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Abstrakt 

Bakgrund: Det är först när språket brister som en blir varse om hur viktig den icke-verbala 

kommunikationen är. I den här studien försöker vi skapa en större förståelse och kunskapsbas kring hur 

det är att leva med och möta kommunikationssvårigheter orsakade av afasi. Cirka 12 000 människor 

drabbas årligen av afasi. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa vårdpersonals och patienters 

erfarenheter av kommunikationssvårigheter på grund av afasi. Metod: Metoden var en integrativ 

litteraturöversikt, som inkluderade studier av både kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Resultat: De 

mest signifikanta fynden av översikten var bristen på tid i omvårdnadssituationer som krävde samtal 

mellan vårdpersonal och patienter med afasi, och bristen på kunskap om kommunikationsstrategier och 

afasi. Slutsats: Vidare forskning bör göras eftersom den är begränsad. En teori är att eventuellt 

komplettera grundutbildningen med kunskaper om ämnet för att minska följderna av en bristande 

kommunikation. 

 

Nyckelord: afasi, kommunikation, omvårdnad, erfarenhet, stödjande kommunikation, integrativ 

litteraturöversikt  



2 
 

Ordet afasi härstammar från grekiskans phasis, som betyder tal, och definierar en defekt på språket som 

orsakats av en skada i språkcentrum, som kan bero på stroke, tumör eller trauma mot huvudet. 

Omfattningen av språkdefekten varierar beroende på hur kraftig skadan är och var den är lokaliserad 

(Wergeland, Ryen, & Ødegaard-Olsen, 2011, s. 265). Afasi innebär oförmåga eller svårigheter att tala, 

förstå tal, skriva, läsa och gestikulera. Patienter som drabbats av afasi till följd av stroke kan uppleva en 

stor livsomställning i efterskedet, då den ofta drabbar den sociala förmågan (Sundin, Jansson & Norberg, 

2002). I Sverige drabbas årligen ungefär 12,000 personer av afasi till följd av en skada på hjärnan. Av 

dessa är ca 4000 i yrkesverksam ålder (Hjärnfonden, u.å.). 

Afasi delas in i tre olika typer, motorisk afasi, sensorisk afasi och global afasi. Den motoriska afasin visar 

sig i svårigheter att tala, t.ex. genom att byta ut bokstäver, förvränga ord, bara kunna svara ja eller nej. 

Den sensoriska afasin skiljer sig från den motoriska afasin genom att man har ett bevarat tal som dock 

kan vara helt osammanhängande och svårt som motpart att förstå, samtidigt har personen med afasin svårt 

att förstå vad som sägs. Den globala afasin innebär en total afasi som drabbar alla områden av talet och 

indikerar en kraftig skada i språkcentrum, vilket medför omfattande svårigheter att kommunicera. Det är 

viktigt att komma ihåg att afasi också medför svårigheter att läsa och skriva. Den motoriska afasin samt 

sensoriska afasin kallas ibland för expressiv respektive impressiv afasi (Wergeland et al., 2011, s. 265). 

Hos majoriteten av alla människor är språkcentrum lokaliserat i den vänstra hjärnhalvan och 

språkcentrum är i sin tur delat i en främre och bakre del. Skador i den främre delen orsakar i huvudsak 

motorisk afasi medan skador i den bakre delen oftast resulterar i sensorisk afasi. En viktig sak att komma 

ihåg är att vissa patienter med sensorisk afasi antingen konsekvent eller inkonsekvent kan säga ja när de 

istället menar nej, eller tvärtom (Lohne, Raknestangen, Mastad & Kjærstad, 2011, s. 203–204). 

Kommunikation är ett brett begrepp som i vardagen har stor betydelse och bland annat innebär överföring 

av information. Det är ett inlärt beteende för att vi ska kunna ge och ta emot information och är en 

aktivitet som vi gör dagligen. Även kulturen vi lever i byggs på vad som sägs och hur vi förmedlar 

information. Kommunikation kan delas in i verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation, där 

det sistnämnda vanligtvis beskrivs som kroppsspråk (Fossum, 2013, s. 25–26). Icke-verbal 

kommunikation är viktig eftersom aktivitet och passivitet antingen med ord eller tystnad alltid har en 

betydelse, vilket visar att den kommunikativa handlingen är mer än att bara tala (Sundin et al., 2002). 

Vidare bekräftar Robertson (2013, s. 286) att människor, med kroppsspråket uttrycker sina känslor med 

hjälp av ansiktsuttryck, gester och ljud, vilket kan ha större påverkan än ord. Verbal kommunikation 

innefattar även det som är otydligt, exempelvis symboler, men även det som inte sägs och det som går att 

tolka mellan raderna (Fossum, 2013, s.26). Thompson och McKeever (2012) skriver att icke-verbal 
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kommunikation tenderar att komma i andra hand och sjuksköterskor fokuserar istället på språket och den 

verbala delen av kommunikation.  

Sjuksköterskor arbetar utifrån det humanistiska synsättet där människan är viktig som en helhet. Det 

centrala är att skapa förståelse för personens existens och levnadssätt och dess tankar om lidande, 

sjukdom och hälsa både kroppsligt och själsligt. Den omvårdnad som ges ska vara hälsofrämjande och 

innebär att människor är förmögna och i stånd med att känna välbefinnande och hälsa trots sjukdom. För 

att kunna uppnå en god omvårdnad behöver varje enskilt möte innehålla en god dialog, jämlikhet och 

delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). En god förutsättning i möten mellan människor är 

dialogen som är fundamental i sociala yrken. Det är genom dialogen som människor möts, ansikte mot 

ansikte och skapar en förståelse mellan varandra. Dialoger kan ta tid, men tiden är inte det viktigaste. Om 

dialogen är fylld med respekt, öppenhet, uppmärksamhet, samt lyhördhet så spelar tiden inte någon roll. 

Därför är det av stor betydelse att sjukvårdspersonal besitter dessa egenskaper (Silfverberg, 2001). Pound 

och Jensen (2018) beskrev i sin artikel ett par exempel där bemötande från vårdpersonal haft stor 

betydelse, både positiv och negativ, för patienten med afasi. Vårdpersonal som utstrålar rädsla och obehag 

i mötet med en person med afasi riskerar att framkalla ångest och orsaka ytterligare känslor av ensamhet 

och skapa känslan av att ses som sin sjukdom istället för en individ, och tvärtom i möten som 

kännetecknas av lugn och trygghet.  

Att kunna kommunicera och förmedla sina behov, problem och tankar är viktigt för alla personer i 

kontakt med sjukvårdspersonal. Eftersom kommunikationen är grundläggande i vårdkontakten mellan 

patient och sjukvårdspersonal blir de kommunikationssvårigheter som afasi innebär en utmaning som kan 

göra det svårt för en person med afasi att förmedla viktig information om sig själv och sitt hälsotillstånd. I 

en bristfällig kommunikation där viktig information inte tas upp eller förbises kan det i sin tur påverka 

patientsäkerheten, vilket gör det till en lagfråga. Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) 1 kap 

1 § andra punkten beskrivs sjukvårdspersonalens ansvar att arbeta med ett förfarande vars mål är att 

uppnå en god säkerhet för patienterna. Enligt Cameron et al. (2018) är kommunikationen beroende av 

tillgänglighet i mötet mellan vårdpersonal och patient. Utan tillgänglighet blir patientens utfall begränsat 

eftersom vårdgivare inte kan möta omvårdnadskraven.  
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En sammanställning av befintlig och aktuell kunskap inom området kan öka förståelsen om afasi samt om 

de kommunikationsstrategier som finns för att vårdpersonal ska kunna ge och erbjuda alla individer en 

god omvårdnad. Den kunskap examensarbetet kan generera är att ge ökad kunskap om vad afasi är och 

hur det påverkar patienter samt sjukvårdspersonal och dess kommunikationsstrategier. 

Syftet var att sammanställa vårdpersonals och patienters erfarenheter av kommunikationssvårigheter på 

grund av afasi. 

1. Vilka kommunikationssvårigheter upplever patienter med afasi? 

2. Vilka kommunikationssvårigheter upplever vårdpersonal med patienter med afasi? 

3. Vilka strategier och verktyg finns det för att underlätta kommunikationen med patienter 

med afasi? 

4. Har vårdpersonalens kunskaper om afasi betydelse för att underlätta kommunikationen? 

 

Metod 

Den valda metoden för studien var en integrativ litteraturöversikt som enligt Polit och Beck (2017, s. 648) 

är en systematisk litteraturöversikt som förenar både kvalitativa, kvantitativa och mixade studier till en 

helhet. Metoden är relativt ny och går att utföra genom olika strategier, men kommer i framtiden 

sannolikt utvecklas mer och leda till förbättringar samt ökad tydlighet om hur en sådan översikt kan 

genomföras. Enligt Whittemore och Knafl (2005) är en sådan granskning den bredaste typen av 

forskningsmetoder och som gör det genomförbart att väva ihop experimentell och icke-experimentell 

forskning för att kunna förstå ett fenomen bättre. 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Litteratursökningen genomfördes i databasen cinahl som enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 

81) är en databas vars fokus är inriktat på omvårdnadsvetenskap, och som användes för att erhålla 

träffsäkra sökningar om det valda ämnet. Begrundande sökord tillämpades och baserades på studiens 

syfte där kärnord togs ut och sedan kopplades ihop med flera synonymer med hjälp av Svensk 

Akademiens ordlista (www.svenska.se). Synonymerna togs sedan till databaserna svensk mesh och 

swemed+ för att kunna översätta svenska ord till engelska och därefter använda MESH-termer som står 

för Medical Subject Headings och är en ämnesordlista fokuserad på medicinska artiklar, där deras avsikt 

är att förenkla sökningen och hitta säkra träffar (Karolinska institutet, 2019). De valda sökorden blev 

communicat*, nurs* och aphasia+ [MH]. Eftersom det inte fanns MeSH-termer för alla sökord så 

http://www.svenska.se/
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användes olika söktekniker dels trunkering som innebär att stammen av ordet behålls, men ändelsen tas 

bort för att kunna få träffar med alla olika tänkbara ändelser (Willman et al., 2011, s. 76), därefter 

användes även ett ämnesord. Dessa sökord kombinerades med hjälp av den booleska operatorn AND för 

att kunna finna artiklar som rör alla sökord (Willman et al., 2011, s. 73). Willman et al., (2011, s. 70) 

beskrev att cinahl har ett eget uppslagsverk som motsvarar MeSH-termerna som benämns medical 

heading (MH), där de även går att inkludera underkategorierna genom att trycka in “explode” för att få en 

bredare sökning och som gjordes på sökordet Aphasia+ (MH). Sökningen blev sedan avgränsad till 

artiklar som är peer-reviewed och som äldst tio år gamla. Litteratursökningen gav 47 artiklar där titel eller 

abstraktet lästes och efter exkluderades 18 artiklar som inte svarade mot inklusionskriterierna för studien 

och 17 artiklar som inte kunde laddas ner. Det var 12 artiklar som valdes till analys. Se 

litteratursökningen presenterad i tabell 1. 

Tabell 1. Litteratursökning 1 

Syftet med sökningen: Att hitta artiklar som stödjer vikten av kommunikationens betydelse för interaktionen mellan 
patienter med afasi och sjukvårdspersonal.  

Databas CINAHL 2019-09-27 

Söknr Söktermer Antal 
träffar 

Antal 
valda 

1 

  
Communicat* 177,694 0 

2 

  
Nurs* 783,520 0 

3 

  
(MH”Aphasia+”) 5,350 0 

4 

  
S1 AND S2 AND S3 88 0 

5 

  
S1 AND S2 AND S3 

Limiters: Peer-reviewed 

79 0 

6 S1 AND S2 AND S3 

Limiters: Peer-reviewed, 2009–2019 

47  12 

Sökord avslutade med * innebär trunkerad sökning. 
Sökord i parentes med MH innebär sökning med ‘cinahl heading’. 
Sökord avslutad med + innebär att sökningen utökades med funktionen ‘explode’. 

 

De artiklar som valdes ut till analysen kvalitetsgranskades i enlighet med flera olika källor anpassade efter 

studiens innehåll. Till fyra av artiklarna användes Willman et al. (2011, s.173–176) 

kvalitetsgranskningsmall Bilaga G för kvantitativa artiklar, och en för kvalitativa, Bilaga H. En mall för 
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enkätstudier tabell 7.2 från Henricson (2014, s. 148) användes till två artiklar, samt en annan mall för en 

artikel med mixad metod (Henricson, 2014, s. 285). Fyra artiklar granskades med hjälp av SBU:s mall för 

kvalitativa artiklar (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, [SBU], 2017). Granskade 

artiklar bedömdes vara av låg, medel eller hög kvalitet där det var sju som var hög, fyra som var medel 

och en artikel var låg. Den artikel som bedömdes vara av låg kvalitet exkluderades eftersom viktiga delar 

saknades, analysen var svårläst eftersom statistiken på vissa ställen var felaktig och det allmänna 

språkbruket gjorde den svårförstådd. Slutligen kvarstod 11 artiklar som inkluderades i analysen. Se de 

valda artiklarna och dess kvalitetsgradering i tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare/ 

År 

Studiedesign Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

  

Azios et al., 

(2017) 

USA 

Kvalitativ: Patienter n=4 

(Bortfall n=0) 

Etnografisk 

metod med semi-

strukturerade 

intervjuer, 

observationer. 

Flera omvårdnadsproblem, till 

exempel missförstånd och 

kommunikationssvårigheter 

inom rehabiliteringscenter 

motverkade patienter att leva 

sociala och uttrycksfulla 

liv.  Logopeder har en 

befrämjande roll på LTCFs6.  

Hög 

Cameron et 

al., (2017) 

Australien 

Kvantitativ 

kvasi-

experimentell  

Vårdspersonal³ 

n=52 

PMA¹ n=10 

(Bortfall n=0) 

Skattningskalor 

för att bedöma 

svårighetsgrad av 

afasi och 

vårdpersonalens 

kunskap om afasi 

och 

kommunikations

strategier.  

Studien bekräftar tidigare fynd 

av andra studier som visar på 

ökat självförtroende och ökad 

kunskap om afasi efter 

genomgången CPT4 

Medel 

Eriksson et 

al., (2016) 

Sverige 

Kvantitativ Patienter n=5, 

Sjuksköterskor n=5 

(Bortfall n=1) 

Blindad 

bedömning av 

filmade 

interaktioner av 

baseline, 

intervention och 

uppföljning.  

Studien visar CPT har positiv 

effekt på upplevelsen av naturlig 

konversation av patienter med 

kommunikationssvårigheter. 

Hög 
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Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare/ 

År 

Studiedesig

n 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

  

Gordon et 

al., (2009) 

Storbritannie

n 

Kvalitativ: 

Observations

studie 

Vårdpersonal3 n=9, 

patienter n=5 

(Bortfall ej beskrivet)  

Filmade 

interaktioner 

tillsammans med 

anteckningar från 

observationer, 

som analyserades 

med 

konversations 

analys.  

Sjukvårdspersonal har en 

benägenhet att ta över i samtal 

som kan bero på okunskap i 

kommunikationen med patienter 

som har 

kommunikationssvårigheter 

efter stroke. Studien visar att 

kommunikations 

rehabilitering är lika viktig som 

fysisk rehabilitering. 

Hög  

Heard et al., 

(2017) 

Australien 

Kvantitativ: 

parallel 

randomisera

d studie 

Vårdpersonal³ n= 48 

(Bortfall n=16) 

Bedömningsunde

rlag 3–4 månader 

före intervention, 

strax efter 

intervention samt 

2 veckor efter 

intervention. 

Båda programmen är 

förknippade med ökad kunskap 

och tillit för sjukvårdspersonal 

vid kommunikation med 

patienter med afasi. Däremot är 

E-learning plus programmet mer 

kostnadseffektivt jämfört med 

SCA programmet. 

Hög 

Horton et al., 

(2016) 

Storbritannie

n 

Kvalitativ  Vårdpersonal3 n=21 

(Bortfall n=9) 

Fokusgrupper 

och individuella 

intervjuer. 

Stödjande kommunikations 

träning främjar personal 

kommunikationsövningar och 

självförtroende, men överföring 

av träning är komplex. Därför 

behövs träningen delas in i olika 

nivåer så att personal som 

behöver mer träning kan få det. 

Stödjande kommunikation har 

möjligheten att skapa god miljö 

och aktivitet för alla patienter 

med stroke. 

Hög 

Jensen et al., 

(2015) 

Danmark 

Kvantitativ:

Mixad metod 

Sjuksköterskor n=15 

Undersköterskor n= 16 

(Bortfall n=41) 

 

Kvalitativa: 

Sjuksköterskor n=7 

(Bortfall n=2) 

Bedömningsunde

rlag före och 

efter 

intervention, 

samt semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Studien visar positiva 

upplevelser i patientkontakten 

med vårdpersonal vid 

användning av SCA². 

Hög 

McGilton at 

al,. (2011) 

Kanada  

Kvantitativ: 

Intervention 

på en grupp 

med före och 

efter test. 

Patienter n=9 

(Bortfall n=0) 

Sjuksköterskor=18 

(Bortfall n=30) 

 

  

Enkäter och 

semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Patienter fick en ökad 

livskvalitet, medan personal 

ökade sina kunskaper och 

förbättrade sin 

omvårdnadsattityd gentemot 

patienter med 

kommunikationssvårigheter. 

Hög  

Nyström 

(2009) 

Sverige 

Kvalitativ: 

Fenomenolo

gisk  

Patienter n=9 

(Bortfall ej beskrivet) 

Djupintervjuer 

med öppna 

frågor.  

Patienter har inte förlorat sin 

kognitiva förmåga och det är 

viktigt att personal har den 

förståelsen. 

Medel 
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Tabell 2 forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare/ 

År 

Studiedesign Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

  

Pringle et al., 

(2010) 

Storbritannien 

 Kvalitativ  Patienter n=4 

Vårdare5 n=4 

(Bortfall ej 

beskrivet) 

Djupintervju och 

dagböcker. 

Studien visar att 

distriktssköterskor har en viktig 

roll i stödjandet av patienter och 

deras vårdare, särskilt i ett tidigt 

skede. 

Medel  

Souza & 

Arcuri 

(2011) 

Brasilien 

Kvantitativ: 

Prospektiv 

tvärsnittstudie 

Sjuksköterskor 

n=6, underskötersko

r n=11 och 

vårdbiträden n=10 

(Bortfall ej 

beskrivet) 

Strukturerad 

fältdagbok som 

konverterades till 

kvantitativ data 

av forskare.  

Studien kom fram till 

motstridiga resultat och 

kommunikationsstrategier 

användes informellt av 

vårdpersonalen, dvs utan 

särskild kunskap eller vilja att 

förbättra kommunikationen. 

Medel 

¹PMA – Patienter med afasi 

²SCA - Supported conversation for adults with aphasia 

³Sjukvårdspersonal - Flertalet olika yrkeskategorier 
4CPT - Communication partner training 
5Vårdare - Kan t.ex. vara anhöriga 
6LTCFs - Long term care facilities 

 

 

 

Analys 

Samtliga artiklar analyserades med utgångspunkt från Whittemore och Knafl (2005). Analysprocessen 

genomfördes i fyra steg, datareduktion, datadisplay, datajämförelse samt slutsats och verifikation, där 

slutsats och verifikation är ett gemensamt steg. 

Analysprocessen började med att båda författarna var för sig läste igenom alla ingående artiklar för att få 

en helhetsbild av materialet, därefter diskuterades artiklarna för att nå konsensus kring innehållet av 

respektive artikel. För att få en bra översikt var det första steget att extrahera de textenheter från ingående 

artiklar som svarade mot syftet och frågeställningarna. Dessa fördes sedan in i ett kalkylblad där 

textenheterna sorterades, färgkodades och märktes med författare under strategier, 

kommunikationsverktyg, vårdpersonalens kunskap, patienters upplevelse och vårdpersonalens upplevelse 

och gjordes för att kunna gå tillbaka och kontrollera mot originalkälla. 

I andra steget, datadisplay/dataöversikt överfördes den framtagna informationen från varje individuell 

artikel till ett nytt kalkylblad där textenheter med liknande innehåll ordnades och organiserades för att på 

ett övergripande sätt kunna se samband och kopplingar mellan olika variabler och undergrupper. Detta 

genomfördes tillsammans och jämfördes vid oklarheter textenheten med originalkällan. I det tredje steget, 

datajämförelse, skapades nya kalkylblad för varje undergrupp för att kunna jämföra informationen med 

sig själv och de framtagna undergrupperna lästes igenom, för att identifiera ytterligare mönster eller 
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samband mellan de olika variablerna. I det sista steget, slutsats och verifiering av analysen grupperades 

liknande information med varandra, syntetiserades och kontrollerades mot originalkällan innan den 

slutligen överfördes till vårt resultat. 

 

Resultat 

I litteraturöversiktens resultat ingick totalt 11 artiklar varav fem var kvalitativa, fem var kvantitativa och 

en med mixad design. Resultatet presenteras under respektive frågeställning, tabell 3 visar en översikt på 

resultatet och vilka artiklar som svarar an mot respektive frågeställning. 

Vilka kommunikationssvårigheter upplever patienter drabbade av afasi? 

Afasi kan innebära tvivel på sig själv, det kan bero på risken av att verka dum i ögonen på andra men 

också från en djup oro över sin egen kognitiva förmåga. En patient berättar: “To just sit there mute and 

stupid, with one’s head full of more or less brilliant comments, not being able to make use of them is 

trying, infernally trying and I became very angry” (Nyström, 2009, s. 2507). En annan patient beskrev 

känslan att handikappet i sig inte var det värsta, utan istället var det känslorna av att vara missgynnad 

(Nyström, 2009). 

När patienter inte är redo att konfronteras med sin språkstörning kan det orsaka en rädsla. Inte alla 

patienter är emotionellt redo att hantera en plötslig oväntad språkdefekt (Nyström, 2009). En patient 

beskrev: “It was a shock! The physician pointed at the wall and asked me what it was. The word wasn’t 

there, I couldn’t say anything. Nothing was there!” (Nyström, 2009, s. 2507). En annan patient berättar:  

When the aphasia therapist showed me pictures of the brain I became aware of the fact that I didn’t 

understand as well as before. She also asked me to put a pen in a box but I didn’t understand her 

instruction. Now I really had a reason to be scared (Nyström, 2009, s.2508).  

I Pringle, Hendry, McLafferty och Drummond (2010) beskrev en patient att hennes man blir arg och 

skriker på henne. I sin dagbok berättar hon om känslan av frustration att behöva göra som hon blir tillsagd 

och vara mer beroende av andra och att hon upplevde att det var svårt att vara en god patient.  

I Azios, Damico och Roussel (2017) beskrevs det att patienterna inte hade någon tillgång till information 

om afasi eller stroke. Vid datainsamlingen bad en patient forskaren att förklara och beskriva afasi 

eftersom han inte var bekant med begreppet. Patienten hänvisade ofta till sin stroke som en olycka och 

pratade om den som om det liknade en fordonsolycka eller skottskada. Andra upplevelser som tas upp i 

Azios et al., (2017) är att patienter har viljan att delta i sociala aktiviteter, men på grund av bristande 
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resurser går det inte att möta allas önskemål och därför kan de känna sig maktlösa i situationen. En annan 

patient uppger att aktiviteterna på LTCF:s inte stimulerade honom som de aktiviteter han tyckte om att 

göra hemma. 

 

Deltagarna i Nyström (2009) beskrev också vårdpersonal som samtalade med varandra över deras 

huvuden, vilket fick dem att känna sig exkluderade och förödmjukade. När vårdgivarna inte talar med 

patienterna eller samtalar med varandra över patientens huvud, förlorar de möjligheten att skapa en 

fungerande allians till ett gemensamt mål, kommunikation. En patient beskrev hur de kände sig när de 

blev ignorerade på grund av deras bristande språk: “She [the nurse’s aid] put the newspaper on my bed, 

but didn’t say anything. After my aphasia she never talked to me again and avoided eye contact. I 

understood that she was afraid. Therefore I also became scared” (Nyström, 2009, s. 2506). En annan 

patient upplevde att det inte var särskilt trevligt när en undersköterska inte talade till vårdtagaren förutom 

för att ge instruktioner. Vidare framgår det i Nyström (2009) att expressiv afasi kännetecknas av att inte 

kunna göra omgivningen medveten om ens förmåga att kunna tänka och förstå, det är därför en lättnad 

när en vårdare klargör att han eller hon vet att patienten kan tänka. Det är betydelsefullt när vårdgivaren 

fortsätter prata, även om patienten är oförmögen att svara. Två patienter beskrev att de förstår, och anser 

att vårdpersonalen borde prata med dem, trots att de inte alltid kan ge ett svar. Genom att anknyta till en 

patients tidigare kompetens kan man göra det lättare för dem att behålla en känsla av att vara samma 

person som tidigare. Vid ankomst till sjukhuset beskrev en annan patient hur hon känt sig liten och 

hjälplös, men att en sjuksköterska talat med henne på ett varmt och lugnande sätt: “I appreciated that she 

didn’t give me any information at that moment. She just talked to me in a motherly way” (Nyström, 2009, 

s. 2507). 

 

Vilka kommunikationssvårigheter upplever vårdpersonal med patienter med afasi? 

Vårdpersonal beskrev brist på tid som en begränsande faktor och det kan vara svårt att hinna försäkra sig 

om att en patient har förstått, att få en patient att förstå kan vara tidskrävande. Det visade sig att patienter 

längre in i rehabiliteringen var lättare att förstå sig på än de som nyligen hade börjat. En undersköterska 

berättade också att hon bara tog sig tid även om det kunde resultera i att andra patienter eller uppgifter 

med lägre prioritet fick vänta till senare. Efter utbildning i SC dvs supported communication, fann 

vårdpersonalen att tiden fortfarande var ett hinder vid försök att lära känna patienter som personer i en 

sjukvårdsmiljö (Horton, Lane, & Shiggins, 2016). En deltagare beskrev: “The patient likes to keep talking 

[and it’s] hard to leave. Cannot stay as work with other patients to do” (Horton et al., 2016, s. 638). Alla 

deltagare upplevde bristen på tid, som ett stort hinder i användningen av verktyg och tekniker. 
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Majoriteten av vårdpersonalen upplevde att kommunikationen med patienter som drabbats av afasi var 

svår och tidskrävande, men vårdpersonalen ansåg inte att de undvek att kommunicera med patienter med 

afasi (Jensen et al., 2015).  

De flesta deltagarna sa innan workshopen att de kände sig osäkra när de kommunicerade med patienter 

med afasi. Känslan av osäkerhet var relaterat till att inte ha förtroende till sin förmåga att kommunicera 

med patienterna och att inte vara säker om man har förstått situationen på rätt sätt (Jensen et al., 2015).  

I Horton et al. (2016) beskrev många ur vårdpersonalen i fokusgrupper eller i anteckningar som de har 

fört under studiens gång att kognitiva eller emotionella problem blockerade några av deras försök att lära 

känna patienten, trots detta avskräcktes de inte från att använda verbala och icke-verbala medel för att 

skapa kontakt. Svårighetsgraden av afasi och kognitiva nedsättningar som bristande medvetenhet, 

förståelse och insikt i sin situation diskuterades i anteckningar och fokusgrupper som ett betydande hinder 

mot att implementera SC och kunna kommunicera med patienter. 

I Horton et al. (2016) beskrev vårdpersonal en känsla av hjälplöshet och frustration när de inte förstår 

patienter med afasi och föreslog att utbildningen borde inkludera mer övning att kommunicera med svårt 

afasidrabbade patienter (Horton et al., 2016). I Jensen et al. (2015) beskrev en sjuksköterska en obekväm 

känsla av frustration över att ofta ha lämnat patienten utan att de har kunnat förstå varandra. De var också 

generellt överens om att kommunikation med patienter med afasi kan vara givande och att de hade viss 

förtroende för sin förmåga att stödja en patient med afasi i konversationen. 

En deltagare i Horton et al. (2016) rapporterade att hon inte upplevt någon förändring i hennes arbete och 

att hon inte observerat någon förändring i kommunikationen på avdelningen, medan en annan deltagare 

kommenterade i en fokusgrupp att medvetenheten om patienters kommunikationsbehov hade ökat på 

avdelningen som ett resultat av studien och utbildningen, och att patientkommunikation numer var ett 

samtalsämne bland vårdpersonalen. I alla intervjuer rapporterade vårdpersonal att ljud kunde störa 

konversationen, till exempel ringklockor eller ökat brus under besökstider. De fann att de oljud som kan 

vara störande för alla patienter, var särskilt störande och distraherande för patienter med afasi. 

Vilka strategier och verktyg finns det för att underlätta kommunikationen med patienter med afasi? 

I en studie av Nyström (2009) beskrivs det hur viktigt det är att sjukvårdspersonal kan anpassa sig och 

visa hänsyn till varje individs reaktion på deras nuvarande tillstånd för att kunna skapa en trygg och 

vårdande miljö. Det är även viktigt att kunna identifiera när en patient saknar sin förmåga att ha 

emotionell insikt i sin språkstörning.  
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Tiden har också en viktig betydelse för kommunikationen med patienter som drabbats av afasi. Att ge 

patienten tid att finna rätt ord och förstå när andra talar, samt sänka samtalshastigheten kan öka 

möjligheten för patienten att följa med i konversationer. Tystnad kan upplevas som något negativt, men i 

en konversation med en patient som har drabbats av afasi är tystnad vanligt eftersom det kan ta tid att 

hitta rätt ord (Gordon, Ellis-Hill, & Ashburn, 2008; Nyström, 2009). Stödjande kommunikation kan 

minska risken för social exklusion, om patienten inte klarar att hitta rätt ord eller inte kan svara (Nyström, 

2009). Det var viktigt att pröva olika metoder när konversationen stannade av, men för en del av 

vårdpersonalen var det enklast att ge patienten tid att svara innan de tog över samtalet eller gav upp 

(Cameron et al., 2017; McGilton et al., 2011; Eriksson, Forsgren, Hartelius, & Saldert, 2015).  

Det är viktigt att ha i åtanke att alla individer är olika och därför är det bra att fråga hur patienten vill att 

vårdpersonalen ska bemöta svårigheter i kommunikationen. Till exempel hur ska vårdpersonal reagera när 

patienten inte får fram ett ord? Två alternativ kan vara att ge utrymme för att patienten ska få mer tid att 

leta fram ett ord eller om vårdpersonal ska föreslå ett lämpligt ord. En strategi för att lugna och göra 

patienter trygga samtidigt som vardagsrutiner utförs, är att samtala utan att förvänta sig ett svar. Att visa 

ett genuint intresse för patienten och omfattningen av dennes kommunikationssvårigheter kan visa att 

vårdpersonalen försöker skaffa sig en övergripande bild för att kunna anpassa sig till situationen 

(Nyström, 2009). I en studie av McGilton et al. (2011) användes en individuell omvårdnadsplan som ett 

verktyg där den beskrev varje enskild patients kommunikationsbehov och vilka strategier som var mest 

effektiva för den personen. Sjuksköterskor förstod patienterna bättre med hjälp av de nya strategierna i 

omvårdnadsplanen. De mötte oftare deras behov och patienterna blev mindre upprörda, medan 

vårdpersonalen känner mindre belastade att ta hand om dessa patienter. Omvårdnadsplanen var även till 

hjälp att skapa en kontinuitet i arbetet, och fanns tillgänglig för alla yrkesgrupper. Den underlättade även 

för personal som inte var särskilt bekant med patienten och beskrev detta som ett av de mest effektiva 

sätten att introducera en ny medarbetare till patientens behov och önskemål.  

En annan strategi som beskrivs i flera studier var att bekräfta kompetens där vårdpersonalen ställde frågor 

som båda parter redan visste svaret på, till exempel Vad heter din son? för att på så sätt försäkra sig om 

patienten förstår. Det är viktigt att patienten förstår vad vårdpersonalen menar i samtal, och även att 

vårdpersonalen förstår att informationen har kommit fram på rätt sätt (Azios et al., 2017; Eriksson et al., 

2016; Horton et al., 2016). Att komplettera språk med gester, skrift och bilder underlättar förståelse. Det 

går att skriva och peka och gör det lättare att gissa vad som menas (Nyström, 2009). Gester var den 

viktigaste förändringen som hade införlivats i praktiken efter studien, men andra metoder som att använda 

papper och penna användes också (Horton et al., 2016). En deltagare beskrev hur en intervju, baserad på 

användning av bilder helt hade förvandlat patientens kommunikationsförmåga och kunde efter 
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interventionen spontant initiera samtal med både patienter och personal (Jensen et al., 2015; McGilton et 

al., 2011). Kommunikationen kan underlättas genom att använda nyckelord för att komma fram till 

patientens behov och vilja, men den mest föredragna metoden var ja/nej kort (Jensen et al., 2015). 

Cameron et al. (2017) beskrev att de använde bilder, nyckelord, gester samt skalor eller saker för att 

komplettera informationen som gavs. De använde även en blandning av öppna-och stängda frågor samt 

ja/nej frågor. De kunde omformulera frågorna för att kolla så att det förstod rätt med hjälp av ett enkelt 

språk. Nyström (2009) beskrev att en vårdgivare som uppmuntrar övning av språk kan öka patientens 

motivation till att kommunicera, samt skapa förtroende för vårdarens förmåga att förstå behoven för 

vårdtagaren. Att bjuda in till övning visar att vårdaren vet att patienten förstår. 

Deltagare rapporterade att de använde kommunikationsteknik, strategier och verktyg både före och efter 

workshop, men innan workshopen var de inte lika systematiska i deras förhållningssätt och behövde hitta 

på egna sätt eftersom de inte hade tillgång till gemensamma verktyg och tekniker (Jensen et al., 2015). En 

deltagare beskrev:  

I think we just tried to talk back and forth hoping for the best and putting our faith into having done it 

right, but it really wasn’t quite right. You feel it when you leave the [patient’s] room that it really 

wasn’t quite good enough” (Jensen et al., 2015, s. 70). 

I Jensen et al. (2015) upptäckte alla deltagare positiva förändringar i patienters känslor och beteende efter 

stödjande kommunikation. Några deltagare rapporterade att patienterna var mer aktiva i deras försök att 

kommunicera. I studien av McGilton et al. (2011) blev vissa av patienterna som ett resultat av 

kommunikationsstrategierna mindre oroliga och irriterade, utöver att vårdpersonalen blev mindre 

frustrerad samtidigt som det var en mindre ansträngning att förstå patienternas behov.  

Avstånd kan göra kommunikationen svår och därför använde patienterna några strategier för att minska 

avståndet mellan dem och sjukvårdspersonal genom att självmant förflytta sig, eller be vårdpersonalen att 

luta sig fram vid samtal. De kunde även använda gester och språk samtidigt (Azios et al., 2017). Nyström 

(2009) skriver att kommunikation kan underlättas genom att ta bort störningar som buller och minska 

antalet personer som deltar i samtalet. Även Azios et al. (2017) belyser att miljön på ett boende var 

bristfällig och inte främjade kommunikation, därför påverkades sociala möten negativt för patienter med 

afasi. Det var dålig ljudkvalité, troligtvis på grund av högt i tak, brist på mattor och tavlor som kunde 

absorbera ljud. Patienterna satt ofta i mörkret istället för att använda taklamporna när de vistades i sina 

rum, vilket resulterade i svårigheter att kommunicera med hjälp av gester och ansiktsuttryck för att 

komplettera talet. Särskilt svårt blev det i rum utan fönster. Ett problem som fanns var att personal 

använde allmänutrymmen till att diskutera och arbeta istället för att det var ett utrymme för sociala 
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interaktioner. Till exempel var lobbyn ett område där personal ofta kommunicerade. I dessa situationer 

var det svårt att hålla en enskild konversation och patienterna valde då att bryta ögonkontakt och ändra 

kroppshållning för att undvika möte (Azios et al., 2017).  

En del uttryckte en oro för att de kunde glömma av strategierna om de inte regelbundet vårdade patienter 

med afasi, eller årligen fick repetera utbildningen. Generellt var utvärderingen av utbildningen god, men 

strategierna och verktygen hade inte löst alla problem och kommunikation med patienter med svår afasi 

förblev utmanande och inte alltid lyckad. Patienternas egenskaper och specifika symtom nämndes som 

möjliga hinder, inklusive patientens bristande insikt av sina afasiproblem, extrem trötthet eller 

psykologisk kris. Deltagarna som arbetade på akutvårdsavdelning ansåg att det fanns ytterligare hinder i 

den miljön, eftersom patienterna var oftast svårt sjuka eller inte tillräckligt friska för att delta i ett utökat 

informationsutbyte (Jensen et al., 2015). 

Har vårdpersonalens kunskaper om afasi betydelse för att underlätta kommunikationen? 

Azios et al. (2017) belyser att det var tydligt att vårdpersonalen i studien saknade kunskap om afasi och 

om kommunikation med patienter med afasi eftersom de ofta talade snabbt, gav många olika instruktioner 

samtidigt, brast i ögonkontakten och hur de positionerade sig. Ibland kunde afasin helt förbises och oftast 

identifierades afasi endast om den var av svår karaktär, samt att vårdpersonalen hade en dålig förståelse 

för hur afasi definierades och hur interaktionen påverkades. Det fanns en brist på förståelse för afasi från 

alla parter inom långtidsvården (LTCF) där ingen eller liten utbildning fanns för att förbättra 

kommunikationsförmågan hos vårdpersonalen, medan det däremot fanns månatliga internutbildningar 

med syfte att öka kunskapen och förståelse för viss utrustning, upptäcka symtom och tecken på aspiration 

eller hygienrutiner. Även i McGilton et al. (2011) uttryckte personal att de hade bristande kunskap om 

kommunikationssvårigheter och stödjande kommunikationsstrategier, vilket gjorde att de uppskattade nya 

kunskaper om ämnet. Några upplevde det som repetition och det för andra var ny kunskap. Även i Horton 

et al. (2016) beskrev ett par bland sjukvårdspersonalen att utbildningen i SC inte hade haft någon större 

påverkan på deras dagliga arbete eftersom kunskapen redan fanns hos dem, men att andra yrkesgrupper, 

till exempel undersköterskor, skulle kunna dra nytta av utbildningen eftersom deras förståelse för afasi 

inte var lika omfattande.  

I Horton et al. (2016) beskrev sjuksköterskor att alla bör veta hur man pratar med patienter med olika 

svårigheter, och också vara kreativ och improvisera för att kunna implementera olika sätt att 

kommunicera på. Genom utbildningen hade vårdpersonalen lärt sig flera olika strategier för att öka 

chansen för en lyckad konversation, till exempel att återkomma till patienten senare om man inte når fram 

vid just det tillfället, ge mer tid, uppmuntra och söka ögonkontakt. Vårdpersonalen använde sig också av 
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slutna frågor, och ställde inte mer än en fråga åt gången. Vidare rapporterar sjukvårdspersonal i Horton et 

al. (2016) i både anteckningar och fokusgrupper att de fått en bredare förståelse för betydelsen av gester 

och icke-verbal kommunikation i att nå igenom kommunikationssvårigheter hos patienter med afasi. En 

undersköterska skrev i sina anteckningar att hon hade oftast möjlighet att svara en patient med afasi på ett 

naturligt och lämpligt sätt, efter utbildningen. En arbetsterapeut skrev inga egna anteckningar, men 

berättar att hon började tänka på sin egen SC utövning dvs stödjande kommunikation när hon fick se 

andras anteckningar och gjorde att hon började reflektera mer, vilket var användbart. Personal 

rapporterade fördelar med SC, dvs stödjande kommunikation. En sjuksköterska beskrev att träningen 

förstärkte tidigare kunskaper och gav nya idéer, samt upplevde att utövningen av stödjande 

kommunikation fick henne att må bättre. En läkare och sjuksköterska beskrev att stödjande 

kommunikation gav de mer självförtroende att gå tillbaka till en patient flera gånger för att kunna testa 

olika metoder för att få förståelse av patientens behov. Att känna trygghet att lämna en patient och ett 

problem och konsultera med andra teammedlemmar om en alternativ metod för att möta en patient tydde 

på ett effektivt samarbete utöver en tillåtande miljö.  

Vårdpersonal beskrev i Horton et al. (2016) och Jensen et al. (2015) att deras samverkan med 

afasidrabbade patienter är mer givande, meningsfulla och längre som ett resultat av utbildningen. De 

flesta av sjukvårdspersonalen i Jensen et al. (2015) beskrev att de hade en bättre förståelse för afasi efter 

utbildning och kände sig mer förberedda att kommunicera med patienter som har drabbats av afasi, 

samtidigt som de fann det mindre pinsamt och frustrerande för patientens räkning. Deltagarna upplevde 

positiva förändringar på avdelningen till följd av den stödjande kommunikationen på stroke-avdelningen. 

Särskilt beröm fick samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna och den delade kunskapen mellan 

varandra. En deltagare beskrev att hon var mer villig att engagera sig i patienterna. Deltagaren uppger: 

“You kind of have the courage to initiate that type of conversation, which before [the workshop] you 

might have tried to slip out of” (Jensen, 2015, s. 69).  

Den mest frekventa strategin från vårdpersonal innan utbildning var enligt Cameron et al. (2017) att 

rådgöra med en logoped eller patientens anhöriga, men efter utbildning rapporterade personal en ökad 

medvetenhet om att kunna identifiera kommunikationen som ett partnerskap och att det är ett delat ansvar 

mellan personal och patient samt bekräfta vikten av att försöka kommunicera, oavsett framgång. På så sätt 

visar det att CPT - programmet dvs communication partner training ökade medvetenhet och tillämpning 

av kunskaper. 

I Eriksson et al. (2016) beskrev all vårdpersonal i slutet på interventionen förbättringar i måluppfyllelse 

och i uppföljningen rapporterade majoriteten ytterligare förbättringar medan en beskrev försämring. De 
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flesta av patienterna beskrev även en förbättring i kommunikationen efter interventionen och i deras 

uppföljning var det likaså att flertalet fortsatte rapportera förbättringar.  

Personal fick ny medvetenhet om behovet av att använda en individualiserad strategi för att interagera 

med patienter. Detta kännetecknades av vårdpersonalens kännedom om att olika strategier fungerar i olika 

situationer beroende på patientens humör, och att planen gav dem lite riktning om var de skulle börja. 

Efter utbildning visade statistiken att sjuksköterskors attityder gentemot patienter med nedsatt 

kommunikation förbättrades och även deras kunskap om afasi ökade (McGilton et al., 2011). 

Personal har inte alltid de resurser som behövs för att kunna använda sig av de redskap som finns. I 

Jensen et al. (2015) var det personal som var inkonsekvent om hur mycket de egentligen använde det 

stödjande bildmaterialet från “verktygslådan”. Två deltagare berättade att de valde material för att kunna 

planera intervjuer eller om de behövde informera patienten om en undersökning eller behandling. Andra 

rapporterade att de inte hade tillräckligt med tid att lära känna innehållet i “verktygslådan” eller ansåg att 

materialet var för svårt för att vara användbart för dem. 

Forskarna fann ingen statistisk skillnad mellan yrkeskategorierna och strategierna som nämndes (Souza 

och Arcuri, 2014; Jensen et al, 2015). Forskarna observerade att beröring användes till 100% medan 

endast undersköterskor faktiskt hade rapporterat beröring som strategi. De ansåg det anmärkningsvärt att 

sjuksköterskor inte hade rapporterat beröring som strategi. De strategier som rapporterades mest frekvent 

var gester, papper och penna samt verbal kommunikation. Ingen signifikant skillnad fanns mellan de 

mindre och mer erfarna ur vårdpersonalen (Souza & Arcuri, 2014).  

Efter interventionen i studien av McGilton et al. (2011) upplevde patienter att sjuksköterskor kunde 

anknyta mer effektivt till patienterna, det identifierades också en statistiskt signifikant ökning av 

patienternas uppfattning om sina egna kommunikationsförmågor. Däremot kunde ingen statistisk 

signifikant skillnad identifieras före eller efter intervention på sjuksköterskornas uppfattning av relation 

till patient och underlättande av omvårdnad. 

Precis efter utbildningen använde sjuksköterskor ca 85% av de föreslagna kommunikationsstrategierna 

som fanns på patienternas individuella kommunikationsplan. Efter två månader använde vårdpersonalen 

76% av strategierna. Interventionen påverkade inte det psykosociala välbefinnandet eller förekomsten av 

depression hos patienterna (McGilton et al., 2011).  

Jensen et al. (2015) uppmärksammar skillnader i användandet av kommunikationsstrategier innan och 

efter utbildning. Innan utbildningen var de mest rapporterade strategierna kroppsspråk, långsamt och 
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enkelt språk, ge tid för att svara, och användning av en pektavla. Efter utbildningen rapporterades det att 

skriva ner ord och måla eller ta med bilder var den mest använda strategin.  

Enligt Heard, O’Halloran och McKinley (2017) fanns det ingen skillnad mellan vårdpersonalen baserat på 

kön och yrkeserfarenhet av att arbeta med personer med afasi. Det fanns ingen skillnad av självskattning 

av självförtroende mellan SCA och E-Learning programmen vid start, och heller ingen skillnad i 

självskattning av kunskap om afasi. Statistiken visade ingen skillnad i effektivitet mellan det två 

programmen. Det var en väsentlig positiv skillnad i både skattning av självförtroende och kunskap om 

afasi relaterat till de tre tidsperioderna, som var precis före utbildning, precis efter utbildning samt tre till 

fyra månader efter utbildning.  

 

Tabell 3. Resultatöversikt 

Syftet var att sammanställa vårdpersonals och patienters erfarenheter av kommunikationssvårigheter på grund av afasi. 

Författare/År Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 Frågeställning 4 

Azios et al.  

(2017) 
X  X X 

Cameron et al. (2017)   X X 

Eriksson et al. (2016)   X X 

Gordon et al. (2009)   X  

Heard et al. 

(2017)    X 

Horton et al. (2016)  X X X 

Jensen et al. 

(2015)  X  X 

McGilton et al. (2011)   X X 

Nyström 

(2009) 
X  X  

Pringle et al. (2010) X    

Souza & Arcuri 

(2011) 
   X 

1 Vilka kommunikationssvårigheter upplever patienter med afasi med vårdpersonal? 
2 Vilka kommunikationssvårigheter upplever patienter med afasi med vårdpersonal? 
3 Vilka strategier och verktyg finns det för att underlätta kommunikationen med patienter med afasi? 
4 Har vårdpersonalens kunskaper om afasi betydelse för att underlätta kommunikationen? 
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Diskussion 

Syftet var att sammanställa vårdpersonals och patienters erfarenheter av kommunikationssvårigheter på 

grund av afasi. 

Sammanfattningsvis beskrev resultatet att afasi kan innebära tvivel på sig själv och patienterna kan känna 

sig åsidosatta. Det finns även rädslor över en ny förändrad situation som kommer till följd av en 

afasidiagnos, samt känslor av frustration över att känna sig beroende och en börda för andra. Det är 

viktigt att kunna ge tid. När vårdpersonalen inte förstod patienten kunde en känsla av frustration och 

hjälplöshet skapas och de önskade mer övning och utbildning i kommunikation. Att sänka 

samtalshastigheten och ge patienten tid för att söka rätt ord var strategier som presenteras. I en annan 

studie presenterades en omvårdnadsplan som beskrev strategier och kommunikationsbehov för patienten, 

och kunde skapa en bättre kontinuitet i omvårdnaden. Att bekräfta kompetens genom att ställa frågor 

vårdpersonalen redan kunde svaret på tillsammans med skrift, bilder och gester underlättade 

kommunikationen och förståelsen. Förmågan att växla mellan öppna och stängda frågor samt 

omformulera frågorna var också strategier som visade sig vara effektiva. Generellt hade utbildningarna en 

god effekt som gjorde patienterna mindre oroliga och vårdpersonal ansträngde sig mindre för att förstå 

patienternas behov. Mörka rum, långa avstånd, störande ljud och dålig akustik påverkade 

kommunikationen negativt. Samverkan mellan patient och vårdpersonal blev efter utbildning mer givande 

och kommunikationen planerades bättre. Efter utbildning tog vårdpersonal ett större ansvar över 

kommunikationen och gjorde patienten mer delaktig.  

Resultatdiskussion 

Det framgår i resultatet att patienter med afasi tvivlar på sig själva och tror sig upplevas som mindre 

kompetenta i ögonen på andra, vilket kan anses vara en frekvent företeelse som påverkas av tillståndet 

afasi. Enligt Kagan (1998) är det många individer med afasi som har det svårt att konversera eftersom de 

blir ofta dömda och behandlade till följd av deras kommunikationssvårigheter. De upplevs vara 

inkompetenta och förmågan att fatta beslut kan ifrågasättas. Vidare beskrev Liechty och Buchholz (2006) 

att människor som har afasi är fortfarande intelligenta personer, eftersom afasin inte minskar deras 

intellekt. Däremot kan andra människor behandla dem som främmande på grund av att de inte uppfattas 

som normala, men oavsett deras motgångar arbetar de dagligen för att försöka uttrycka sig. Varför 

personer dagligen behöver kämpa kan i högsta grad bero på att människor saknar förståelse om afasi och 

hur viktig kommunikationen är vid samtal. Det råder behov av kunskap som kan framkomma ur 

utbildning och en bra kunskapskälla att använda sig av skulle kunna vara personer som lever dagligen 

med afasi. Welsh och Szabo (2011) undersökte om personer med afasi kan vara en kunskapskälla och öka 
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undersköterskestudenters kunskap om afasi och öka medvetenheten om strategier som kommer från 

stödjande kommunikation. Det framkom att majoriteten av undersköterskorna ökade kunskapen om afasi 

och dess kommunikationsstrategier. Andra yrkeskategorier och patientgrupper, exempelvis demens eller 

dysartri, torde gå att inkludera i modellen av utbildning vilket också stöds av Welsh och Szabo (2011).  

I resultatet framgår det också att patienterna inte hade någon tillgång till information om afasi eller stroke. 

Det är betydelsefullt att patienterna som genomgår en förändring erhåller grundläggande kunskap och 

förståelse för sin sjukdom för att kunna hantera och bearbeta livet efter stroken. Foster, Worrall, Rose och 

O’Halloran (2013) beskrev att patienter upplever att de inte får tillräckligt med information om afasi i det 

initiala skedet, patienterna anser att de får för lite information om tillståndet de första veckorna och 

månaderna. Kunskap om afasi gör det lättare för patienten att nå mål genom att enklare hantera 

förändringen, bli motiverad, samt med tiden utveckla en förståelse.  

 

I resultatet beskrevs också situationer där vårdpersonalen talade över huvudet på patienterna, eller inte 

talade med patienterna alls. Detta skapade ett lidande hos patienten istället för att skapa en trygg och 

vårdande relation och miljö för patienten. Detta fenomen styrks också i O’Halloran, Hickson och Worrall 

(2008) som beskrev att patienter känt sig åsidosatta när läkare och sköterskor talat över huvudet på det, 

samtidigt som de också skriver om situationer där man genom öppenhet och dialog skapat en bra relation.  

Vårdpersonal beskrev att tiden är en faktor som begränsar både personal och patienters försök att förstå 

varandra. Det finns en tendens till att tid är en faktor som begränsar mötet mellan patienter och personal. 

O’Halloran et al. (2008) beskrev att brist på tid och låg bemanning är hinder som försvårar att 

kommunicera och engagera sig i patienter. En stor del kan även beror på det ansvar sjukvårdspersonal har 

vid omvårdnad av en patient med afasi eftersom det är svårare att möta patienternas behov på grund av en 

defekt på kommunikationen. Resultatet visar att tiden inte räcker till för att veta om patienten har förstått 

vad som har sagt, men med den vetskapen har vi ingen aning om i vilket sammanhang det gäller. Varför 

har de inte tid? Beror det på att vårdpersonal har ytterligare arbetsuppgifter som gör att när en patient har 

svårt att förmedla deras behov begränsar tiden? Eller kan det bero på att vårdpersonalen brister i sin 

förmåga att anpassa och prioritera sin tid? Oavsett om resultatet inte visade att det var vårdpersonalens 

tidsplanering som påverkar deras begränsade möte kan implementering av kunskaper om en god 

tidshantering lära vårdpersonal hur man disponerar sin tid på ett gynnande sätt. Nayak (2018) berättar att 

ingen kan kontrollera tiden utan att varje individ måste lära sig att vända tiden till sin fördel. En god 

tidsplanering uppnås när genomtänkta, givande och sunda metoder används för att disponera sin tid rätt. 

Enligt Hemsley, Balandin och Worrall (2011) är det en tredjedel av sjuksköterskorna som ansåg att 

arbetsbelastningen orsakade en tidsbrist som hindrade dem att frigöra den extra tid som behövdes för 
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patienter med kommunikationssvårigheter. Eftersom tiden är en återkommande omständighet som 

påverkar sjukvårdspersonal och patienter torde sjuksköterskor redan under utbildning få lära sig och öva 

på tidsplanering. 

Resultatet visade också att vårdpersonalen kände sig osäkra i mötet med patienter med afasi. Det kan bero 

på en brist på kunskap i området. Kunskapsluckan kan innebära svårigheter att förstå patienter med afasi 

som kan leda till frustration och oro hos vårdpersonalen. En möjlighet att minimera de här känslorna kan 

vara att utbilda vårdpersonal ytterligare eftersom vidare utbildning och träning i området torde ha effekt 

även på självförtroendet. Burns, Baylor, Morris, McNalley och Yorkston (2012) som i deras studie tittar 

på utbildning av undersköterskor och deras kunskap av grundläggande afasi visade en signifikant ökning 

av kunskap efter utbildning. Även Chant, Jenkinson, Randle och Russel (2002) skriver att det råder en 

kunskapsbrist om kommunikation och afasi, och föreslog att utbildning inte enbart bör fokusera på 

kommunikation, men också tillståndet i sig.  

Resultatet visar att tiden också är en viktig strategi för ett lyckat patientmöte. Genom att finna eller skapa 

tid för att verkligen sitta ner och lyssna och försöka kommunicera med en patient med afasi kan 

vårdpersonalen skapa en god relation. O’Halloran et al. (2008) skriver att egenskaper som främjar en god 

kommunikation var tålamod, fortsätta försöka kommunicera trots tidigare misslyckade samtal. 

I resultatet framkom det att användandet av omvårdnadsplaner hade god effekt, vilket relateras till att det 

blev enklare för vårdpersonalen att förstå patienter. Eftersom vårdpersonalen med hjälp av 

omvårdnadsplanen kunde kommunicera effektivare med patienterna uppstod mindre missförstånd vilket 

kunde leda till bättre arbets- och vårdmiljö. Généreux et al. (2004) visade i deras studie att all 

vårdpersonal som deltog och använde kommunikationsplaner hade bättre kunskap om sina patienter, 

hittade nya strategier samt blev mer flexibla och optimerade deras interventioner.  

Resultatet beskrev att miljön kan ha stor inverkan på utfallet av en konversation. Bullriga, mörka och 

stökiga miljöer påverkade samtalet negativt. En förbättrad samtalsmiljö kan underlätta för patienten och 

öka möjligheten att ha ett lyckat samtal. Genom att reducera störande faktorer, genom att exempelvis 

samtala i patientens rum om de har ett eget alternativt använda ett samtalsrum specifikt utformat för 

enskilda samtal. I Johansson, Carlsson och Sonnander (2011) visar de att områden med mycket folk, 

oljud, obekanta platser eller till och med väder kunde påverka patienterna negativt eftersom det inverkade 

på deras mående och de kunde bli stela av kyla. I både Chant et al. (2002) stärks detta ytterligare, som 

också beskrev främmande miljöer, för många personer och störande ljud som faktorer som kan påverka 

kommunikationen negativt.  
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Resultatet visade att kunskapen hos vårdpersonalen i en studie saknade kunskap om afasi och hur man 

effektivt kommunicera med patienter med afasi, till exempel talade de ofta snabbt, gav många 

instruktioner simultant och brast i ögonkontakten. Det är väsentligt att kunna anpassa sig till patienten och 

erbjuda olika möjligheter som underlättar kommunikationen, exempelvis genom att förflytta sig närmare, 

använda ett särskilt rum, säkerställa att patienten kan se vårdpersonalen ordentligt genom att kontrollera 

belysning eller att de använder hjälpmedel såsom glasögon eftersom den icke-verbala kommunikationen 

är så viktig. O’Halloran et al. (2008) beskrev i sin studie att det kan råda en brist på kunskap om afasi och 

kommunikationsförmågor. Både Chant et al. (2002) och Johansson et al. (2011) skriver om olika miljöers 

nackdelar för kommunikationen medan Chant et al. (2002) också tar upp olika strategier för ett lyckat 

samtal, exempelvis ge tid för svar, stängda frågor och använda nyckelord. 

 

Metoddiskussion 

En integrativ litteraturöversikt valdes till studiens metod eftersom vi ville kombinera resultat från både 

kvalitativa och kvantitativa samt studier med mixad metod för att kunna få ett så omfattande resultat som 

möjligt. De valda sökorden hade endast ett ämnesord, medan de två andra sökorden var trunkerade. Det 

här kan ha påverkat sökningen och gjort att den blev mer omfångsrik istället för specifik. Trunkering 

valdes för att sökningen med flera ämnesord blev för smal och inte genererade tillräckligt många träffar. 

Det kan dels bero på att det inte var ett tillräckligt utforskat ämne eller att begränsningen på 10 år var 

orsaken. Anledningen till att begränsa med årtal var för att inkludera den senaste relevanta forskningen.  

 

Enligt Henricson (2014, s.474) stärker trovärdigheten när utomstående granskar arbetet, vilket vi använt 

både handledare och kurskamrat, för att granska vår resultatbeskrivning för att se om den är rimlig. 

Vidare beskrev Henricson (2014, s. 474) att både reliabiliteten och reproducerbarheten av studien bedöms 

vara god om författarna beskrev tillvägagångssättet för metoden, vilket vi har gjort. Endast databasen 

cinahl användes vilket i den här studien får anses som en begränsning eftersom fler inkluderade artiklar 

hade stärkt fynden. Vi anser att studien också begränsas av att några artiklar i cinahl inte fanns 

tillgängliga för oss. De artiklar som inte svarade an mot syftet valdes bort, för att de exempelvis handlade 

om kommunikationssvårigheter orsakade av demens.  

 

Wallengren och Henricson (2014, s. 488) beskrev att överförbarhet är viktigt att diskutera och om 

studiens resultat kan överföras till andra grupper eller situationer, samt kontext. Vi anser att resultatet kan 

vara överförbart till liknande patienter och situationer, det är däremot inte säkert om det går att överföra 

till andra sjukdomstillstånd än de som innebär liknande kommunikationssvårigheter och kontext eftersom 
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afasi är ett så pass specifikt tillstånd och området är för svagt utforskat. Artiklarnas ursprungsland är 

också utspridda över världen vilket kan innebära svårigheter för överförbarheten då sjukvården skiljer sig 

mellan länderna. Till exempel håller sjukvården i Brasilien inte samma standard som exempelvis Sverige 

eller Storbritannien. Även USA har ett annat sjukvårdssystem som är mer privatiserat och kan vara 

mycket kostsamt. Sverige, Storbritannien, Kanada, Australien och Danmark har liknande sjukvårdssystem 

och är därför lättare att jämföra med varandra.  

 

Henricsson (2014, s.479) menar att gemensam kvalitetsgranskning ökar reliabiliteten, vilket vi gjorde för 

att sedan diskutera och nå konsensus kring artiklarnas kvalitet. De granskningsmallar som användes var 

validerade checklistor och protokoll utformade för den typen av design som respektive artikel hade, och 

som rekommenderades i kurslitteraturen. Dataanalysen kvalitetssäkrades genom att båda författarna läste 

och granskade analysen individuellt och gemensamt.  

 

Slutsats  

Den största orsaken varför kommunikationen med patienter med afasi inte var gynnsam var på grund av 

att tiden, som är en grundläggande komponent i vården, inte räckte till. Det berodde dels på 

arbetsbelastning, låg bemanning och den extra tid som patienter med kommunikationssvårigheter behöver 

för att kunna förmedla sina behov. Det är viktigt att effektivt kunna planera sin tid över arbetspasset för 

att åstadkomma en god omvårdnad och implementering av denna kunskap kan öka möjligheten att få mer 

tid att disponera över tillsammans med patienter med afasi. Det rådde även kunskapsluckor om vad afasi 

är och hur kommunikationen kunde se ut för både patienter och vårdpersonal. Genom utbildning kan 

vårdpersonal öka kunskaperna om tillståndet afasi och kommunikation, vilket kan leda till en bättre 

förståelse, öka vårdpersonalens självförtroende och möjliggöra att patienterna blir delaktiga i sin egen 

vård. När vårdpersonal har en god tidshantering och utbildning kan det vara lättare att uppnå en god 

omvårdnad och öka patientsäkerheten. Forskning om både patienternas och sjukvårdspersonalens 

upplevelser behövs eftersom det finns i ringa utsträckning. Vidare föreslår vi att redan i 

grundutbildningen inkludera mer övning och kunskap om kommunikationssvårigheter och dess orsaker, 

och därefter forska ytterligare i ämnet för att se hur utfallet blir.  
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