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Abstract

Background: Stroke is one of the leading causes for longlasting sequelae, among them 

loss in cognitive function, like aphasia. Aphasia effects the patients ability to understand 

and express themselves in speaking and writing. To be able to reach a good level of care, 

the careproviders and patients ought to have the same goals and values. This requires a 

good communication between the careproviders and patients. Which can be problematic 

for the caregivers when they don't feel secure in their way of getting close to these patients. 

Aim: The purpose of this study was to illuminate caregivers experience of caring for 

patients with the diagnosis aphasia following stroke.

Method: This is a literature study where nine studies, with qualitative design, has been 

analyzed and compiled. Inclusion- and exclusioncritera were used to limit the result. All 

the studies have been qualitychecked. 

Result: There are varied experiences for the caregivers when it comes to care for patients 

with the diagnosis aphasia after stroke. The result is presented with three categories;  

“Caregivers experience of time and resources for god care”, “Caregivers methods and aids 

in the care” and “Relationships and feelings connected to the care of patients who suffered 

aphasia after stroke”.

Conclusion: Based on the caregivers experiences in the result, more research is needed in

this area, partly to be able to develop strategies that will help the caregivers and save time, 

and also to be able to map how caregivers feel in the care of these patients. 
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Abstrakt

 

Bakgrund: Stroke är en av de ledande orsakerna till långvariga följdsjukdomar, däribland

kognitiva nedsättningar som afasi. Afasi kan påverka patientens förmåga att förstå och 

uttrycka sig i tal och skrift. För att uppnå god omvårdnad bör vårdpersonal och patient ha 

samma mål och värderingar, vilket ställer krav på kommunikationen mellan patient och 

vårdare. Det kan vara problematiskt för vårdpersonal då de inte alltid känner sig säkra på 

hur de ska närma sig dessa patienter.

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdpersonals upplevelser av att vårda 

patienter med diagnosen afasi efter stroke. 

Metod: Det här är en litteraturstudie där nio studier, med kvalitativ ansats, har 

analyserats och sammanställts. Inklusions- och exklusionskriterier har använts för att 

avgränsa resultatet. Alla studier har kvalitetsgranskats.   

Resultat: Det finns varierande upplevelser hos vårdpersonal när det kommer till att vårda

patienter som diagnostiserats med afasi efter stroke. Resultatet presenteras i tre 

huvudkategorier; “Vårdpersonals upplevelse av tid och resurser för att ge god omvårdnad”,

“Vårdpersonals metoder och hjälpmedel i omvårdnaden” och “Relationer och känslor 

kopplade till omvårdnaden av patienter med diagnosen afasi efter stroke”. 

Konklusion: Baserat på vårdpersonals upplevelser behövs mer forskning inom detta 

område dels för att utveckla strategier som kan hjälpa i kommunikationen och spara tid, 

men också för att kunna kartlägga hur vårdpersonal känner inför omvårdnaden av dessa 

patienter. 

Nyckelord: Vårdpersonal, upplevelse, kommunikation, afasi, kommunikationsstrategier
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Bakgrund

Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av stroke, som är den tredje vanligaste 

dödsorsaken i Sverige. Det innebär att ett blodkärl i hjärnan brister eller täpps till av en 

blodpropp (Norberg & Danielsson, 2009, s. 222).  Även de patienter som drabbas av en 

lindrigare stroke kan få bestående skador. Stroke är en av de ledande orsakerna till 

långvariga följdsjukdomar, däribland kognitiva nedsättningar som afasi. (Ellis et al., 2013).

Afasi är en språkbaserad funktionsnedsättning som oftast uppstår efter en hjärnskada som

stroke. Afasi påverkar personen på många olika sätt, som svårigheter att förstå och tala. 

Svårigheter att förstå grundläggande information kan ha en negativ inverkan på aktiviteter

i det vardagliga livet för patienten (Sjöqvist Nätterlund, 2010). Enligt WHO så återfår cirka

hälften av alla som överlevt stroke, hela den fysiska och kognitiva förmåga som de hade 

innan stroken (Mackay & Mensah, 2004). 

Om patienten inte klarar av att kommunicera finns det en risk att denne isolerar sig själv 

(Gillholm, 2011). I vården är det personalens roll att interagera med dessa patienter och 

enligt Bryan et al (2002), saknar en del vårdpersonal den kunskap och förmåga som krävs 

för att kommunicera med patienter som har nedsatt kognitiv förmåga och därmed brister 

förståelsen för patientens behov. Enligt Nyström (2009) ansåg patienter med afasi att 

meningen med vården var att se, och lita på, patientens förmågor. Detta kunde förhindra 

isolering, ge en känsla av trygghet och inblick i patientens behov samt uppmuntra 

patienten i rehabiliteringen.

Interaktion är beroende av kommunikation och kan ge information om patienters 

upplevelser och förväntningar. Kommunikativa funktionshinder försämrar möjligheten att 

interagera under jämställda förutsättningar (Antonsson, 2013, s. 5-6). Även vårdpersonal 

med erfarenheter av att våra patienter med afasi har upplevt svårigheter i 

kommunikationen med dessa. Kommunikationen påverkade möjligheten att se 

patienternas behov och hur de kunde möta känslor som frustration, irritation, ilska och 

panik. Det blev också svårare att samarbeta med patienten och dennes inverkan på sin 

egen vård blev förminskad. Vårdpersonal saknade dessutom den tid de behövde för att 

kommunicera med patienten (Bryan et al., 2002).
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Kommunikationsstrategier är nödvändiga i vården av patienter med kommunikations-

svårigheter. Patientcentrerad kommunikation är en strategi som visat god effekt på 

patienters hälsa. Strategin innebär att fokus läggs på att bygga en relation till patienten 

genom att hitta gemensam grund och utveckla en förståelse för hur patienten upplever sin 

sjukdom. I patientcentrerad kommunikation är både verbala och ickeverbala metoder, 

hjälpmedel i samtalet (Oates et al., 2000). Det är en utmaning för vårdpersonal att uppnå 

en patientcentrerad kommunikation med patienter som drabbats av afasi efter stroke på 

grund av de kommunikationssvårigheter som kan medfölja (Nordehn et al., 2006).

För att uppnå god omvårdnad bör vårdpersonal och patient ha samma mål och 

värderingar, vilket ställer krav på kommunikationen mellan patient och vårdare (Ellis et 

al., 2013). Enligt Borthwick (2012) kan omvårdnaden av patienter med diagnosen afasi 

efter stroke utgöra en utmaning för vårdpersonal när korrekt information ska ges, och i 

försök att förstå patientens tillstånd. Därför tycker författarna att det är viktigt att studera 

hur vårdpersonal ser på sin kommunikationsförmåga och vilka tankar de har om 

omvårdnaden och sin roll som vårdpersonal. Syftet med denna litteraturstudie är därför 

att belysa vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter med diagnosen afasi efter 

stroke.

Metod 

Författarna har valt att göra denna undersökning som en kvalitativ litteraturstudie. Det 

innebär att författarna samlar in informationen som behövs genom redan skrivna studier  

och litteratur. Sedan redogörs alla studier genom att författarna presenterar titel, 

författare, årtal då studien skrevs, syftet för studien, urval och metod samt resultat i t.ex. 

en översiktstabell (Olsson & Sörensen, 2011, s. 145). En kvalitativ design avser att belysa 

ett fenomen på djupet med anpassningsbara frågeställningar på frågor med många 

svarsvariabler (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18).  Genom att göra kvalitativa studier ökas 

förståelsen i olika fenomen, detta görs genom att personers upplevelser och erfarenheter 

studeras inom det område man vill forska om  (Friberg, 2012, s. 121). I kvalitativa studier 

strävar forskaren efter att få kunskap och erhålla en helhetsbild av det avsedda fenomenet 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 100). 



3

Kvalitativa studier erbjuder vanligtvis data från en varierad och naturlig miljö jämfört med

kvantitativa studier där konsekventa förhållanden eftersträvas (Polit & Beck, 2013, s. 267). 

Eftersom det finns många faktorer som spelar in på kommunikationen mellan vårdare och 

patient så är författarna eniga om att kvalitativa studier kommer ge mer intressant data för

litteraturstudien. Då denna litteraturstudie syftar till att belysa vårdepersonalens 

upplevelser är forskning med kvalitativ ansats att föredra för att få djupgående data i dessa

upplevelser. 

Definitioner

Vårdpersonal i studierna är oftast sjuksköterskor, men inte alltid. Därför används 

benämningen vårdpersonal i resultatet och diskussionen. Detta för att även få med 

undersköterskors och vårdbiträdens upplevelse, då de också i högsta grad är delaktig i 

vården av patienter som diagnostiserats med afasi efter stroke. De olika vård-

inrättningarna är inte skilda i litteraturstudien då upplevelsen av att vårda eftersträvas, 

och inte skillnad i upplevelse mellan inrättningarna.  

Sökmetod

Studiesökningarna till litteraturstudien gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. 

Sökorden som användes var nursing, stroke, aphasia, nurses experience, qualitaitive, 

communication och nurses perspective. Dessa sökord användes i olika kombinationer och 

användes i båda databaserna för att få ett så brett perspektiv som möjligt, och för att 

minska risken för att missa någon studie. Avgränsningarna var peer reviewed och full text, 

artiklarna är publicerade efter år 2000 och utförda med kvalitativ ansats. Se söktabellen i 

bilaga 1. 

Urval

För att begränsa sökområdet för studierna gjordes ett urval med hjälp av inkludering och 

exkludering. För att litteraturstudien ska godkännas måste urvalet göras med stor omsorg, 

då en bra motivering till studierna måste finnas (Friberg, 2012, s. 119). 
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Inklusionskriterier: 1) upplevelser av afasi efter stroke, 2) vårdpersonals upplevelser, 3) 

studier med kvalitativ ansats och 4) studier som publicerats efter år 2000. 

Exlusionskriterier: 1) studier med endast patienters upplevelse av afasi efter stroke, 2) 

studier där anhöriga är vårdgivare och 3) litteraturstudier.

Då detta är en litteraturstudie är materialet som analyseras redan bearbetat och hämtat 

från andra, redan skrivna studier (Friberg, 2012, s. 116). De studier författarna valt ut 

innehållsanalyserades baserat på “trovärdighet”, “pålitlighet”, ”överförbarhet” och 

“bekräftelsebarhet”. För att göra en korrekt granskning bör syfte, frågeställningar, urval, 

metod för datainsamling, analysprocess och resultat läsas kritiskt för att se om någon av 

punkterna kunde ha gjorts annorlunda eller inte överensstämmer med varandra 

(Danielsson, 2012, s. 340–341). För att kvalitetsgranska studierna, använde författarna sig 

av en bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  (Olsson & Sörensen, 2011, s. 285). 

Se tabellen i bilaga 2. 

Val av studier påbörjades genom att författarna i första steget enskilt läste igenom alla 

rubriker på studierna som kom fram i sökningarna, framgick det att studien var 

kvantitativ, litteraturstudie, publicerad före år 2000 eller inte passade in i syftet valdes den

bort. I steg två läste författarna igenom alla abstrakt för att få en blick över vad artikeln 

handlade om, även här exkluderades de studier som inte infriade inklusions- och 

exklusions-kriterierna som presenterades tidigare. I det tredje steget läste författarna de 

studier som valts ut, flera gånger för att hitta gemensamma teman och resultat. 

När fasen med att hitta studier var klar, genomfördes en kvalitetsgranskning av studierna, 

alla nio blev godkända. Det totala deltagarantalet av vårdpersonal i studierna är 110 

stycken. Det beskrevs inte i alla studier hur många män respektive kvinnor det var, men i 

de studier som listade detta var majoriteten kvinnor. Dessa studier sammanfattades i en 

studietabell, se bilaga 2. 

Analys

Analys innebär att författarna delar upp arbetet i mindre delar för att noga kunna studera 

delarna enskilt. Efter det sätts de olika delarna ihop till en helhet, en så kallad syntes 
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(Forsberg & Wengström, 2013, s.166). För att analysera studierna valdes metoden 

innehållsanalys. Det innebär att resultatet i studierna bryts ned för att tolka och urskilja 

mönster som beskriver ett visst fenomen (Forsberg & Wengström, 2013, s.151). Analysen 

används i fem olika steg; I steg ett bekantar sig författarna med materialet genom att läsa 

igenom studien. I steg två reflekteras det över vad texten handlar om, och sedan kodas den 

informationen. I steg tre bildas det olika kategorier utifrån vad resultatet visar i studierna. 

I steg fyra delas kategorierna upp för att hitta och åstadkomma varierande strukturer för 

studien. I steg fem tolkas och diskuteras resultatet som arbetats fram (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 167). 

De nio studierna som inkluderades i litteraturstudien var alla av kvalitativ ansats och var 

publicerade senare än år 2000. Arbetet började genom att författarna gemensamt läste 

igenom en studie i taget för att reflektera och bryta ned texten. Detta gjordes för att hitta 

relevant data som passade in på syftet. När alla nio studier brutits ned enskilt gjordes en 

identifiering över vilka data som överensstämde med varandra. De olika upplevelserna 

delades sedan in i kategorier för att underlätta arbetet med att hitta gemensamma 

nämnare i studierna. När arbetet med att komma fram till kategorierna var gjort, läste 

författarna var för sig igenom materialet för att enskilt bilda sin egen uppfattning för att 

senare tillsammans kunna diskutera fram hur resultatet skulle tolkas.  Genom att göra på 

det här sättet känner författarna sig trygga i att resultatet som bildades reflekterade 

litteraturstudiens syfte.   

Forskningsetik 

Enligt Helsingforsdeklarationen måste forskningen som genomförs vara till fördel både för

samhället och individen som ingår i studien. Forskning ska bidra med kunskap, ha ett bra 

vetenskapligt underlag och vinsterna ska överväga nackdelarna för de personer som deltar 

i studierna (Olsson & Sörensen, 2011, s. 86). I de studier som författarna använde i 

litteraturstudien beskrevs det att deltagarna fått tydlig information innan de gav sitt 

samtycke om att delta. I studier där patienter också ingick, tillfrågades dessa flera gånger 

om det gick bra att de deltog. Författarna till studierna tillfrågade också anhöriga och 

personal då patienterna inte alltid kunde göra sig fullständigt förstådda relaterat till deras 

afasi.  
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En grundläggande förutsättning för att en studie ska bli etisk godkänd är att den utförs till 

grund av respekt för människovärdet, då människors värdighet är viktigare än resultatet 

för samhället i stort (Olsson & Sörensen, 2011, s. 86). Genom att välja endast etiskt 

granskade artiklar känner vi oss trygga i att de personer, patienter och vårdpersonal, som 

deltagit i studierna blivit behandlade på ett etiskt korrekt tillvägagångssätt. 

Resultat 

Resultatet kommer att belysa vårdpersonals upplevelse av att vårda patienter med 

diagnosen afasi efter stroke. Resultatet presenteras i form av tre huvudkategorier och 

efterföljande subkategorier, se tabell 1.

Tabell 1: Översikt av kategorier och subkategorier

Huvudkategorier Subkategorier

Vårdpersonals upplevelser av tid och 

resurser för att ge en god omvårdnad

Förutsättningar

Stress

Vårdpersonals upplevelse av 

metoder och hjälpmedel i 

omvårdnaden  

Verbal och ickeverbal 

kommunikation.

Kunskap och strategier. 

Relationer och känslor kopplade 

till omvårdnaden av patienter 

med afasi efter stroke

Närhet och relation.

Frustration och förståelse.

Vårdpersonals upplevelser av tid och resurser för att ge en god 

omvårdnad

Förutsättningar

Vårdpersonal upplevde att patienter med diagnosen afasi efter stroke behöver tid, 

utrymme, lugn och ro för att uppnå en lyckad kommunikation i omvårdnaden (Kumlien & 

Axelsson, 2000; Sundin et al., 2002, 2001). Enligt studier ansåg vårdpersonal att det är 

viktigt att ha tillräckligt med tid avsatt i kommunikationen för att omvårdnaden ska bli 
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tillfredsställande för både patienter och personal (Kumlien & Axelsson, 2000; McGilton et 

al., 2011; Sundin et al., 2002, 2000). 

Det är möjligt att patienten har frågor och idéer, men har svårt att uttrycka sig så att 

vårdpersonal förstår. Vårdpersonal som då börjat ställa frågor, istället för att ge patienten 

mer tid, upplevde att detta stressade patienten. Vårdpersonal upplevde att om de inte hade

nog med tid, hade de större svårigheter att förstå patienten (Sundin et al., 2002). En studie

visade att vårdpersonal upplevde kommunikationen framgångsrik om de gav patienten 

mer tid istället för att bryta in. Ett hjälpmedel för vårdpersonal i samma studie, var att 

använda införda kommunikationsstrategier. De upplevdes som hjälpsamma och sparade in

tid för personalen genom att kommunikationen underlättades och blev mer effektiv när 

strategierna användes (McGilton et al., 2011).

I en av studierna upplevde vårdpersonal att de på ett lugnt sätt bör förbereda, instruera 

och vägleda patienten i omvårdnadsaktiviteterna för att undvika att patienten utsätts för 

negativ stress  (Kumlien & Axelsson, 2000). Vid lyckad kommunikation upplevde 

vårdpersonal att de kunde uppnå sina ambitioner och känna tillfredsställelse och glädje 

över sin prestation. När vårdpersonal upplevde att de inte lyckats med kommunikationen, 

uppstod känslor av missnöje över vilken omvårdnad de gav (Sundin et al., 2001, 2000).

Stress

Studier visar att en stressig vårdmiljö, där personalresurserna inte räckte till,  resulterade i 

att vårdpersonal upplevde en tung arbetsbörda. Möjligheterna att hinna med den 

rehabiliterande omvårdnaden till patienterna blev då mindre (Barreca & Wilkins, 2008; 

Furåker et al., 2004; Kumlien & Axelsson, 2000).

Det är nödvändigt med resurser som tid, personal och kunskap, för att kunna ge 

rehabiliteringsomvårdnad till patienter med kognitiva funktionshinder. En stressig 

vårdmiljö kan, enligt vårdpersonal, leda till att det finns en risk att det bildas likgiltighet 

bland personalen i omvårdnaden av patienten. Vårdpersonal kan då bli motvillig att utföra 

extraarbete med patienterna vilket kan resultera i negligerande av patienternas 

psykologiska och sociala behov (Barreca & Wilkins, 2008; Kumlien & Axelsson, 2000).
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Enligt en studie ansåg vårdpersonal att sjuksköterskan var den person som de vände sig till

för att vidarebefordra information till patienter, närstående och resten av personalen 

(Furåker et al., 2004). I samma studie upplevde vårdpersonal att den låga bemanningen 

och höga arbetsbelastningen gav känslor av ångest, otillräcklighet och stress över 

arbetsuppgifterna de skulle hinna med (Furåker et al., 2004). Vårdpersonal upplevde att 

tiden inte fanns för att ge den önskade rehabiliterande omvårdnaden, som patienter med 

diagnosen afasi efter stroke behövde. Stressen över att inte ha nog med tid och personal, 

kunde resultera i att vårdpersonal upplevde negativa känslor om sin förmåga att utföra sitt 

jobb (Barreca & Wilkins, 2008; Furåker et al., 2004; Kumlien & Axelsson, 2000).

Vårdpersonals upplevelse av metoder och hjälpmedel i 

omvårdnaden

Verbal och ickeverbal kommunikation

Enligt en studie var det ovanligt att en patient med afasi startade en interaktion med 

vårdpersonal. Det var istället vårdpersonal, då oftast i samband med någon 

omvårdnadsåtgärd, som påbörjade interaktionen (Gordon et al., 2009). Vårdpersonal var 

kontrollerande i samtalssituationen, där de ofta ställde slutna frågor. Genom att patienten 

bara behövde svara ja eller nej, upplevde vårdpersonal att det underlättade för patienten 

(Gordon et al., 2009; Kumlien & Axelsson, 2000). 

Ickeverbal kommunikation var användbart för att lyckas i att förstå och att bli förstådd i 

omvårdnaden av patienter som diagnostiserats med afasi efter stroke (Kumlien & 

Axelsson, 2000; McGilton et al., 2011; Sundin et al., 2002, 2001, 2000). Enligt en studie 

ansåg vårdpersonal att det fanns förhållanden som bör infrias för att det ska bli enklare att 

kommunicera utan ord. Dessa var uppmuntran, ömsesidighet, att vårdpersonal och patient

fokuserar på samma mål, engagemang, tålamod, uthållighet, att vårdpersonal har en 

förmåga att vänta och se, sinneslugn, tystnad, närhet och intensitet (Sundin et al., 2002).   
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Den ickeverbala kommunikationen innehöll, bland annat, kropps- och ansiktsuttryck där 

vårdpersonal tolkade patienten för att bli vägledda av patientens positiva och negativa 

reaktioner (Gordon et al., 2009; Kumlien & Axelsson, 2000; Sundin et al., 2002; Sundin & 

Jansson, 2003). Vårdpersonal bekräftade patienten med ansiktsuttryck och tonfall för att 

besvara patientens reaktioner. Personalen upplevde att detta var två viktiga verktyg för att 

kunna göra sig förstådd (Sundin et al., 2002; Sundin & Jansson, 2003). Även bilder   

(McGilton et al., 2011), och beröring (Sundin et al., 2000; Sundin & Jansson, 2003) 

beskrevs som användbara verktyg i den ickeverbala kommunikationen. Vårdpersonal 

upplevde att beröring, fysisk uppfattning, ibland var mer värdefull till förståelse än själva 

talet (Sundin et al., 2000; Sundin & Jansson, 2003). 

Vårdpersonal i en studie upplevde att omvårdnaden och omvårdnadsuppgifterna 

fungerade nästan obehindrat när vårdpersonal och patient byggt upp en relation och lärt 

känna varandras ickeverbala kommunikation (Sundin et al., 2001).

Kunskap och strategier

Vårdpersonal i en studie ansåg att de saknade tillräcklig kunskap om kommunikations-

svårigheter och stödjande kommunikationsstrategier. Införandet och användandet av 

riktlinjer för kommunikation upplevdes som positivt och vårdpersonal kände att de bättre 

förstod patienterna och blev mindre frustrerade själva. Studien visade att vårdpersonal 

uppskattade vårdplanen i journalen om de saknade kunskap om patientens behov 

(McGilton et al., 2011). Strukturerade möten inom vårdteamet upplevdes av vårdpersonal 

som ett bra tillfälle att dela med sig av sin egen kunskap och lära sig av andra (Furåker et 

al., 2004).

I en studie uttryckte vårdpersonal missnöje mot att anställa personer som saknade rätt 

utbildning, eller inte hade tillräckliga färdigheter i det inhemska språket (Kumlien & 

Axelsson, 2000).  I en annan studie upplevde vårdpersonal osäkerhet om de saknade 

kunskap om patienten, sjukdomstillståndet eller inte hade någon utvecklad relation till 

patienten. I kommunikationen fick då vårdpersonal försöka lista ut vad patienten menade 

genom att gissa, och sedan hoppas på att de gissat rätt (Sundin et al., 2002).
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I kommunikationen med patienter med diagnosen afasi efter stroke upplevde vårdpersonal

att det var viktigt med kommunikationsstrategier. De uppgav behovet av tid, tålamod, att 

göra en sak åt gången, att ge patienten alternativ till frågor och anpassa strategin efter 

patientens humör, för att uppnå en lyckad kommunikation (McGilton et al., 2011; Sundin 

et al., 2002). Vårdpersonal upplevde att om kommunikationen fungerade, ansågs 

omvårdnaden kring dessa patienter lättare att utföra, men svårare om kommunikationen 

fallerade (Sundin et al., 2001). 

Humor har upplevts av vårdpersonal som en god strategi för att kommunicera med 

patienter som har diagnosen afasi efter stroke, både för att hantera problem men också för 

att skapa ett gott förhållande till patienten (Barreca & Wilkins, 2008; Sundin et al., 2002, 

2001). Humor upplevdes ha en avslappnande effekt på patienter, och när de lärt känna 

varandra bättre så vågade vårdpersonal berätta om sina egna misstag, brister och skämta 

på egen bekostnad. Vårdpersonal upplevde att humor bidrog till att bygga upp mod hos 

patienten och hjälpte denne att komma närmare sina egna känslor (Sundin et al., 2001).

Där en specifik kommunikationsstrategi ansågs framgångsrik hos en patient, var den 

strategin baserad på känslor och upplevelser och vårdpersonal upplevde den naturlig   

(Sundin et al., 2001). Framgångsrik vårdpersonal såg inte sina patienter som bara 

patienter, utan som unika individer med samma värde som sig själva. De försökte sätta sig 

in i patientens situation och handla på ett sådant sätt som de trodde vara vad patienten 

önskade (Sundin et al., 2001).

Relationer och känslor kopplade till omvårdnaden av patienter 

med afasi efter stroke

Närhet och relation 

Vårdpersonal upplevde att patienterna var i en utsatt situation, och därför i behov av 

närhet och stöd från personalen (Sundin et al., 2001). I omvårdnaden av patienter med 

afasi efter stroke behöver vårdpersonal vara känsliga för patientens reaktioner, attityd, och

budskap (Sundin et al., 2002). Enligt studier var närhet och relation en förutsättning för 
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att kommunikationen i omvårdnaden skulle fungera så bra som möjligt (Sundin et al., 

2002, 2001, 2000; Sundin & Jansson, 2003). Det ansågs, enligt vårdpersonal, att om 

kommunikationen kändes spontan, ärlig samt om en det fanns en relation sen tidigare 

underlättades förståelsen mellan dem och patienten. Att bygga en relation kunde handla 

om att vårdpersonal letade efter något som intresserade patienten (Sundin et al., 2002).

När det nära förhållandet mellan vårdpersonal och patienten fungerade väl, kände 

vårdpersonal sig glada och nöjda över att ha kunnat ge en meningsfull omvårdnad. De 

upplevde dock missnöje med sin egen prestation när det inte fungerade som de hoppats 

(McGilton et al., 2011; Sundin et al., 2001, 2000). 

Enligt en studie upplevde vårdpersonal att det var viktigt att förhållandet mellan parterna 

är en närhet som är skyddad av en viss distans. Detta för att vårdpersonal och patient ska 

våga komma nära, utan att komma för nära. Om parterna kommer för nära varandra visar 

studien att lidande kan förekomma, både för patient och vårdpersonal (Sundin et al., 

2000). Vårdpersonal upplevde att patienten kunde utveckla orealistiska förväntningar på 

förhållandet mellan dem, och vårdpersonal själva i omvårdnadssituationerna kunde få en 

känslomässig utmattning och känna sig överväldigade. Det innebar dock vårdpersonal som

inte jobbade nog nära sina patienter kunde känna skuld för att de inte kunde relatera till 

patienten på ett nära och personligt sätt (Sundin et al., 2000). 

Frustration och förståelse

Vårdpersonal upplevde frustration i samband med omvårdnad av patienter med diagnosen

afasi efter stroke (Barreca & Wilkins, 2008; Kumlien & Axelsson, 2000; McGilton et al., 

2011; Sundin et al., 2002). En förekommande orsak till frustration, enligt vårdpersonal, 

var att inte kunna förstå patienten eller bli förstådd själv (Kumlien & Axelsson, 2000; 

McGilton et al., 2011; Sundin et al., 2002). Vårdpersonal upplevde frustration över att inte 

veta vad patienten behövde från dem, eller förstå vilket problem patienten försökte 

förmedla. Detta kunde leda till att vårdpersonal misstrodde sin egen förmåga att ge god 

omvårdnad (Kumlien & Axelsson, 2000; Sundin et al., 2002). 
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Vårdpersonal i en studie upplevde frustration över att de blivit lärda att ge vård och tröst 

men, att de i den rehabiliterande omvårdnaden ibland behövde stå vid sidan av och se på 

när patienten kämpade med en uppgift (Barreca & Wilkins, 2008). I en annan studie 

uttryckte vårdpersonal osäkerhet över hur mycket hjälp patienten fick av deras kollegor 

(Kumlien & Axelsson, 2000).

När vårdpersonal inte förstod patienten, upplevde de frustration över att inte kunna leva 

sig in i patientens känslor (Sundin et al., 2002). Vårdpersonal i en studie uttryckte att 

deras kompetens sjönk om de inte förstod patienten, och på grund av detta inte kände sig 

bekväma med situationen (Gordon et al., 2009). Vårdpersonal som använde de 

kommunikationsstrategier som infördes, upplevde en minskad frustration eftersom de 

tyckte att det blev lättare för dem att förstå vad patienterna behövde (McGilton et al., 

2011).

I en studie upplevde vårdpersonal förståelse för de patienter som blev ledsna, passiva, 

uttråkade och deprimerade relaterat till deras situation och otillräckligt med meningsfulla 

sysslor (Kumlien & Axelsson, 2000). Vårdpersonal som kände att de bättre förstod 

patienten kände att arbetstyngden i omvårdnaden blev mindre (McGilton et al., 2011). 

Diskussion

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonals upplevelser av att vårda 

patienter med diagnosen afasi efter stroke. Författarna har i resultatet identifierat tre 

huvudkategorier: Vårdpersonals upplevelse av tid och resurser för att ge god omvårdnad, 

vårdpersonals metoder och hjälpmedel i omvårdnaden och relationer och känslor 

kopplade till omvårdnaden av patienter med diagnosen afasi efter stroke. 

Litteraturstudien visar på att det finns varierande upplevelser bland sjukvårdspersonal i 

omvårdnad av patienter med afasi efter stroke. Lyckad kommunikation ansågs vara 

beroende av tid, kunskap, strategier och vårdpersonals egna uppfattningar och känslor. De 
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som var framgångsrika i kommunikationen upplevde tillfredsställelse med den omvårdnad

som de givit, och otillräcklig kommunikation ledde till missnöje, frustration och en känsla 

av att inte gjort sitt jobb ordentligt. Enligt en studie, var tid en negativ faktor när 

arbetsbelastningen var hög. Vårdpersonal blev ovilliga att avsätta tid för kommunikation 

med patienter som hade kommunikations-svårigheter, då misslyckad kommunikation 

kunde kännas som ett slöseri med tid. När vårdpersonal kunde ge patienten extra tid, 

kunde effektiva metoder för kommunikation utvecklas utifrån patientens förmågor. 

Vårdpersonal som gav patienten mer tid blev mer medvetna om patientens behov och 

deras rätt till att bestämma om sin omvårdnad (Hemsley et al., 2012). Därför anser vi som 

författare att tid är essentiellt i omvårdnaden av patienter med diagnosen afasi efter stroke 

för att uppnå lyckad kommunikation.

Vårdpersonal hade höga förväntningar på sig själva och var tillfredsställda när dessa 

infriades, dock kände de en besvikelse när de upplevde att de inte lyckades i 

kommunikationen. Kommunikationsstrategier upplevdes spara tid och fungera väl, i 

studierna där dessa implementerats. Enligt Souza och Arcuri (2014), var inte vårdpersonal 

alltid medveten om vilket typ av strategi som de använde, detta visades genom att 

vårdpersonals egna reflektioner inte alltid överensstämde med de interaktioner som 

bevittnades. I studien ansåg vårdpersonal att gester var den vanligast förekommande, men 

i verkligheten var det beröring som var förekom mest. Därför tycker författarna att studier 

på vårdpersonals upplevelser är viktiga att belysa, för att göra vårdpersonal medvetna om 

hur de agerar och att deras upplevelser inte alltid speglar deras handling.

Enligt Jensen et al (2014), använde vårdpersonal sig av de strategier som de lärde sig 

under en utbildning i kommunikation, men det rapporterades också att några i personalen 

kände att de inte hade tid att antingen använda sig av strategierna eller sätta sig in i dem. 

Kommunikationsstrategier som nämndes i litteraturstudien var, verbal kommunikation 

och ickeverbal kommunikation som innehöll bland annat beröring, mimik, tonfall och 

gester, dessa upplevdes som hjälpsamma. Även Jenssen et al (2014), beskriver att 

vårdpersonal gärna använde sig av denna typ av kommunikations-strategier och tyckte att 

de fungerade väl. Enligt Johansson et al (2012) upplevde en del av patienterna att 

kommunikationsstrategier var nödvändiga för att kunna bli förstådd och för att kunna 

förstå. Medan andra patienter upplevde att kommunikationsstrategierna inte fungerade, 

glömde bort att använda dem eller helt enkelt inte förstod varför de skulle använda dem.
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I litteraturstudien framkom det att vårdpersonal hade negativ syn på att anställa personal 

med otillräcklig kunskap i det inhemska språket. Enligt Connor och Miller (2014) upplevde

vårdpersonal med ofullständig kunskap i det inhemska språket stress, och att samtala med 

patienten kunde upplevas skrämmande och obekvämt. Vårdpersonal kände oro att 

patienten inte ville kommunicera med dem eller skulle vända sig till någon annan. Vi 

författare anser att det är en stor fördel att kunna det inhemska språket, men att 

betydelsen av ickeverbal kommunikation inte ska glömmas bort. 

Humor användes ofta som en strategi för att bygga en relation med patienten. Enligt Beck 

(1997) så spelar humor en viktig del i hur vårdpersonal kan hantera svåra situationer, 

skapa sammanhållning och användas som en kommunikationsteknik mellan vårdare och 

patient på ett effektivt sätt. Upplevelsen av humor skapar också en känsla som varar längre

än själva tillfället då den inträffade. För att humor ska underlätta situationen anser vi 

författare att en god relation mellan patienten och vårdpersonal bör finnas. Känner 

vårdpersonal inte patienten väl, kan det vara svårt att avläsa om humor hjälper eller 

stjälper situationen. Även om humor anses fungera i många lägen, anser vi att 

vårdpersonal bör vara lyhörd för hur patienten reagerar. 

I litteraturstudien belystes vårdpersonals behov av en patientnära relation för att 

kommunikationen mellan vårdpersonal och patient skulle fungera. Enligt Chan et al 

(2013), är dagens vård åtgärdscentrerad vilket får vårdpersonal att prioritera 

omvårdnadsåtgärder över ett patientnära förhållande. Vi som författare anser att tid- och 

personalbrist ökar antalet åtgärder som vårdpersonal måste utföra och ytterligare 

försvårar en god relation till patienten.  

Vårdpersonal tappade självförtroende och kände en frustration i att inte kunna förstå 

patienten, och att införande av kommunikationsstrategier hjälpte till att minska 

frustrationen då personalen upplevde att de förstod patienterna bättre. Även Jenssen et al 

(2014) beskriver denna typ av fenomen. Före vårdpersonal hade fått ta del av utbildning 

inom kommunikation, kände de sig osäkra i kommunikationen med patienter som fått 

diagnosen afasi efter stroke. Den känslan ledde till att vårdpersonal inte hade något 

självförtroende när det gällde att kommunicera med patienten. Men när vårdpersonal hade
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fått ta del av utbildningen, kände de sig mer självsäkra och upplevde att kommunikationen

med patienterna blev meningsfull och längre. 

Omvårdnadsteoretikern Travelbee menar att kommunikation är ett verktyg för att bygga 

en relation mellan vårdpersonal och patient. Därefter kan vårdpersonal uppnå förståelse 

för, och möta, patientens behov (Refererad i Eide et al., 2009 s. 161). Eftersom 

kommunikationen med patienter med afasi utgör en utmaning för vårdpersonal blir det 

därmed också svårare att förstå och uppfylla de behov som patienten har. Författarna till 

denna litteraturstudie anser att detta kan vara en faktor i vårdpersonals upplevelse av att 

vårda patienter med diagnosen afasi efter stroke. Travelbees teori menar att 

kommunikationen är central i omvårdnaden och ställer krav på vårdpersonals kunskap och

skicklighet. Sådana förmågor går att lära sig men kräver disciplin och tid ( Refererad i Eide

et al., 2009 s. 162). 

Travelbee anser att förståelse är nödvändig för god omvårdnad och krävs för att kunna 

förutse hur patienten tänker och kommer reagera (Refererad i Eide et al., 2009 s. 164). I 

omvårdnaden av patienter med afasi efter stroke finns svårigheter att uppnå förståelse 

vilket kan påverka vårdpersonals upplevelse av möjligheten att förutse patientens tankar 

och reaktioner. Enligt Travelbee finns en risk att vårdpersonal överför mer av sina egna 

tankar och känslor på patienten än vad som är lämpligt. Istället för att utgå från patientens

synvinkel utgår vårdpersonal utifrån sin egen uppfattning och förväntningar (Refererad i 

Eide et al., 2009 s. 164).

Stressiga vårdmiljöer var vanligt, där sjuksköterskan ofta hade en tung arbetsbörda som 

“spindeln i nätet”, detta gjorde att sjuksköterskan kände att denne inte fick nog med tid till 

att hinna med alla sina arbetsuppgifter. I litteraturstudien visade författarna att 

kommunikation mellan vårdpersonal och patienter som fått diagnosen afasi efter stroke, 

upplevs som svår och ibland stressande för vårdpersonalen. 

Kommunikationsstrategier är viktiga eftersom god kommunikation kan etablera den 

öppenheten, empati och respekt som behövs för att en delad uppfattning av situationen ska

uppnås (Eide etal,. 2009 s. 21). Det framgick dock att vårdpersonalen i litteraturstudien 

upplevde att de inte hade nog med kunskap eller tid för att använda eller utveckla 

kommunikationsstrategier. Enligt Travelbee är ömsesidig förståelse och kontakt 
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grundläggande för att omvårdnadens mål ska uppnås (Refererad i Eide etal,. 2009 s. 165). 

Därför tycker vi som författare till denna litteraturstudie att det är viktigt att vårdpersonal 

får tillgång till mer kunskap och tid för att kunna utveckla kommunikationsstrategier som 

de känner fungerar. 

Litteraturstudiens betydelse för omvårdnad, enligt författarna, är genom att belysa 

vårdpersonals upplevelse, göra dessa uppmärksamma på hur de går till väga för att möta 

patienter som fått diagnosen afasi efter stroke. Och därmed lista ut vad som upplevs 

fungera och vad som bör förbättras inom detta område.

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter 

diagnostiserade med afasi efter stroke. Forskarna anser att kvalitativ metod passade syftet  

då kvalitativa studier ger en bredare förståelse för ett fenomen (Polit & Beck, 2013, s. 266). 

Litteraturstudien omfattar nio studier som passade in på syftet och uppfyllde inklusions- 

och exklusionskriterierna. I studierna deltog totalt 110 vårdpersonal, lägst fem och högst 

30 deltagare. 

Majoriteten av studierna var utförda i Sverige vilket talar för att resultatet kan vara mindre

överförbart på andra delar av världen. Fyra av de nio studierna som valdes ut av 

författarna var skrivna av samma forskargrupp, vilket blir ett metodologiskt problem. Det 

kan finnas en risk för att författaren blir partisk eller har förutfattade meningar (Polit & 

beck, 2013, s. 270). De resterande fem studierna reflekterar över liknande teman, vilket 

enligt författarna kan tyda på att resultatet ändå är relevant i litteraturstudien. 

Samtliga studier som användes i litteraturstudien var på engelska och översattes till 

svenska vilket enligt författarna kan ge en risk för feltolkningar. Detta trots att texten lästes

flera gånger av båda författarna och översattes med hjälp av lexikon. En styrka med 

litteraturstudien är att det fanns återkommande teman i de utvalda studierna. Detta trots 

att den äldsta studien publicerades år 2000 och den nyaste år 2011 vilket tyder på att 

upplevelsen inte förändrats trots det stora tidsspannet. 
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Sökorden som användes bedömdes som relevanta för syftet med litteraturstudien. Då vi 

fokuserade på vårdpersonals upplevelser, avgränsades våra sökord markant. Användes 

endast stroke och afasi som sökord, erhölls ett stort antal studier, men få som passade in 

på syftet. När caregivers experience lades till, försvann en stor del av träffarna i sökningen. 

Eftersom författarna bara fokuserade på afasi efter stroke, försvann stora delar av 

vårdpersonals upplevelser av annan typ av sjukdom som hade kunnat resultera i afasi. I 

efterhand hade vi författare kanske kunnat bortse från just stroke för att få ett bredare 

resultat i studiesökningen, men vi kände att vi ville fokusera på just stroke då detta är en 

stor folksjukdom. Med facit i hand är vi författare trots allt nöjda med de studier vi fick 

fram och känner att vi fick ett brett resultat trots att sökorden, avgränsningarna och 

antalet studier var väldigt begränsade. 

Under början av analysprocessen delades arbetet upp mellan författarna, detta kan sänka 

kvaliteten på analysen då båda författarna till en början inte, läste igenom samma material 

för att komma fram till att rätt studier används till litteraturstudien. Författarna känner sig

dock trygga i att arbetet har gjorts korrekt då tydliga inklusions- och exklusionskriterier för

vilka studier som skulle användas i litteraturstudien sattes upp. Samtliga studier har sedan

lästs av båda författarna flertalet gånger. Det som också styrkte författarnas 

forskningsprocess är att författarna helt var eniga om vilka studier som i slutändan skulle 

användas, och på vilket sätt dessa skulle användas för att på bästa sätt passa in i 

litteraturstudiens syfte. 

Forskningsetisk diskussion 

I alla studier som författarna använde till denna litteraturstudie fanns en etisk granskning 

av ämnet. Alla hade tillstånd från respektive etiska kommittéer att utföra studien. Samtliga

informerade deltagarna om hur studien skulle gå till, och deltagarna fick därefter skriva 

under ett samtycke. I studier då patienter också deltog fick de information, men för att 

författarna till studierna skulle känna sig säkra på att de faktiskt godkänt, frågades 

patienterna flera gånger och anhöriga samt personal fick komma med åsikter om de trodde

att patienterna gick med på att vara med i studien. Svårigheten i studier där patienter med 

diagnosen afasi efter stroke deltog är att författarna av de studierna inte var riktigt säkra 

på att patienterna ville delta då det inte alltid gick att tyda vad patienten sa eller om de 

förstod vad som frågades av dem. Detta tycker vi författare är ett problem, men vi upplevde
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att författarna till dessa studier löste problemet på bästa sätt genom att inte bara fråga 

patienterna utan också anhöriga, personal och be om tillstånd flera gånger. 

Konklusion

Vårdpersonal upplever att det ibland kan vara svårt att vårda patienter som diagnostiserats

med afasi efter stroke. Det kan uppstå frustration i kommunikationen, svårigheter med att 

ge korrekt omvårdnad då förståelse mellan patient och vårdare inte alltid finns, och att 

målsättningen inte alltid är den samma för vårdaren som för patienten. Personal- och 

tidsbrist har en stor betydelse för hur vårdpersonal upplever vårdkvaliteten. Stressen av att

inte ha nog med tid eller personal, påverkar vårdpersonal och patient på ett negativt sätt. 

Framgångsrik vård av patienter med diagnosen afasi efter stroke gjorde så att vårdpersonal

kände glädje och lycka över sin egen prestation. Kommunikationsstrategier som 

exempelvis, beröring, mimik, tonfall och gester används gärna av vårdpersonal, här 

upptäckte författarna att det finns en önskan om mer och bättre utbildning i hur, och vilka 

kommunikationsstrategier som ska användas i olika situationer. Resultatet i 

litteraturstudien baserades på endast nio vetenskapliga studier, vi författare anser att 

detta, på grund av det stora området, egentligen är ett litet antal. Därför bör mer forskning 

göras på hur vårdpersonal upplever vården av patienter med diagnosen afasi efter stroke. 

Baserat på resultatet av denna litteraturstudie bör forskningen riktas in på 

kommunikationsstrategier då dessa anses vara ett stort hjälpmedel för vårdpersonal. 
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Bilaga 1. Databassökning

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffa
r

Urval 
1*

Urval 
2**

Urval 
3***

14-11-
12

Cinahl Stroke AND 
Aphasia And 
Nursing

68 19 10 6

14-11-
12

PubMed Aphasia AND 
Stroke AND 
Nursing

Endast full-text. 59 9 6 6

14-11-
12

Cinahl Stroke AND 
Aphasia

Endast full-text. 
Endast peer-
reviewed

185 24 9 5

14-11-
12

Cinahl Aphasia AND 
Qualitative

Endast full-text. 
Endast peer-
reviewed

40 7 3 1

14-11-
12

Cinahl Aphasia AND 
Nurses

80 12 4 4

14-11-
10

Cinahl Stroke AND 
Communication 
AND Nurses 
experience

Endast full-text. 
Endast peer-
reviewed

13 8 7 5

14-11-
10

Cinahl Stroke AND 
Speech therapist 
AND Nurse 

Endast full-text. 
Endast peer-
reviewed

9 4 3 1

14-11-
10

PubMed Stroke AND 
Communication  
diffuculties AND 
Experience

Endast full-text. 
Endast peer-
reviewed

19 4 0 0

14-11-
10

Cinahl Aphasia AND 
Stroke AND Nurse
AND Qualitative

Endast full-text. 
Endast peer-
reviewed

3 2 2 1

14-11-
10

Cinahl Aphasia AND 
Communication 
difficulties AND 
Understanding 
AND Stroke

Endast full-text. 
Endast peer-
reviewed

8 5 5 3

14-11-
10

Cinahl Aphasia AND 
Qualitative AND 
Social support 
AND Experience

Endast full-text. 
Endast peer-
reviewed

13 4 2 0

*Studier som valdes ut baserat på titel
**Studier som blev kvar efter att vi läst abstraktet
***Studier som blev kvar efter vi läst hela artikeln. 
- Studier som återfunnits på olika sökord och databaser är inkluderade i tabellen, dvs. 
många av de nio artiklar som i slutändan användes till resultatet dök upp i de flesta 
sökningar. 



Bilaga 2. Artikelöversikt

Författare (år), Titel och
Land.

Syfte Metod Antal deltagare. Etisk 
reflektion.

Resultat Godkänd

Barreca, Wilkins., 
(2008)., Experiences of 
nurses working in a 
stroke rehabilitation 
unit., Canada 

Att utforska 
uppfattning, 
övertygelse och 
känslor hos ssk som
ger vård till 
personer på en 
strokerehabiliterings
-enhet.  

Tolkande Fenomenologisk 
analysmetod. Intervjuer under
2004-2005 om Vårdpersonals 
erfarenhet av att ge vård till 
strokepatienter. 

Åtta st vårdpersonal. 
Studien är godkänd av
sjukhusets research 
ethics board. 
Deltagarna blev 
lovade anonymitet 
och sekretess, de 
skrev också under 
medgivande.

Vårdpersonal tycker om att ge
den här typen av vård men 
att brist på resurser som t.ex.
tid, bidrar till att patienterna 
inte får den önskade vård de 
behöver.

Ja

Furåker, Hellström, 
Walldal., (2004)., 
Quality of care in 
relation to a critical 
pathway from the staff's
perspective., Sweden

Att studera hur 
vårdpersonal kände 
om vilken effekt en 
nyligt införd 
”riktlinje” hade på 
vårdkvalité för 
strokepatienter på 
ett sjukhus i västra 
Sverige. 

Intervjuer med 1-3 personer 
åt gången (Totalt 9 intervjuer)
som spelades in och 
transkriberades. 

16 vårdpersonal. 
Tillstånd från avd chef
och etiknämnd 

Riktlinjen utsåg ingen officiell 
koordinator och ssk ansågs 
som den de  vände sig till om 
information skulle ges till 
patientet, anhöriga och andra 
team-medlemmar. 
Flera deltagare upplevde låg 
jobbtillfredställelse relaterat 
till låg bemanning som 
resulterar i mer jobb och 
mindre tid för varje patient. 

Ja

Gordon, Ellis-Hill, 
Ashburn., 2008., The 
use of conversational 
analysis: nurse-patient 
interaction in 
communication disability
after stroke., UK

Att utforska hur 
sjuksköterskor och 
patienter med afasi 
och dysartri 
kommunicerar med 
varandra i naturliga 
samspel på en 
strokeavdelning 

En observerande studie med 
videoinspelning och noteringar
av sjuksköterskor och 
patienter med afasi eller 
dysartri. Inspelningarna 
analyserades med 
konversationsanalys.

14 vårdpersonal och 
fem patienter. Studien
är godkänd av en 
etisk kommitté. Alla 
deltagare kunde när 
som helst utgå från 
studien och radera 
material från 
inspelningarna.

Vårdpersonal kontrollerade 
konversationerna genom att 
kontrollera ämnet och flödet 
på konversationen. 
Patienterna hade väldigt lite 
att säga till om pga. att de 
tog den “lätta” vägen och 
svarade på stängda frågor. 

Ja



Författare (år), Titel och
Land.

Syfte Metod Antal deltagare. Etisk 
reflektion.

Resultat Godkänd

Kumlien, Axelsson., 
(2000)., The nursing 
care of stroke patients 
in nursing homes. 
Nurses' descriptions and
experiences relating to 
cognition and mood., 
Sweden

Att identifiera 
sjuksköterskans 
beskrivningar och 
erfarenheter av 
strokepatienter och deras 
vård, fokuserat på 
kognition och humör. 

Vårdpersonal 
intervjuades, där fick 
de tala om en 
strokepatient i ungefär
60 min. Intervjuerna 
spelades in och skrevs
sedan ner ord för ord. 
Författarna gjorde 
sedan meningsenheter
och fick då olika 
kategorier.  

30 st vårdpersonal 
intervjuades och det 
talades om 40 
patienter. Etiska 
kommiten på 
Karolinska instutitutet
godkände denna 
studie. 

Vårdpersonals beskrivningar 
visade en stor komplexitet och 
variation i patienternas 
funktionsnedsättningar, såväl 
osäkerhet i att förstå dessa 
patienter och i vad som är den 
rätta vården. 

Ja

McGilton, Sorin-Peters, 
Sidani, Boschart, Fox., 
(2011)., Experiences of 
nurses working in a 
stroke rehabilitation 
unit., UK & Ireland

Utvärdera införandet av 
kommunikationsriktlinjern
a; identifiera personalens 
uppfattning; utforska 
patienters uppelvelse av 
vård och och psykosociala
funktionerande; 
ochutforska förändringar 
ssk förändringar i 
kunskap och attityd mot 
kommunikation med 
patienter. 

 Ett före- och eftertest
iom införandet av 
interventionen 
supplementerat med 
en fokusgrupp-session
för vårdpersonal. 

18 vårdpersonal (3 
bortfall)  30 patienter
/ Etiskt tillstånd 

Analysen av fokusgrupp data 
avslöjade fyra teman: Erhålla ny
kunskap; Medvetenhet om 
behovet av individualiserade 
synsätt i patientvård; Ytterligare
utfall; kontinuitet i vården

Ja



Författare (år), Titel och
Land.

Syfte Metod Antal deltagare. Etisk 
reflektion.

Resultat Godkänd

Sundin, Jansson, 
Norberg., (2000)., 
Communicating with 
people with stroke and 
aphasia: Understanding 
through sensation 
without words., Sverige

Att belysa betydelsen av 
kommunikation med 
personer med stroke och 
afasi.

Intervjuer som 
spelades in och 
analyserades med 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod.

10 kvinnliga 
vårdpersonal i 
åldrarna 27-64 år. 
Studien är godkänd 
av den 
forskningsetiska 
kommiteén för den 
medicinska fakulteten
vid Umeå universitet.

Deltagarna pratade om 
kommunikation i form av 
närhet, oberoende av verbalt 
språk, vara öppen för känslor 
genom upplevelser, fenomenet i
situationen, när vårdgivaren och
patienten möter varandra

Ja

Sundin, Jansson, 
Norberg., (2001)., The 
meaning of skilled care 
providers relationships 
with stroke and aphasia 
patients., Sweden

Belysa vårdarnas levda 
erfarenhet av 
vårdförhållande med 
patienter med stroke och 
afasi. 

Röstinspelade 
intervjuer med 
Fenomenologisk-
Hermenutisk  
analysmetod.

Fem st kvinnliga 
vårdpersonal. Etiskt 
granskad och 
godkänd av Research 
Ethics Committee of 
the medical faculty 
där studien gjordes.

Patienterna känner sig 
försvagade vilket gör att SSK 
tar ansvar, återställer 
patientens värdighet och är i 
förståelse i kommunikationen 
med patienten för bästa vård. 

Ja



Författare (år), Titel och
Land.

Syfte Metod Antal deltagare. Etisk 
reflektion.

Resultat Godkänd

Sundin, Jansson, 
Norberg., (2002)., 
Understanding between 
care providers and 
patients with stroke and
aphasia: a 
phenomenologival 
hermeneutic inquiry., 
Sweden

Belysa meningen av ssk 
levda erfarenheter av 
förståelse i 
kommunikation med 
patienter med afasi efter 
stroke.

Fenomenologisk/herm
eneutisk analysmetod,
Inspelningar och 
intervjuer.

Fem vårdpersonal och
tre patienter.
Godkänd av etisk 
kommitté

Det finns tre olika förhållanden 
för att förstå och bli förstådd; 
Avsaknad av både kunskap och 
förståelse, Ha kunskap men inte
förståelse; Ha både kunskap och
förståelse 

Ja

Sundin, Jansson., 
(2002)., 'Understanding 
and being understood' 
as a creative caring 
phenomenon – in care 
of patients with stroke 
and aphasia., Sweden

Belysa meningen av 
förståelse och att bli 
förstådd i vården av 
patienter med afasi efter 
stroke.

Fenomenologisk/herm
eneutisk analysmetod.
Videoinspelningar 
under morgonvård

Fem vårdpersonal och
tre patienter. 
Godkänd av etisk 
kommitté.

En avslappnad och stödjande 
atmosfär underlättar 
ömsesidighet mellan vårdare 
och patient.

Ja


