karaktärer och bakgrund 

vilket gör att innehållet kan förändras. Det kan undvikas genom att gå tillbaka till 

ursprungstexten under arbetets gång. 

Tillförlitligheten i en studie kan styrkas genom pålitlighet, trovärdighet överförbarhet och 

bekräftbarhet. Pålitligheten styrks när analysarbetet finns beskrivet i detalj så att läsaren kan 

följa forskningens alla steg (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Burnard (1991) anser 

att en studies trovärdighet ökar då proceduren finns noggrant beskriven, vilket möjliggör för 

läsaren att gå tillbaka till analysen. I vår studie har vi bevarat pålitligheten och trovärdigheten 

genom att noggrant redovisa metod och artiklar, som ingick i analysen. Litteratursökningar 

och utvalda artiklar redovisas i översiktstabeller (tabell 1,2 & 4). I översiktstabellen över 
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utvalda artiklar redovisas även artiklarnas kvalitet bedömt utifrån Willman et al. (2006, s. 

156-157). Dessutom har denna litteraturstudie en tydlig referensteknik. När det gäller 

upplevelserna, som framkom i studierna, har vi försökt återge dessa så exakt som möjligt utan 

att göra egna tolkningar. Vissa upplevelser har också stärkts med citat.

Bekräftbarhet innebär att forskningens resultat och slutsatser svarar mot syftet. De får inte 

grunda sig på forskarnas förförståelse och egna föreställningar utan ska representera

studiedeltagarnas upplevelser (Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255). Genom att vi har 

använt oss av en metod som inte tillåter egna tolkningar ökar bekräftbarheten i vår studie. 

Bekräftbarheten har dessutom stärkts genom att utomstående såsom exempelvis handledare, 

lärare och kurskamrater har haft inblick i och granskat vårt arbete under studiens gång.

Med överförbarhet menas att resultatet går att generalisera och överföra till andra situationer 

och andra grupper (Polit & Beck, 2008, s. 539). För att underlätta överförbarheten i vår studie 

har vi en tydlig beskrivning av datainsamling, urval och analysprocess. I resultatet 

framkommer att artiklarna, som ingick i vår studie, stämmer överens med varandra. I 

diskussionen görs flera jämförelser med andra studier, vilket tyder på en överförbarhet inom 

andra områden. Därför anser vi att denna studie är generaliserbar och överförbar.

En begränsning i studien var att relativt få artiklar ingick i analysen (n=9). Vid den första 

litteratursökningen var materialet alltför begränsat och därav vidgades syftet med studien. Vi 

anser att detta påverkade studiens kvalitet positivt eftersom att den därmed byggde på 

upplevelser av ett större antal sjuksköterskor i olika miljöer. Endast nio artiklar ingick i 

analysen eftersom att endast de svarade mot syftet vid litteratursökning i tre olika databaser 

och vid manuella sökningar. Många gånger fann vi artiklar med intressanta titlar och abstrakt, 

som dock inte kunde öppnas i fulltext. Därför beställdes många av dessa artiklar, som vid 

leverans ändå inte visade sig svara mot syftet. Dock anser vi att dessa nio artiklar gav oss 

tillräckligt med underlag för att kunna genomföra litteraturstudien. En annan begränsning kan 

vara att flera av de utvalda artiklarna är skrivna av samma huvudförfattare. En ytterligare 

begränsning i studien var att samtliga artiklar var skrivna på engelska, vilket kan ha medfört 

att nyanser i texten förlorades. Slutligen var en begränsning i studien att vi själva ej har 

tidigare erfarenheter av att genomföra en kvalitativ innehållsanalys.  
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Slutsatser

Efter att ha gjort denna litteraturstudie kan vi konstatera att vi har fått en ökad förståelse för 

och kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med patienter som har 

kommunikationsnedsättningar. Studien har visat att sjuksköterskor upplever många olika 

känslor när de kommunicerar med dessa patienter. Sjuksköterskor upplevde att de trivdes med 

att vara tillsammans med patienter. Dock förekom vissa svårigheter såsom exempelvis 

tidsbrist, vilket påverkade kommunikationen negativt. Vidare visade resultatet att goda 

sjuksköterske- och patientrelationer hade stor betydelse för om kommunikation ledde till 

förståelse för båda parter. Positiva attityder och icke-verbal kommunikation var betydelsefullt 

vid kommunikation.

Avsikten är att denna studie ska leda till ökad medvetenhet för hur sjuksköterskor upplever 

sitt arbete att kommunicera med patienter som har kommunikationsnedsättningar. Eftersom 

att patienter med kommunikationshinder är något som alla sjuksköterskor, mer eller mindre, 

kommer att möta i sitt arbete vill vi belysa dessa upplevelser. Därtill påverkar 

sjuksköterskornas upplevelser av sitt arbete kvaliteten på utfört arbete. Genom att visa 

befintlig kunskap om hur sjuksköterskor upplever sitt arbete kan eventuella förbättringar 

genomföras som påverkar trivseln. Därigenom kan möjligheterna att ge god omvårdnad och 

därmed möjligheterna till att människor upplever god hälsa ökas.

Till vår förvåning upptäckte vi vid litteratursökning att det fanns begränsat material när det 

gäller sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med patienter som har 

kommunikationsnedsättningar. Betydligt fler studier berörde patientupplevelser. Självklart 

anser vi att det är viktigt att belysa ur ett patientperspektiv, dock är även 

sjuksköterskeperspektiv väsentligt att belysa eftersom att det är sjuksköterskor som utför 

omvårdnad. Sjuksköterskors eventuella otillfredsställelse påverkar omvårdnaden och kan leda 

till vårdlidande för patienter. Det är med andra ord en ond cirkel. Därför anser vi att det finns 

ett vidare behov av forskning när det gäller sjuksköterskeupplevelser.
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