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Abstrakt 
Att kunna kommunicera med andra människor är inte alltid något som 
är självklart. Patienter med cerebral pares (cp) lider ofta av 
talsvårigheter och det medför problem hur de ska kunna göra sig 
förstådda. I kontakt med sjuksköterskor blir dessa människor särskilt 
utsatta då de kan behandlas som förståndshandikappade trots att cp i 
regel endast orsakar fysiologiska handikapp. Detta kan genom förlust 
av medbestämmande och hög förekomst av missförstånd leda till en 
mindre god och säker vård. Syftet med denna systematiska 
litteraturöversikt var att beskriva möjligheter och hinder vid 
kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med cp. Två 
frågeställningar formulerades utifrån syftet: Vilka möjligheter finns 
för en god kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med 
cerebral pares? Vilka hinder finns för en god kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter med cerebral pares? 16 databaser 
genomsöktes i syfte att samla all tillgänglig forskning inom ämnet. 
Under analysen kvalitetsgranskades 13 utvalda artiklar som svarade 
mot denna studies syfte och frågeställningar. Huvudgrupper som 
uppkommit ur analysen: Kunskap och förhållningssätt, Tid och 
samverkan, Hjälpmedel och alternativa kommunikationsmetoder samt 
Anhöriga och assistenter. Resultatet visade att sjuksköterskors ökade 
kunskap om patienter med cp och talsvårigheter samt hjälpmedel och 
kommunikationsmetoder skulle förbättra kommunikationen dem 
emellan och därmed höja både kvalitet och säkerhet i vården.  

Nyckelord: Cerebral pares, kommunikation, patienter, sjuksköterskor, 
systematisk litteraturöversikt, hinder, möjligheter 
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I dagsläget, sett världen över, drabbar cerebral pares (cp) 240 barn per 100´000 födda. Denna 

siffra har under de senaste 20 åren ökat vilket tros bero på ökad förekomst av dokumentation 

samt förbättrad neonatalvård – då överlevnad hos för tidigt födda barn med väldigt låg 

födelsevikt ökar skaderisken. Skadan kan dock uppkomma redan under fosterstadiet, vid 

förlossningen eller under barnets två första levnadsår. Orsaken kan vara infektion, 

cirkulationsrubbning, syrebrist eller blödning i hjärnan. Detta sjukdomstillstånd medför en 

skada eller sjuklig förändring i motoriska hjärnbarken - i dess funktion eller organstruktur. 

Beroende på var i den motoriska hjärnbarken skadan sitter drabbas personen av kroppsliga 

handikapp av olika slag. De karakteristiska symptomen är ataxi, spasticitet, nedsatt 

muskelstyrka och stelhet (Koman, Paterson-Smith & Shilt 2004). Då kroppens samtliga 

muskler kan vara involverade innebär detta att patienterna även kan drabbas av talsvårigheter 

och blir därmed svåra att förstå. Talpedagoger och språkterapeuter arbetar idag mycket med 

att utveckla dessa patienters förmågor till att kommunicera på ett mer effektivt sätt (Hayes, 

2010). 

Enligt Fredriksson och Eriksson (2003) förekommer brister i sjuksköterskors bemötande av 

patienter. Detta sker då sjuksköterskor är ytliga i sin kommunikation med patienterna och 

endast eftersöker dessas basala problem och nyligt uppkomna behov. För att ett djup i 

relationen till patienterna bör sjuksköterskorna genom utbildning och egen inställning till 

människan omvandla kommunikationen, som ofta består i ren information till patienten, till en 

konversation med patienten. Kommunikation är så mycket mer än bara ord och är ständigt 

närvarande när människor är tillsammans. Enligt Fleischer, Berg, Zimmermann, Wüste och 

Behrens (2009) bygger all kommunikation på fyra element. Människan kommunicerar genom 

att sända och koda samt motta och avkoda information sinsemellan. Kommunikation kan 

delas in i två undergrupper i form av verbal och icke-verbal. Den icke-verbala 

kommunikationen – kroppsspråket och personernas beteende bidrar också med innehåll till 

samtalet. Både den som talar och lyssnar kommunicerar med hjälp av ljud, miner, grimaser, 

gester, rörelser, kroppsställning, personligt utrymme, kroppskontakt samt tystnad. Den ena 

formen klarar sig dock inte utan den andra då ord tagna ur sitt sammanhang kan bli lika 

missledande som frånvaron av det talade språket.  

 

Som Nåden och Sæteren (2006) uttrycker det kan känslan av att inte bli sedd och bekräftad 

medföra ett ökat lidande för patienten. Genom att hålla en bekräftande kommunikation ökar 

patientens känsla av att vara sedd och hörd. Denna sker på både ett verbalt och icke-verbalt 
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plan genom att sjuksköterskan under samtalen håller ögonkontakt med patienten, ger sig tid 

att lyssna, ställer relevanta frågor och ger uttömmande svar samt vågar röra vid patienten om 

situationen inbjuder till detta. Genom att kommunicera/konversera på detta sätt får 

sjuksköterskan möjlighet att bygga en djupare relation till patienten. Som en positiv påföljd 

kan patienten få ett ökat förtroende för sjuksköterskan och en ökad trygghet i 

sjukhusvistelsen. Det har enligt Fleischer et al., (2009) visat sig att sjuksköterskan ofta känner 

sig osäker i frågan om effekten av relationen till patienten. Patienter uttrycker däremot att de 

även vid korta möten med sjuksköterskor uppskattar kontakten och uppfattar den som positiv i 

terapeutisk bemärkelse så länge sjuksköterskan uppträder professionellt, empatiskt och med 

respekt för individen. Enligt Fredriksson och Eriksson (2003) kan sjuksköterskan ställa sig 

frågan om hur denne ska framställa sig som människa och på vilket sätt konversationen skall 

se ut för att den ska uppfattas som engagerad och omsorgsfull av patienten.  

Enligt Robinson, Gorman, Slimmer och Yudkowsky (2010) fungerar kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och dennes patienter inte alltid tillfredställande på grund av tiden eller 

bristen på densamma som i dessa sammanhang kan vara det som inverkar mest. Hur mycket 

tid sjuksköterskan planerar att avsätta till vart och ett av sina patientmöten blir då helt 

avgörande (Hemsley, Werninck & Worrall, 2013). Förutom väl tilltagen tid och en väl 

fungerande kommunikation kräver en god omvårdnad även ömsesidig respekt och förståelse 

för den enskilda människans situation. Genom ett ökat förtroende parterna emellan ökar 

effektiviteten i kommunikationen då samtalen dem emellan blir mer givande. Om 

sjuksköterskan och patienten arbetar tillsammans som ett team kan patienter med 

talsvårigheter få möjlighet till ökad delaktighet i de beslut som fattas gällande den egna 

vården och kan därmed känna mervärde (Robinson et al., 2010).  

Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2006) beskriver dock att sjuksköterskan inte alltid anser det 

självklart att patienten ska involveras i de beslut som fattas gällande den egna vården. 

Sjuksköterskan kan ha svårt att lämna över ansvaret om beslutstagandet till patienten då 

sjuksköterskan dels själva tror sig kunna välja den bästa möjliga omvårdnaden, dels 

förutsätter att patienten inte önskar en aktiv roll i beslutstagandet och att sjuksköterskan då 

automatiskt blir den ”bättre vetande”. Detta kan skapa problem i form av att patienten känner 

sig åsidosatt då denne inte ges tid att berätta om sina tankar och känslor de situationer som 

uppstått. Den kunskap sjuksköterskan besitter genom sin utbildning kan även göra patienten 

frivilligt passiv. Patienten släpper då sin rätt till det egna valet vid olika behandlingar och 

överlåter allehanda ställningstaganden till sjuksköterskan. Patienten förlitar sig i dessa fall på 
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att sjuksköterskan tar de rätta besluten.  

 

En annan större och mer välkänd patientgrupp med talsvårigheter är de som drabbats av 

stroke och därtill afasi. Hemsley et al., (2013) synliggör några av dessa patienter och deras 

missnöje samt de risker de utsätts för i kontakt med sjukvården i och med de 

kommunikationssvårigheter afasin innebär. Patienter och anhöriga till dessa redogör för 

transporter av patienter till och från operation, mellan sjukhus, in- och utskrivningar samt 

behandlingar som genomförs utan att patienten ens informerats om detta. Dessa patienter kan 

också berätta om tillfällen då de lämnats i patientsalar helt utan möjligheter att förstå given 

information eller uttrycka sina önskemål och behov. En patient med afasi utan möjligheter att 

röra sig kan inte heller påkalla uppmärksamhet då denne behöver det som mest.  

Hayes (2010) beskriver lättheten i att prata om cp som sjukdom i sig samt den ofta 

förekommande svårigheten att fokusera på människan bakom. Patienter med cp är just vanliga 

människor men med en sjukdom som gör deras muskelrörelser oförutsägbara. Hos 

sjuksköterskan kan detta skapa en rädsla för kontakt och risken att undvika patienten ökar då 

den egna kunskapen om sjukdomen inte är tillräcklig. För att stärka självkänslan och 

möjligheten till empowerment hos patienter med detta livslånga handikapp bör de bemötas 

och tilltalas respektfullt - som ”vanliga” människor.        

Utifrån denna bakgrund var syftet därför med denna studie att beskriva möjligheter och hinder 

för kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med cp. Litteraturöversikten har 

baserats på följande två frågeställningar. Vilka möjligheter finns för en god kommunikation 

mellan sjuksköterskor och patienter med cp? Vilka hinder finns för en god kommunikation 

mellan sjuksköterskor och patienter med cp?  
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Metod  
Enligt Whittemore och Knafl (2005) är den sammanfattade kunskapen ur tidigare 

vetenskapligt genomförda kvalitativa och kvantitativa studier att betrakta som lika trovärdig 

som originalkällan. Författarna till detta arbete har därför valt att göra en systematisk 

litteraturöversikt som presenterar den samlade kunskapen rörande kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter med cp.  

Litteratursökning och urval  

Samtliga relevanta databaser Luleå tekniska universitetsbibliotek ställt till förfogande har 

systematiskt genomsökts i syfte att finna samtlig tillgänglig forskning inom ämnet. Databaser 

som  innefattats i sökning: Academic search elite, AMED, BMJ journals, CINAHL, CIRRIE, 

Cochrane library, Informa health care, Mary Ann Liebert, MEDLINE, NARIC, PubMed, 

Scopus, SveMed+, Svensk medicinalhistorisk bibliografi, Swedish Me SH, Web of science.  

Den systematiska litteratursökningen har noggrant dokumenterats för att i efterhand kunna 

följas steg för steg (jmf.Whittemore & Knafl, 2005), se Tabell 1, Bilaga 1. Använda 

söktermer: cerebral palsy, communication*, nurse-patient relation*, child*, nurs*, cp, 

kommuni*. Kombinationssökningar av dessa söktermer genomfördes med hjälp av de 

booleska sökoperatorerna AND och NOT i syfte att hitta så mycket som möjligt av 

tillgängligt material. Vidare användes trunkering (*) efter vissa sökord, vilket innebar att 

sökordets ändelse lämnades öppet och chansen att hitta relevant material därigenom ökade 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 66). Samtliga artiklar till litteraturöversikten var 

tillgängliga utan kostnad. Artiklar som var skrivna på engelska och berörde patienter över 18 

år med cp i kontakt med hälso- och sjukvården inkluderades. Några artiklar kom ändå att 

inkludera barn med cp, dessa inkluderades på grund av att de i huvudsak handlade om dessa 

patienters anhöriga och/eller assistenter och var relevanta mot frågeställningarna i studien. 

Som första urvalssteg lästes artiklarnas titlar, därefter abstrakt och sedan hela artiklarna. De 

studier som innehållsmässigt svarade mot litteraturöversiktens syfte och forskningsfrågor 

valdes därefter ut, övriga valdes således bort. Artiklarna identitetmärktes med siffrorna 1-13, 

se Tabell 2, Bilaga 2. Vid sammanställningen av resultatet underlättade detta då samtliga 

utvalda textstycken med lätthet kunde identifieras och återkopplas till ursprungskällan. 

Författarna granskade referenslistan i den litteraturöversikt som ingår i studien, detta i syfte 

att undvika bias då utvalda studier riskerade att vara baserade på samma forskning.   
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Bilaga 1 
Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

       Databas Söktermer Antal Lästa Lästa Lästa Utvalda 
Söknr   träffar rubriker abstrakt artiklar artiklar 

       
Academic Search Elite 

Inklusionskriterium: Endast 
FullText     

1 cerebral palsy 1789  -   -   -   -  
2 communication* 241844  -   -   -   -  
3 1 AND 2 154  -   -   -   -  
4 3 NOT child* 68 68 23 12 4 

AMED   Inklusionskriterium: Endast Linked FullText   
1 cerebral palsy 314  -   -   -   -  
2 communication* 1716  -   -   -   -  
3 1 AND 2 33  -   -   -   -  
4 3 NOT child* 13 13 3 1 0 

BMJ Journals             
1 cerebral palsy 21 21 0 0 0 

CINAHL   
Inklusionskriterium: Endast 
FullText     

1 cerebral palsy 1275  -   -   -   -  
2 nurse-patient relation* 17587  -   -   -   -  
3 1 AND 2 6 6 2 2 2 
4 communication* 23100 - - - - 
5 1 AND 4 159 159 - - - 
6 5 NOT child* 73 73 26 11 7 

CIRRIE             
1 cerebral palsy 1205 - - - - 
2 1 AND communication* 14 14 3 1 1 

Cochrane library           
1 cerebral palsy 959 - - - - 
2 communication* 5485 - - - - 
3 1 AND 2 21 21 1 0 0 

Informa halthcare           
1 cerebral palsy 443 - - - - 
2 communication* 374 - - - - 
3 1 AND 2 3 3 2 1 0 

Mary Ann Liebert           
1 cerebral palsy 397 - - - - 
2 communication* 18 - - - - 
3 1 AND 2  0 - - - - 

MEDLINE             
1 cerebral palsy 19138 - - - - 
2 communication* 249061 - - - - 
3 1 AND 2 538 - - - - 
4 3 NOT child* 167 - - - - 
5 4 AND nurs* 14 14 2 2 2 

NARIC             
1 cerebral palsy 1000 - - - - 
2 communication* 1000 - - - - 
3 1 AND 2 206 - - - - 
4 3 AND nurs* 18 18 0 0 0 
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Bilaga 1 
Tabell 1 (Fortsättning) Översikt av litteratursökning 

 	   	   	   	   	   	  Databas Söktermer Antal Lästa Lästa Lästa Utvalda 
Söknr   träffar rubriker abstrakt artiklar artiklar 

       PubMed   Inklusionskriterium: Endast Free Full Text Available 
1 cerebral palsy 2565 - - - - 
2 communication* 47947 - - - - 
3 1 AND 2 58 - - - - 
4 3 NOT child* 16 16 1 1 1 

Scopus             
1 cerebral palsy 29173 - - - - 
2 communication* 1157524 - - - - 
3 1 AND 2 1095 - - - - 
4 3 NOT child* 197 - - - - 
5 4 AND nurs* 6 6 0 0 0 

SveMed+             
1 cerebral pares 253 - - - - 
2 kommuni* 2762 - - - - 
3 1 AND 2 6 6 0 0 0 

Svensk medcinalhistorisk bibliografi           
1 cerebral pares 85 85 0 0 0 

Web of science             
1 cerebral palsy 17377 - - - - 
2 communication* 320466 - - - - 
3 1 AND 2 445 - - - - 
4 3 NOT child* 113 - - - - 
5 4 AND nurs* 7 5 5 4 4 

       Antal utvalda artiklar: 13 st. (n=13) Fyra av dessa återfanns i tre databaser. 
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Bilaga 2 
Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 

     Författare, 
År, Land, 
(Löpnr) 

Studietyp 
Kvalitet 

Deltagare Metod Huvudfynd 

Balandin et 
al. 2007, 

Australien.  
(13) 

Kval                      
Hög                                                                                 

10 patienter 
med cerebral 
pares, i åldrarna 
35-61 år, varav 
5 kvinnor och 5 
män.  

Individuella intervjuer.  Patienter med cerebral pares kan efter att 
ha identifierat hinder för en väl fungerande 
kommunikation, mellan dem och 
sjuksköterskor, förslag på strategier till 
förbättring.  

Balandin & 
Morgan, 

1997, 
Australien.     

(1) 

Kval/ 
Kvant    
Medel 

279 personer 
över 30 år med 
cerebral pares, 
varav 136 män, 
137 kvinnor, 6 
angav ej kön.  

Enkätundersökning 
med öppna svar.  
Frågor angående 
personernas hälsa, 
kommunikations- 
möjligheter/hjälpmedel, 
access till information, 
deras eget perspektiv 
på sitt åldrande. 

Deltagarna hade en positiv syn angående 
sitt åldrande, hälften av deltagarna kände 
att de hade god kontakt med sjukvården, 
de upplevde sig hörda och fick bra 
information. Samtliga deltagare hade 
arbete, ingen planerade dock inför sin 
pension. Situationen kräver därför mer 
kunskap och information angående synen 
på det egna åldrandet och planering inför 
pensionering.  

Gulmans et 
al. 2009, 
Neder- 

länderna.      
(2) 

Kval/ 
Kvant     
Medel 

197 föräldrar till 
barn med 
cerebral pares. 

Enkätundersökning om 
brister som kan finnas i 
kommunikationen 
mellan föräldrar till 
barn med cerebral pares 
och sjukvårdspersonal. 

Föräldrarna upplevde brister i 
kommunikationen mellan dem och 
sjukvårdspersonalen. Sjukvårdspersonalen 
skyllde dessa problem på organisationen i 
sig. 

Gwin, 2008, 
USA.               

(4) 

Kval                   
Medel 

2 kvinnor, 21-29 
år med cerebral 
pares.  

Enkätundersökning 
(The Norbeck Social 
Support Scale 
Questionnaire) rörande 
personer med cerebral 
pares, deras egen 
kapacitet i tillvaron och 
relationen till det 
sociala stöd som finns 
till hands.  

Det behövs mer stöd för personer med 
cerebral pares till att klara sig bättre i 
sociala sammanhang samt att kunna klara 
sig själv. Det behövs mer hjälp/stöd till 
självhjälp för de som drabbats av cerebral 
pares.  

Hemsley & 
Balandin, 

2004, 
Australien.             

(12) 

Kval                                     
Hög 

Anhöriga till 
patienter med 
cerebral pares. 6 
personer i 
åldrarna 53-75 
år, varav 3 
kvinnor och 3 
män.  

Djupgående intervjuer.  Anhöriga till patienter med cerebral pares 
anser att sjukvårdspersonal har för lite 
kunskap om sjukdomen och de 
kommunikationssvårigheter sjukdomen 
kan medföra. Enligt de anhöriga känner 
inte sjukvårdspersonal heller till de 
särskilda hjälpmedel som skulle kunna 
underlätta kommunikationen mellan dem 
och patienten. Studien visar att mer 
forskning och utbildning behövs i ämnet.  

Hemsley et 
al. 2007a, 

Australien.                              
(3) 

Kval                                    
Hög 

6 personer, 
varav 4 kvinnor 
och 2 män, 32-
68 år som själva 
sköter sina 
vuxna barn med 
cerebral pares.  

Intervjuer av personer 
tillhörande en speciell 
fokusgrupp. 

Studien påvisar att människor med 
cerebral pares är beroende av och förlitar 
sig på sina anhöriga som tar en större roll 
än dem själva i kommunikationen med 
sjukvården. 
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Bilaga 2 
Tabell 2 (Fortsättning) Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 

    

 Författare, 
År, Land, 
(Löpnr) 

Studietyp 
Kvalitet 

Deltagare Metod Huvudfynd 

Hemsley et 
al., 2007b, 
Australien.                    

(8) 

Kval                      
Medel 

Litteraturstudie En översiktstudie av 
kunskapen kring  äldre 
obetalda anhöriga som 
sköter om sina vuxna 
barn med cerebral 
pares samt deras 
komplexa 
kommunikationsbehov 
i samband med 
sjukhusvistelse.   

Studien visar att anhöriga till barn med 
cerebral pares behöver ett större stöd i 
kommunikationen när de besöker 
sjukvården samt att mer forskning bör 
göras i ämnet.   

Hemsley et 
al. 2008a, 

Australien.                             
(5) 

Kval                                   
Hög 

6 personer, 
varav 3 kvinnor 
och 3 män, i 
åldrarna 38-58 
år, med cerebral 
pares.  

Gruppdiskussion i 
fokusgrupp med hjälp 
av diskussionsledare, 
samtliga deltagare var 
beroende av olika 
former av 
kommunikations- 
hjälpmedel.  

Studien visade att både diskussionsledaren 
och deltagarna spelade en viktig roll i att 
klargöra och reparera kommunikationen i 
gruppen. Genom att hjälpa varandra blev 
kommunikationen bättre än om den skulle 
ha förts enbart i dialogform.  

Hemsley et 
al. 2008b, 
Australien.                     

(9) 

Kval                                
Hög 

6 sjukvårds- 
personal som 
arbetat med 
patienter med 
cerebral pares 
under de senaste 
två åren, varav 5 
kvinnor och en 
man i åldrarna 
27-62 år.  

Sjukvårdspersonal 
diskuterade i 
fokusgrupper runt två 
huvudfrågor. 
Diskussionerna 
spelades in, skrevs ner, 
satser plockades ut och 
rangordnades i grupper 
enligt innebörd.    

Sjukvårdspersonal tar inte för givet att 
anhöriga till barn med cerebral pares ska 
ersätta sjuksköterskorna i vården. De 
anhöriga bidrar dock till att vården blir 
bättre i och med den sjukdomskunskap de 
besitter samt den hjälp de kan hjälpa 
erbjuda vid kommunikationen mellan 
patient och sjuksköterska. De anhöriga 
önskar mer praktiskt och emotionellt stöd 
när deras barn blir inlagda på sjukhus.  

Hemsley et 
al. 2008c, 

Australien.                           
(11) 

Kval                                            
Hög 

6 personer med 
cerebral pares, i 
åldrarna 38-58 
år, varav 3 
kvinnor och 3 
män. 

Personer ur denna 
fokusgrupp samlades 
och diskuterade 
tillsammans med en 
moderator i förväg 
utvalda ämnen.  

Patienter med cerebral pares vill i kontakt 
med sjukvården bli bemötta som vuxna 
och inkluderas i de beslut som fattas 
angående deras vård och hälsa. Patienter 
vill kunna kommunicera direkt med 
sjukvårdspersonal även då anhöriga 
närvarar.  

Hemsley et 
al., 2011a, 
Australien.                                              

(7) 

Kval                             
Hög 

15 
sjuksköterskor 
med 1-30 års 
arbetslivs- 
erfarenhet.  

Intervjuer med 
sjuksköterskor 
gällande 
kommunikation med 
patienter med 
komplexa 
kommunikationsbehov, 
analyserade utifrån ett 
narrativt perspektiv.  

Tid är att betrakta både som fiende och 
vän för att förbättra kommunikation. Vissa 
sjuksköterskor ville inte ta sig tid till ett 
bra samtal och undvek ofta patienter med 
talsvårigheter då de upplevde dessa samtal 
som jobbiga. Andra sjuksköterskor 
upplevde att de utvecklades genom att 
successivt utforma olika strategier för att 
nå fram till patienterna. 
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Bilaga 2 
Tabell 2 (Fortsättning) Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 

     Författare, 
År, Land, 
(Löpnr) 

Studietyp 
Kvalitet 

Deltagare Metod Huvudfynd 

Hemsley et 
al. 2011b, 
Australien.                         

(10) 

Kval                                   
Medel 

15 pers. med 
utvecklings- 
störning och 
komplexa 
kommunika- 
tionssvårigheter15 
vårdare och 15 
sjuk- sköterskor.  

Samtalsliknande 
intervjuer mellan 
undersöknings- 
personer i grupper 
innehållande 
representanter från 
samtliga kategorier. 

Personliga assistenter till patienter med 
cerebral pares vill att sjukhuspersonalen 
skall ge mer stöd både till patienten och 
assistenten under patienternas tid vid 
sjukhuset trots assistentens närvaro. 

Mc Donald, 
2008, 

Canada.         
(6) 

Kval                                
Hög 

10 personer, 
varav 5 kvinnor 
och 5 män, i 
åldrarna 35-61 år, 
med cerebral 
pares.  

Individuella intervjuer 
av patienter med 
cerebral pares.   

Patienter med cerebral pares och 
komplexa kommunikationsbehov har 
svårigheter att kommunicera med 
sjuksköterskor. Detta beroende på 
sjuksköterskornas begränsade 
tillgänglighet samt bristande kunskaper 
om tillgängliga 
kommunikationshjälpmedel.  

	  

Kvalitetsgranskning  

För att utvinna reliabla data i en litteraturöversikt kräver underlaget en hög kvalitetsgrad. 

Granskning av detta underlag av ursprungskällor är dock väldigt komplex och kräver rätt form 

av analysverktyg för att ge ett rättvist kvalitetsresultat. För att optimera kvalitetsbedömningen 

har båda författarna till denna studie var för sig kvalitetsgranskat samtliga artiklar. Då 

kvalitetsgranskningen inte var samstämmig har artiklarna eftergranskats av författarna 

gemensamt. Underlaget kom att bestå av både kvalitativa och kvantitativa studier och krävde 

därför två olika former av kvalitetsgranskningsverktyg. Bilaga G, protokoll för bedömning av 

studier med kvantitativ metod. Bilaga H, protokoll för bedömning av studier med kvalitativ 

metod. Dessa gav författarna en sammanfattning av ursprung, metodologisk kvalitet, 

reliabilitet och validitet (Whittemore & Knafl, 2005). Utefter dessa kriterier kunde författarna 

dela in artiklarnas kvalité enligt granskningsprotokollen och få fram om de var av hög, medel 

eller låg kvalitet. Författarna ansåg att artiklar som var av hög kvalitet skulle innehålla och 

styrka det som stod i protokollens punkter, de artiklar som författarna ansåg vara av 

medelvärde var på grund av att de inte hade ett etiskt resonemang. Då samtliga artiklar 

författarna fann visade på medel eller hög kvalitet valdes de in i litteraturöversikten. se Tabell 

2, Bilaga 2 (Willman et al., 2006, s. 154-156). Om granskningen påvisat låg kvalitet hos 

någon av artiklarna hade författarna i förväg beslutat att resonera angående eventuell 
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inkludering/exkludering av dessa. Högkvalitativa artiklar av kvalitativ metod kan ibland 

missgynnas i kvalitetsgranskningen. Därför anser författarna det viktigt att ta rätt beslut om 

eventuell exkludering av funna artiklar för att inte riskera att litteraturöversikten skulle gå 

miste om viktigt innehåll.    

Dataanalys  

Med inspiration av Whittemore och Knafl (2005) har dataanalysen genomförts i fyra steg med 

en indelning enligt följande:  

 Datareduktion – Det första steget författarna gjorde i analysen var att hela underlaget till 

studien lästes igenom, stycken författarna ansåg hade relevans till syftet och de 

frågeställningar studien bygger på särskiljdes från originalkällan, kodades med siffror nr 1-13 

(se Tabell 2, Bilaga 2) och delades därefter in i hinder och möjligheter vid kommunikation 

mellan sjuksköterskor och patienter med cp. 

Datadisplay – Följaktligen identifierades sju undergrupper av författarna, i vilka materialet 

kom att delas upp. Undergrupperna fördes in i en matris och skapade därigenom bättre 

översikt och förutsättningar i jämförelsen av liknande resultat originalkällorna emellan.  

Datajämförelse – I detta skede kodade författarna samtliga textstycken med nr 1-13 enligt 

mallen för originalkällan. Data samlades in och jämfördes från samtliga originalkällor i syfte 

att identifiera mönster och sammanhang dem emellan. Flertalet av de utvalda textstyckena 

ansåg författarna passade i och med sitt innehåll in i flera av undergrupperna. 

Slutsatser & verifikation – Det sista steget i analysprocessen innebar att författarna noggrant 

tolkade fastställda mönster, likheter och skillnader i materialet som framkommit under 

analysprocessen. Till detta kan tilläggas att författarna mellan steg ett (datareduktion) och steg 

två (datadisplay) översatt samtliga utvalda textstycken till svenska.  

Resultat 
Resultatet i denna litteraturöversikt baserades på 13 artiklar, varav 11 var kvalitativa studier. 

De två resterande studierna hade använt både kvalitativ och kvantitativ metod. Åtta artiklar 

uppnådde genom kvalitetsgranskningen hög kvalitet och resterande fem artiklar var av 

medelkvalitet, se Tabell 2, Bilaga 2. Tio av artiklarna hade sitt ursprung från Australien, varav 

samma forskare förekom i nio av dessa. Resterande tre artiklar härstammade från Canada, 

Nederländerna respektive USA, se Tabell 3. Resultatet besvarade frågeställningarna angående 
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förekomst av möjligheter och hinder vid kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter 

med cp och presenteras i fyra huvudgrupper: Kunskap och förhållningssätt, Tid och 

Samverkan, Hjälpmedel och alternativa kommunikationsmetoder samt Anhöriga och 

assistenter. I resultatet kom antalet hinder att överstiga antalet möjligheter vid 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med cp.  

    
  

      Kunskap och förhållningssätt  

Elva studier (se Tabell 3) belyste befintliga hinder vid kommunikation. Sammanlagt sju 

studier (se Tabell 3) redogjorde för möjligheter till förbättrad kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter med cp, genom ökad kunskap och förändrat förhållningssätt hos 

sjuksköterskorna.  

Hinder 

Enligt två studier (Hemsley, Balandin & Togher, 2007b, Hemsley, Balandin & Togher, 

2007a) tillhörde patienter med cp och kommunikationssvårigheter den mest sårbara 

patientgruppen då de genom sina fysiska handikapp hade mycket svårt att medverka i den 

egna vården. I och med detta behövde sjuksköterskor mer kunskap i att kommunicera med 

patienter med cp. Enligt studierna förekom brister i kommunikation överlag hos 

sjuksköterskor vid vård av patienter med cp. Då patienterna också led av talsvårigheter 

uppstod problem möten dem emellan på grund av detta. 

Hemsley, Balandin och Togher (2008b) visade att sjuksköterskornas kompetens sattes på prov 

vid utmaningen i att föra en god dialog med patienter med talsvårigheter.  Sjuksköterskor med 

lite erfarenhet av sjukdomen cp visade sig då obekväma och osäkra i dessa patientmöten. 

Enligt två studier (Hemsley, Balandin & Worrall, 2011a & Hemsley et al., 2007a) valde 

sjuksköterskor på grund av denna okunskap och rädsla att inte ge av sin tid till dessa patienter 

utan ignorerade dem istället på grund av sin egen rädsla att misslyckas vid försök till 

kommunikation. Hemsley, Balandin och Togher (2008c) och Hemsley et al. (2011a) menar att 

de samtal som trots allt inleddes ofta resulterade i att patienter plötsligt lämnades ensam då 

sjuksköterskor valde att gå sin väg när kommunikativa problem uppstod. Detta beteende hos 

sjuksköterskorna skapade känslor av stress och hopplöshet hos patienter samt känslor av 

misslyckande hos dem själva. 

Fem studier (Balandin, Hemsley, Sigafoos & Green, 2007, Hemsley et al., 2007a, Hemsley et 

al., 2008c, Hemsley et al., 2011a & Mc Donald, 2008) påvisade att sjuksköterskor och 
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patienter med cp ofta hade svårt att kommunicera sinsemellan. Detta berodde på patienternas 

brist på tillfällen till integration med sjuksköterskorna samt sjuksköterskornas brist på 

kunskap om användandet av befintliga kommunikationshjälpmedel.  

Enligt Hemsley et al. (2007a) och Hemsley et al. (2008b) kunde patienter inte själva påkalla 

sjuksköterskornas uppmärksamhet och inte använda sig av sänglarmet på grund av de fysiska 

funktionshinder de led av utan var tvungna att helt förlita sig till andra för att få hjälp med en 

så enkel sak som att bara lägga sig till rätta i sängen. Detta innebar enligt Hemsley et al. 

(2008c) att samtal och integration med sjuksköterskor sällan skedde på patienternas initiativ. 

Gwin (2008) menade att patienter med denna sorts funktionshinder ofta blev isolerade och 

bortglömda, och behövde därför sjuksköterskor som en omsorgens förkämpar.   

Sjuksköterskor hade en negativ syn på patienter med cp samt förutfattade meningar om att 

funktionshindrade även var intellektuellt handikappade. Detta resulterade i att sjuksköterskor 

ignorerade dessa patienter alternativt tilltalade patienterna på ett överdrivet eller nedlåtande 

sätt, vilket fick patienterna att känna hopplöshet och skam (Balandin et al., 2007, Hemsley & 

Balandin, 2004 & Hemsley et al., 2008c). Hemsley, Balandin och Togher (2008a) belyste 

detta negativa synsätt och betonade risken för diskriminering av denna patientgrupp som 

uppkom därav. Gwin (2008) menade att det rådde brist på specialister inom sjukvården som 

kunde vårda patienter med cp. Behovet av mer kunskap och utbildning var stort, särskilt inom 

området kommunikation, för sjuksköterskor i syfte att tillfredsställa behoven hos patienter 

med cp och talsvårigheter (Mc Donald, 2008). Brister i kommunikationen kunde lätt leda till 

en känsla av stress och andra negativa konsekvenser för dessa patienter då de ofta upplevde 

sjukhusvistelsen i sig som en stressig och obehaglig upplevelse (Hemsley & Balandin, 2004 

& Hemsley et al., 2008b). 

Möjligheter 

Hemsley et al. (2011a) redogjorde för alternativa kommunikationsmetoder men poängterade 

att möjligheterna i grund och botten låg hos sjuksköterskorna i deras vilja att försöka och lära. 

Patienterna själva föreslog och erbjöd sig medverka vid sjuksköterskors utbildning inom 

alternativa kommunikationsmetoder (Hemsley et al., 2008c).   

För att kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter med cp skulle förbättras 

påvisade Hemsley et al., (2007a) vikten av ett förändrat tillvägagångssätt vid mötet med och 

vården av patienter med kommunikationssvårigheter, bra kommunikation gav goda 

förutsättningar för bra vård. Balandin et al., (2007) påvisade att sjuksköterskor var i behov av 
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ytterligare kunskap och utbildning för att få till stånd en effektivare kommunikation samt för 

att patienterna skulle få det respektfulla bemötande de förtjänade.  

Sammanfattningsvis tenderade patienter med cp och kommunikationssvårigheter att bemötas 

med ignorans och behandlas med respektlöshet på grund av sjuksköterskors rädsla, okunskap 

och negativa attityder. Dessa hinder kunde dock övervinnas genom sjuksköterskans ökade 

kunskap gällande denna patientgrupp och dess behov.    

Tid och samverkan 

Tre studier (se Tabell 3) påvisade hinder bland annat i form av tidsbrist. Fyra studier (se 

Tabell 3) visade möjligheter till en förbättrad kommunikation parterna emellan då 

sjuksköterskor var generösare med sin tid till patienterna.  

Hinder 

Balandin et al. (2007) och Hemsley et al. (2011a) menade att sjuksköterskor som arbetade 

under hög belastning inte tog sig tid att stanna upp och prata med sina patienter, särskilt 

drabbade blev patienter med cp och talsvårigheter. Sjuksköterskor valde att undvika 

direktkontakt med dessa patienter och föredrog att kommunicera med tredjepart angående 

vårdandet. Sjuksköterskor uttryckte att det var tidsslöseri att kommunicera med någon som 

ändå inte kunde nås fram till. Patienter med cp blev inte alltid erbjudna nog med tid till 

kommunikation med sjuksköterskor (Hemsley et al., 2011a).  

     Hemsley et al. (2011a) anförde att för lite tid och uppmärksamhet var faktorer som 

påverkade vid kommunikationen. När olika professioner vårdade en och samma patient 

orsakade deras tidvis dåliga samarbete hinder vid kommunikationen. Information gällande 

planerad eller redan genomförd vård nådde inte alltid fram på grund av de många aktörernas 

inblandning (Gulmans, Vollenbroek-Hutten, Van Gemert-Pinjen & Van Harten, 2009).  

Möjligheter 

I tre studier (Hemsley et al., 2011a, Hemsley et al., 2008b & Mc Donald, 2008) påvisades att 

de sjuksköterskor som däremot valde att ”ge mer” av sin tid till patienterna enbart såg 

möjligheter i att kommunikationen och relationen förbättrades dem emellan samt att 

patienterna därmed fick en känsla av att bli sedda och bekräftade. Patienter som fick 

sjuksköterskors uppmärksamhet och tid till samtal uttryckte även en känsla av delaktighet. 

Hemsley et al. (2008b) och Hemsley, Balandin och Worrall (2011b) påvisade att patienter 

med cp föredrog att kunna föra sin egen talan och inte gärna förlitade sig till någon annan. 
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När sjuksköterskor stannade upp och tog sig tid att föra en dialog direkt med patienterna 

resulterade detta i en mer effektiv kommunikation än då tredjepart blandades in. 

 

Sammanfattningsvis visade studierna att sjuksköterskors höga arbetsbelastning resulterade i 

för lite tid till samtal och integration med patienterna. De sjuksköterskor som trots den höga 

arbetsbelastningen gav mer av sin tid till samtal kände sig mer tillfreds då patienterna gavs 

chansen att få säga sitt, vilket även uppskattades av patienterna.  

Hjälpmedel och alternativa kommunikationsmetoder  
Sex studier (se Tabell 3) visade på hinder beroende på frånvaro av 

kommunikationshjälpmedel samt sjuksköterskors brist på erfarenhet av dessa. Sex av 

studierna (se Tabell 3) påvisade att användandet av hjälpmedel och alternativa 

kommunikationsmetoder gav möjligheter till lyckad kommunikation.  

Hinder 

Enligt två studier (Balandin et al., 2007 & Hemsley & Balandin, 2004) bestod ofta hinder till 

god kommunikation i sjukhusens knappa tillhandahållande av kommunikationshjälpmedel 

samt användandet av dessa. Enligt Hemsley och Balandin (2004) kände sig patienter 

isolerade, ignorerade och försummade då de i avsaknad av kommunikationshjälpmedel inte 

lyckades få sjuksköterskors uppmärksamhet. Två studier (Hemsley et al., 2011a & Balandin et 

al., 2007) ansåg att sjukhusen borde tillhandahållit kommunikationshjälpmedel då dessa 

utgjorde förutsättningen för att underlätta vid samtal mellan sjuksköterskor och patienter med 

talproblem. Fyra studier (Balandin et al., 2007, Hemsley & Balandin, 2004, Hemsley et al., 

2008c & Mc Donald, 2008) visade att de patienter som använde sig av någon form av 

kommunikationshjälpmedel i hemmet tenderade att inte ta med sig dessa till sjukhusen. Detta 

på grund av rädsla att hjälpmedlet skulle komma bort, gå sönder eller bli stulet. Något 

patienterna inte reflekterade över var de ökade svårigheter detta ledde till. Sjuksköterskor 

ansåg det som ett stort stöd då patienter medtagit sitt kommunikationshjälpmedel och såg det 

som katastrofalt då dessa hjälpmedel lämnades kvar i hemmet (Hemsley et al., 2011a). 

Möjligheter 

Hemsley et al. (2008c) anförde att kommunikationshjälpmedel bidrog till att patienterna 

kunde föra sin talan utan att vara i beroendeställning till andra. Då sjuksköterskor använde sig 

av och behärskade tillgängliga kommunikationshjälpmedel blev samtalen med patienterna 
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mer lyckade och dialogen bättre. Flera studier (Balandin et al., 2007, Hemsley et al., 2008c & 

Mc Donald, 2008) belyste att patienterna klargjorde att användandet av 

kommunikationshjälpmedel bidrog till gynnsammare kommunikation mellan dem och 

sjuksköterskorna. Patienter fick känslan av en bättre vård då kommunikationen med 

sjuksköterskor understöddes av någon form av kommunikationshjälpmedel (Balandin & 

Morgan, 1997). Förutsättningen till detta var att sjuksköterskorna tog sig tid att bekanta sig 

med det enskilda kommunikationshjälpmedlet (Hemsley et al., 2008c, Hemsley et al., 2011a 

& Mc Donald, 2008). 

Hemsley et al., 2011a & Balandin et al., (2007) tillade även möjligheten i att använda sig av 

de alternativa kommunikationsmetoder som fanns att tillgå. Samma studier presenterade 

exempel på alternativa kommunikationsmetoder bland annat i form av anpassning av 

situationen och patientens förutsättningar. Sjuksköterskorna utformade frågor så att 

patienterna enbart behövde besvara med ja eller nej. Sjuksköterskorna bekräftade därefter 

patienternas svar och försäkrade därigenom patienterna om att de förstått dem rätt. Hemsley et 

al. (2008a) menade att sjuksköterskor som inväntade patienternas svar utan att ”lägga ord i 

mun” på dem samt upprepade patienternas uttalade fraser praktiserade en väl fungerande 

metod då inga kommunikationshjälpmedel fanns till hands. Införandet av 

kommunikationsstrategier inom hälso- och sjukvården skulle gynna både sjuksköterskor och 

patienter i mötet med varandra (Mc Donald, 2008). 

 

Sammanfattningsvis visade studierna att bristen på tillgång till kommunikationshjälpmedel 

för patienter med cp samt bristen på erfarenhet av användandet av denna sorts hjälpmedel hos 

sjuksköterskor var stor. Genom användandet av hjälpmedel och alternativa 

kommunikationsmetoder underlättades dialogen och blev därmed bättre och mer effektiv.  

Anhöriga och assistenter  

I fyra studier (se Tabell 3) framkom hinder för kommunikation på grund av samma personers 

närvaro. Tre studier (se Tabell 3) påvisade anhöriga och/eller assistenters närvaro som en 

möjlighet till förbättrad kommunikation.  

Hinder 

Studien av Hemsley et al. (2007a) anförde att anhöriga och/eller assistenter till patienter med 

cp och talsvårigheter ibland hade samarbetssvårigheter med sjuksköterskor. Dels ansåg 
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anhöriga och/eller assistenter att de personligen stod för den bästa vården, dels att 

sjuksköterskor inte var till någon hjälp då de ansågs ha för lite tid och erfarenhet av just denna 

patientkategori. Hemsley et al. (2008c) belyste i sin studie att patienter med cp och 

talsvårigheter inte gärna ville förlita sig till anhöriga och/eller assistenter vid kommunikation 

med sjuksköterskor. Patienter uttryckte en känsla av maktlöshet och kände sig berövade sin 

vuxenroll när de anhöriga tog för mycket plats. 

 

Möjligheter 

Enligt Hemsley et al. (2011b) försökte anhöriga och/eller assistenter förbättra kunskapen hos 

sjuksköterskor genom att förmedla skriftlig information om patienten med cp. Sjuksköterskor 

uttryckte att de fann patienters anhöriga och/eller assistenters närvaro som viktig eftersom de 

därigenom slapp föra samtal direkt med patienterna då detta upplevdes som tidsödande 

(Hemsley et al., 2007a). Sjuksköterskor förlitade sig gärna till patienternas anhöriga och/eller 

assistenter vid kommunikation men även i övrig interaktion (Balandin & Morgan, 1997, 

Gulmans et al., 2009 & Hemsley et al., 2007b). Samtidigt påvisade Gwin (2008) vikten av det 

sociala stödet som anhöriga och/eller assistenter bidrog med till dessa patienter. Detta 

betraktades som ovärderligt då många patienter trots sina behov av vård aldrig skulle besökt 

hälso- och sjukvården utan det stödet.   

Sammanfattningsvis visade studierna att sjuksköterskor hade svårt att tyda anhöriga och/eller 

assistenters roller vid kommunikation med patienterna. Patienterna riskerade att hållas utanför 

samtal då anhöriga och/eller assistenter närvarade. Sjuksköterskor tyckte dock att det var 

praktiskt, enkelt och tidsbesparande att vända sig till patienternas anhöriga och/eller 

assistenter. 
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Tabell 3  -  Studier fördelade efter huvudgrupper och härkomst. Översikt av 
förekomna möjligheter och hinder i kommunikation mellan sjuksköterskor och 
patienter med cerebral pares. 

           Kunskap och förhållningssätt 

M
öj

lig
he

te
r 

H
in

de
r 

  

Hjälpmedel och alternativa 
kommunikationsmetoder 

M
öj

lig
he

te
r 

H
in

de
r 

 
       
  

    
 Land Studie 

  
Land Studie 

 CA Mc Donald, 2008 X X 
  

CA Mc Donald, 2008 X X 
 US Gwin, 2008 X X 

  
AS Balandin & Morgan, 1997 X   

 AS Hemsley et al., 2007a X X 
  

AS Hemsley et al., 2008a  X   
 AS Balandin & Morgan, 1997 

 
X 

  
AS Hemsley et al., 2011a X X 

 AS Hemsley et al., 2008a  
 

X 
  

AS Hemsley et al., 2008b 
 

X 
 AS Hemsley et al., 2011a X X 

  
AS Hemsley et al., 2008c X X 

 AS Hemsley et al., 2007b 
 

X 
  

AS Hemsley & Balandin, 2004 
 

X 
 AS Hemsley et al., 2008b X X 

  
AS Balandin et al., 2007   X X 

 AS Hemsley et al., 2008c 
 

X 
  

Totalt antal studier: 6 6 
 AS Hemsley & Balandin, 2004 X X 

       AS Balandin et al., 2007   X X 
       Totalt antal studier: 7 11 
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 Land Studie   
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 CA Mc Donald, 2008 X     
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X 
 NL Gulmans et al., 2009 

 
X   

 
US Gwin, 2008 X   

 AS Hemsley et al., 2011a X X   
 

AS Hemsley et al., 2007b 
 

X 
 AS Hemsley et al., 2008b X     

 
AS Hemsley et al., 2011b X   

 AS Hemsley et al., 2011b X     
 

AS Hemsley et al., 2008c X X 
 AS Balandin et al., 2007     X   

 
AS Hemsley et al., 2007a 

 
X 

 Totalt antal studier: 4 3   
 

Totalt antal studier: 3 4 
           

      Förklaring förkortningar: 
  

  
      AS = Australien 

  
  

      CA = Canada 
  

  
      NL = Nederländerna 

  
  

      US = Förenta Staterna, USA  
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Diskussion  

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva möjligheter och hinder vid 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med cp. I resultatet framkommer fyra 

huvudgrupper som besvarar frågeställningarna gällande möjligheter och hinder vid 

kommunikation parterna emellan: Kunskap och förhållningssätt, Tid och Samverkan, 

Hjälpmedel och alternativa kommunikationsmetoder samt Anhöriga och assistenter. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att antalet hinder överväger antalet möjligheter i samband 

med kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med cp.  

Resultatet visar att sjuksköterskor brister i både kunskap och förhållningssätt gentemot 

patienter med cp och talsvårigheter. Vanligt förekommande är att sjuksköterskor i och med 

sin osäkerhet och rädsla i och med sin okunskap undviker kontakt med patienter med 

talsvårigheter. Macdonald (2007) menar att en brist av kunskap eller rädsla hos 

sjuksköterskorna gör att patienterna upplever stress och hopplöshet samt känslor av 

försummelse och ignorans. När sjuksköterskor tar större ansvar och engagerat arbetar utifrån 

ett holistiskt synsätt och skapar möjligheter till förbättrad kommunikation med sina patienter.  

I vårt resultat framkommer att utbildning av sjuksköterskor i omvårdnadskunskap gällande 

patienter med cp samt sjuksköterskors inställning och bemötande av desamma är de mest 

grundläggande behoven tillika förutsättningarna för att dessa patienter skall kunna få en god 

och säker vård.   

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskor angav brist på tid för att 

kommunicera. I en studie av Macdonald (2007) uttrycktes sjuksköterskor och patienter tydligt 

oro för framtidens brist på tid till möten och samtal inom sjukvården samt bristen på 

sjuksköterskor. I vårt resultat var hindret för effektiv kommunikation inom hälso- och 

sjukvården just bristen på tid. Inställningen hos sjuksköterskor till tid som bristvara kunde 

dock omvändas till en möjlighet om kommunikationen med patienterna genomfördes med 

eftertanke och tilläts ligga till grund för en god relation och ökad förståelse för deras behov. I 

en studie av Chan, Jones, Fung och Wu (2011) framkom det att när kommunikationen var väl 

fungerande mellan sjuksköterskor och patienter minskade förekomsten av missförstånd och 

missnöje hos dem båda. Enligt resultatet i denna litteraturöversikt gav varje bra möte tillfälle 

till bättre kommunikation dem emellan och skapade därmed en känsla av trygghet och 

tillfredställelse hos patienterna.  
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En stor tidstjuv inom dagens hälso- och sjukvård är det ökade kravet på kontinuerlig 

dokumentation (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, 9 §). Då dokumentationen som 

förekomst inte kan förkastas måste aktörerna inom vården se till alternativa metoder som 

underlättar och sparar tid för sjuksköterskorna. Ett alternativ skulle kunna vara att 

sjuksköterskor dokumenterar löpande med hjälp av en handdator inne på vårdsalarna i syfte 

att slippa avsätta speciell tid till detta på sjuksköterskeexpeditionerna. Programmet vilket 

avses skulle vara en ”bantad” version av sjukhusets dokumentationssystem och vara förenklat 

och utrustat med förval gällande individuell medicinering och omvårdnadsalternativ som 

vändscheman, kost- och västskelistor samt information om patientens omvårdnadsstatus.  

I vårt resultat framkom det att användandet av kommunikationshjälpmedel ökade möjligheten 

till bättre och effektivare samtal mellan sjuksköterskor och patienter med cp. Enligt Shane, 

Blackstone, Vanderheiden, Williams och DeRuyter (2012) studie påvisades vikten av det. I 

vår studie framkom det även att bristen på sjuksköterskors erfarenhet i användandet av dessa 

hjälpmedel var stor. Shane et al. (2012) menade att hälso- och sjukvården genom att prioritera 

information och utbildning av samtlig personal hade kunnat förbättra handhavandet av 

tillgänglig kommunikationsutrustning.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att närvaron av anhöriga och/eller assistenter vid 

vård av patienter med cp på sjukhus i största grad var positiv då dessa personer kände till 

patienternas behov och önskemål samt var väl bekanta med patienternas talsvårigheter. 

Anhöriga och/eller assistenters närvaro är oftast positiv då dessa kunnat bidra med viktig 

information om patienten samt kunnat föra dennes talan (Macdonald, 2007). Anhöriga 

och/eller assistenter stod för en stor tidsvinst för sjuksköterskorna och agerade som tolk för 

patienten. Men vårt resultat påvisade liksom resultatet i studien av Macdonald (2007) även 

nackdelar med detta genom att patienter kände sig förbigångna när anhöriga och/eller 

assistenter samtalade med sjuksköterskor över deras huvud utan att inbjuda till medverkan i 

dessa samtal. Resultatet i vår litteraturöversikt visade att närvaron av anhöriga och/eller 

assistenter kunde vara besvärande för sjuksköterskorna då de tenderade att ta över 

omvårdnaden om patienterna. Macdonald (2007) ansåg att ökad integration mellan 

sjuksköterskor och patienter förbättrade omvårdnaden, om patienten fick chansen att kunna 

säga sitt utan att anhöriga la sig i och tog över vården.      
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I möten mellan sjuksköterskor och patienter med cp och talsvårigheter kan sjuksköterskors 

förhållningssätt brista på många sätt. Det kan vara svårt att se till den enskilde människan som 

en självständig individ samt dennes egenvärde. Patienter som inte får möjlighet att göra sin 

röst hörd eller känna uppskattning för sina egna förmågor tappar lätt sin stolthet och värdighet 

som person. Det är därför viktigt att sjuksköterskor bemöter varje enskild människa efter 

deras behov samt besitter en empatisk förmåga. För att patienter ska uppnå värdighet bör 

sjuksköterskor alltid arbeta efter ett etiskt förhållningssätt (Edlund, 2002, s. 41-48). Baillie 

och Gallagher (2011) menar att patienters känsla av värdighet inte alltid uppkommer ur stora 

ting. Ibland kan sjuksköterskors små hjälpinsatser vara av stor betydelse för patienternas 

känsla av egenvärde. Det ligger dock i sjuksköterskornas intresse att utveckla den egna 

förmågan till empati, att se den enskilda människan och behandla denna med värdighet.  

Metoddiskussion 

Vid genomförandet av en systematisk litteraturöversikt bör kriterier som reliabilitet och 

validitet noggrant övervägas. Reliabilitet avser att mäta/fastställa noggrannheten och 

kontinuiteten i den erhållna informationen som kommit ur en studie. Då samma/likvärdigt 

resultat kan återskapas utefter beskriven metod kan reliabiliteten därmed betraktas som hög. 

Validitet syftar till att studien verkligen studerar det som ämnats studera samt valet av metod 

vilken styr över hur materialet samlas in och sedan tolkas (Polit & Beck, 2008, s. 195-196).  

För att uppnå hög reliabilitet har sökningen omfattat ett stort antal databaser. Samtliga artiklar 

som valts in i analysen kvalitetsgranskades av båda författarna var för sig i syfte att säkerställa 

reliabiliteten hos analysmaterialet. Genom noggrant valda inklusions- och exklusionskriterier 

motsvarande syfte och frågeställningar, har författarna utvunnit mesta möjliga material och 

säkrat minsta möjliga bortfall ur redan framtagen forskning i ämnet, vilket gett 

litteraturöversikten en hög grad av validitet. Resultatet har sammanställts och presenterats 

utan författarnas egna kommentarer och tolkningar.  

     En svaghet vid denna typ av kunskapsöversikt är de många olika och relativt spretiga 

metodbeskrivningar som ställs till förfogande. Detta kan även ses som en möjlighet för 

författarna som genom att tolka flera olika metoder kan utarbeta en egen metod. Då 

metodartiklar kan vara svåra att följa till har författarna valt att utforma denna 

litteraturöversikt efter en kombination av metodartiklar, studielitteratur, tidigare erfarenhet, 

handledning samt seminarietillfällen med opponent-/respondentskap i grupp. Då tio av 13 

artiklar framställts av till stor del samma forskare från ett och samma land ska detta absolut 

tas med i beaktning och betraktas som en svaghet. Då författarna till denna litteraturöversikt 
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trots att de genomsökt 16 databaser inte kommit upp med fler ursprungsländer hos artiklarna 

kan detta betraktas som ett synnerligen outforskat område inom omvårdnadsvetenskapen. 

Författarnas kontinuerliga dialog med handledaren och feedback av densamma som ”tvingat” 

författarna att ständigt omarbeta i små steg är att betrakta som en styrka i sammanhanget.       
  

Slutsatser  

Resultatet visar att om patienterna med cp har samtida kommunikationssvårigheter kräver 

detta än mer av sjuksköterskorna som då ställs inför ett dilemma då samtalet dem emellan 

kräver tid, anpassning och tålamod. Förutsättningen för att sjuksköterskorna ska kunna ge en 

god, personcentrerad vård kräver att organisationen tilldelar mer stöd samt upplysningar om 

möjliga och tillgängliga resurser. Många beslut om arbetssätt och utbildning av personal sker 

på chefsnivå. Då sjuksköterskorna arbetar närmast patienterna och därmed har bästa inblicken 

i omvårdnaden bör dessas åsikter beaktas vid beslutstaganden som berör sjuksköterskornas 

vardagliga omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor behöver ytterligare utbildning om olika 

sjukdomar, ökad förståelse för patienters individuella livssituationer samt den egna viljan till 

att ge en god vård. I litteraturöversiktens resultat pekar på god förekomst av tekniska 

kommunikationshjälpmedel och alternativa kommunikationsstrategier. Det ligger på 

sjuksköterskornas eget ansvar att ta reda på och använda dessa befintliga resurser. I det 

framkomna resultatet står anhöriga och/eller assistenter till patienter med cp ofta väldigt nära 

och har därigenom mycket kunskap som sjuksköterskorna borde nyttja bättre. Detta är en 

möjlighet för patienterna att bli sedda, hörda och bli vårdade på bästa sätt samt för 

sjuksköterskorna att nå fram till patienterna. Sjuksköterskorna kan därigenom få pengar till 

kommunikationsstrategier för att kunna förbättra kommunikationen med patienterna. Då 

sjuksköterskor utvecklar förmågan att kommunicera med patienter och därmed sätter dessa i 

centrum skapar det en känsla av delaktighet och trygghet hos patienterna  

Resultatet av denna litteraturstudie visar att ämnet kräver mer forskning i avseende på brister i 

kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med talsvårigheter. Sjuksköterskor 

behöver mer kunskap i att kunna förhålla sig till patienter med cp-skada samt att ge mer av sin 

tid att försöka få ett bra samtal dem emellan. Det finns många olika alternativ för att 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter med cp skulle fungera bättre, vilket 

vårt resultat visar och det borde uppmärksammas mer. Då tio av de 13 artiklarna i denna 

litteraturstudie kom från samma land (Australien) och dessutom till största del skrivits av 

samma personer pekar detta på ett outforskat område inom omvårdnadsvetenskap. 
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