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Introduktion: Afasi är en komplikation av stroke som ger en försämrad förmåga att 

kommunicera, vilket innebär utmaningar för sjuksköterskan i mötet med patienten. 

Sjuksköterskan behöver ges förutsättningar för att tillsammans med patienten som drabbats 

av afasi skapa en vårdrelation. Syfte: Syftet med studien var att beskriva faktorer av 

betydelse för vårdrelationen med patienter som drabbats av afasi. Metod: Litteraturstudien 

var utformad enligt Polit och Beck’s (2017) nio steg. Databaserna Cinahl och PubMed 

användes för litteratursökningen som låg till grund för litteraturstudien.  Tio artiklar valdes 

ut, varav fem med kvalitativ metod, fyra med kvantitativ metod och en med mixad metod. 

Artiklarna granskades enligt Polit och Beck’s (2017) granskningsmall. Resultat: En induktiv 

analys resulterade i huvudkategorin Faktorer av betydelse för vårdrelationen som beskrevs 

genom underkategorierna Kommunikation och utbildning samt Kontinuitet, avsatt tid och 

vårdmiljö.  Slutsats: För att skapa en vårdrelation med patienter som drabbats av afasi 

behöver sjuksköterskan kunskap och utbildning i kommunikation samt i bemötande av 

patienter med afasi. Strategier och verktyg underlättade kommunikationen precis som 

kontinuitet i vården. Andra betydande faktorer var en tillfredsställande vårdmiljö samt att det 

fanns tillräckligt med tid i mötet med patienten. 
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Introduktion 
Stroke är en skada på hjärnan och är en vanlig folksjukdom. I Sverige drabbades år 2016 

26500 personer, av dem avled 6900. Av de insjuknade var 75% 70 år eller äldre 

(Socialstyrelsen 2017). Afasi är en konsekvens av stroke som ger en försämrad förmåga att 

använda språket. I Sverige drabbas årligen 12000 personer av afasi (Hjärnfonden 2017). En 

utmanande uppgift för sjuksköterskan i vårdrelationen med patienter som drabbats av afasi är 

att förstå vad patienten tänker och behöver (Sundin 2004; Sundin et al. 2001). 

Stroke  

Stroke är ett samlingsnamn för cerebrovaskulära sjukdomar så som; hjärninfarkt till följd av 

emboli eller trombos samt hjärnblödning. Hjärninfarkt är den vanligaste orsaken till stroke. 

Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna och innebär ett stort lidande för patient och 

anhöriga samt en stor kostnad för samhället (Terént 2014). Risken för att drabbas av en stroke 

beror på livsstilsfaktorer, medicinska riskfaktorer, icke-påverkbara riskfaktorer samt tidigare 

eller nuvarande kardiovaskulär sjukdom. Livsstilsfaktorer är: rökning, ohälsosam kost, måttlig 

eller ingen fysisk aktivitet, fetma och överkonsumtion av alkohol. Medicinska riskfaktorer är: 

hypertoni, diabetes, hyperlipidemi och förmaksflimmer. Icke-påverkbara riskfaktorer är: 

genetik, hög ålder och manligt kön (Wester 2014). Hjärnans nervceller är mycket känsliga för 

ischemi. Vid en stroke avstannar blodcirkulationen några minuter eller längre tid och 

hjärnvävnaden kan drabbas av bestående skador (Lindgren 2014).  

Symtom som kan uppstå efter en stroke beror på vilket område i hjärnan som skadats av 

ischemi. Fokala bortfall i storhjärnshemisfären kan vara hemipares, apraxi, spatiala 

svårigheter, afasi, synfältspåverkan, neglekt och medvetandepåverkan. Om hjärnstammen 

drabbas kan symtom som tetrapares och medvetandepåverkan uppstå. Vid skador på 

lillhjärnan kan till exempel ataxi och påverkan på retina uppstå. Patienten kan också drabbas 

av kortikala symtom som epileptiska anfall. Vid skador på den dominanta hemisfären (för 

högerhänta vanligtvis den vänstra hemisfären och för vänsterhänta höger eller vänster 

hemisfär) drabbar förlammningar och känselförluster motsatt sida. Handen/armen kan bli 

obrukbar, mungipan kan hänga och det kan vara svårt/omöjligt för patienten att gå (Lindgren 

2014). Det innebär en stor påfrestning för patienten att drabbas av en stroke, det kan upplevas 

som en livskris. De som drabbas av stroke kan känna sig osäkra, nedstämda och sorgsna. Den 

egna personen kan upplevas som overklig, kroppsuppfattningen förändras och patienterna kan 

känna sig förvirrade (Häggström 1994).  

Afasi en komplikation vid stroke 

Afasi är benämningen på kommunikationsstörningar då talcentrum i hjärnan är drabbat 

(Lindgren 2014; Peterson 2014). För patienten innebär det oförmåga att förstå och/eller 

uttrycka sig i tal och skrift samt förmåga att hantera siffror. (Berg et al. 2017; Lindgren 2014; 

Peterson 2014).  

Afasi delas in i expressiv och impressiv afasi eller som en kombination av de båda och kallas 

då global afasi. Global afasi är vanlig vid stroke. Expressiv afasi även kallad motorisk afasi 

kännetecknas av att patienten har språkförståelse men däremot svårt att uttrycka sig i tal och 

skrift. Impressiv afasi, även kallad sensorisk afasi kännetecknas av att patienten har både 

bristande språkförståelse och svårighet att uttrycka sig i tal och skrift. (Lindgren 2014; 

Peterson 2014).  

Det det finns flera orsaker till att drabbas av afasi så som cancer och skallskada vid trauma 

dock är stroke den vanligaste orsaken (Berg et al.2017). Afasi hos strokepateienter är relaterat 
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till ökad dödlighet, minskad möjlighet till återhämtning efter stroke och minskad möjlighet att 

återgå till arbete (Engelter et al. 2006). Afasi är en komplicerad oförmåga och förutom 

språksvårigheter uppträder det tillsammans med andra symtom. Afasipatienter har vanligvis 

något fysiskt handikapp tillsammans med personlighets- och beteendeförändringar som till 

exempel: större tendens att skratta och gråta, blir lättare upprörda över bagateller, några av 

patienterna tappar lusten att hålla efter hygien, försämrat minne, mindre intresserade av 

människor och hobbies, mer lättirriterade som kan relateras till hjärnskadan (Taylor 1976). 

Forskning har ökat förståelsen av hur socialt utanförskap är en långtidskonsekvens av afasi 

(Parr et al. 2007; Worrall et al. 2011). Patienter med afasi upplever att de inte kan delta i 

aktiviteter och vara delaktiga på samma villkor i vardagliga aktiviteter vilket kan leda till att 

de hamnar i socialt utanförskap och kan därmed inte själva fatta viktiga beslut i sina egna liv 

(Berg et al. 2017). Det finns en risk för att isolera sig från omvärlden (Parr et al. 1997). På 

grund av språknedsättningen kan patienten inte dela information med vårdpersonal och delta 

fullt ut i beslutsfattandet gällande sin behandling, vård och rehabilitering och vårdrelationen 

blir en utmaning (O’Halloran et al. 2012).  

 

Vårdrelation  

Svensk sjuksköterskeförening (2018a) beskriver i ”Värdegrund för omvårdnad” centrala 

värden inom omvårdnad, vad som ingår i omvårdnad samt omvårdnadens betydelse för 

patienten och de närstående. Värdegrunden beskriver hur det innebär att alltid vara 

uppmärksam och öppen för patient och närstående i den utsatthet det innebär att vara 

beroende av vård. Etiska aspekter så som autonomi, integritet och värdighet ska tas i 

beaktande. Trots att patienten upplever ohälsa ska den kunna uppleva tillit, meningsfullhet, 

hopp och lindrat lidande. Omvårdnad beskrivs utifrån en humanistisk grundsyn med 

existentiellt filosofiskt synsätt, där människan är aktiv, skapande och en del av ett 

sammanhang. Omvårdnaden sker på personnivå. Varje människa är unik och ska vårdas efter 

sina förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening 2018a). Personcentrerad vård är en 

helthetssyn på människan i vården (Edvardsson 2009), där kärnan är omvårdnaden (Willman 

2009). En dialog bör genomföras så kunskap om patienten kommer från den egna berättelsen 

och inte anpassad till sjuksköterskans förförståelse och därmed balansera maktförhållandet i 

vårdrelationen (Svensk sjuksköterskeförening 2018b). Omvårdnad innebär en relation mellan 

sjuksköterska och patient samt dennes närstående där målet är att främja välbefinnande, 

förebygga ohälsa lindra lidande samt verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet. 

Ytterligare en målsättning med omvårdnaden är att maktförhållandet i omvårdnadsrelationen 

ska balanseras så trygghet och respekt upplevs av patient och närstående (Svensk 

sjuksköterskeförening 2018a). 

För att kunna ge och ta emot vård behövs en tillfredsställande vårdrelation mellan patient och 

sjuksköterska. Kommunikationen dem emellan är essentiell för att jämlik vård med kvalitet 

ska kunna utföras (Sundin et al. 2000). Anne Kasén (2012) beskriver hur en vårdrelation är en 

relation där patientens lidande lindras. Inte alla relationer är vårdande, dock kan de utvecklas 

till detta om patitenten själv är aktiv. Vårdrelationen kan delas in i olika dimensioner och 

beskrivas som förpliktelse, förhållande, berättelse och beröring. Förpliktelse kan vara en tung 

plikt eller löftet att inte överge. Förhållandet handlar om inre hållning samt yttre villkor. 

Berättelsen beskrivs kunna beröra eller utesluta. Beröring beskrivs förmedla värme och 

omsorg men kan också vara dess motsats. Vid formandet av en vårdande relation är det av 

betydelse att patienten tillåts vara en lidande människa i vården. Patientens värdighet ska tas i 

beaktande av vårdaren (Kasén 2012). För att en vårdrelation ska få möjlighet att växa fram 
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behöver sjuksköterskan arbeta personcentrerat genom en ömsesidig dialog med patienten som 

bygger på förtroende och förståelse (McCormack 2003). 

Problemformulering 

Omvårdnaden ska ske på personnivå. Varje människa ska vårdas efter sina förutsättningar och 

anses vara unik. Dialogen mellan patient och sjuksköterska ska vara baserad på patientens 

egen berättelse och inte anpassad till sjuksköterskan förförståelse. Det behövs för att undivika 

en obalans i maktförhållandet som existerar i en vårdrelation. En patient med afasi har 

svårigheter att kunna delge sjuksköterskan sin berättelse och ställer ytterligare utmaningar att 

skapa en vårdrelation med patienten därför av vikt att undersöka vilka ytterligare faktorer som 

kan bli aktuella i vården av patienter med afasi. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva faktorer av betydelse för vårdrelationen med patienter som 

drabbats av afasi. 
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Metod  
Forskningsmetoden som användes för att besvara syftet var en litteraturstudie. En 

litteraturstudie bygger på att kritiskt granska, utvärdera samt analysera data från befintliga 

vetenskapliga artiklar för att besvara studiens syfte (Polit & Beck 2017). För en systematisk 

datainsamling bygger forskningsmetoden på Polit och Becks (2017) nio steg, se figur 1.  

 

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2017) nio steg. Fritt översatt. 

Enligt steg ett formulerades ett syfte. Vidare i steg två konstruerades en sökstrategi med val 

av databaser och sökord relevanta mot syftet. Beslut togs att använda databaserna Cinahl och 

PubMed då studien var inom omvårdnad (Forsberg & Wengström 2003). Från Cinahl valdes 

flest artiklar trots att sökningen i databasen totalt genererade färre träffar i sökning ett, se 

tabell 1 och 2. Vilket kan bero på databasernas inriktning där Cinahl är en omvårdnadsdatabas 

medan PubMed är en databas med främst medicinsk inrikting. Sökresultatet från PubMed 

svarade därför inte på litteraturstudiens syfte i samma utsträckning, då litteraturstudien var 

inom omvårdnad.  De sökord som identifierades var stroke, aphasia, nurse-patient relations 

och communication. Stroke och aphasia valdes baserat på litteraturstudiens syfte samt kontext, 

som är all vård av patienter som drabbats av afasi efter stroke. Nurse-patient relations valdes 

som synonymt till vårdrelation. Communication valdes då en vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient skapas genom kommunikation. I de fall där det fanns ett 

motsvarande sökord i databasernas ämnesordlistor valdes ”Major Headings” från Cinahl 

respektive ”MeSH termer” från PubMed. Sökningar med fritext användes för sökorden nurse-

patient relations och communication vilket gav fler artiklar i sökresultatet som var relevanta 

mot syftet än vid sökning med sökord från ämnesordlistor, varför valet blev att använda 

sökord från både ämnesordlistor och genom fritextsökning. Ingen manuell sökning gjordes för 

studien. Valda sökord i databaserna Cinahl och PubMed redovisas med sökkombinationer 

enligt tabell 1, (Cinahl) och tabell 2, (PubMed). Begränsningar i sökningarna gjordes med 

publiceringsdatum mellan 2010-01-01 och 2018-01-31 samt peer-reviewed.  
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Tabell 1: Resultat av databassökning i Cinahl 

Sökning Sökord Cinahl  Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

S1 Stroke [MH]  41658    

S2 Aphasia [MH]  3476    

S3 Nurse-patient relations OR Communication 122932    

S4 S1 AND S2 871    

S5 S3 AND S4 129 8 7 7 

 

 

Tabell 2: Resultat av databassökning i PubMed 

Sökning Sökord PubMed Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

S1 Stroke [MeSH]  110898    

S2 Aphasia [MeSH]  10952    

S3 Nurse-patient relations OR Communication 514491    

S4 S1 AND S2  1730    

S5 S3 AND S4 313 6(3)* 3 3 

*Siffran inom parentes är externa dubletter.  

 

Steg tre innebar att söka, identifiera och ta fram potentiella referenser samt dokumentera 

sökningar, beslut och handlande. Inklusionskriterier som användes i sökningen: ett 

sjuksköterskeperspektiv, artiklar som genomgått peer-review, artiklar publicerade mellan 

2010-01-01 och 2018-01-31 samt artiklar skrivna på svenska, norska eller engelska. Studiens 

kontext var vård där sjuksköterskan möter patienter med afasi efter stroke. Valet att inkludera 

artiklar från 2010 och framåt baserades på utbud av relevant forskning inom valt område. 

Exklusionskriterier i sökningen var patienter under 18år, patienter med kognitiv svikt samt 

review-artiklar.  

Urval 1 

Artiklarna granskades utifrån titel och abstract i steg fyra. De artiklar som var relevanta för att 

besvara syftet togs vidare till urval ett. I Cinahl valdes åtta av 129 artiklar ut och i PubMed 

valdes tre av 313 artiklar ut. Tre externa dubbletter identifierades vid sökning i PubMed.  

Urval 2 

Artiklarna lästes i sin helhet enligt steg fem. En artikel visade sig vara i fel kontext och 

exkluderades till urval två. Totalt valdes sju artiklar från Cinahl och tre artiklar från PubMed 

vidare till urval två.  

Urval 3 

Efter steg sex vilket innebar en sammanfattning av valda referenser, valdes sju artiklar från 

Cinahl och tre artiklar från PubMed vidare till urval tre. För att åskådliggöra 

sammanfattningen i steg sex formulerades en matris med summering av det huvudresultat från 

referenser som var relevant för studien. Se bilaga 1. Enligt steg sju fastställdes kvaliteten på 
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artiklarna genom kritisk granskning med stöd av Polit och Becks (2017) granskningsmall 

Guide to an overall critique of a qualitative research report och Guide to an overall critique 

of a quantitative research report. Totalt återstod 10 artiklar som utgjorde grunden för 

litteraturstudien som värderats från medel till hög kvalitet. Det redovisas i artikelmatris – 

bilaga 1. 

 

Databearbetning 

De utvalda artiklarna tilldelades en siffra från ett till tio. Efter att läst artiklarna ett flertal 

gånger vid olika tillfällen skapades kategorier enligt steg åtta. En induktiv analys resulterade i 

huvudkategorin Faktorer av betydelse för vårdrelationen som beskrevs genom 

underkategorierna Kommunikation och utbildning samt Kontinuitet, avsatt tid och vårdmiljö.  

Bärande faktorer mellan de olika artiklarna identifierades. De markerades med olika färger 

och kunde integreras i kategorierna. Likheter och skillnader mellan artiklarna urskiljdes och 

delades in under respektive kategori. Kategorierna låg till grund för sammanställningen av 

resultatet enligt steg nio. 

 

Etiska ställningstaganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör etiska ställningstaganden övervägas innan en 

litteraturstudie påbörjas. Det är viktigt att välja studier med tillstånd från etisk kommité eller 

med noggranna etiska överväganden, redovisa och arkivera artiklar som ingår i studien samt 

presentera resultat som både stöder och inte stöder hypotesen (Forsberg & Wengström 2003). 

Vetenskapsrådet (2017) betonar att fusk och ohederligheter inte får förekomma inom 

forskning (Vetenskapsrådet 2017). Etiska överväganden som gjordes för litteraturstudien var 

att artiklarna lästes individuellt för att sedan granskas och diskuteras gemensamt. Resultatet 

från alla valda artiklar har redovisats i en artikelmatris, bilaga 1, oavsett vad resultatet från 

artiklarna visat. Så långt det varit möjligt har primärkällor använts i studien. Artiklarna som 

använts har granskats av etisk kommité eller genomförts med noggranna etiska överväganden. 

Enligt Polit och Becks (2017) granskningsmallar gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna. 

För att undvika feltolkning av engelska språket användes svenskt-engelskt lexikon. Citat 

valdes att inte översättas till svenska för att förhindra att texten feltolkas. 
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Resultat 
Resultatet av litterturstudien bygger på tio artiklar varav fem med kvalitativ metod, fyra med 

kvantitativ metod, samt en med mixad metod. De artiklar som inkluderades var skrivna på 

engelska. Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var från nio olika länder. Fördelade 

enligt: Norge (n=1), Danmark (n=1), Polen (n=1), Nederländerna (n=1), Sverige (n=1), 

Australien (n=1), Kanada (n=1), Brasilien (n=1), Storbritannien (n=2) (se bilaga 1). Resultatet 

presenteras i huvudkategorin Faktorer av betydelse för vårdrelationen som beskrivs genom 

underkategorierna Kommunikation och utbildning samt Kontinuitet, avsatt tid och vårdmiljö. 

(se figur 2).  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sammanställning av studiens resultat 

  

Faktorer av betydelse för vårdrelationen 

Kommunikation och utbildning 

Horton et al. (2016) beskrev hur sjuksköterskan som vårdar patienter med afasi efter stroke 

behöver mer utbildning i bemötande och kommunikation med patientgruppen (Horton et al. 

2016). Kunskapen om afasi var generellt låg och sjuksköterskor saknade färdigheter i att 

bemöta den patientgruppen (Daleman 2010; McGilton 2010). Sjuksköterskorna skattade sin 

kompetens högre än vad som framgick vid observation (Daleman 2010). Dock beskrev Silva 

Souza & Apparecida Moura Arcuri (2014) att personalen inte ansåg sig ha erhållit tillräcklig 
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för vårdrelationen 

Kommunikation och 
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och vårdmiljö 
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kompetens i att bemöta patientgruppen i sin professionella utveckling (Silva Souza & 

Apparecida Moura Arcuri 2014). När sjuksköterskorna fick utbildning i samtalsmodeller 

minskade frustrationen och möjligheterna ökade för en tillfredsställande vårdrelation (Hersh 

et al. 2014).  

Cheba et al. (2014) beskrev ett samband mellan ålder, utbildning, erfarenhet och färdighet i att 

kommunicera med patienter med afasi. Silva Souza & Apparecida Moura Arcuri (2014) 

däremot framkom ingen skillnad i effektiv kommunikation beroende på erfarenhet eller 

profession (Silva Souza & Apparecida Moura Arcuri 2014). En framgångsfaktor för bättre 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient var sjuksköterskans personlighet och vilja 

av att bredda sina kunskaper (Cheba et al. 2014). 

För att öka kunskapen hos sjuksköterskorna genomfördes workshops i Supported 

Conversation for adults with aphasia (SCA) (Jensen et al. 2014), Patient-Centred 

Communication Intervention (PCCI) (McGilton et al. 2010) samt individuell utbildning i form 

av Supported Conversation (SC) (Horton et al. 2016). Jensen et al. (2014) beskrev hur de 

använde sig av SCA i sin workshop. Det var en samtalsmodell där samtalspartnern hade 

ansvaret för att stödja kommunikationen. Samtalet skulle vara naturligt och sjuksköterskan 

skulle försäkra sig om att de förstod varandra. Modellen gav också kunskap i att använda 

tekniker för att lyfta fram och erkänna kompetens hos en patient med afasi med hjälp av 

verktyg som en patientloggbok, bildstöd och arbetsblad för att uttrycka känslor. McGilton et 

al. (2010) beskrev hur de genomförde en workshop om PCCI under en dag med fokus på 

kommunikation och hur sjuksköterskan fick lära sig möta patientens behov, inte bara 

sjukdomen utan också psykiska, fysiska, emotionella, sociala och miljömässiga behov. Jensen 

et al. (2014) beskrev hur workshopen gav positiva effekter för både sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskan fick större självförtroende i bemötandet (Jensen et al. 2014; McGilton et al. 

2010) och patienten upplevde situationen mindre pinsam. Förtroendet i vårdrelationen ökade 

och frustrationen minskade (McGilton et al., 2010). Efter workshop uppskattade 

sjuksköterskorna att de hade mer kunskap om afasi än innan samt att de kände att de nådde 

fram till patienterna med hjälp av sina nya kunskaper (Jensen et al. 2014; McGilton et al. 

2010). De kände sig mer förberedda att kommunicera med patienten (Jensen et al. 2014). 

 

 
I think conversations have become longer. You get more out of the conversations and afterwards 

you may think this was a quite ordinary conversation. It may be that it was carried out using 

picture materials and some simple yes and no cards, but you’ve actually had a conversation where 

you’ve covered different topics. (Jensen et al. 2014, s.69) 
 

Horton et al. (2016) använde sig av individuell träning i SC liknande den ovan beskrivna 

SCA. Även här kunde effekter av kunskaperna ses där sjuksköterskorna använde sig av sina 

nya färdigheter från utbildningen i vårdrelationen. I Arnesveen Bronken et al. (2012) sågs hur 

relationen påverkades positivt då en sjuksköterska hade stora erfarenheter från fältet och 

specifik utbildning i samtalsmodeller för patienter som drabbats av afasi. Kunskapen och 

erfarenheten hjälpte sjuksköterskan att tolka och förstå tecken och uttryck som bidrog till att 

kunna möta patienten. 

Sjuksköterskan behövde mer utbildning för att integrera tillfredsställande och framgångsrik 

kommunikation i daglig vård och för att kunna nå en tillfredsställande vårdrelation (Hersh et 

al. 2014). Enligt McGilton et al. (2010) minskade användandet av samtalsmodellen och 

nyvunnen kunskap om inte utbildning erbjöds kontinuerligt (McGilton 2010). Sjuksköterskan 

var rädd att tappa sin kunskap om de inte fick kontinuitet i att vårda de som drabbats av afasi 
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(Jensen et al. 2014). För att undvika det kunde interventioner genomföras med 

vidareutbildning (Hersh et al. 2014), repetitionstillfällen och hjälpmedel i form av till exempel 

loggböcker för reflektion (Horton et al.,  2016).  

 

Avsaknad av verktyg för att kommunicera med patienter resulterade i att sjuksköterskan höll 

sig till det som kändes tryggt och förutsägbart. Sjuksköterskan tenderade att ta över 

konversation genom att använda slutna frågor och endast prata med patienten om den 

omvårdnad som utfördes för tillfället (Hersh et al. 2014). Ett verktyg beskrevs i Arnesveen 

Bronken et al. (2012) där sjuksköterskan var delaktig i kommunikationen och hade ett aktivt 

lyssnande genom att ställa frågor, gissa och hjälpa till att hitta ord för att bygga upp en 

historia tillsammans med patienten. Sjuksköterskan använde sig av färdiga arbetsblad där 

patienten fick möjlighet att beskriva hur han/hon mådde samt hur de upplevde interventionen 

med att ha en samtalspartner. 

Genom att vara engagerad, tolka och visa empati gav sjuksköterskan patienten stöd i att 

uttrycka sig. Patienten uppmuntrades till att prata om sig själv, familjen, intressen samt egna 

uppsatta mål. Hersh et al. (2014) visade på vikten av att även använda sig av anhöriga för att 

lära känna patienten bättre. Jensen et al. (2014) beskrev strategier och verktyg för att 

underlätta relationen med patienter som drabbats av afasi. Exempel på dessa var, att ge 

patienten tid att uttrycka sig, visa tålamod och förståelse för patientens situation, att inte ställa 

slutna frågor, att använda sig av ett förenklat/långsamt språk och kroppsspråk, att patienten 

använde sig av papper och penna samt pektavla för basala behov. Även Daleman (2010) 

hävdade också att en effekt i kommunikationen med patienten var att använda ett långsamt 

och förenklat språk.  

Sjuksköterskor ansåg att icke verbal kommunikation var nödvändig för att förstå patienters 

behov (Cheba et al. 2014). Sjuksköterskor rapporterade själva att de använde gester, verbal 

kommunikation samt papper och penna i sin kommunikation med patienter som drabbats av 

afasi. Det som observerades var däremot användande av verbal kommunikation, beröring och 

kroppshållning samt att strategierna och verktygen användes utan struktur, kunskap eller 

strävan av att ha ett klart mål (Silva Souza & Apparecida Moura Arcuri 2014). De verktyg 

som föredrogs av sjuksköterskor var ja/nej-kort samt geografiska kartor (Jensen et al. 2014). 

Bilder ansågs också vara användbara verktyg (McGilton 2010; Horton 2011).  

Cheba et al. (2014) beskrev hur avsaknad av stöd från talpedagog till sjuksköterskan i 

användandet av strategier och verktyg var ett hinder i återuppbyggandet av patientens 

kommunikationsmöjligheter. Eriksson et al. (2015) beskrev hur de involverade talpedagoger 

som ett stöd för sjuksköterskan genom att tillsammans diskutera användbara strategier och 

verktyg för att hjälpa patienten att förstå och uttrycka sig. McGilton et al. (2010) visade på att 

stöd från talpedagog gav goda effekter i vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient med 

afasi. Däremot framkom i (Eriksson et al. 2015) betydelsen av att ha en fast samtalspartner i 

form av en sjuksköterska var positivt. Genom att sätta upp individuella mål, ha samtal och 

spela rollspel byggdes en relation upp mellan sjuksköterskan och patienten. För att uppnå ett 

bra resultat borde inte de individuella målen vara fler än två (Eriksson et al. 2015).  

 

Effekten av att använda strategier och verktyg beskrevs av sjuksköterskorna som att det 

genererade mer information från patienten till dem samt att de upplevde att patienten tog in 

informationen de förmedlade. De upplevde att det fanns ett samförstånd och en ömsesidig 

förståelse i vårdrelationen (Jensen et al. 2014). 
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I Arnesveen Bronken et al. (2012) bekräftas det sjuksköterskan upplevde av en patient som 

beskriver sina reflektioner i en uppföljande intervju där sjuksköterskan använt sig av verktyg 

och strategier: 

 
I think the ”booklet” was very good. It was systematic at the same time as I could decide what I 

wanted to talk about… I like to think and talk through pictures, but as I gradually started to write 

better, that was good to. The worksheets were a useful push to start writing and gave me 

something concrete to focus on. (Arnesveen Bronken et al. 2015, s.1311) 

 

Brist på individuellt anpassade kommunikationsplaner resulterade i sämre vård, interaktion 

och kommunikation (Hersh et al. 2014). Ett sätt att öka användandet av individuella planer 

var att arbeta med Conversation Partner Training (CPT). Vårdrelationen bestod av en 

sjuksköterska som var utbildad samtalspartner och en patient. CPT syftade till att förbättra 

den kommunikativa miljön genom att träna samtalspartnern i att stödja patienter med 

kommunikationssvårigheter (Eriksson et al. 2015). I Arnesveen Bronken et al. (2012) 

beskrevs hur en individuell kommunikationsplan upprättades mellan en CPT-utbildad 

sjuksköterska och en ung kvinna som drabbats av afasi. För att skapa en vårdrelation där 

sjuksköterskan kunde förstå patienten riktades fokus på livet före stroke och därifrån byggdes 

relationen upp. Sjuksköterskan skrev följande i sina anteckningar: 

 
Maria seemed optimistic and motivated. The atmosphere was relaxed, and I think we understood 

each other. Maria was smiling and seemed satisfied. I left the encounter with a good feeling. Her 

young age and the seriousness of her situation affect me. (Arnesveen Bronken et al. 2012, s.1308) 

 

 

Kontinuitet, avsatt tid och vårdmiljö 

Kontinuitet i vården skapade en vårdrelation som byggde på erhållen kunskap genom 

upprepade möten. Sjuksköterska och patient lärde känna varandra över tid och kunde då gå 

tillbaka till tidigare möten för att använda den informationen i vidareutvecklingen av 

vårdrelationen (Arnesveen Bronken et al. 2012). I Jensen et al. (2014) kände sig 

sjuksköterskan splittrad och upplevde brist på kontinuitet i vårdrelationen då de växlade sina 

skift mellan mottagning och avdelning (Jensen et al. 2014). En annan negativ effekt på 

vårdrelationen var resultatet av korta vårdtider för patienten och skiftbyten för 

sjuksköterskorna (Hersh et al. 2014). Det kunde vägas upp av individuella vårdplaner 

utformade för varje enskild patient. De individuella vårdplanerna skulle vara lättillgängliga i 

patientens journal för all vårdpersonal att följa. Individuella vårdplaner uttrycktes av 

sjuksköterskorna som bästa sättet för att få kontinuitet i vårdrelationen samt orientera ny 

personal i patientens behov och önskemål (McGilton et al., 2010).  

Ytterligare sätt att nå kontinuitet i vårdkontakten var att använda sig av CPT (Eriksson 2015). 

Att arbeta med patienter med afasi krävde mer tid. En positiv effekt erhölls när tid avsattes för 

att kunna skapa en vårdrelation mellan sjuksköterska och patient för en språklig utveckling 

(Arnesveen Bronken 2012; Jensen et al. 2014). Hög arbetsbelastning och tidsbrist hindrade 

sjuksköterskan som då valde att inte prioritera användandet av strategier och verktyg i vården 

av patienter som drabbats av afasi (Cheba et al. 2014; Jensen et al. 2014). 

 
What’s preventing it [use of techniques] is, of course, shortage of time. You could definitely use 

the method more if only you had time to prepare the patients for what’s going to happen (…). If 

we were able to say, “Now I’ll go in there for twenty minutes and explain to Mrs. Hansen what it 

is that she is supposed to do today.” That would be a dream scenario. (Jensen et al. 2014, s.70) 
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Strategier och verktyg kunde upplevas av sjuksköterskan upplevas som komplext och tid 

krävdes för att lära sig använda och tillhandahålla dem (Jensen et al. 2014). Tidsbristen bidrog 

till att sjuksköterskan återgick till slutna frågor som enbart gav enkla svar (Hersh et al. 2014). 

Jensen et al. (2014) såg att de patienter som var redo för rehabilitering inte fick den tid som 

krävdes då sjuksköterskan frekvent avbröts av nya patienter samt patienter som plötsligt 

försämrades och då krävde mer vård (Jensen et al. 2014). Utöver tidsbrist så var en stressig, 

stökig och bullrig omgivning ett hinder för att skapa en vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient (Horton et al. 2016). 
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva faktorer av betydelse för vårdrelationen med patienter som 

drabbats av afasi. Resultatet visade att vårdrelationen påverkades av sjuksköterskors 

kunskapsnivå och vilken utbildning de erhöll och tillgång till strategier och verktyg. Faktorer 

som kontinuitet i vården och vårdmiljöns betydelse påverkade också vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat på bristande kunskaper om afasi och att sjuksköterskor saknade 

färdigheter i bemötande och kommunikation med patienter som drabbats av afasi. Borthwick 

(2012) beskrev hur hela vårdteamet behöver ha tillräcklig medvetenhet om patienternas olika 

behov, för att kunna uppmärksamma eventuella kommunikationssvårigheter. Förhoppningen 

är att med ökad kunskap och medvetenhet om kommunikationsnedsättningar, kan en 

vårdrelation mellan sjuksköterska och patient skapas(Borthwick 2012). Gordon et al. (2009) 

styrker det genom att beskriva hur sjuksköterskor behöver ytterligare erfarenheter av att vårda 

dessa patienter som stärker deras kunskaper om kommunikation för att ges möjlighet att 

kunna engagera sig i patienten och utveckla en vårdrelation (Gordon et al. 2009).  

Vårdpersonalens bemötande visade sig ha effekter på hur patienter upplevde sin 

kommunikationsnedsättning. Det är svårare att uppnå en patientnära vård vid 

kommunikationsnedsättning och det finns en risk att otillräcklig eller till och med olämplig 

vård ges (Borthwick 2012). Resultatet visade hur kunskap genom utbildning till 

sjuksköterskan samt färdigheter i bemötande och kommunikation med patienterna var positivt 

för utveckling av vårdrelationen. Thompson och Mckeever (2012) beskrev för att etablera en 

vårdrelation krävs att sjuksköterskans interventioner bygger på att möta patientens behov 

fysiskt, psykiskt och socialt. 

 

Strategier och verktyg kunde fungera som stöd för att patienten och sjuksköterskan skulle 

kunna kommunicera för att uppnå förståelse dem emellan. Thompson och Mckeever (2012) 

beskrev hur afasi upplevs som att ”förlora sig själv” och hur situationen förvärras av brist på 

strategier och verktyg. Tomkins et al. (2013) kom fram till att patienter som drabbats av afasi 

vill känna sig uppmärksammade och accepterade som intelligenta och betydelsefulla personer 

samt att de vill bemötas av vårdpersonal som den person de var innan de drabbades av 

kommunikationsnedsättning (Tomkins et al 2013). Om sjuksköterskan saknade strategier och 

verktyg för att kommunicera med patienter som drabbats av afasi efter stroke, tenderade 

sjuksköterskan att ta över konversationen genom att använda slutna frågor. Vid bruk av slutna 

frågor gavs patienten inte utrymme att uttrycka känslor och behov, utan sjuksköterskan 

pratade endast med patienten om den omvårdnad som utfördes i situationen. Det stöds av 

Gordon et al. (2009) som beskriver hur sjuksköterskorna kontrollerar konversationen under 

omvårdnaden i brist på strategier och verktyg. Fenomenet beror på undermålig kunskap i hur 

strategier och verktyg ska användas, vilket ledde till ett dåligt självförtroende hos 

sjuksköterskan och gav sämre förutsättningar att kommunicera med patienten. Det skapas en 

asymetri i vårdrelationen, där patienten inte får vara delaktig i kommunikationen på samma 

villkor då sjuksköterskan tar enkla och trygga inarbetade vägar och använder sig istället av 

strategier och verktyg så som slutna frågor (Gordon et al. 2009). Sjuksköterskan upplevde 

strategier och verktyg som något komplext och tidskrävande, både att lära sig att använda dem 

men även att tillhandahålla. Enligt Thompson och Mckeever (2012) påverkades 

vårdrelationen negativt när sjuksköterskor misslyckades med att använda alternativa strategier 

i kommunikationen med patienter som drabbats av afasi.  
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Utöver tidsbrist var en stressig, stökig och bullrig omgivning ett hinder för personalen att 

interagera med patienterna. Sundin et al. (2002) styrker detta genom att påvisa hur en lugn, 

avslappnade och stödjande omgivning är en fördel för att skapa en vårdrelation. 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (2007) inriktar sig på det mellanmänskliga mötet, där 

varje patient ska ses som unik och sjuksköterskan ska vårda utifrån varje enskild individ. 

Denna studie visade hur individuella kommunikationsplaner kunde ge en framgångsrik 

vårdrelation. Travelbee (2007) beskriver hur interaktionen ska vara ömsesidig och hur 

kommunikationen är det viktigaste redskapet. Travelbee (2007) beskriver hur goda relationer 

byggs upp genom fem interaktionsfaser: första mötet samt framväxt av identitet visar på 

vikten av att ha kontinuitet i vårdkontakt och lyssna till patientens egen berättelse vilket även 

resultatet visade. Empati och sympati är efterföljande steg i interaktionsfaserna (Travelbee 

2007). Sjuksköterskan kunde ge patienten stöd i att uttrycka sig genom att visa empati och en 

ömsesidig förståelse dem emellan skapades i vårdrelationen. Sjuksköterskan tenderade att ta 

över konversationen vid brist på kunskap och utbildning i bemötande och kommunikation 

med patienten. Det resulterade i att ömsesidigheten mellan patienten och sjuksköterskan 

uteblev.  Resultatet visade på vikten av att använda strategier och verktyg som stöd för en 

tillfredsställande vårdrelation när den verbala kommunikationen inte var tillräcklig.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens metod byggdes på Polit och Becks (2017) nio steg för att arbeta strukturerat 

med sammanställning av resultatet. Litteraturstudien genomfördes av båda parter genom ett 

gemensamt sambarbete. Litteratursökningen genomfördes med sökord som var relevanta mot 

syftet och studiens kontext. De databaser som användes var Cinahl och PubMed. Genom att 

använda fler databaser ökar validiteten i litteraturöversikten (Polit & Beck 2017). Sökorden 

som valdes var Stroke, Afasi, Nurse-patient relations och Communication. Fritextsökning 

användes för nurse-patient relations och communication då det genererade mer resultat av 

forskning relevant för litteraturstudien än vid användning av sökorden från ämnesordlistor. 

Vid eftertanke kunde sökningen också innefattat sökordet personcentrerad vård för att 

möjligen erhålla ytterligare data till resultatet. Litteraturstudiens resultat baserades på 

kvalitativa, kvantitativa samt en mixad metod. Enligt Polit och Beck (2017) kan en blandning 

av kvalitativa och kvantitativa studier ge hög trovärdighet till resultatet. Vid genomförande av 

litteraturstudien analyserades artiklarnas resultat noggrant för att uppnå en god förståelse. 

 

Validiteten i litteraturstudien minskar då engelska inte är modersmål vilket kan innebära att 

texten feltolkas (Polit & Beck 2017), dock har båda parter goda kunskaper i det engelska 

språket. Artiklarna lästes av båda parter var för sig för att sedan läsas och tolkas gemensamt. 

Vid gemensam genomgång av artiklarna extraherades relevant data som låg till grund för 

litteraturstudiens resultat.  

En styrka med litteraturstudien var att studierna som ligger till grund för artiklarna 

representerade olika delar av världen och beskriver ett resultat med bredd. Endast två artiklar 

var från samma land. Ytterligare en styrka var att resultatet baseras på alla artiklar i ungefär 

lika stor utsträckning. En svaghet kan vara att samma författare förekom i två av artiklarna 

vilket till viss del kan ha styrt resultatet. En av artiklarna var en pilotstudie, den behölls i 

litteraturstudien då den höll hög kvalitet och hade ett resultat som svarade mot syftet.  

Artiklarna granskades kritiskt för att fastställa kvalitet med stöd av Polit och Becks (2017) 

granskningsmall Guide to an overall critique of a qualitative research report och Guide to an 

overall critique of a quantitative research report. Genom att använda granskningsmallen 
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stärks validiteten på litteraturöversikten. Resultatet kan bli felaktigt om granskaren inte har 

tillräckligt god kunskap om hur och vad som ska granskas.  

 

Klinisk betydelse 

Resultatet i litteraturstudien visade på faktorer av betydelse för vårdrelationen med patienter 

som drabbats av afasi. Patienter med afasi finns representerade inom hela vården och inte bara 

på specialiserad avdelning för patienter med stroke. Därför är det av värde för den kliniska 

verksamheten att uppmärksamma dessa faktorer. Litteraturstudien visade att kommunikation 

och utbildning samt kontinuitet, avsatt tid och vårdmiljö är av betydelse för vårdrelationen. 

Litteraturstudien kan bidra till en ökad medvetenhet om vikten av kontinuitet i vården för 

patienter som drabbats av afasi efter en stroke. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att djupare undersöka patientens upplevelse av 

vårdrelationen. Det kan ge ytterligare information om vad som behövs för att optimera 

vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient som drabbats av afasi efter en stroke. 

 

Slutsats 

För att skapa en vårdrelation med patienter som drabbats av afasi behöver sjuksköterskan 

kunskap och utbildning i kommunikation samt i bemötande av patienter som drabbats av afasi 

efter en stroke . Strategier och verktyg är användbara för att underlätta kommunikationen. En 

positiv förutsättning för vårdrelationen är att upprätta individuella planer för varje enskild 

patient då patienterna är unika och deras afasi kommer till uttryck på olika sätt. Resultatet 

visar också på vikten av att skapa kontinuitet i vården, möjliggöra en tillfredsställande 

vårdmiljö där lugn och ro eftersträvas samt avsätta tid till mötet med patienten 
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Titel Kvalitet Syfte Metod  Huvudresultat 

Arnesveen 

Bronken, B., 

Kirkevold, M., 

Martinsen, R. 

&  Kvigne, K. 

 

Norge 

2012 

 

 

 

The aphasic 

storyteller co-

constructing 

stories to 

promote 

psychosocial 

well-being 

after stroke. 

Medel Syftet med studien var att 

belysa hur en interaktiv 

process byggdes upp 

genom samordnande av 

historier etablerade mellan 

en person med afasi och en 

sjuksköterska under det 

första året efter en stroke. 

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: Strategiskt 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

mellan en sjuksköterska och en 

patient. 

 

Bortfall: 0 

 

 

 

Resultatet visar att det som är 

viktigt för att sjuksköterskan ska 

kunna interagera och underlätta 

kommunikationen med patienten är 

tillgång till 

kommunikationsmaterial, 

utformning av vårdmiljön, 

kontinuitet i vårdkontakt samt 

sjuksköterskans professionella 

kunskaper. 

 

Cheba, M. 

Żuralska, R. & 

Skrzypek-

Czerko, M.. 

 

Polen 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulties 

Related to the 

Communicati

on with the 

Patient with 

Aphasia 

According to 

the Nursing 

Staff 

Hög Syftet med studien var att 

utvärdera svårigheter i 

kommunikationen med 

patient som drabbats av 

afasi, för att fastställa 

möjligheterna av 

kommunikation och 

faktorerna som bidrar till 

en förbättring av 

situationen för patienten 

enligt vårdpersonalen. 

Metod: Kvantitativ 

 

Urval: Strategiskt 

 

Datainsamling: Enkät med 

flervalsfrågor. 100 

sjuksköterskor 

 

Bortfall: Framgår ej av studien. 

 

 

 

Resultatet visar ett samband mellan 

ålder, utbildning och erfarenhet 

som hjälper sjuksköterskan att 

hantera svårigheter i 

kommunikationen med patienter 

som drabbats av afasi. Brist på 

avsatt tid minskar användadet av 

anpassad kommunikation. 

Sjuksköterskans vilja att bredda sin 

kunskap gav positiv effekt på 

kommunikationen. Avsaknad av 

samarbete med talpedagoger  var 

ett hinder för patientens utveckling. 
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Författare, 

Land 

Titel Kvalitet Syfte Metod  Huvudresultat 

Dalemans, R. 

 

Nederländerna 

2010 

Client- 

participation: 

communicati

on between 

nurses 

and people 

with aphasia 

in the acute 

phase 

Hög Syftet med studien var att 

få kunskap om 

kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och 

patienter med afasi i den 

akuta fasen efter stroke (0-

6 veckor). 

Metod: Kvantitativ 

 

Urval: Strategiskt  

 

Datainsamling: Observation, 

självskattning, bedömning av 

kunskapsnivå. 34 

sjuksköterskor deltog från sju 

olika sjukhus. 

 

Bortfall: framgår ej 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor 

har sämre kunskaper om 

patientgruppen än vad de själva 

uppskattar. Resultatet visar på 

vikten av att använda verktyg för 

att underlätta för patienten att delta 

i kommunikationen. 

Sjuksköterskorna behöver 

kunskaper om hur de ska arbeta 

med det. 

 

Eriksson, K., 

Forsgren, E., 

Hartelius, L. 

& Saldert, C. 

 

Sverige 

2015 

Communicati

on partner 

training of 

enrolled 

nurses 

working in 

nursing 

homes with 

people with 

communicati

on disorders 

caused by 

stroke or 

Parkinson's 

disease 

Medel Syftet med studien var att 

utvärdera effekten av 

utbildningsprogram inom 

kommunikation riktat till 

sjuksköterskor som arbetar 

med människor med 

kommunikationssvårighete

r på vårdboende, genom  

individanpassat 

tillvägagångssätt. 

Metod: Kvantitativ 

 

Urval: Strategiskt 

 

Datainsamling: Intervention, 

observation. Deltagare var fem 

par bestående av en 

sjuksköterska och en patient. 

 

Bortfall: 0 

 

Resultatet visade att bruk av 

individanpassade strategier och mål 

för sjuksköterska och patient i en 

parrelation gav ett positivt utfall för 

både patient och sjuksköterska. Att 

uppnå det här inom 

vårdavdelningar kan vara svårt på 

grund av tidsbrist. 
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Hersh, D., 

Godecke, E., 

Armstrong, E., 

Ciccone, N. & 

Bernhardt, J. 

 

Australia 

2014 

“Ward talk”: 

Nurses’ 

interaction 

with people 

with and 

without 

aphasia in the 

very early 

period 

poststroke. 

Hög Syftet med studien var att 

studera sjuksköterskors 

interaktion med patienter 

på en akut strokeavdelning 

för att detaljerat förstå 

karaktären av den 

kommunikativa miljön.  

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: Strategiskt 

 

Datainsamling: Observation 

genom videoinspelning av 

patienter och sjuksköterskor på 

en akut strokeavdelning. 

Deltagare var tre patienter. 

Patient ett träffade fem 

sjuksköterskor, patient två 

träffade fem sjuksköterskor 

och patient tre träffade sex 

sjuksköterskor. 

 

Bortfall: 0 

Resultatet visar hur en tidig 

språkkommunikation  och 

språkstimulans post-stroke är 

avgörande för att undvika att 

patienterna förblir tysta. Reultatet 

visar också att sjuksköterskan i de 

flesta fall tar kontrollen över 

interaktionen. Avsaknad av 

kontinuitet i vårdrelation påverkar 

interaktionen negativt. Resultatet 

visar hur frustrationen för båda 

parter skulle minska om 

sjuksköterskan tränades i 

kommunikationsstrategier. 

 

Horton, S., 

Clark, A., 

Barton, G., 

Lane, K. & 

Pomeroy, V 

M. 

 

Storbritannien 

2016 

Methodolical 

issues in the 

design and 

evaluation of 

supported 

communicati

on for 

aphasia 

training: a 

cluster-

controlled 

feasibility 

study 

Hög Syftet med studien var att 

bedöma genomförbarheten 

av att träna strokepersonal 

i tillhandahållande av 

stödjande kommunikation 

till patienter med måttlig 

till svår afasi i den akuta 

fasen; bedöma 

lämpligheten av resultaten, 

samla data som ligger till 

grund för utvärdering av 

storlek på urval och hälso-

ekonomi inför en slutgiltig 

studie. 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: Strategiskt 

 

Datainsamling: Fokusgrupper, 

kvalitativa intervjuer. 

Deltagare var 50 patienter och 

24 personal från två 

strokeenheter. 

 

Bortfall: 6 patienter 

 

Resultatet visar att personalen 

tillämpade färdigheter om 

kommunikation som de lärt sig och 

att de fick ett större självförtroende 

i att vårda patienter med afasi. 

Dock behövde de mer stöd och 

uppföljning. Stökig, bullrig miljö 

och tidspress ökade personalens 

svårigheter med att interagera med 

patienterna. 
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Land 

Titel Kvalitet Syfte Metod  Huvudresultat 

Horton, S., 

Howell, A., 

Humby, K. & 

Ross, A. 

 

2011 

Storbritannien 

Engagement 

and learning: 

an 

exploratory 

study of 

situated 

practice in 

multidisciplin

airy stroke 

rehabilitation 

Medel Syftet med studien var att 

undersöka hur aktivt 

deltagande och 

engagemang genereras i 

daglig multidisciplinär 

strokerehabilitering. 

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: Strategiskt 

 

Datainsamling: Observation, 

intervention. Deltagare två 

patienter, två talpedagoger, två 

fysioterapeuter, två 

arbetsterapeuter. 

 

Bortfall: 0 

 

Resultatet visar att för att  få 

patienten engagerad och delaktig i 

sin vård så krävs en god 

vårdrelation som bygger på en 

interaktion mellan vårdpersonal och 

patient. 

 

 

 

 

 

 

Jensen, L.R. & 

Løvholt, A.P., 

Sørensen, I.R.,   

Blüdnikow, 

A., Iversen, H. 

Hougaard, A.,  

Mathiesen, L. 

& 

Forchhammer, 

H. 

 

Danmark 

2014 

Implementati

on of 

supported 

conversation 

for 

communicati

on between 

nursing staff 

and 

inhospital 

patients with 

aphasia 

Hög Syftet med studien var att 

utveckla riktlinjer för 

tvärvetenskaplig 

kommunikation för 

personal som behandlar 

patienter med afasi, 

utveckla en 

tvärvetenskaplig kurs för 

att utbilda all personal 

samt tillgängliggöra ett 

paket med 

kommunikationsverktyg.  

Metod: Mixad metod 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamling: Bedömning av 

kunskaper via frågeformulär, 

semistrukturerade intervjuer 

efter workshop. Deltagare  105 

stycken. 

 

Bortfall: 41 stycken. 

 

Resultatet visar att 

sjuksköterskorna skattade sig ha 

bättre kunskaper om afasi efter 

workshopen än innan, kunskapen 

ledde till att patienten blev mindre 

frustrerad i mötet med 

sjuksköterskan. 

Sjuksköterskorna kände sig  

självsäkra i mötet med patienten. 

Studien visar på att kontinuerlig 

uppföljning behövs för att ge 

sjuksköterskorna stöd i att fortsätta 

med arbetet. 
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Författare, 

Land 

Titel Kvalitet Syfte Metod  Huvudresultat 

Mc Gilton, K., 

Sorin-Peters, 

R., Sidani, S., 

Rochon, E., 

Boscart, V. & 

Fox, M.  

 

Canada 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus on 

communicati

on: 

increasing the 

opportunity 

for successful 

staff–patient 

interactions 

Hög Syftet med studien var att 

bedöma implementeringen 

av 

vårdkommunikationsplane

r, identifiera personalens 

uppfattning av 

interventionen, studera 

förändringar i patientes 

upplevelse av vård och 

psykosocial kapacitet samt 

undersöka 

sjuksköterskornas 

kunskaper och attityder i 

kommunikationen med 

patienterna.  

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: Strategiskt 

 

Datainsamling: Fokusgrupp, 

pre-post-interventionstest. 

Deltagare var arton 

sjuksköterskor och nio 

patienter. 

 

Bortfall: två sjuksköterskor. 

 

 

Resultatet visar att interventionen 

med kommunikationsplaner 

medförde ökade kunskaper om 

området. Resultatet visade på 

vikten av individualiserad vård. 

Patienterna upplevde en ökad 

kommunikationsförmåga och en 

närmre relation med 

sjuksköterskan. Kunskapen om 

patienterna ökade. Interventionen 

underlättade för sjuksköterskan att 

involvera patienterna i vården. 

Positiva förändringar i 

vårdrelationen erhölls. Studien 

visar att kontinuerligt stöd till 

sjuksköterskorna behövs. 

Silva Souza, 

R. & 

Apparecida 

Moura Arcuri, 

E. 

 

Brasilien 

2014 

Communicati

on strategies 

of the nursing 

team in the 

aphasia after 

cerebrovascul

ar accident 

Hög Syftet med studien var att 

beskriva vilka 

kommunikationsstrategier 

som används av 

sjuksköterskor i vården av 

patienter med afasi efter 

stroke.  

 

 
 

Metod: Kvantitativ  

 

Urval: Strategiskt 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer, 

observationer. Deltagare 27 

stycken från neurlogiska 

avdelningar på ett sjukhus. 

 

Bortfall: Framgår ej 

Resultatet visar på vikten av 

användandet av fler 

kommunikationsstrategier än endast 

tal i mötet med patienten. Studien 

visade på bristande kunskap hos 

sjuksköterskor i hur de skulle 

kommunicera med patienten för att 

skapa en vårdrelation. 

 


