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I linje med hälso- och sjukvårdslagens intentioner ska patienter som söker vård kunna 
känna sig värdigt bemötta i en utsatt situation (SFS 1982:763). Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva hur patienter med afasi kan uppleva bemötandet samt 
kommunikationen i möten med vårdpersonal. Utifrån Polit och Beck (2012) har en 
litteraturstudie gjorts. Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna CINAHL och 
PubMed samt genom en manuell sökning. Artiklarna har därefter granskats och 
analyserats. Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar baserade på studier med 
kvalitativ design och genom dataanalysen uppkom fem kategorier. I litteraturstudiens 
resultat framkom det att majoriteten ville bli behandlade med respekt i bemötandet från 
vårdpersonal och upplevde att det inte alltid uppfylldes. Samtidigt ville de vara delaktiga 
och få stöd men upplevde att vårdpersonalen visade brister i kunskaper om detta. Något 
som påverkade bemötandet negativt var hinder i kommunikationen. Faktorer som mer 
tid, skriftlig och bildlig information och ickeverbal kommunikation som beröring 
underlättade kommunikationen och uppskattades av patienter med afasi. 
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Introduktion  
”Att inte kunna tala är inte detsamma som att inte ha något att säga” (Afasiförbundet, 
2012). 

Bemötande 

Begreppet bemötande definieras enligt Nationalencyklopedin [NE] med: ”uppträda 
mot” (NE 2012a). Inom vården kan ett bemötande ha olika betydelser, men omfattar 
bland annat hjälpsamhet, människovärde, respekt, vänlighet, värme och engagemang 
(Fossum 2007). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen 2005) ska en sjuksköterska ha kunskap i att bemöta och kommunicera 
med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt 
vis (Socialstyrelsen 2005). Hälso- och sjukvårdslagen belyser också kravet på att visa 
respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt att främja goda kontakter 
mellan patienten och vårdpersonal (SFS 1982:763). 

Halldórsdóttir (1996) menar i sin avhandling att en förutsättning för ett vårdande möte 
är då sjuksköterskan besitter kunskaper inom praktiskt kunnande, kliniska bedömningar, 
samarbete samt i att skapa en relation till patienten. Ett professionellt vårdande 
innefattar också att vara moraliskt ansvarsfull, närvarande, uppmärksam, att visa respekt 
och lyssna på patienten. Vidare belyser Hálldórsdottir (1996) att ett bemötande som 
uppfattas som vårdande ur ett patientperspektiv, består av tre beståndsdelar: 1) att 
sjuksköterskan ses som vårdande, 2) ömsesidig tillit och förekomst av en relation som 
bildats mellan sjuksköterska och patient samt 3) att den upplevda effekten av ett 
vårdande möte resulterar i ökat välbefinnande och hälsa. Genom ett gott bemötande 
ökar förutsättningarna för ett snabbare tillfrisknande för patienten än om patienten 
upplever att bemötandet inte är tillfredställande (Hálldórsdottir 1996).   

Enligt Travelbee (1971) kan bemötande beskrivas genom en teori om människa-till-
människa-relation. Hon menade att denna relation inte kan uppnås så länge 
sjuksköterska och patient identifierar sig som roller. För att ett genuint möte emellertid 
ska kunna ske måste de se varandra som unika människor. Relationen och ett genuint 
bemötande kan först ske då sjuksköterskan och patienten gått igenom de fyra faserna; 
det inledande mötet, framväxten av identiteter, empati samt sympati och medkänsla. 
Travelbee (1971) menade att varje individ är unik och bör bli bemött på sitt eget sätt. 
Vidare beskrev hon omvårdnad som en mellanmänsklig process eftersom att människor 
alltid är involverade (Travelbee 1971).  

Kommunikation  
Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets communicare, vilket betyder 
att dela, göra gemensamt (Käcker 2007). Enligt Ashworth (1980) kan kommunikation 
definieras som ett utbyte av information mellan två eller flera parter. En optimal 
kommunikation mellan vårdgivare och patienter är grunden i omvårdnaden (Ashworth 
1980). Kommunikationen är en av hörnstenarna i vårdrelationen och är nödvändig för 
att kunna ge samt få en så bra och säker vård som möjligt (Sheldon et al. 2006). Det är 
centralt för att kunna skapa en god vårdrelation, där vårdgivaren framstår som 
kompetent och pålitlig. Samt för att se patienten som en individ, förtydliga patientens 
behov, ge råd och information och erbjuda resurser som hjälper patienten att uppfylla 
sina behov (Ashworth 1980).  
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Samtal anses innehålla två funktioner: 1) överföring av information, åsikter och känslor 
(Kagan 1995) samt som 2) en drivande faktor för det sociala skapandet av relationer och 
situationer, beskrivna som interaktion (Psathas 1995). En god kommunikation i 
vårdsituationer kan skapas genom bra och hjälpande samtal med spegling av känslor. 
Samt utav en del andra egenskaper, som att kunna lyssna, vara empatisk, visa respekt 
och kunna uttrycka sig i förhållande till patientens förmåga att kommunicera (Eide & 
Eide 2009). Enligt Ivey (1988) innefattar ett aktivt lyssnande uppmärksamhet mot 
kommunikationspartnern. Uppmärksamheten kan förmedlas genom yttrande av små 
verbala uppmuntringar, som visar närvaro i samtalet. Ett aktivt lyssnande innefattar bl.a. 
frågor som utvecklar samtalsämnet och omformulering av personens yttrande för att på 
så vis nyansera och kontrollera faktumet i uttalandet (Ivey 1988). 

Enligt Eide och Eide (2009) lär vi oss alla från födseln att kommunicera med vår 
omgivning, vare sig med ljud eller med rörelser. Olika personer reagerar olika på ord 
och uttryck och eftersom att de sällan är uppenbara, kan de även tolkas som oklara. 
Verbal kommunikation kan beskrivas som en dialog som förs med hjälp av ord och 
uttryck mellan två eller fler individer. Till skillnad ifrån ickeverbal kommunikation, 
som i sin tur innebär att man uttrycker sig med hjälp utav tecken och signaler (Eide & 
Eide 2009). Travelbee (1971) ansåg att kommunikationen sker vid varje interaktion med 
patienter och att den sker både verbalt och ickeverbalt (Travelbee 1971). 

Kommunikationen är essentiell för både känslan av samhörighet och integritet då en 
människa under sitt liv går igenom en serie av faser och stretar för att uppnå en 
upplevelse av helhet och mening (Erikson 1982). En viktig aspekt av kvaliteten i vården 
är att förstå och bli förstådd i kommunikationen. Vårdpersonalens kunnande samt vilja 
att förstå och svara på patientens implicita och explicita meddelanden är av vikt och 
värderas högt i vårdsituationer (Spiers 1998). Med hjälp av kommunikationen kan 
sjuksköterskan skapa en relation med patienten som är mellanmänsklig och där 
delgivning eller förmedling av känslor kan tillgodose patientens behov (Travelbee 
1971). Användning av olika kommunikationsmetoder är en basal del av sjuksköterskans 
kunskap och samtidigt en förutsättning för att lära känna varandra (Travelbee 1971).  

Vetenskap och beprövad erfarenhet visar på att vårdgivarens förmåga att kommunicera 
alltid kan förbättras och vidareutvecklas. Kärnan inom omvårdnadskommunikation 
grundar sig inom yrkesområdet och skall vara till hjälp för patienten. Dessa stödjande 
samtal ska kunna vara öppna, obestämda och föra en närhet och en stöttning, och 
därmed också en god omvårdnadsorienterad vårdrelation (Eide & Eide 2009). Det 
övergripande syftet av den omvårdnadsorienterade kommunikationen ska enligt ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor vara; ”att kunna främja hälsa, att förebygga sjukdom och 
återställa hälsa samt lindra lidande” (Socialstyrelsen 2005).  

I och med att det är så vanligt förekommande med kommunikationssvårigheter, ställer 
detta krav på vårdgivarna, att kunna känna igen eventuella handikapp, stödja och skapa 
en så god kommunikation som möjligt (Carlsson 2009). Enligt en studie av Beange och 
Bauman (1990) är det viktigt för vårdgivaren att både säkerställa sig om att patienten 
förstår vad som är sagt till henne/honom och att patientens egen åsikt blir hörd eftersom 
att det annars kan orsaka problem. Särskilt i primärvården är detta viktigt då bristfällig 
kommunikation kan resultera i exempelvis fel diagnos eller olämplig medicinering och 
kan förhindra att patienten får korrekt behandling (Beange & Bauman 1990).  
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Afasi 
Enligt Nance och Ochsner (1981) är afasi en bristande funktionsförmåga i 
användningen av språk, vilket påverkar förståelsen, uttrycket, läsandet eller skrivandet. 
Afasi kännetecknas av en förlust av eller en allvarligt nedsatt språklig förmåga på grund 
av en hjärnskada så som emboli, blödning, ödem, trauma eller tumör (Nance & Ochsner 
1981). Ordet afasi (aphasia) kommer ursprungligen ifrån grekiskan och betyder 
mållöshet (NE 2012b).  

Ungefär en tredjedel av personer som drabbas av stroke drabbas också av afasi (Laska et 
al. 2001; Pedersen et al. 1995). I en studie av patienter med akut stroke, var afasi en av 
de tre största anledningar till omedelbar depression (Åström et al. 1993). Att förlora sina 
språkkunskaper gör att kommunikationen mellan människor hindras. Livssituationen för 
personer med afasi och deras anhöriga förändras på många sätt efter skadan (Houglan-
Adkins 1991). Personer med afasi verkar särskilt utsatta för psykosociala problem 
(Code et al. 1999; Hilari 2011; Hilari & Byng 2009; Hilari et al. 2010; Parr 2007). Afasi 
kan leda till social och psykologisk stress som kan påverka relationer, och därför 
behöver personer med afasi hjälp på olika sätt (Houglan-Adkins 1991).  

Afasi kan ses i olika former och variera i svårighetsgrad, men påverkar oftast alla 
verbala områden (Nance & Ochsner 1981; Parr et al. 1997). Afasi kan indelas i 
expressiv, impressiv och global afasi (Ropper et al. 2005). Expressiv afasi beror på en 
skada i Brocas centrum i hjärnan, som är den främre delen av språkcentrum (Nyström 
2006). En person som har drabbats utav expressiv afasi har svårt för att uttrycka sig och 
får därmed ett tal som innehåller mycket pauser, blandar ihop bokstäver och förvränger 
orden. I och med detta får somliga av de drabbade ett mycket begränsat ordförråd, och 
kan endast säga enklare fraser (Stewart & Creed 1994). Vid grava skador kan personen 
vara helt stum, men ändå ha en relativt god språkförståelse och ett tydligt kroppsspråk. 
Detta gör att personen kan förtydliga sig genom gester (Socialstyrelsen 1997). 
Impressiv afasi beror på en skada i Wernickes centrum och orsakar en försämrad 
språkförståelse (Nyström 2006). De kan frambringa tal men innehållet är i allmänhet 
inte adekvat (Stewart & Creed 1994). De har också svårt att svara på konkreta frågor 
eller göra något som de blir tillsagda att göra. Global (blandad) afasi beror på en 
omfattande skada i hela språkcentrum (Stirling 2004) och är en kombination av 
expressiv och impressiv afasi (Käcker 2007). Detta resulterar i att det för personer med 
global afasi både blir svårt att uttrycka sig och att förstå. Många av de drabbade kan 
endast säga korta ord utan någon betydelse, eller svordomar (Wergeland et al. 2011). 
Enligt en studie av Ferro och Madureira (1997) är expressiv afasi mer förekommande 
hos yngre patienter, medan impressiv afasi är vanligare hos äldre patienter. 

Även om afasi är svår att bota är återhämtning möjlig även i svåra fall. Personer som är 
oförmögna att interagera med andra kan till exempel tycka att det är svårt att förstå och 
acceptera sina symtom (Berthier 2005). Personer med funktionshinder så som afasi 
måste anpassa sina livsstilar och lära sig att hantera sina begränsningar i aktiviteter, som 
kan vara till följd av afasi (Hwu 1995). Enligt Christensen (1997) upplever de sig inte 
nödvändigtvis som personer med afasi i första hand, utan som personer med nästan 
normala liv, för vilka kommunikationen kan innebära andra vägar än verbala, såsom 
genom konst, litteratur eller musik (Christensen 1997). 
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Problemavgränsning 
I och med att det finns många personer som drabbas av afasi, finns det också många 
patienter med afasi som vårdpersonal kan möta i vården. I linje med hälso- och 
sjukvårdslagens intentioner ska patienter som söker vård kunna känna sig värdigt 
bemötta i en utsatt situation. En legitimerad sjuksköterska ska ha kunskap i att bemöta 
och kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, 
lyhört och empatiskt vis. Om patienter och vårdpersonal inte förstår varandra kan det 
innebära onödiga risker för patientens välbefinnande. Bristfällig kommunikation kan 
resultera i exempelvis fel diagnos eller olämplig medicinering och kan förhindra att 
patienten får korrekt behandling. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är 
vårdkvalitet och säkerhet viktiga aspekter inom omvårdnad. Det är därför särskilt viktigt 
för sjuksköterskor men också för övrig vårdpersonal att ha kunskap om hur patienter 
med afasi upplever att de blir bemötta och hur de tycker att de får vara delaktiga.  

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med afasi kan uppleva 
bemötandet samt kommunikationen i möten med vårdpersonal. 
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Metod  
Metoden som användes var en litteraturstudie. Litteraturstudien genomfördes enligt 
Polit och Becks (2012) modell och fritt översatt i nedanstående ordning.  

 

Figur 1. Processen i en litteraturstudie, fritt översatt enligt Polit och Beck (2012).  

Litteratursökning  
Litteratursökningen påbörjades enligt steg ett till tre i Polit och Becks (2012) modell. 
Databaser som utvaldes var CINAHL och PubMed, som enligt Forsberg och 
Wengström (2008) är användbara databaser inom omvårdnadsforskning. CINAHL är en 
databas som fokuserar på omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. PubMed 
fokuserar mest på medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström 2008).  

Litteratursökningen inleddes i databasen CINAHL och fortsatte sedan i PubMed. I 
CINAHL har sökorden använts via CINAHL Headings var för sig samt med AND i 
kombination med varandra. I databasen PubMed användes sökorden först som Medical 
Subject Headings (MeSH-termer) var för sig och därefter i kombination med AND 
emellan. Sökorden som valdes ut var: aphasia, communication, communication 
barriers, professional-patient relations, attitude of health personnel, non verbal 
communication, patient satisfaction, social participation, communication methods, 
stroke och nursing. Sökorden encounter* och experience* lades till som fritext i de 
kombinerade sökningarna i både CINAHL och PubMed. Nurse-patient relation* 
användes endast i PubMed och Nurs* användes endast i CINAHL. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning och urval. 

 Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

C
IN

A
H

L 

Aphasia 1906    

Encounter* 4446    

Communication 11832    

Experience* 144762    

Nurs* 546050    

Professional-patient relations 6491    

Nurse-patient relations 8720    

Communication barriers 873    

Attitude of health personnel 16607    

Nonverbal communication 615    

Patient satisfaction 21380    

Social participation 134    

Communication methods, total 38     

Stroke 19610    

Aphasia AND Encounter* 11* 3 3 2 

Aphasia AND Communication 45* 8 (1) 1 1  

Aphasia AND Professional-patient relations 12* 0 (2)   

Aphasia AND Nurse-patient relations 7* 2 (3) 1  1 

Aphasia AND Communication barriers 8* 2 (1) 2  2 

Aphasia AND Attitude of health personnel 6* 1 (1) 1 1 

Aphasia AND Nonverbal communication 24* 3 (2)   

Aphasia AND Professional-patient relations AND 
Nonverbal communication 

2* 1   

Aphasia AND Patient satisfaction 8* 2 (1) 1 1 

Aphasia AND Social participation 2* 1 (1)   

Aphasia AND Communication methods, total 3* 3   

Aphasia AND Communication AND Stroke 5* 0 (3)   

Aphasia AND Experience* AND Nurs* 11* 0 (2)   

Summa: 144* 26 (17) 9 8 

 Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

P
ub

M
ed

 

Aphasia 3428    

Encounter* 114430    

Communication 166076    

Nurse-patient relation* 10761    

Communication barriers 4419    

Nursing 104555    

Experience* 635413    

Aphasia AND Encounter* AND Nursing 2* 0 (2)   

Aphasia AND Experience* AND Nursing 18* 0 (3)   

Aphasia AND Communication AND Nursing 22* 4 (3) 1 1 

Aphasia AND Communication AND Nurse-patient 
relation* 

8* 0 (5)   

Aphasia AND Communication barriers 25* 3 (3)   

Summa: 75* 7 (16) 1 1 

(#)= Artiklar som exkluderats på grund av att de förekommit i tidigare sökningar. 
*= Antalet artiklar efter sökning samt inklusionskriterier. 

   Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Manuell 
sökning 

   1 1 

   1  

Summa:  2 1 

Total summa: 33 12 10 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Som inklusionskriterier valdes artiklar som omfattade båda könen och vuxna från 18 år 
och uppåt. Anledningen till att deltagarna i studierna skulle vara äldre än 18 år var 
eftersom att litteraturstudiens syfte handlade om patienter som har drabbats av afasi, och 
inte om patienter med medfödd afasi. Vilken typ av afasi som de drabbade hade fått 
spelade däremot ingen roll. Alla artiklar skulle dessutom vara peer reviewed och ha 
publicerats mellan år 2002 och 2012, samt att de var skrivna på engelska eller på något 
av de nordiska språken. I inklusionskriterierna ingick även de artiklar som inte fanns 
tillgängliga i fulltext, men som ändå ansågs kunna svara på litteraturstudiens syfte. 
Detta resulterade i att sex artiklar fick beställas hem. 

Urval 1  

I urval 1 har artiklarnas titlar och sammanfattningar lästs och valts ut i förhållande till 
litteraturstudiens syfte. Detta urval utgjordes av sammanlagt 33 artiklar, efter 
exkludering av dubbletter. CINAHL bidrog med 26 av de valda artiklarna och 
sökningen i PubMed resulterade i sju artiklar. 

Urval 2 

Inför urval 2 lästes och kontrollerades artiklarna i sin helhet för att säkerställa att 
artiklarna överensstämde med litteraturstudiens syfte enligt steg fyra och fem ur Polit 
och Becks (2012) modell. Detta resulterade i att 23 artiklar exkluderades på grund av att 
de inte kunde stödja litteraturstudiens syfte. En orsak till detta var bl.a. att majoriteten 
av artiklarna var baserade på studier med kvantitativ design. Ytterligare två artiklar 
påträffades via manuell sökning. Sammanlagt kvalificerades tolv artiklar vidare till 
urval 3. 

Urval 3 

I detta urval kvalitetgranskades artiklarna med hjälp utav protokoll för granskning av 
vetenskapliga kvalitativa artiklar efter originalkälla av Forsberg och Wengström (2003) 
och Willman och Stoltz (2002) modifierad av Avdelningen för omvårdnad vid Karlstads 
Universitet (2004). Granskningen gjordes för att kunna säkerställa att artiklarna visade 
vetenskaplig kvalitet genom att följa forskningsprocessen. Efter granskningen kvarstod 
tio artiklar, beskrivning av dessa återfinns i artikelmatrisen (bilaga 1). Exkludering av 
två artiklar var nödvändig eftersom att båda saknade forskningsetiskt ställningstagande.   

Databearbetning 

Analys av artiklarna innebär att identifiera regelbundenheter och mönster. Studier med 
liknande resultat förs sedan samman för att bilda kategorier och underkategorier (Polit 
& Beck 2012). Databearbetningen har gått till enligt steg sex till nio i Polit och Becks 
(2012) modell. Artiklarnas resultatdelar lästes först igenom individuellt. Sedan lästes de 
igenom gemensamt och samtidigt markerades data som kunde svara på litteraturstudiens 
syfte. Alla analysenheter översattes till svenska utan att innehållet gick förlorat, och 
placerades i en tabell med hjälp av dataprogrammet Excel. Därefter kondenserades och 
abstraherades analysenheterna till koder. Koderna jämfördes och sammanfördes till 
likheter samt skillnader och därmed bildades fem kategorier.  
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Etiska överväganden  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden utföras i en 
litteraturstudie, beträffande urval och presentation av resultat. Samtliga artiklar som 
inkluderats i litteraturstudiens resultat har blivit vetenskapligt granskade, godkända för 
publicering samt att de innehåller forskningsetiskt ställningstagande. Vidare menar 
Forsberg och Wengström (2008) att det är grundläggande att ta med alla resultat och 
artiklar, och inte bara de som författarna anser vara bäst samt som stödjer deras hypotes. 
Alla resultat som stämde överens med litteraturstudiens syfte har inkluderats och detta 
styrks också av Stryhn (2007) som menar att alla resultat ska publiceras oavsett om de 
är negativa eller positiva. Enligt Polit och Beck (2012) ska översättning och tolkning 
genomföras så korrekt som möjligt. Genom en noggrann språklig översättning från 
originalspråken har artiklarnas innehåll i möjligaste mån bevarats och för att undvika 
eventuella språkliga missförstånd har citat ej översatts. I litteraturstudien har även 
hänsyn tagits till att respektera de etiska riktlinjerna som enligt Vetenskapsrådet (2011) 
bl.a. innefattar fabricering, förfalskning, stöld av vetenskaplig data samt plagiering.  



12 
 

Känsla av brist på 
respekt

Brist på 
delaktighet och 

information

Brist på stöd och 
kunskap hos 
vårdpersonal

Hinder i 
kommunikationen

Känsla av respekt, 
trygghet och 
delaktighet

Resultat 
Litteraturstudiens resultat bildades utifrån tio vetenskapliga artiklar, baserade på studier 
med kvalitativ design. Analysen av artiklarna resulterade i fem kategorier: Känsla av 
brist på respekt, Brist på delaktighet och information, Brist på stöd och kunskap hos 
vårdpersonal, Hinder i kommunikationen samt Känsla av respekt, trygghet och 
delaktighet. Se figur 2.  

Känsla av brist på respekt 

Patienter som drabbats av afasi ville bli accepterade som individer, samt bli bemötta 
med respekt (Sagen 2010). Dessvärre kände de att de ofta blev ignorerade p.g.a. sina 
kommunikationssvårigheter. Och denna känsla ökade också när de kände att de blev 
felbehandlade (Nyström 2009). Patienter med afasi kunde ofta få en känsla av att bli 
behandlade som om de inte existerade. En känsla av att bli betraktad som en normal 
människa uppkom dock då vårdpersonalen lade märke till individen (Sagen 2010). De 
tyckte om att bli sedda och hörda och önskade att vårdpersonal tog sig mer tid till att 
visa hänsyn. Men dessvärre upplevde de ofta att vårdpersonalen var för upptagen med 
annat (Sagen 2010).  

Tenk å bli sett og hørt! Spørsmålene er slik at det er lett for meg å svare med ja 
eller nei, og jeg må si at jeg liker å bli tatt hensyn til. Jeg skulle ønske at flere 
tok seg tid til det! (Sagen 2010, s.60) 

Figur 2. Översikt över kategorier. 
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Patienter med afasi uppskattade när vårdpersonal visade hänsyn till deras 
kommunikationsbehov och då de visade respekt genom att ställa frågor samt att ge 
förklaringar (Sagen 2010). Ett annat sätt att känna sig respekterad var då vårdpersonalen 
placerade sig på samma nivå som patienten med afasi vid bemötandet (Sundin & 
Jansson 2003).  

Brist på delaktighet och information 

Patienter med afasi ville känna sig självständiga och delaktiga (Murphy 2006). Men ofta 
upplevde de att de bemöttes som ”osynliga” d.v.s. att vårdpersonalen exempelvis talade 
till anhöriga istället för direkt till patienten med afasi (Murphy 2006; Nyström 2009) 
eller att samtal bara inträffade vid närståendes närvaro (Knight et. al 2006). ”The doctor 
never asks me a question because it takes too long and instead always speaks to my 
brother” (Murphy 2006, s.56).  

En känsla av att känna sig utestängd och förödmjukad uppstod också då vårdpersonal 
samtalade med varandra över huvudet på patienten med afasi. Möjligheten till att skapa 
en vårdrelation minskade också då vårdpersonalen inte talade till patienten med afasi 
(Nyström 2009). 

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 känsla av sårbarhet kunde upplevas av patienter med afasi, och vårdpersonal borde 
ha lagt ner mer tid på att identifiera omvårdnadsbehov som inte var verbalt uttryckta, för 
att de inte skulle få känna sig utanför, isolerade eller övergivna ifrån vårdsituationen. 
(Nyström 2009). Law et al. (2010) belyste att patienter med afasi generellt upplevde att 
de inte var delaktiga i sin egen omvårdnad. Något som personer med afasi uppskattade, 
var då vårdpersonalen respekterade och gjorde dem delaktiga genom att fråga dem om 
deras upplevelser (Sagen 2010). 

Hun spor meg om hvordan jeg liker temperaturen på vannet, og hun klarer å gi 
meg den riktige. Det har ikke hendt siden jeg kom hit. (Sagen 2010, s. 60) 

En brist på tillräcklig information om afasi har särskilt upplevts av många patienter med 
afasi i det akuta skedet (Knight et al. 2006; Sjöqvist Nätterlund 2010). I studien av 
Knight et al. (2006) jämfördes patienter med stroke och patienter med afasi till följd av 
stroke och deras upplevelser angående given hälsoinformation. Det visades att patienter 
med afasi till följd av stroke spenderade mindre tid, än patienter med endast stroke, att 
kommunicera med och få information av vårdpersonal (Knight et al. 2006). I en studie 
av Gordon et al. (2009) framkom det att 88 % av samtalen mellan patient och 
vårdpersonal initierades av personalen. Detta visade också på att det fanns en asymmetri 
i kommunikationen då vårdpersonal styrde samtalen och ställde frågor som endast ledde 
till ja eller nej svar (Gordon et al. 2009). 

Brist på stöd och kunskap hos vårdpersonal 

Patienter med afasi upplevde en brist på stöd från hälso- och sjukvården (Nyström 2006; 
Sjöqvist Nätterlund 2010). Avsaknad av professionellt stöd från vårdpersonalen, 
orsakade känslor av ensamhet hos patienter med afasi (Nyström 2006). 
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If everything previously well-known appears as strange, and communication 
with those around you is cut off, then the soul is incarcerated in an impenetrable 
prison, it must be the loneliest soul in the world. (Nyström 2006, s.44) 

Patienter med afasi ansåg att vårdpersonal var ointresserad gentemot ansvaret att hjälpa 
dem att återfå talförmågan (Nyström 2006). De ville ha mer stöd och speciellt med 
avseende på kommunikationsträning (Sjöqvist Nätterlund 2010).  

I studien av Andersson & Fridlund (2002) ansåg patienter med afasi att vårdpersonal 
hade stor förståelse, men att stödet inte var tillräckligt för att stärka självkänslan och att 
en känsla av missmod ändå var närvarande. Enligt Nyström (2009) kände patienter med 
afasi en lättnad då vårdpersonal gjorde klart för att han/hon visste att patienten kunde 
förstå och risken att de lämnades utanför minskade om omvårdnaden innefattade 
stödjande kommunikation. En vårdare som motiverade ansträngningar att träna språket, 
kunde öka patientens motivation till att kommunicera, samt få en bättre förståelse för 
dess omvårdnadsbehov (Nyström 2009). 

One nurse continued to talk to me while she helped me to eat and get dressed. 
She talked as if she knew that I understood, even though I couldn’t answer. That 
made me feel calm and secure and I knew that she would take good care of me. 
(Nyström 2009, s.2508) 

Många patienter med afasi berättade om deras oro över att läkaren inte alltid trodde dem 
eller förstod problematiken kring deras handikapp och de subtila problem som de mötte, 
exempelvis som att förstå invecklat eller skrivet språk (Murphy 2006). Ett fåtal patienter 
med afasi upplevde ibland att vårdpersonal inte visste vad afasi innebar (Law et al. 
2010). Vid ett fall blev en patient med afasi t.o.m. tvungen att ta på sig ansvaret att 
förklara innebörden av afasi för sin läkare (Murphy 2006). ”I’ll always say something 
like ’you won’t remember but I’ve had a stroke, I’m aphasic and I’m garbling a bit this 
morning’”  (Murphy 2006, s.55).  

Det var viktigt för patienter med afasi att få en besökstid med vårdpersonal som kände 
och förstod dem (Murphy 2006). Nyström (2009) belyste att patienter med afasi 
uppskattade när det fanns ett genuint intresse hos vårdpersonalen, som motiverade dem 
till att förstå och ta hänsyn till patienternas kommunikationssvårigheter. Det var också 
lättare för dem att bibehålla känslan av att vara samma person som innan, när 
vårdpersonal anslöt till deras tidigare kompetens (Nyström 2009). Några av patienterna 
med afasi föreslog mer utbildningar om kommunikation och 
kommunikationssvårigheter för vårdpersonal, och menade att de skulle gynna alla. De 
ansåg att deras hälsa annars kunde stå på spel om vårdpersonalen inte tog hänsyn till 
deras åsikter (Murphy 2006). 

Hinder i kommunikationen 

Patienter med afasi upplevde att vårdpersonalen var för upptagen med andra uppgifter 
än att kommunicera med dem och detta tenderade ofta till negativa vårdupplevelser 
(Law et al. 2010). Kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter med afasi var 
ideligen relaterad till en arbetsuppgift, t.ex. att dela ut läkemedel, eller personens 
medicinska tillstånd (Gordon et al. 2009). “It wasn’t nice at all when the nurse’s aids 
only told me what to do, but otherwise did not speak to me” (Nyström 2009, s.2508). 
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Patienter med afasi upplevde att språkrelaterade hinder och överföringshinder kunde 
vara skäl till att inte få tillräcklig information (Knight et al. 2006). De beskrev en känsla 
av oro p.g.a. svårigheter med att komma ihåg vad de skulle säga och att inte bli 
förstådda. De blev också stressade av läkarens snabba talhastighet och användande av 
svåra ord (Murphy 2006; Nyström 2009) och upplevde att vårdpersonal behövde tala 
mer långsamt och noggrant (Murphy 2006). 

A lot of people don’t explain things we don’t know about. It depends on if a 
person like me can hear, like, sometimes I can pick things up wrong but the 
Doctor speaks in a simple language. Sometimes she say a Latin word and I say 
what does that mean – you’re talking in Chinese (laughter). (Murphy 2006, s.55) 

Samtidigt kände patienter med afasi att de behövde mer tid för att uttrycka sig, hitta rätt 
ord eller för att gissa betydelsen av ett muntligt meddelande (Nyström 2009). 

When I can’t find the right word, the other person can become confused. But 
given time to close my eyes and search for the right word in my head I can do it. 
(Nyström 2009, s. 2506) 

Patienter med afasi uttryckte ett behov av mer information, men de gjorde ofta 
antaganden om att det fanns tidsbegränsningar hos vårdpersonalen (Knight et al 2006). 
Och om vårdpersonalen visade brist på tålamod kunde det resultera i att patienten 
upplevde negativa känslor (Sundin & Jansson 2003).  

I studien av Murphy (2006), var patienterna medvetna om att kommunikations-
svårigheter påverkade deras relation med vårdpersonalen negativt. Nyström (2009) 
belyste att en känsla av underlägsenhet och förlorad självkänsla länge kvarstod hos 
patienter med afasi. När de konfronterades med sina talsvårigheter under samtal med 
vårdpersonal kunde de känna att de befann sig i en underlägsen position (Nyström 
2009). 

Känsla av respekt, trygghet och delaktighet 

När vårdpersonal och patienter med afasi berörde varandra, skapades det en anknytning 
mellan dem. Beröring gav patienter med afasi en känsla av acceptans och bekräftelse 
och att vårdpersonalen var närvarande. Detta skapade närhet och en känsla av 
samhörighet vilket gjorde att de inte kände sig övergivna (Sundin & Jansson 2003). 
Beröring uppskattades av patienter med afasi (Sagen 2010; Sundin & Jansson 2003) och 
sågs ofta i mötet mellan dem och vårdpersonalen (Sundin & Jansson 2003). 

Hun hilser på meg og tar meg i den friske hånden og ser direkte på meg. Det er 
også uvant, og det kjennes godt. Det er lenge siden noen har brydd seg om å 
gjøre det. (Sagen 2010, s.59) 

Enligt studien av Sundin & Jansson (2003) kunde beröring, som att röra varandras 
händer och kinder, användas som en kommunikationskanal mellan vårdpersonal och 
patienter med afasi. Beröringen kunde också göra så att patienter med afasi kände sig 
avslappnade, genom att framkalla känslor av att vara bekväm, lugn och trygg, vilket i 
sin tur underlättade kommunikationen (Sundin & Jansson 2003). 

Det var lättare att koncentrera sig efter en reduktion av störningar runt omkring, eller då 
konversationen fördes mellan så få personer som möjligt. Patienter med afasi upplevde 
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att kommunikationen kunde fungera bättre genom att ta hänsyn till dessa faktorer 
(Nyström 2009). Genom att boka dubbelbesök eller att förbereda sig med en lista med 
funderingar, kunde patienter med afasi uppleva att de kunde åstadkomma ett lättare 
samtal med läkare. Något som ytterligare kunde underlätta samtal mellan patienter med 
afasi och vårdpersonal var när de även erbjöds skriftlig eller bildlig information 
(Murphy 2006) eller då kommunikationen kompletterades med gester (Nyström 2009). 
Något som också uppskattades av patienter med afasi var då vårdpersonalen använde 
ögonkontakt i mötet med dem (Sagen 2010). 

De ville att vårdpersonal skulle vara ärliga och naturliga vid en inbjudan till en 
konversation och de uppskattade när vårdpersonal bjöd in till konversation. Det var 
viktigt för patienter med afasi att vårdpersonalen fortsatte att tala till dem även om de 
inte kunde svara (Nyström 2009) och att göra dem delaktiga genom att ställa enkelt 
utformade frågor (Sagen 2010). ”Talk to us! We do understand!” (Nyström 2009, s. 
2506).  
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med afasi kan uppleva 
bemötandet samt kommunikationen i möten med vårdpersonal. I litteraturstudiens 
resultat framkom det att majoriteten ville bli behandlade med respekt i bemötandet från 
vårdpersonal men upplevde att det inte alltid uppfylldes. Samtidigt ville de vara 
delaktiga och få stöd men upplevde att vårdpersonalen visade brister i kunskaper om 
detta. Något som påverkade bemötandet negativt var hinder i kommunikationen. 
Faktorer som mer tid, skriftlig och bildlig information och ickeverbal kommunikation 
som beröring underlättade kommunikationen och uppskattades av patienter med afasi. 

Resultatdiskussion 
I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter med afasi ville bli respekterade i 
bemötandet från vårdpersonal (Sagen 2010; Nyström 2009; Sundin & Jansson 2003). 
Ofta kunde de få en känsla av att bli behandlade som om de inte existerade, men att en 
känsla av att bli betraktad som en unik människa dock uppkom då vårdpersonalen lade 
märke till individen (Sagen 2010). Enligt Socialstyrelsen (2005) ska en legitimerad 
sjuksköterska visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och 
värdighet, samt utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn. 
Samtidigt fastslår Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att vården skall ges med 
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 
Watson (1979) tydliggör att en vårdrelation bör skapas med stor respekt och ödmjukhet 
för mötet med patienten. För att skapa en relation fordras det också att det finns respekt 
för värdigheten hos den andra parten. Det är viktigt att sjuksköterskan ser hela 
patienten, vilket förbättrar relationen och samspelet mellan dem och i sin tur skapar ett 
värdefullt möte mellan de båda individerna (Watson 1979). Detta styrks också av 
Travelbee (1971) som ansåg att varje individ är unik och bör bli bemött på sitt eget sätt. 
I en studie av Sundin et al. (2001) är vårdpersonalen medveten om att patienter med 
afasi ska behandlas med respekt, och behandlar dem därmed som de själv vill bli 
behandlade. En jämlik och värdig vårdrelation gör det också lättare för dem att 
kommunicera (Sundin et al. 2001). 

Patienter med afasi ville vara delaktiga men upplevde att detta inte alltid uppfylldes. 
Detta styrks i litteraturstudiens resultat av Law et al. (2010), Murphy (2006), Nyström 
(2009) och Sagen (2010). Ofta upplevde de att de bemöttes som ”osynliga” (Murphy 
2006; Nyström 2009). Detta kunde ske när vårdpersonal bara talade till anhöriga 
(Murphy 2006; Nyström 2009), då samtal bara inträffade vid närståendes närvaro 
(Knight et al. 2006) eller då vårdpersonal samtalade över huvudet på patienten med 
afasi (Nyström 2009). I litteraturstudiens resultat framkom det också att information 
från vårdpersonalen har saknats av många patienter med afasi (Knight et al. 2006; 
Sjöqvist Nätterlund 2010) och att majoriteten av samtalen styrs och initieras av 
vårdpersonalen (Gordon et al. 2009). I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ställs 
det krav på vårdpersonal att ge individuellt anpassad information till patienter 
exempelvis angående sitt hälsotillstånd, de metoder för undersökning, vård och 
behandling som finns. Enligt Watson (1979) ska patienten få den hjälp som han eller 
hon behöver, så väl andligt som fysiskt, och gärna själv delta i vårdarbetet.  

Resultatet av litteraturstudien visade att patienter med afasi kunde uppleva en brist på 
stöd från hälso- och sjukvården (Andersson & Fridlund 2002; Nyström 2006; Sjöqvist 
Nätterlund 2010) och att vårdpersonal saknade kunskaper om 
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kommunikationssvårigheter så som afasi (Law et al. 2010; Murphy 2006). Enligt 
Travelbee (1971) är användandet av olika kommunikationsmetoder en basal del av 
sjuksköterskans kunskap och samtidigt en förutsättning för att lära känna varandra. 
Detta styrks i hennes interaktionsteori, där kommunikationen beskrivs som en svår och 
komplicerad process som kräver bestämda förutsättningar som kunskap och förmåga att 
tillämpa kommunikationen (Travelbee 1971). I en studie av Sorin-Peters et al. (2010) 
har effekterna av en utbildningsdag i kommunikation för sjuksköterskor utvärderats. 
Deltagarna arbetade på en strokeavdelning och ansåg att utbildningen var mycket 
användbar. De menade att de under utbildningsdagen lärde sig olika strategier för att 
förbättra kommunikationen med patienter med kommunikationssvårigheter och som 
senare underlättade omvårdnaden av dessa patienter (Sorin-Peters et al. 2010). 

I litteraturstudiens resultat framgick det också att patienter med afasi kunde uppleva 
hinder i kommunikationen med vårdpersonalen. De kunde ibland uppleva att 
vårdpersonalen var för upptagen med andra uppgifter än att kommunicera med dem och 
att det ofta resulterade i negativa vårdupplevelser (Law et al. 2010). Travelbee (1971) 
menar att det kan uppstå problem i kommunikationen då en av samtalsdeltagarna inte 
lyssnar, om viljan till att kommunicera inte finns eller om ett meddelande inte blir 
mottaget eller misstolkas (Travelbee 1971). Andra hinder som förekom var för snabb 
talhastighet (Murphy 2006), tidsbegränsningar (Knight et al. 2006) och brist på tålamod 
hos vårdpersonal (Sundin & Jansson 2003). I studien av Jones et al. (1997) upplevdes 
tidsbrist som en stressfaktor för både vårdpersonal och patienter med afasi. För att 
patienterna med afasi skulle uppleva det meningsfullt att försöka kommunicera behövde 
vårdtagarna skapa lugn och ro samt förmedla att de hade tid (Jones et al. 1997). Caris-
Verhallen et al. (1999), Dennison (1995) och Pound och Ebrahim (2000) menar att 
orsakerna till en ineffektiv kommunikation mellan sjuksköterska och patient är hög 
arbetsbelastning, tidspress samt uppgifter som hindrar sjuksköterskor att plocka upp 
patienters signaler. Vidare belyser Liechty (2006) betydelsen av att vårdpersonal tar sig 
tid att lyssna, utan att avbryta eller fylla i meningar. Aktivt lyssnande och tålamod är 
viktiga faktorer då vårdpersonal kommunicerar med patienter med afasi (Liechty 2006).  

Litteraturstudiens resultat visar inte bara på negativa upplevelser av bemötandet samt 
kommunikationen med vårdpersonal, utan likaså positiva upplevelser. En möjlighet till 
att förbättra bemötandet samt kommunikationen kunde vara med hjälp av beröring 
(Sagen 2010; Sundin & Jansson 2003). Beröring kunde användas som en 
kommunikationskanal mellan vårdpersonal och patienter och ansågs skapa närhet, 
trygghet och känsla av samhörighet hos patienter med afasi (Sundin & Jansson 2003). 
Travelbee (1971) menade att kommunikationen sker vid varje interaktion med patienten 
och att den sker både verbalt och ickeverbalt. Med hjälp av kommunikationen kan 
sjuksköterskan skapa en relation med patienten som är mellanmänsklig och där 
delgivning eller förmedling av känslor kan tillgodose patientens behov (Travelbee 
1971). Något som ytterligare kunde underlätta kommunikationen var då konversationen 
fördes mellan så få personer som möjligt, när kommunikationen kompletterades med 
gester (Nyström 2009) eller när vårdpersonal hade ögonkontakt med patienten (Sagen 
2010). Samtidigt var det även viktigt för patienter med afasi att vårdpersonalen fortsatte 
att tala till dem även om de inte kunde svara (Nyström 2009) och att göra dem delaktiga 
genom att ställa enkelt utformade frågor (Sagen 2010). 
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Metoddiskussion 
Metoden som har använts var en litteraturstudie. I och med att den valda metoden var en 
litteraturstudie resulterade det i en god översikt av tidigare forskning inom området och 
en bred inblick i ämnet, sett ur flera perspektiv. Eftersom att litteraturstudiens syfte var 
att belysa mänskliga upplevelser valdes kvalitativ ansats (Granskär & Höglund-Nielsen 
2008). 

Databaserna som användes var CINAHL och PubMed som enligt Forsberg och 
Wengström (2008) är användbara databaser inom omvårdnadsforskning. SweMed+ har 
varit till stor hjälp vid översättningen av de svenska ämnesorden till engelska MeSH-
termer. Översättningen av ämnesorden och dess korrekthet kan styrkas genom att flera 
artiklar uppkommit som både interna och externa dubbletter. 

Sökningar som genomfördes med endast ett sökord gav ett stort antal träffar, som 
exempelvis i PubMed där aphasia gav över 3000 träffar. För att därmed kunna avgränsa 
antalet träffar till en hanterbar mängd data, användes sökorden tillsammans med ett eller 
två andra sökord i kombination med AND. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 
används den booleska operatorn AND i kombination med sökord för att begränsa en 
sökning och ge ett relevant resultat. Dock kan detta även ha orsakat att andra artiklar 
som också hade kunnat svara på litteraturstudiens syfte utelämnats. Eventuellt kan 
ytterligare kombinationer av sökord ha saknats och eftersom att sökningarna i valda 
databaser inte gav tillräcklig mättnad (i förhållande till önskat artikelantal för studien) 
har ävenledes en manuell sökning genomförts. Alternativ till den manuella sökningen 
kunde ha varit att söka i ytterligare en databas eller genom fler sökningar i PubMed. 
Artikeln från den manuella sökningen passade dock litteraturstudiens syfte och blev en 
del av resultatet. 

Artiklarnas publiceringsdatum begränsades till de tio senaste åren för att få så aktuella 
artiklar som möjligt. Kanske kan detta ha resulterat i en exklusion av artiklar som också 
kunnat svara på litteraturstudiens syfte. I inklusionskriterierna ingick även de artiklar 
som inte var tillgängliga i fulltext. Totalt fick sex artiklar beställas hem, för att undvika 
en eventuell exklusion av resultatmaterial. Artiklarnas ursprungsland ansågs spela 
mindre roll under datainsamlingen. Men detta kan dock i efterhand anses ha påverkat 
uppsatsens resultat. I litteraturstudien var hälften av de valda artiklarna från Sverige, en 
artikel från Norge, tre från Storbritannien och en från Australien. Med tanke på att 
studierna enbart var ifrån det västerländska perspektivet kan detta kanske ha bidragit till 
en minskad mångfald, men samtidigt också ökat en eventuell överförbarhet. 

Litteraturstudien har följt de nio stegen som utformats av Polit och Beck (2012), där de 
beskriver om hur en litteraturstudie kan genomföras. Genom att ha följt dessa steg har 
litteraturstudien gjorts på ett metodiskt och ordnat sätt vilket i sin tur kan göra den mer 
tillförlitlig. Protokoll för granskning av vetenskapliga kvalitativa artiklar (Avdelning för 
omvårdnad 2004) användes för att kontrollera studiernas vetenskapliga kvalitet. I 
litteraturstudien har enbart artiklar som innehållit ett etiskt ställningstagande använts.  

Nästintill alla artiklar i litteraturstudien är skrivna på engelska, förutom en artikel som 
är skriven på norska. Resultaten har därmed översatts noggrant och svårtolkade data har 
lästs flera gånger för att minska risken för feltolkningar samt översättningsfel. Egna 
åsikter och värderingar har också åsidosatts, för att få ett så objektivt resultat som 
möjligt. Citat har återgivits på originalspråket för att undvika missförstånd. 
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Klinisk tillämpbarhet 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha evidensbaserad kunskap inom området 
omvårdnad. En ökad kunskap om patienter med afasi och hur de upplever bemötandet 
samt kommunikationen med vårdpersonal kan vara signifikant i sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete. Resultatet i litteraturstudien betonar aspekter i bemötandet och 
kommunikationen som är viktiga att ha i åtanke för att kunna arbeta på ett sätt som 
optimerar vårdkvaliteten och säkerheten. Genom att få förståelse för hur patienter med 
afasi upplever bemötandet och kommunikationen kan attityder hos vårdpersonal 
förändras och i sin tur leda till en förbättring av omvårdnaden. 

Framtida forskning 

Framtida forskning behöver fokusera på patienternas perspektiv på bemötande från 
vården och vårdpersonal. Detta behövs då det under litteratursökningen uppdagades att 
majoriteten av de lokaliserade studierna belyste vårdpersonalens perspektiv. Studierna 
skulle exempelvis kunna genomföras som intervjustudier då det handlar om att fånga 
patienternas upplevelser. Utöver detta fanns det ävenledes få studier som enbart 
fokuserade på begreppet ”bemötande” i kombination med ”patienter med afasi”. För att 
utföra dessa kvalitativa studier med patienter som har afasi behövs det rätt hjälpmedel. 
Eftersom att personer med afasi ofta blir uteslutna från att deltaga i studier är det därför 
extra viktigt att skapa möjligheter så att de också får bli hörda. Det behövs också vidare 
forskning på hjälpmedel för kommunikation med patienter med afasi samt hur 
sjukvårdpersonal kan använda dem i omvårdnaden och se det som sin arbetsuppgift.  

Slutsats 
Denna litteraturstudie indikerade att afasi påverkar den drabbade på många sätt och att 
det därmed ställs extra krav på att vårdpersonalen bemöter, kommunicerar och anpassar 
omvårdnaden utefter patientens behov. Kommunikationen framkom som en faktor som 
hade den största påverkan på hur bemötandet utföll och speglade också hur patienter 
upplevde sig bli respekterade, delaktiga, erhöll information samt stöd. Samtidigt belyste 
litteraturstudiens resultat att det behövs mer kunskap och utbildning inom olika 
kommunikationsstrategier hos vårdpersonal. En kommunikationsstrategi som kunde 
upplevas som fördelaktig och samtidigt påverkade bemötandet positivt var ickeverbal 
kommunikation, genom beröring eller ögonkontakt. För att ytterligare optimera 
bemötandet kan vårdpersonal ta hänsyn till viktiga faktorer som att samtala i en lugn 
miljö utan störningar runt omkring, ta sig tid, ha tålamod och ge tid till patienter att 
uttrycka sig. 
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Bilaga 1. Artikelmatris 

 
 

FÖRFATTARE,  
ÅRTAL & LAND 

SYFTE METOD HUVUDRESULTAT 

Andersson, S. 
Fridlund, B. 
 
2002 
Sverige 

Belysa vad personer med afasi 
upplever i mötet med andra 
människor, ur ett hälso- och 
sjukvårdsperspektiv. 

Kvalitativ grounded theory metod. Intervjuer 
med tolv personer med diagnosen afasi. 
Strategiskt urval och inget bortfall.  

Två huvudkategorier uppkom: stöd 
och samspel, samt två 
underkategorier: trygghet och hinder. 

Gordon, C. 
Ellis-Hill, C. 
Ashburn, A. 
 
2009 

Storbritannien 

Utforska hur omvårdnadspersonal 
och patienter med afasi och dysartri 
kommunicerar med varandra under 
normala möten på en 
specialistavdelning för stroke. 

Kvalitativ etnografisk metod. 
Observationsstudie där 14 personer ur 
vårdpersonalen och fem personer med afasi eller 
dysartri videofilmades. Materialet analyserades 
därefter utifrån metoden konversationsanalys 
(CA). Strategiskt urval och inget bortfall.  

Omvårdnadspersonal styr samtalen 
genom att välja samtalsämnen och 
hur länge samtalen ska pågå. Detta 
skapar en obalans i samtalen i alla 
interaktioner. Patienten får därmed 
lite utrymme i samtalen och får ofta 
svara på slutna frågor. 

Knight, K. 
Worrall, L. 
Rose, T. 

 

2006 

Australien 

1. Beskriva hur mycket 
hälsoinformation som ges till 
patienter med afasi på en akut 
strokeenhet. 2. Beskriva patienters 
uppfattningar och tillfredsställelse 
över erhållen hälsoinformation. 3. 
Beskriva patienters kunskap om 
stroke och sitt hälsotillstånd. 

Kvalitativ metod. Deltagande observation och 
halvstrukturerade intervjuer. Totalt deltog sju 
informanter. Två personer hade stroke och afasi, 
och fem personer hade endast stroke. 
Informanterna valdes ut med hjälp utav ett 
strategiskt urval och inget bortfall kunde ses. 
Data analyserades genom kvalitativ analys. 

 

Hälsoinformationen utgjorde en liten 
del utav tiden, och särskilt med 
patienter med afasi. 
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Law, J. 
Huby, G.  
Irving, A-M. 
Pringle, A-M. 
Conochie, D. 
Haworth, C. 
Burston, A. 
 
2010 
Storbritannien 

Att identifiera riktningen av 
utvecklingen av vårdtjänster för 
patienter med afasi i Skottland. Både 
ur vårdgivarens och patientens 
perspektiv. 

Kvalitativ metod. Fokusgrupper, som bestod av 
14 personer som drabbats av afasi och 21 
vårdgivare. Deltagarna valdes ut genom ett 
strategiskt urval i ett försök att få med flera 
olika perspektiv. Inget bortfall kunde ses. Data 
transkriberades och kodades. Koderna 
analyserades sedan tematiskt. 

Tre teman identifierades: 1. Allmän 
och professionell medvetenhet om 
påverkan av afasi hos patienter och 
deras familjer. 2. Aktuella 
bestämmelser och brister inom 
vårdtjänster. 3. Riktningen av den 
framtida utvecklingen av vårdtjänster 
och hinder som kan förändras.   

Murphy, J.  
 
2006 
Storbritannien 

Undersöka samrådet mellan 
vårdpersonal och personer med 
kommunikationssvårigheter. 
Framtaget ur bådas perspektiv. 

Kvalitativ metod i form av fokusgrupper. 
Informanterna som var 20 vårdare, tolv personer 
med afasi, samt sex personer med 
inlärningssvårigheter var valda med hjälp utav 
ett strategiskt urval. De diskuterade ämnen som 
relaterade till studiens syfte. Ej bortfall. Data 
från varje fokusgrupp analyserades med 
progressiv tematisk analys. 

Personalen uttryckte frustration av 
att inte bli förstådda/förstå. Personer 
med kommunikationssvårigheter 
beskriver att det finns stora problem 
före, under och efter samråd med 
vårdpersonal. 

Nyström, M. 
 
2006 
Sverige 

Att analysera existentiella 
konsekvenser av afasi och 
rehabiliteringen för att få tillbaka den 
verbala kommunikationen. 

Kvalitativ hermeneutisk metod baserad på 
intervjuer, publicerade böcker och dagböcker. 
De nio deltagarna som intervjuades var utvalda 
med hjälp utav ett strategiskt urval och hade 
olika typer av afasi. Inget bortfall kunde ses. 

En känsla av gemenskap och 
utanförskap kunde ses, vilket kunde 
bero på kommunikationen. 
Interaktioner och kommunikation är 
viktiga aspekter inom vården. 
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Nyström, M. 

2009 
Sverige 

Att komplettera kunskapen om tal 
och språkterapi genom att studera 
fenomenet av den professionella 
afasivården, ur patientens perspektiv.  

Kvalitativ fenomenologisk metod baserad på 
intervjuer som ljudinspelades, biografier och 
dagboksanteckningar. Informanterna hade både 
expressiv och impressiv afasi, och var utvalda 
med hjälp utav ett strategiskt urval. Inget 
bortfall kunde ses. Data analyserades enligt en 
deskriptiv fenomenologisk metod. 

Att lita på patientens förmåga att 
möta existentiella problem. För att 
öka förståelsen, anges den 
grundläggande betydelsen i följande 
termer: att förebygga isolering, 
rättframhet, tillförsel av säkerhet, 
igenkännande av vårdande behov, 
uppmuntran och stödjande insatser. 

Sagen, A. 
 
2010 
Norge 

Undersöka hur man ska bemöta äldre 
strokepatienter som drabbats av 
afasi. 

Kvalitativ etnografisk metod. Fallstudie, där 
deltagarna utgjordes av en patient med 
strokerelaterad afasi, en sjuksköterska och ett 
vårdbiträde. Strategiskt urval och inget bortfall. 
 

Det är möjligt att lyckas i sociala 
interaktioner med äldre 
strokepatienter med grav afasi. Och 
därmed går det att skapa utrymme 
för konstruktivt samarbete och 
förståelse mellan patient och 
sjuksköterska. 

Sjöqvist Nätterlund, B. 
 
2010 
Sverige 

Beskriva individuella erfarenheter 
hos patienter med afasi gällande 
vardagsaktiviteter och socialt stöd i 
vardagslivet. 

Kvalitativ fenomenologisk metod. Intervjuer 
med 20 personer med afasi, som valdes ut med 
hjälp utav ett strategiskt urval. 25 personer 
inbjöds från början att deltaga i studien men ett 
bortfall på fem personer kunde ses. De valde att 
inte deltaga i studien efter att ha fått skriftlig 
och muntlig information angående studien. 

Data analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. 

Deltagarna stötte på hinder vid 
vardagsaktiviteter p.g.a. 
kommunikationssvårigheterna, men 
ändå kände de socialt stöd från nära 
och kära. Dock ansåg de att det var 
brist på stöd från hälso- och 
sjukvården.  
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Sundin, K. 
Jansson, L. 
 
2003 
Sverige 

Belysa meningen av att förstå och bli 
förstådd i vården av patienter med 
strokerelaterad afasi. 

Kvalitativ fenomenologisk- hermeneutisk 
metod.  Fem vårdgivare som ansågs skickliga i 
kommunikationen med personer med 
kommunikationssvårigheter, videofilmades 
under morgonarbetet tillsammans med tre 
patienter som hade strokerelaterad afasi. 
Vårdgivarna blev sedan intervjuade angående 
deras upplevelser av att kommunicera med 
patienterna. Strategiskt urval och inget bortfall. 
Data analyserades genom strukturell analys. 

En avslappnad och stödjande miljö 
underlättar både för patienten och 
vårdgivaren. Kommunikationen är 
inte teknisk eller strategisk utan 
istället delar vårdaren patientens 
upplevelser genom en tyst dialog. I 
den tysta dialogen ingår det att 
vårdgivaren delar patientens känslor 
och därmed förstår budskap från 
patienten. 


