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Abstrakt 
Bakgrund: 12 000 personer drabbas årligen av afasi i Sverige. Till följd av stroke kan 

patienter drabbas av afasi, vilket orsakar nedsatt språkproduktion eller språkförståelse. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av att kommunicera med 

hälso- och sjukvårdspersonal hos patienter med strokerelaterad afasi. Metod: 

Litteraturöversikten var baserad på åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har 

kvalitetsgranskats samt analyserats utifrån likheter och skillnader och sedan sammanställts 

till ett resultat. Resultat: I resultatet framkom att patienter med afasi upplevde att 

kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal ofta var bristfällig, vilket ledde till en 

upplevelse av bristande egenmakt, ett ovärdigt bemötande, ett behov av trygghet och 

anpassad kommunikation. De beskrev även hur en mer välfungerande kommunikation 

skulle kunna se ut och hur personalens attityd påverkade detta. Diskussion: Patienterna 

med afasi vill vara delaktiga i beslut angående sin egen vård. Detta innebär att 

sjuksköterskan har en stor roll i att få kommunikationen välfungerande i syfte att kunna ge 

information för att möjliggöra delaktighet. Slutsats: I syfte att främja patienternas integritet 

och delaktighet bör sjuksköterskor utbildas i afasins inverkan på kommunikationen samt 

kommunikationsstrategier. Fortsatt forskning inom ämnet behövs i syfte att kunna tillgodose 

patienternas omvårdnadsbehov. 
 

Nyckelord: Afasi, Hälso- och Sjukvårdspersonal, Kommunicera, Litteraturöversikt, 

Patientupplevelse, Stroke 
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Introduktion 

Patienter med afasi kan upplevas sårbara på grund av att de har svårigheter att förmedla sig 

och förstå vad andra försöker förmedla. Inom hälso- och sjukvården kan detta leda till 

missförstånd mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal relaterat till dessa 

kommunikationssvårigheter. Patienter med afasi förekommer inte endast på 

strokeavdelningar utan överallt inom hälso- och sjukvårdens verksamhet.  

Bakgrund 

Afasi och stroke 

I Sverige drabbas årligen ungefär 12 000 personer av afasi. Av dessa personer är drygt 4000 

(35 %) i yrkesverksam ålder (Hjärnfonden, 2016). Afasi beskrivs som en följd av en 

hjärnskada orsakad av stroke, vilket leder till nedsatt eller förlorad uttrycksförmåga 

(Cherney & Halper, 1998). Stroke orsakas av att blodtillförseln till hjärnan hämmas, antingen 

på grund av att blodkärl täpps igen av blodkoagel eller på grund av att blodkärl brister och 

skapar blödningar. Till följd av att blodtillförseln försämras når inte tillräckligt med syre och 

näringsämnen hjärnan, vilket orsakar skador på hjärnvävnaden. De konsekvenser som kan 

uppkomma till följd av en stroke beror på skadans belägenhet och omfattning (World Health 

Organisation [WHO], 2016).  

 

Om skadan i hjärnan är belägen i Brocas centrum uppstår motorisk (expressiv) afasi som 

leder till en nedsatt språkproduktion. I de fall skadan är belägen i Wernickes centrum i 

hjärnan påverkas istället språkförståelsen. Denna typ av afasi kallas för sensorisk (impressiv) 

afasi (Motorisk och sensorisk afasi, u.å.). Den nedsatta uttrycksförmågan kan påverka 

samtliga språkformer såsom förmågan att uttrycka sig verbalt, läs- och hörförståelsen samt 

skrivförmågan (Cherney & Halper, 1998). Trots att personer med afasi får nedsatt förmåga 

att uttrycka sina tankar påverkas i regel inte intellektet (Hjärnfonden, 2016). 

 

I tidigare studier har patienter med afasi beskrivit att det dröjde länge innan de kunde säga 

några ord igen efter att de fått diagnosen afasi. Orden kom ofta inte ut som avsett och de 

hade svårigheter med att hitta de rätta orden. Trots att de endast hade förmågan att använda 

ett fåtal ord hade dessa patienter ändå en stark önskan om att kunna kommunicera i samma 
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utsträckning som de hade gjort innan de fått diagnosen afasi (Sjöqvist Nätterlund, 2010). 

Dock medförde afasin att patienterna upplevde att de förde färre konversationer efter att de 

drabbats. De flesta av patienterna ansåg att det var relativt enkelt att tala om oväsentligheter, 

men att det var svårare eller till och med omöjligt att delta i djupare diskussioner. Detta 

kunde leda till att de i vissa fall undvek konversationer eller situationer där de förväntades 

kommunicera (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012). 

Kommunikation inom hälso- och sjukvården 

Kommunikation definieras som överföring av information mellan människor 

(Kommunikation, u.å.). Verbal kommunikation förmedlas genom tal, skrift och andra 

sekundärt språkbärande former till skillnad från icke-verbal kommunikation som förmedlas 

genom kommunikativa signaler, såsom kroppsspråk (Icke-verbal kommunikation, u.å.). 

Kommunikation används för att ge och ta emot information, möjliggöra deltagande i beslut, 

förmedla behov av hjälp, möjliggöra samarbete mellan människor och kunna tillgodose 

personliga behov samt skapa relationer (Dimbleby & Burton, 1992, s. 9–12). All kontakt 

mellan två individer som har ömsesidig påverkan på varandra och kommunicerar verbalt 

och/eller icke-verbalt är definitionen av interaktion (Travelbee, 1971, s. 120).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal beskrivs bland annat som personal med legitimation för ett 

yrke inom hälso- och sjukvården, vilken är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar 

vilka medverkar i patientens hälso- och sjukvård eller personer som vikarierar för 

legitimerad personal (Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 2010:659, kap. 1, 4 §). I denna 

litteraturöversikt definierades hälso- och sjukvårdspersonal som undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare som träffar patienterna under deras vårdtid vid sjukhus eller 

rehabiliteringsenhet.  

 

Studier påvisade att hälso- och sjukvårdspersonal kan finna det problematiskt att 

kommunicera med patienter med kommunikationssvårigheter. Orsaker till detta angavs som 

personalens dåliga självförtroende i att kommunicera med dessa patienter (Jensen et al., 

2015; Murphy, 2006) samt osäkerhet på om patienterna förstått den givna informationen. 

Personalen ansåg att det var tidskrävande att tala med dessa patienter (Jensen et al., 2015) 

och att tidsbrist var en försvårande faktor. Hälso- och sjukvårdspersonalen beskrev även att 
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de inte hade fått någon utbildning om kommunikationsstrategier. De ansåg att ökad 

kunskap om kommunikation med patienter som har kommunikationssvårigheter skulle 

kunna vara till hjälp (Murphy, 2006). 

Delaktighet 

Patient definieras som en person som har kontakt med hälso- och sjukvården för att få råd, 

behandling eller omvårdnad till följd av en sjukdom eller ett likvärdigt tillstånd (Patient, 

u.å.). En patient definieras även som en unik oersättlig individ (Travelbee, 1971, s. 26). 

Befintlig lagstiftning syftar till att främja patientens integritet, autonomi och delaktighet. För 

att uppnå syftet med lagstiftningen ska bland annat patienten få anpassad information, 

utifrån sina förutsättningar, och personen som ger informationen till patienten ska i så stor 

utsträckning som möjligt förvissa sig om att mottagaren har förstått den givna 

informationen. I de fall då patienten själv inte kan ta emot information ska, om möjligt, 

information ges till en närstående, förutsatt att patienten inte omfattas av sekretess. Hälso- 

och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke. Innan inhämtning av samtycke ska 

information angående vården ges till patienten samt att hälso- och sjukvård i så stor 

utsträckning som möjligt ska genomföras i samråd med denne (Patientlagen, SFS 2014:821). 

Tidigare studie påvisade att hälso- och sjukvårdspersonal ofta hade en positiv inställning till 

att hjälpa patienter med afasi att ta välgrundade beslut eller vid behov agera som patientens 

förespråkare (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015). 

Teoretisk anknytning 

Omvårdnad definieras som en interpersonell process, vilket innebär att samspelet mellan 

sjuksköterska och en individ, familj eller samhället är av stor vikt. Samspelet är 

betydelsefullt för att kunna uppnå syftet med omvårdnaden. Syftet med detta kan beskrivas 

som att förebygga eller bearbeta upplevelser av sjukdom och lidande samt, om nödvändigt, 

finna mening med upplevelser av sjukdom och lidande. För att kunna uppnå syftet med 

omvårdnad är en god mellanmänsklig relation grundläggande, vilket bland annat bygger på 

god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten och dennes närstående. Vid varje 

kommunikationstillfälle ges hälso- och sjukvårdspersonalen möjlighet att lära känna den 

sjuke individen samt försäkra sig om att patientens omvårdnadsbehov uppmärksammas och 

att patienten behandlas. Hälso- och sjukvårdspersonal måste försäkra sig om att de har 
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förstått vad patienten försöker förmedla i syfte att kunna planera vidare 

omvårdnadsåtgärder (Travelbee, 1971, s. 7, 16, 93). 

 

Ett kännetecken för den mellanmänskliga relationen är att både sjuksköterskan och patienten 

uppfattar och relaterar till varandra som unika människor, istället för sjuksköterska och 

patient. Allting som sjuksköterskan säger och gör för eller med patienten bidrar till att uppnå 

syftet med omvårdnaden. Den mellanmänskliga relationen är först och främst en upplevelse 

eller en serie av upplevelser mellan sjuksköterska och patient (Travelbee, 1971, s. 119, 123). 

En upplevelse är något som någon varit med om och upplevt (Upplevelse, u.å.), i detta fall, 

patienten. Travelbee (1971, s. 123, 125) menar att det största kännetecknet för dessa 

upplevelser är att omvårdnadsbehoven hos patienterna och dess närstående är 

tillgodosedda. Omvårdnadsbehov är alla patientens, eller närståendes, behov, vilka kan bli 

tillgodosedda av sjuksköterskan och ligger inom ramen för legal definition av hälso- och 

sjukvård. 

Problemformulering 

Afasi påverkar patientens förmåga att kommunicera negativt, vilket kan leda till försämrad 

möjlighet till att vara delaktig i den egna vården. Detta ställer höga krav på hälso- och 

sjukvårdspersonalen för att kunna bemöta dessa patienter och tillgodose deras behov samt 

uppnå god vård. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § beskriver att målet med 

hälso- och sjukvården är att ge god vård på lika villkor åt hela befolkningen, vilket bland 

annat innebär att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens autonomi och 

integritet. Dessutom ska en god kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal 

främjas. Genom att beskriva upplevelser av att kommunicera med hälso- och 

sjukvårdspersonal ur ett patientperspektiv kan patienterna med afasi bemötas med ökad 

förståelse av personalen i samband med kommunikation. 

Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av att kommunicera med hälso- 

och sjukvårdspersonal hos patienter med strokerelaterad afasi. 
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Metod 

Design 

Designen var en litteraturöversikt, vilket enligt Friberg (2012, s. 133) kännetecknas av att 

skapa en översikt över ett omvårdnadsrelaterat område eller ett problemområde inom hälso- 

och sjukvårdspersonalens kompetens. Översikten görs genom att beskriva redan befintlig 

forskning i syfte att skapa en överblick över det valda området. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i litteraturöversiktens resultat skulle artiklarna: 

 Beskriva upplevelser hos patienter med strokerelaterad afasi gällande att 

kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal. 

 Vara originalartiklar med kvalitativ, kvantitativ eller mixad metod. 

 Vara skrivna på engelska eller svenska. 

 Vara skrivna år 2006 eller senare.  

 Finnas tillgängliga i fulltext.  

 Vara publicerade i en tidskrift som var godkänd i databasen UlrichWeb. 

 Vara av kvalitetsgrad I eller II, enligt relevant bedömningsmall. 

 

Artiklar exkluderades om:  

 Deltagarna i studierna hade drabbats av afasi som följd av något annat än stroke. 

 Studien handlade om deltagarnas upplevelse av att kommunicera med andra än 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

 De hade som syfte att undersöka erfarenheter av att kommunicera med patienter 

med afasi ur hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. 

 De hade som syfte att förbättra kommunikationsförmågan hos patienter med afasi 

genom intervention. 
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Litteratursökning 

Data till resultatet inhämtades från vetenskapliga artiklar eftersökta i databaserna PubMed, 

CINAHL och PsycINFO. Sökorden valdes strategiskt utifrån litteraturöversiktens syfte i 

form av MeSH-termer i PubMed, CINAHL Headings i CINAHL och Thesaurus i PsycINFO. 

Sökningarna genomfördes med sökord i olika kombinationer och med förutbestämda 

avgränsningar för att överensstämma med inklusionskriterierna. Se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt över sökningar som genererat artiklar till resultatet. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

Författare 

Årtal 

CINAHL 

20161216 

 

(MH "Patient Attitudes") 

AND (MH "Aphasia") 

 

2006–2016 

English 

 

41 27* 

8** 

3*** 

2**** 

Nyström, M. (2009). 

 

Tomkins, B., 

Siyambalapitiya, S., & 

Worrall, L. (2013). 

CINAHL 

20161216 

 

(MH "Patient 

Satisfaction") AND (MH 

"Aphasia") 

 

2006–2016 

English 

 

19 12* 

9** 

3*** 

1**** 

1# 

Hemsley, B., Werninck, 

M., & Worrall, L. 

(2013).. 

 

CINAHL 

20161216 

 

(MH "Professional-

Patient Relations") AND 

(MH "Aphasia") 

 

2006–2016 

English 

 

43 16* 

10** 

2*** 

1**** 

1# 

Parr, S. (2007). 

 

PubMed 

20161218 

 

("Nonverbal 

Communication"[Mesh]

) AND "Aphasia"[Mesh] 

 

2006–2016 

English 

Swedish 

 

59 18* 

7** 

1*** 

1**** 

Morris, M. A., Clayman, 

M. L., Peters, K. J., 

Leppin, A. L., & 

LeBlanc, A. (2015). 

PsycINFO 

20170111 

 

SU.EXACT("Aphasia") 

AND SU.EXACT("Client 

Attitudes") 

 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

9 7* 

5** 

4*** 

1**** 

2# 

Worrall, L., Sheratt, S., 

Rogers, P., Howe, T., 

Hersh, D., Ferguson, A., 

& Davidson, B. (2011). 

 

PubMed 

20170119 

 

("Patient 

Satisfaction"[Mesh]) 

AND "Aphasia"[Mesh]  

 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

13 6* 

4** 

4*** 

2**** 

1# 

 

Burns, M., Baylor, C. 

Dudgeon, B. J., Starks, 

H., & Yorkston, K. 

(2015). 

 

Rose, T. A., Worrall, L. 

E., Hickson, M., & 

Hoffmann, T. C. (2011). 

*Vald efter läst titel **Vald efter läst abstrakt ***Vald efter läst hela artikel **** Vald efter relevans- och 

kvalitetsbedömning #Inkluderad artikel som återfinns vid tidigare sökning 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet och relevansbedömningen av artiklarna skedde stegvis. Först lästes artikelns titel 

och om denna överensstämde med denna litteraturöversikts syfte lästes artikelns abstrakt. 

Om även abstraktet stämde överens med litteraturöversiktens syfte lästes hela artikeln. De 

artiklar som fortfarande var aktuella efter relevansbedömningen kvalitetsgranskades. Dessa 

artiklar var endast av kvalitativ metod. 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes efter bedömningsmallen för kvalitativ metod av Carlsson 

och Eiman (2003). Denna bedömningsmall modifierades genom att byta ut “patienter med 

lungcancer” till “patienter med strokerelaterad afasi”. Se Bilaga 1. Genom bedömningsmallen 

poängsattes kvaliteten på artiklarnas olika delar från noll till tre poäng. Poängen adderades 

och summan av samtliga poäng dividerades med bedömningsmallens maxpoäng för att få 

en procentsats. En hög procentsats motsvarade en högre kvalitet på artikeln och låg 

procentsats motsvarade en lägre kvalitet. Utifrån procentsatsen tilldelades artikeln en 

kvalitetsgrad mellan I och III. En procentsats på ≥ 80 % motsvarade grad I, ≥ 70 % 

motsvarade grad II och ≥ 60 % motsvarade grad III. Totalt uppnådde åtta artiklar 

kvalitetsgrad I eller II och inkluderades därmed i litteraturöversiktens resultat.  

Analys 

Friberg (2012, s. 140–141) beskrev att i analysen i en litteraturöversikt ska studierna först 

läsas igenom ett flertal gånger för att få en helhetssyn. För att underlätta analysarbetet kan 

sedan en översiktstabell göras över de inkluderade artiklarna som ska ingå i 

litteraturöversiktens resultat. Därefter identifieras skillnader och likheter mellan de olika 

artiklarnas resultat och materialet sorteras utifrån gemensamma aspekter, som sedan samlas 

under en passande rubrik. Vidare beskrev Friberg analysen som en process där en helhet 

delas upp för att sedan bilda en ny helhet.  

 

I enighet med Friberg inleddes analysen med att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger. I 

samband med genomläsningen gjordes små notiser i artiklarna om textens innehåll. Därefter 

skapades en översikt över de inkluderade artiklarna. Se Bilaga 2. Relevant resultat, utifrån 

litteraturöversiktens syfte, färgmarkerades i samtliga inkluderade artiklar. Detta gjordes 

först var för sig och sedan diskuterades data tillsammans. En preliminär sammanställning, 
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där det tydligt framgick vilken referens som tillhörde respektive stycke, genomfördes utifrån 

relevant resultat. Denna skrevs sedan ut som papperskopia och varje stycke klipptes ut. 

Därefter markerades meningsbärande enheter med överstrykningspennor för att sedan 

sortera styckena utifrån likheter och skillnader. Slutligen utformades passande rubriker som 

speglade resultatets innehåll. 

Etiska övervägande 

Polit och Beck (2016[2017], s. 56) menade att den mesta omvårdnadsforskningen involverar 

människor och därmed måste förfarandet utvecklas för att säkerställa att studien följer etiska 

principer. Vanligtvis krävs en formell översikt genomförd av en etisk kommitté. Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) har som syfte att skydda den 

enskilde individen och dennes människovärde vid forskning. 

 

För att artiklarna skulle inkluderas i litteraturöversiktens resultat behövde dessa vara 

godkända av en etisk nämnd eller påvisa ett etiskt resonemang. Vid dataanalysen var 

ambitionen att åsidosätta förförståelsen i syfte att få en objektiv blick avseende ämnet utan 

egna tolkningar. Noggranna översättningar av originaltexten genomfördes för att få ett 

textnära resultat samt för att iaktta ett respektfullt förhållningssätt gentemot originalkällan. 

Däremot valdes citat att behållas på engelska för att inte förlora kontentan i dem. 

Resultat 

Litteraturöversiktens resultat baseras på åtta kvalitativa artiklar, där patienter med 

strokerelaterad afasi beskriver upplevelser av att kommunicera med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Resultatet presenteras med fem rubriker, förlorad autonomi; att bli 

bemött som en kompetent individ; betydelse av trygghet; betydelse av ömsesidig 

kommunikation; hälso- och sjukvårdspersonalens attityd gentemot patienter med afasi. 

Förlorad autonomi 

Under denna rubrik beskriver patienter en upplevelse av att inte ha kontroll över sin egen 

situation och följder av detta (Burns, Baylor, Dudgeon, Starks & Yorkston, 2015; Hemsley, 

Werninck & Worrall, 2013; Nyström, 2009; Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall, 2013; 

Worrall et al., 2011). 
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Patienter med afasi beskrev en lättnad och minskad oro i samband med att de fick diagnosen 

afasi, eftersom den var en förklaring till varför de hade svårt att kommunicera (Tomkins et 

al., 2013). Dock berättade patienterna att det kunde ta från veckor till månader innan hälso- 

och sjukvårdspersonalen beskrev vad deras kommunikationssvårighet innebar samt 

förklarade begreppet afasi. Patienterna uttryckte en önskan om att de och deras närstående 

skulle få information om afasi, eftersom de ansåg att denna information skulle underlätta för 

dem att få tillgång till olika tjänster samt ge möjligheten till att informera deras vänner om 

vad afasi innebär. Denna information skulle även underlätta för patienterna att vara 

delaktiga i sin egen vård (Worrall et al., 2011). “You used to be able to make decisions and 

then all of sudden you have nothing you don’t have any information um … to make 

decisions either” (Tomkins et al., 2013, s. 979).   

 

När patienter med afasi var inlagda på sjukhus upplevde de bristande egenmakt (Tomkins et 

al., 2013). När de upplevde att de blev bemötta som om de inte hade kontroll över sin egen 

situation av hälso- och sjukvårdspersonalen, skapades en rädsla hos dem (Nyström, 2009). 

Under mötena med personalen önskade patienterna att personalen skulle visa respekt i form 

av att hålla ögonkontakt med dem samt bekräfta att de fortfarande var kapabla till att tänka 

och att fatta beslut gällande den egna vården (Burns et al., 2015). “Upstairs, very smart. 

Downstairs, crap [pointing to his head and then his mouth]; It was really important that 

other people know that I wasn’t stupid and that I was the same person that I was before” 

(Tomkins et al., 2013, s. 315).  

 

Vissa av de drabbade upplevde att förlorad autonomi på grund av sin afasi och uttryckte 

frustration över att inte få möjlighet att delta i beslut angående sin vård (Worrall et al., 2011). 

Många av patienterna poängterade vikten av att inte känna sig uteslutna från sin egen 

omvårdnadssituation. För att minska risken för detta upplevde patienterna att det viktigt att 

de fick stöd i samband med att de försökte hitta rätt ord eller att de fick hjälp med att 

framföra sina åsikter (Nyström, 2009). Vissa patienter beskrev att de tog större ansvar för 

kommunikationen under möten med hälso- och sjukvårdspersonal i samband med att de 

förbättrades i sin afasi och att deras närstående då antog en mer sekundär roll (Burns et al., 

2015) medan andra uppgav att det huvudsakligen var deras närstående som 
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kommunicerade med personalen (Burns et al., 2015; Hemsley et al., 2013). Trots sina 

kommunikationssvårigheter uttryckte de en vilja att delta i diskussioner och beslutstaganden 

gällande omvårdnaden. Patienterna ville först försöka att på egen hand förmedla sitt 

budskap innan de fick hjälp av sina närstående (Burns et al., 2015). Patienter som blev 

inkluderade i beslutsfattanden och målsättningar angående sin egen vård, var generellt mer 

nöjda med vården som de fick (Tomkins et al., 2013). 

Att bli bemött som en kompetent individ 

Under denna rubrik beskriver patienter att de ville ha en god relation till hälso- och 

sjukvårdspersonalen och vikten av att personalen behandlade dem som individer (Burns et 

al., 2015; Hemsley et al., 2013; Morris, Clayman, Peters, Leppin & LeBlanc, 2015; Nyström, 

2009; Parr, 2007; Tomkins et al., 2013; Worrall et al., 2011). 

 

Patienterna ansåg att hälso- och sjukvårdspersonalen fortsatte att tala med dem trots att de 

inte alltid kunde svara var av stor vikt (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) 
 

Patientens motivation kunde öka i samband med att personalen uppmuntrade insatser för 

att öva språk. Detta kunde även skapa ett förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalens 

förmåga att förstå patientens omvårdnadsbehov. En inbjudan till att öva språk indikerade att 

personalen visste att patienten fortfarande hade förmågan att förstå (Nyström, 2009). 

Patienterna angav att de var kompetenta personer och ville bli visade respekt trots sina 

kommunikationssvårigheter (Worrall et al., 2011). De upplevde det som en lättnad när 

personalen bekräftade att de förstod vad de tänkte (Nyström, 2009).  

 

Patienterna med afasi upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen hade förmågan att 

kommunicera på ett sätt som både stöttade och inkluderade dem då personalen uppvisade 

ett bemötande som var uppmärksammande och respektfullt (Parr, 2007). Upplevelsen av 

respekt och värdighet grundades i att patienterna kände sig sedda och accepterade som 

intelligenta och viktiga personer (Tomkins et al., 2013). Patienterna uppskattade när 

personalen riktade kommentarer och frågor direkt till dem och endast vände sig till 

närstående vid behov (Burns et al., 2015; Morris et al., 2015; Tomkins et al., 2013). I samband 
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med detta upplevde patienterna en känsla av stöd och kontroll (Tomkins et al., 2013). 

Patienterna beskrev att känslan av att vara instängd i sina egna kroppar blev enklare att 

hantera när de blev bemötta med rättframhet. Den upplevda rättframheten innebar en 

inbjudan till att inleda en gemenskap där de kände att hälso- och sjukvårdspersonalen kunde 

– och verkligen ville – bemöta dem som individer. En ärlig inbjudan till att kommunicera 

innebar att personalen på ett direkt, enkelt och välvilligt sätt försökte förstå patienterna 

(Nyström, 2009). 

 

Många av patienterna med afasi uttryckte viljan av att ha en god relation till, och interaktion 

med, hälso- och sjukvårdspersonalen (Tomkins et al., 2013; Worrall et al., 2011). Den goda 

relationen kunde bidra till underlättat informationsutbyte mellan patient och personal 

(Hemsley et al., 2013). De uppskattade när personalen uppmärksammade och erkände dem 

som personer, tillhandahöll individualiserad vård samt uppvisade mottaglighet för deras 

feedback (Tomkins et al., 2013). Emellertid beskrevs ett flertal situationer där patienterna 

med afasi upplevde att de inte hade behandlats som värdiga människor. De beskrev 

situationer där de blivit ignorerade eller förbigådda, då de blivit åsidosatta eller känt sig 

kommenderade (Parr, 2007). Patienterna upplevde att de blev uteslutna i de situationer då 

hälso- och sjukvårdspersonalen samtalade inbördes som om patienterna inte var närvarande 

(Nyström, 2009; Parr, 2007).  

Betydelse av trygghet 

Under denna rubrik beskriver patienter att uppleva trygghet är något som är viktigt för att 

kunna få möjligheten att förmedla sig (Burns et al., 2015; Hemsley et al., 2013; Nyström, 2009; 

Tomkins et al., 2013). 

 

De afasidrabbade patienterna upplevde en känsla av trygghet när hälso- och 

sjukvårdspersonalen uppvisade ett genuint intresse i omvårdnadsarbetet. Ett genuint 

intresse beskrevs av patienterna som att hälso- och sjukvårdspersonalen ville få en 

helhetsbild av deras kommunikationsförmåga så att personalen kunde anpassa sig efter 

denna. En känsla av rädsla uppstod hos patienterna när de upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen undvek att interagera med dem på grund av rädsla för att inte kunna 

hantera kommunikationssvårigheterna (Nyström, 2009). “She [the nurse’s aid] put the 
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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)  

 

Patienterna ansåg att det var positivt att deras närstående var närvarande vid 

kommunikationstillfällen med hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta medförde att 

närstående kunde komplettera ofullständig information, skapa möjligheter för patienten att 

kommunicera på egen hand samt uppmuntra personalen till att tala direkt till patienterna 

(Burns et al., 2015). Patienterna med afasi berättade att i samband med avdelningsrond och 

möten med personalen var deras närstående ibland inte närvarande, vilket försvårade 

patienternas möjligheter att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonalen (Hemsley et 

al., 2013). Patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården påverkades av oron, rädslan och 

stressen som uppkom i samband med deras kommunikationssvårigheter (Tomkins et al., 

2013). Upplevelsen av bristande trygghet och en känsla av stress beskrevs i samband med att 

deras närstående inte var närvarande vid möten med personalen. Detta på grund av att de 

hade svårt att förstå och minnas den information som givits (Hemsley et al., 2013) samt att 

de inte hade förmågan att kunna förmedla sina tankar och åsikter (Burns et al., 2015; 

Hemsley et al., 2013).  

Betydelse av ömsesidig kommunikation 

Under denna rubrik beskriver patienterna hur hälso- och sjukvårdspersonalen anpassar 

kommunikationen utifrån deras kommunikationssvårigheter i syfte att få den välfungerande 

(Burns et al., 2015; Hemsley et al., 2013; Morris et al., 2015; Nyström, 2009; Parr, 2007; Rose, 

Worrall, Hickson & Hoffmann, 2011; Tomkins et al., 2013).  

 

Vissa av patienterna med afasi uppgav att de hade positiva upplevelser av att kommunicera 

med hälso- och sjukvårdspersonal. De talade gott om personalens kommunikationssätt och 

att de gjorde sitt bästa för att kunna förse patienterna med vård (Burns et al., 2015; Morris et 

al., 2015). Patienterna uppskattade när personalen behöll ögonkontakten och använde sig av 

kroppsspråk då detta skapade en upplevelse av att personalen var närvarande och 

intresserad av vad patienterna hade att förmedla (Morris et al., 2015).  
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Patienterna med afasi upplevde att kommunikationen underlättades när hälso- och 

sjukvårdspersonalen talade långsamt (Morris et al., 2015; Nyström, 2009). Dock beskrev 

patienterna att samtalstakten ofta var hög, vilket försvårade deras förståelse (Burns et al., 

2015; Morris et al., 2015). Patienterna ansåg att den medicinska jargongen försvårade 

kommunikationen och att personalen använde ett onödigt komplicerat språk (Morris et al., 

2015; Tomkins et al., 2013) istället för att underlätta kommunikationen genom att förklara 

saker på ett enkelt och lättförståeligt sätt med ord som patienterna kunde förstå (Hemsley et 

al., 2013; Morris et al., 2015). En kommunikationsstrategi som en patient ansåg 

välfungerande vid förflyttning, var när personalen använde sig av ett- eller 

tvåordskommandon, exempelvis när personalen bad patienten att flytta rumpan bakåt i 

stolen och sa (Parr, 2007) “Come on. Back.” (Parr, 2007, s. 113).  

 

Patienterna upplevde att det var enklare att förstå hälso- och sjukvårdspersonalen när de 

använde sig av kompletterande gester och skrivna anteckningar (Nyström, 2009), men de 

noterade att personalen sällan använde sig av detta (Morris et al., 2015). De ansåg att 

interaktionen förbättrades då personalen tog hjälp av figurer vid medicinska förklaringar 

och när personalen frågade deras närstående om hur de på bästa sätt skulle kommunicera 

med dem (Hemsley et al., 2013). Kommunikationsstrategier som patienterna föreslog för 

hälso- och sjukvårdspersonalen var att de skulle använda sig av 

kommunikationshjälpmedel, såsom bilder som illustrerar grundläggande behov, samt att de 

skulle lära sig mer om vad afasi är och hur det kan påverka patientens 

kommunikationsförmåga (Hemsley et al., 2013). Patienterna ansåg att det blev enklare att 

kommunicera när eventuella störningar eliminerade, såsom störande ljud, samt att reducera 

antalet personer som deltog i konversationen (Nyström, 2009). De strategier som patienterna 

angav att de själva kunde använda sig av var att försäkra sig om att hälso- och 

sjukvårdspersonalen visste att de led av afasi och hur tillståndet påverkar deras förmåga att 

kommunicera (Hemsley et al., 2013). Dock svarade samtliga patienter nej på frågan om de 

vid något tillfälle hade diskuterat kommunikationsstrategier tillsammans med hälso- och 

sjukvårdspersonalen eller att personalen hade frågat dem om önskad strategi (Morris et al., 

2015).  
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Att ges tillräckligt med tid för att uttrycka sig underlättade för patienterna att kommunicera 

med hälso- och sjukvårdspersonalen (Hemsley et al., 2013; Morris et al., 2015; Nyström, 2009; 

Parr, 2009). “When I can’t find the right word, the other person can become confused. But 

give time to close my eyes and search for the right word in my head I can do it” (Nyström, 

2009, s. 2506). Patienternas förståelse påverkades av hur information levererades, särskilt 

betraktande mängden detaljer, tidpunkten och på vilket sätt informationen formulerades 

(Tomkins et al., 2013).  

“When I arrived at the hospital a nurse talked to me in warm and calm way. I felt small and 

helpless. I appreciated that she didn’t give me any information at that moment. She just 

talked to me in a motherly way” (Nyström, 2009, s. 2507).  
 

Patienterna upplevde att skriftlig information som var anpassad utifrån afasi var enklare att 

läsa och förstå, kunde läsas snabbt, såg tilltalande ut, var tydlig samt upplevdes vara 

utvecklade av någon som förstod afasi. Flera patienter uppgav att för mycket text och 

information försvårade läsningen. De ansåg att det var viktigt att information framfördes 

med ett enkelt språk som var rakt på sak. Det var även tydligt bland patienterna att det var 

av stor vikt att informationens innehåll skulle vara relevant, intressant, hjälpsam och bekant 

(Rose et al., 2011). 

Hälso- och sjukvårdspersonalens attityd gentemot patienter med afasi 

Under denna rubrik beskriver patienterna upplevelser av att personalen ibland är 

omedvetna om patientens kommunikationssvårigheter samt är ovilliga att anpassa sig efter 

dem (Burns et al., 2015; Hemsley et al., 2013; Morris et al., 2015; Nyström, 2009; Parr, 2007; 

Tomkins et al., 2013). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes av patienterna att ha liten förståelse för patienter 

som hade svårt att tala, skriva, läsa och förstå (Parr, 2007). Patienterna med afasi uttryckte en 

önskan om att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle försöka förstå situationen ur deras 

perspektiv samt att personalen skulle ta sig tid att lära sig hur den ska kommunicera med 

just dessa patienter. De beskrev tydliga utmaningar och frustration över att kommunicera 

med personalen. Detta grundade sig bland annat i att patienterna karaktäriserade viss hälso- 

och sjukvårdspersonal som arrogant och att personalen upplevdes porträttera sig själva som 

överlägsna gentemot patienterna och dess närstående. Viss personal upplevdes vara 
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omedveten om vilken inverkan patientens kommunikationssvårighet hade på deras förmåga 

att kommunicera eller att den var ovillig att anpassa sitt kommunikationssätt för att 

tillgodose patientens behov (Burns et al., 2015). 

She was trying, but she wasn’t… it wasn’t about whether I was getting it. It was about what 

she was telling me. “This is how I do it with all my patients. Right? And it works great. They 

all love me, they all come back. And, yeah, yeah, yeah...this patient has something I haven’t 

heard of, but I’m gonna do the same thing because I know that it works.” (Burns et al., 2015, 

s. 350) 
 

Patienterna uttryckte att personalen borde vara medveten om hur deras 

kommunikationssvårigheter eventuellt kan påverka förmågan att delta i möten med hälso- 

och sjukvårdspersonal samt att personalen borde vara förberedda och villiga att förändra sitt 

kommunikationssätt i syfte att försöka åstadkomma en mer lyckad kommunikation. 

Patienterna beskrev också personal som var medveten om deras kommunikationssvårigheter 

och hur detta påverkade deras förmåga att delta i konversationer, men trots detta inte 

förändrade sitt kommunikationssätt. Hälso- och sjukvårdspersonal som agerade på detta sätt 

upplevdes vara mindre angelägna om hur mycket patienterna förstod och var mer fokuserad 

på att hålla mötet så kort som möjligt (Burns et al., 2015). Vid återberättande av upplevelser 

då personal inte stöttade patienternas försök att kommunicera reagerade patienterna med en 

känsla av ilska (Nyström, 2009). 

 

Patientens tillfredställelse med hälso- och sjukvården påverkades av hälso- och 

sjukvårdspersonalens personlighet, beteende och inställningar gentemot patienten (Tomkins 

et al., 2013). Ett flertal patienter upplevde att personalen ignorerade dem och förlitade sig för 

mycket på att patienternas närstående skulle föra konversationen (Morris et al., 2015). I vissa 

fall upplevde patienter med afasi att de blev retade eller på annat sätt dåligt behandlade på 

grund av deras kommunikationssvårigheter (Parr, 2007). En misslyckad kommunikation 

under mötet mellan patient och personal kunde ha negativ effekt på relationen mellan 

patient, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal på grund av frustration. Patienterna 

beskrev den misslyckade kommunikationen som ett tillfälle för personalen att använda sig 

av olika kommunikationsstrategier, men att den ofta var oförberedda på att göra detta. Vissa 

av de drabbade upplevde att personalen borde ha en bättre idé av hur en effektiv 

kommunikation med patienter med kommunikationssvårigheter borde se ut (Burns et al., 

2015). 
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Patienterna med afasi uttryckte att tillkalla hälso- och sjukvårdspersonalens uppmärksamhet 

var en utmaning och ibland ogenomförbart. Patienterna beskrev ett flertal situationer där de 

inte kunde tillkalla personalens uppmärksamhet vilket ledde till att de inte fick den hjälp de 

behövde inom en rimlig tid, en lämplig reaktion från personalen eller en lösning på 

problemet som patienterna försökte förmedla (Hemsley et al., 2013).  

I said I wanted to go to the toilet, and I really wanted to go so I tried and tried and tried to 

tell her [the nurse] and she just sort of wouldn’t understand or didn’t understand. I just went 

back to sleep … the next morning well I got up, and I just lost it everywhere, it just went 

everywhere over the floor and I could, I was really angry with that woman [the nurse], really 

terribly angry with her because she just didn’t understand what I was talking about and 

that’s really what got to me.” (Hemsley et al., 2013, 715) 
 

Problematiska situationer kunde också uppstå i samband med att patienterna upplevde att 

de inte hade förmågan att förstå vad hälso- och sjukvårdspersonalen ville förmedla. 

Patienterna tyckte att det var svårare att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal på 

en hjärtavdelning i jämförelse med den som arbetade på en strokeavdelning. Anledningen 

till detta var att personalen på strokeavdelningen upplevdes ha större erfarenhet av att 

kommunicera med patienter som drabbats av afasi (Hemsley et al., 2013).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Inledningsvis valdes inklusionskriteriumet och avgränsningen att artiklarna inte skulle vara 

äldre än 10 år. Att använda tidsavgränsningar är fördelaktigt om äldre forskning inte är av 

intresse då samtliga vetenskapliga artiklar är en färskvara (Östlundh, 2012, s. 74). I samband 

med årsskiftet ändrades inklusionskriteriumet och avgränsningen till år 2006 för att inte 

behöva genomföra sökningarna från år 2016 ännu en gång. Då litteratursökningarna inte 

genererade i önskvärt antal artiklar genomfördes även sökningar utan åravgränsingar, men 

utan framgång.  

 

Ett annat inklusionskriterium var att artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext via 

Mittuniversitetets biblioteks hemsida. Om artiklarna var en beställningsvara exkluderades 

de direkt för att spara tid och möjliggöra arbetet att fortskrida. Att exkludera artiklar som var 

beställningsvara kan ha resulterat i att ett flertal relevanta artiklar inte inkluderats i 
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resultatet, vilket kan ses som en svaghet eftersom det skulle kunna ha resulterat i ett mer 

omfattande resultat.  

 

Ett flertal artiklar som påträffades vid litteratursökningen beskrev kommunikationen mellan 

patient och logoped. Denna yrkesgrupp tillhör enligt lagstiftning hälso- och 

sjukvårdspersonal (PSL, SFS 2010:659, kap. 1, 4 §), men har exkluderats i litteraturöversikten 

då de anses ha specifika kunskaper med bland annat patienter med afasi. Detta stärks av 

Nationalencyklopedin (Logoped, u.å.) som redogör för att logopeder har behörighet att 

diagnostisera och behandla olika slag av språkstörningar samt röst- och talrubbningar hos 

barn, ungdomar, vuxna och äldre. 

 

Då inte önskvärt antal artiklar påträffades via genomförda sökningarna bokades en tid med 

en av Mittuniversitetets bibliotekarier i Östersund. Mötet med bibliotekarien genererade inte 

till några ytterligare uppenbara sökord utan rådet var att studera inkluderade artiklars 

sökord samt leta i referenslistorna på redan kvalitetsgranskade och inkluderade artiklar. 

Fritextsökningar och ett flertal sökningar med söktermer utöver de som genererade artiklar 

till resultatet genomfördes. Se Bilaga 3. Inga av de vidtagna åtgärderna generade till 

ytterligare artiklar. Trots att endast ett fåtal artiklar inkluderats i litteraturöversiktens 

resultat påträffades ett flertal dubbletter, vilket kan betraktas som en styrka då det kan tolkas 

som att “fältet är avsökt”. 

 
Bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) valdes vid kvalitetsgranskningen för att 

den var relevant utifrån artiklarnas metod samt ansågs ha hög validitet. För att artiklarna 

skulle inkluderas i litteraturöversiktens resultat var de tvungna att uppnå kvalitetsgraderna I 

eller II. Allt detta kan anses stärka litteraturöversiktens trovärdighet. Polit och Beck 

(2016[2017], s. 559) menar att trovärdighet innefattar två hänseenden, att studien har ett 

förfarande som ökar trovärdigheten av resultatet och att vidta åtgärder för att påvisa 

trovärdighet i forskningsrapporten. 

 

En av de inkluderade artiklarna refereras till endast vid ett tillfälle, vilket kan anses som en 

svaghet. Trots detta valdes artikeln att inkluderas då skriftlig information betraktas som en 

stor del av informationsutbytet inom hälso- och sjukvården och därmed viktigt att nämna. 
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När olikheter och svårigheter påträffades under analysarbetet diskuterades data av båda 

författarna tills överenskommelse uppstod. Svårigheter kunde uppstå vid sortering av 

relevant data då data kunde passa in under flera områden eller att liknande data kunde ha 

sorterats under ett annat område samt att data gick in i varandra. Detta kan betraktas som en 

styrka då detta var en åtgärd för att minska risken för misstolkningar av data, vilket kan 

bidra till ökad trovärdighet. Polit och Beck (2016[2017], s. 559) beskriver att tolkning av data 

ska vara förenligt med sanningen för att anses som trovärdig.  

 

I litteraturöversikten har endast kvalitativa artiklar inkluderats. Under litteratursökningen 

påträffades ytterst få artiklar med kvantitativ metod och dessa valdes bort under 

urvalsprocessen då de inte ansågs vara relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte. Att 

kunna komplettera med kvantitativa artiklar i resultatet hade varit önskvärt för att stärka de 

kvalitativa delarna. Polit och Beck (2016[2017], s. 14–15) redogör för att studier med 

kvalitativ metod illustrerar upplevelser av ett fenomen medan kvantitativa studier påvisar 

vilka olika sätt fenomenet kan yttra sig. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av att kommunicera med hälso- 

och sjukvårdspersonal hos patienter med strokerelaterad afasi. Resultatet påvisade att 

patienterna upplevde att de inte hade kontroll över sin egen situation och ansåg att de inte 

blev bemötta som värdiga individer i samband med att de kommunicerade med personalen. 

Patienterna upplevde även ett behov av trygghet, stöd och anpassad kommunikation. Vidare 

beskrev resultatet patienternas upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens attityder 

gentemot patienter med afasi. Då sjuksköterska är litteraturöversiktsförfattarnas framtida 

yrke, kommer resultatdiskussionen i så stor utsträckning som möjligt diskuteras utifrån 

sjuksköterskans profession. 

 

I resultatet framgick att patienter med afasi upplevde bristande egenmakt och känsla av 

exkludering på grund av minskad möjlighet att delta i sin egen vård till följd av bristande 

information från hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta bekräftas av Larsson, Sahlsten, 

Segesten och Plos (2011) som också beskriver att känslan av att inte ha kontroll över sin egen 
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situation kan orsakas av otillräcklig kunskap om sitt hälsotillstånd och sin situation. Bristen 

på kontroll resulterar därmed i att patienten inte kan förstå, samarbeta eller ta beslut. Utifrån 

detta är det rimligt att anta att sjuksköterskor har en viktig arbetsuppgift att informerar 

patienterna i syfte att lindra patienternas upplevelse av bristande egenmakt och minska 

känslan av exkludering samt främja deras delaktighet i vården. Utifrån Travelbees definition 

av omvårdnadsbehov (Travelbee, 1971, s. 125) kan information tolkas som ett av de behov 

som behöver tillgodoses av sjuksköterskor för att kunna uppnå god omvårdnad. Larsson, 

Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) stärker detta då de menar att lämplig 

information är centralt för att ge patienterna möjligheten att vara delaktiga i sin egen 

omvårdnad. Enligt lagstiftning ska patienters integritet, autonomi och delaktighet främjas, 

bland annat genom information, vilken ska vara anpassad efter patienternas förutsättningar 

(Patientlagen, SFS 2014:821). Detta kan även anses vara centralt för att kunna uppnå god 

vård på lika villkor (HSL, SFS 1982:763, 2§). 

 

Enligt resultatet var det viktigt för patienterna att de fick ett bra bemötande från hälso- och 

sjukvårdspersonalen, men att de dock upplevde att de i inte alltid blev bemötta på ett 

värdigt sätt. Ett bra bemötande beskrevs bland annat av att personalen påvisade ett genuint 

intresse för patienterna och att den kommunicerade på ett stödjande och inkluderande sätt 

samt inte exkluderade patienterna från samtalen. I enlighet med resultatet beskriver Sundin 

och Jansson (2003) att personalen tar sig tid och försöker förstå vad patienten försöker 

förmedla är viktigt. Detta för att patienterna ska känna sig respekterade. Thompson och 

Mckeever (2014) beskriver att patienternas autonomi försvagas när sjuksköterskorna 

använder sig av ett nedvärderande kommunikationssätt. Att exkludera patienterna från 

samtalen är oetiskt och strider mot hälso- och sjukvårdspersonalens uppförandekoder. När 

personalen talar över huvudet på patienterna signalerar detta att deras autonomi inte är 

värdefull. Detta påvisar vikten av att kommunicera med patienterna på ett inkluderande sätt 

genom att ge patienten tillräckligt med tid till att uttrycka sig i syfte att skapa en känsla av 

respekt hos patienterna. Detta kan i sin tur förbättra omvårdnaden relaterat till att patienten 

får möjligheten att förmedla sina omvårdnadsbehov. Att sjuksköterskorna visar patienterna 

respekt genom att inkludera dem i samtal kan utifrån Travelbees (1971, s. 16, 26, 93) 

förklaringar, om att betrakta patienterna som unika individer samt om välfungerande 
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samspel, kommunikation och relation, betraktas som viktig. Även HSL (SFS 1982:763, 2 §) 

syftar till god vård på lika villkor, vilket bland annat innebär att respektera patientens 

autonomi. Att sjuksköterskan respekterar patientens autonomi och bemöter patienter på ett 

värdigt sätt anses vara centralt för att patienterna inte ska få en känsla av att de är mindre 

värda än personalen. Att visa jämlikhet kan utifrån Travelbee (1971, s. 119) tolkas som att se 

varandra som unika människor istället för personal och patient. Detta bekräftas av Sundin 

och Jansson (2003) som beskriver vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen respekterar 

patienterna genom att bemöta dem som jämlikar.  

 

I resultatet framgick att patienter med afasi kände sig otrygga i samband med att deras 

närstående inte var närvarande under möten med hälso- och sjukvårdspersonal, eftersom 

detta försvårade patienternas möjligheter att både förstå och göra sig förstådda. Detta stärks 

av O’Halloran, Worrall och Hickson (2011) då de redogör för att interaktioner mellan 

patienter med kommunikationssvårigheter och hälso- och sjukvårdspersonal underlättas i 

samband med att patienternas närstående är närvarande eftersom de kan komplettera 

information och bekräfta vad patienten försöker att förmedla. Thompson och Mckeever 

(2014) påvisar att närstående underlättar för sjuksköterskorna att konstatera patienternas 

omvårdnadsbehov. När närstående finns tillgängliga för att tolka patientens 

omvårdnadsbehov blir dessa mer lättförståeliga. Att kommunicera med afasidrabbade 

patienter effektiviseras när personalen är beredd att fråga närstående om vilka icke-verbala 

kommunikationsstrategier som patienterna föredrar. Detta tyder på att det är viktigt att 

inkludera närstående i möten med sjuksköterskan för att patienternas omvårdnadsbehov ska 

bli tillgodosedda. Lagstiftningen beskriver att information ska ges till närstående om 

patienten själv inte kan ta emot den (Patientlagen, SFS 2014:821). Att inkludera patientens 

närstående kan betraktas förbättra förutsättningarna för informationsutbytet då detta kan 

skapa trygghet hos både patienten och sjuksköterskan. Därför bör det skapas rutiner om att 

närstående bör närvara vid möten mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

I resultatet påvisade patienternas upplevelse av att hälso- och sjukvårdspersonalen undvek 

att kommunicera med dem på grund av rädsla för kommunikationssvårigheterna skapade 

en rädsla hos patienterna. De beskrev att en god relation till personalen kunde motverka 
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detta och istället skapa en känsla av trygghet. Även om hälso- och sjukvårdspersonalen 

upplever rädsla eller osäkerhet kan det betraktas vara av stor betydelse att personalen vågar 

tala med patienterna, trots kommunikationssvårigheter, i syfte att visa att personalen ville 

förstå vad patienten försöker förmedla och att denne är betydelsefull. Thompson och 

Mckeever (2014) styrker detta resonemang då de beskriver att hälso- och 

sjukvårdspersonalens försök att kommunicera med patienter med afasi i värsta fall endast 

medför en risk för att personalen kan missuppfatta patienterna. Genom att försöka 

kommunicera med patienterna påvisar personalen modet och viljan att förstå. Detta 

förbättrar intrycket av personalens kompetens samt indikerar för patienterna att de är värda 

ansträngningen. Travelbee (1971, s. 93) förklarade att en god relation är grunden för att 

uppnå syftet med omvårdnaden, vilket grundar sig i god kommunikation mellan patienten 

och sjuksköterskan. Thompson och Mckeever (2014) menar att patienter med afasi har svårt 

att etablera relationer eftersom samtal är en viktig del i interaktionen. Dessa svårigheter kan 

leda till att patienterna upplever känslor av att bli avvisad. Sjuksköterskorna måste skapa en 

miljö där patienternas relationsbyggande och sociala integration kan uppnås. Detta påvisar 

hur viktigt sjuksköterskornas skapande av en passande miljö är i syfte att underlätta 

kommunikationen med patienterna för att kunna främja en god relation och därmed skapa 

en känsla av trygghet.  

 

I resultatet beskrev patienterna ett flertal tillfällen där kommunikationen med hälso- och 

sjukvårdspersonalen var bristfällig samt flera exempel på strategier som kunde underlätta 

kommunikationen och därmed öka patienternas förståelse. Kommunikationen kan antas 

vara bristfällig på grund av bristande kunskaper om att kommunicera med personer med 

kommunikationssvårigheter. Det föreligger således ett behov av utbildning om afasi och 

relaterade kommunikationsstrategier för att skapa säkerhet och minskad arbetsbörda hos 

personalen samt att inge trygghet hos, och lindra lidande för, patienterna. Ett flertal studier 

påvisar ökad användning av kommunikationsstrategier bland sjuksköterskor efter 

genomförd utbildning om sådana strategier. Under utbildningen lär de sig att anpassa sitt 

kommunikationssätt beroende på individ och situation. Sjuksköterskorna anser sig vara 

säkrare i sin förmåga att kommunicera med patienter med afasi efter utbildningen. Vidare 

innebär detta att sjuksköterskorna inte upplever frustration i samma utsträckning som 
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tidigare. Detta medför att personalen anser att det är enklare att förstå patienterna, vilket i 

sin tur minskar arbetsbördan (Jensen et al., 2015; McGilton et al., 2011).  

 

Enligt resultatet var tillräckliga tidsresurser samt att eliminera störande faktorer i 

omgivningen viktiga faktorer vid kommunikation. Thompson och Mckeever (2014) menar 

att den individuella och organisatoriska attityden hämmar användningen av 

kommunikationsstrategier på grund av att detta upplevs vara både tidskrävande och sträcka 

sig bortom sjuksköterskans ansvarsområde. Sundin, Jansson och Norberg (2002) beskriver 

att både sjuksköterskorna och patienterna behöver tid och en lugn omgivning. Sundin et al. 

redogör för att även sjuksköterskorna anser att stress hämmar förståelsen. Sundin och 

Jansson (2003) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonalen ska ge patienterna tid genom att 

tyst invänta patienternas försök att kommunicera utan att upprepa anmodan. Dessa perioder 

av tystnad ger patienten tid att utan avbrott koncentrera sig på sin egen kommunikation. Att 

patienten ges möjlighet att uttrycka sig själv kan betraktas vara nödvändigt i syfte att främja 

dennes autonomi och integritet samt för att främja en god kontakt med sjuksköterskan och 

övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Detta är även målet för HSL (SFS 1982:763, 2 §).  

 

I resultatet framgick att patienterna med afasi upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 

hade liten förståelse för dem och att patienterna uttryckte en önskan om att personalen 

skulle ta sig tid att lära sig hur den ska kommunicera med patienter med afasi. Även den 

bristande förståelsen hos personalen kan anses bero på bristande kunskap om 

kommunikationssvårigheter. I syfte att öka kunskapen skulle personalen behöva utbildning 

kring detta. Utbildning kan också betraktas leda till en bättre relation och förbättrad 

omvårdnad relaterat till förbättrad kommunikation mellan sjuksköterska och patienter. Att 

öka sjuksköterskornas kommunikationsförmåga genom att spendera tid och resurser kan 

leda till ökad effektivitet i omvårdnaden (Thompson & Mckeever, 2014). Genom att genomgå 

utbildning om kommunikationsstrategier inser sjuksköterskorna vikten av tålamod i 

samband med patienternas kommunikationsförsök istället för att ta över samtalen, eller ge 

upp (Jensen et al., 2015; McGilton et al., 2011). Patienterna blir mindre oroliga och agiterade 

när sjuksköterskorna får utbildning i kommunikationsstrategier eftersom patienterna anser 

att sjuksköterskorna enklare kan relatera till vad patienterna säger. Sjuksköterskorna 
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uppvisar även större tillit till patienternas kommunikationsförmåga efter utbildningen samt 

att patienterna upplever en bättre relation till sjuksköterskorna än tidigare (McGilton et al., 

2011).  

 

Enligt resultatet upplevde patienter med afasi att viss hälso- och sjukvårdspersonal var 

medveten om kommunikationssvårigheterna, men trots detta inte anpassade sitt 

kommunikationssätt. Att patienter upplevde att viss personal var arrogant, oförberedd och 

ovillig att förändra sitt kommunikationssätt var också något som framgick i resultatet. Att 

personal inte anpassade sitt kommunikationssätt efter patientens behov kan också anses bero 

på bristande förståelse, vilket kan yttra sig som bristande empati. Detta är ännu en anledning 

till varför det kan föreligga ett behov av att utbilda sjuksköterskor i 

kommunikationssvårigheter i syfte att främja en god kommunikation. Larsson et al. (2011) 

stärker detta då de beskriver att patienterna upplever att de inte blir sedda eller bekräftade 

då sjuksköterskorna uppvisar bristande empati. Patienternas upplevelse av bristande empati 

från sjuksköterskorna kan orsakas av att de inte tar sig tid att bekanta sig med patienternas 

situation eller fråga hur patienterna känner sig samt ifall sjuksköterskorna inte lyssnar på 

patienternas svar. Travelbee (1971, s. 93) förklarade att sjuksköterskorna måste försäkra sig 

om att de har förstått vad patienten försöker förmedla för att kunna planera vidare 

omvårdnadsåtgärder. O’Halloran et al. (2011) redogör för att när personalen är medveten om 

kommunikationssvårigheterna krävs ytterligare kunskap om patientens specifika 

svårigheter.  

Slutsats 
Denna litteraturöversikt ger en ökad förståelse för hur patienter med strokerelaterad afasi 

upplever att kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal. I resultatet beskrev 

patienterna en önskan om att bli mer delaktiga i sin egen omvårdnad och bli bemötta som 

värdiga personer trots deras kommunikationssvårigheter. De beskrev även ett behov av att 

känna sig trygga i samband med sjukhusvistelse samt att kommunikationen och 

informationen som hälso- och sjukvårdspersonalen gav skulle vara anpassad efter deras 

kommunikationssvårigheter.  
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Utbildning för sjuksköterskor i hur de ska kommunicera med patienter som lider av afasi 

anses vara viktigt för att främja patienternas integritet, autonomi och delaktighet i 

omvårdnaden. Fortsatt forskning inom detta område bör genomföras för att få ytterligare 

förståelse för hur patienter med afasi upplever att kommunicera med sjuksköterskor i syfte 

att kunna utveckla kommunikationsstrategier. Dessa strategier kan sedan användas i 

skapandet av relevanta utbildningar om att kommunicera med patienter med afasi för 

sjuksköterskor. Utbildningen kan leda till en ökad medvetenhet om att sjuksköterskornas 

attityder har stor inverkan på hur patienten uppfattar mötet i vården samt att förbättra 

möjligheterna för sjuksköterskor att kunna tillgodose patienternas omvårdnadsbehov på 

bästa sätt. Att endast ett fåtal artiklar påträffades under litteratursökningen kan också 

motivera till fortsatt forskning eftersom det kan tolkas som om detta ämne fortfarande är ett 

relativt outforskat område.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 

2003) 

Titel: 

Författare: 

Poängsättning 0 p 1 p 2 p 3 p 

Abstrakt (syfte, metod, resultat = 3 p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet?) Ej angivet Knapphändig Medel  Utförligt 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med strokerelaterad afasi Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas / ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel  Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

kodning etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydligt 

Tolkning av resultat (citat, kod, teori 

etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48 p)     

 

 

 

P 

% 

Grad: 

80 % = grad I, 70 % = grad II, 60 % = grad III 
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Bilaga 2. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare  Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat (relevant utifrån 

litteraturöversiktens syfte) 

Bedömd 

kvalitet  

Burns, M., Baylor, 

C., Dudgeon, B. J., 

Starks, H., & 

Yorkston, K. 
 

2015. 
 

USA. 

Att undersöka patienter 

med afasi, deras 

närstående samt läkarens 

erfarenheter relaterade till 

kommunikation under 

möten inom vården. 
 

Kvalitativ 

beskrivande studie 

 

18 

 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer som 

skedde ansikte 

mot ansikte 

 

Kvalitativ analys 

Patienterna och deras närstående 

skapade tillsammans ett team och de 

hjälpte varandra för att förstå och 

förmedla rätt information till läkarna 

under medicinska interaktioner. 

Patienterna beskrev även hur de ville 

att läkarna skulle göra för att 

kommunikationen och förståelsen 

skulle förbättras.  

Grad II 

Hemsley, B., 

Werninck, M., & 

Worrall, L. 

 

2013. 

 

Australien. 

(a) Beskriva negativa 

händelser upplevda av 

personer med afasi och 

deras partners, (b) 

identifiera situationerna, 

personerna, händelserna 

och resultaten relevanta 

till de negativa 

händelserna och (c) 

identifiera 

gemensamheter i 

deltagarnas berättelser  

Kvalitativ studie 20 Djupintervjuer. 

 

Narrative inquiry 

methodology 

analysis 

Patienters berättelser om negativa 

händelser under tiden patienten var 

inskriven, däribland oönskade 

händelser och opassande 

utskrivningar eller otillräcklig 

vårdplanering. Patienterna upplevde 

även att de fick bristande information, 

inte tillräckligt med hjälp samt dåligt 

bemötande från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. I berättelserna 

framkom det att patienterna med afasi 

i vissa fall var beroende av sin partner 

under kommunikativa interaktioner 

och då partnern exkluderades från 

viktig interaktion på avdelningen 

ökade risken för negativa händelser. 

Grad I 
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Fortsättning Bilaga 2. Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare  Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat (relevant utifrån 

litteraturöversiktens syfte) 

Bedömd 

kvalitet  

Morris, M. A., 

Clayman, M. L., 

Peters, K. J., 

Leppin, A. L., & 

LeBlanc, A.  
 

2015. 
 

USA. 

Att få patienter och läkare 

att specificera deras 

preferenser av 

patientcentrerade 

kommunikationsstrategie

r och sedan utvärdera 

användningen av de 

identifierade strategierna 

genom observationer. 

Multiple kvalitativ 

studie 

 

52 

 
Videoinspelninga

r, intervjuer och 

frågeformulär. 
 

Sequential 

approach for the 

analysis.  
 

I resultatet framgick vad patienterna 

med strokerelaterad afasi tyckte att 

läkarna gjorde bra vid medicinska 

interaktioner samt vad som skulle 

kunna förbättras. Därefter 

summerades läkarnas och patienternas 

rekommendationer för hur läkarna ska 

kommunicera med personer med afasi.  

Grad II 

Nyström, M. 

 

2009. 

 

Sverige. 

Att komplettera “expert”-

kunskap om tal-språk-

terapi genom att studera 

professionell omvårdnad 

av afasi ur ett 

patientperspektiv. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

9 Djupintervjuer, 

uppföljningsinter

vjuer, dagböcker, 

biografier. 

 

Beskrivande 

fenomenologisk 

analysmetod. 

Patienterna uppgav vad de ansåg 

skulle ingå i den professionella 

omvårdnaden vid afasi. Det som 

uppgavs var att förebygga isolering, 

bemöta med rättframhet, skapa en 

känsla av trygghet, uppmärksamma 

omvårdnadsbehov, uppmuntra till att 

öva att språk, skapa jämlikhet mellan 

patient och personal samt bevara 

patientens identitet. 

Grad II 

Parr, S. 

 

2007. 

 

Storbritannien. 

Att följa personer med 

afasis vardagliga liv och 

erfarenheter samt 

dokumentera nivåer av 

social inkludering och 

exkludering som inträffar 

i deltagarnas vardagliga 

miljö. 

Etnografisk studie 20 

 

Observationer, 

intervjuer, 

interaktioner.  

 

Tematisk analys. 

Patienter beskrev upplevelser då de 

blivit dåligt bemötta och då de känt sig 

exkluderade. Patienterna beskrev även 

positiva upplevelser då de blivit 

bemötta på ett uppmärksamt och 

respektfullt sätt som stöttade och 

inkluderade patienterna. 

 

Grad II 
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Fortsättning Bilaga 2. Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare  Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat (relevant utifrån 

litteraturöversiktens syfte) 

Bedömd 

kvalitet  

Rose, T. A., 

Worrall, L. E., 

Hickson, M., & 

Hoffmann, T. C. 

 

2011. 

 

Australien. 

Att undersöka hur en 

texts formalia kan 

underlätta eller försvåra 

läsningen av tryckt 

utbildningsmaterial. 

Kvalitativ 

beskrivande studie 

40 Semistrukturerad

e djupintervjuer. 

 

Innehållsanalys. 

Majoriteten av deltagarna föredrog 

den afasivänliga versionen av tryckt 

utbildningsmaterial om stroke och 

afasi. 45 underlättande faktorer och 46 

faktorer som försvårade läsandet var 

identifierade, vilka grupperades i två 

kategorier - innehållets karaktär och 

designens karaktär. 

Grad II 

Tomkins, B., 

Siyambalapitiya, 

S., & Worall, L. 

 

2013. 

 

Australien. 

Att undersöka vilka 

faktorer som påverkar 

tillfredställelse och 

missnöje hos personer 

med afasi med avseende 

på deras hälso- och 

sjukvård 

En kvalitativ, 

beskrivande 

fenomenologisk 

studie 

50 Semistrukturerad

e djupintervjuer. 

 

Innehållsanalys. 

Det faktorer som påverkade de 

afasidrabbade patienternas 

tillfredställelse med hälso- och 

sjukvården var skapandet av relationer 

till hälso- och sjukvårdspersonalen, 

vilka omvårdnadsmetoder som 

användes, kunskap om information 

och kommunikation vid afasi, stöd för 

den enskilde individen och till sist 

positivism och förbättringsmöjligheter.  

Grad I 

Worall, L., Sheratt, 

S., Rogers, P., 

Howe, T., Hersh, 

D., Ferguson, A., & 

Davidson, B. 

 

2010. 

 

Australien. 

Att beskriva vilka mål 

personer har med afasi 

och koda målen enligt ICF 

En kvalitativ 

beskrivande studie 

50 Semistrukturerad

e djupintervjuer. 

 

Innehållsanalys. 

Det framkom att patienter med afasi 

ville ha en god relation och interaktion 

med hälso- och sjukvårdspersonalen. 

De ville få information om situationen 

då den underlättade för patienterna att 

vara delaktiga i sin egen vård. 

Patienterna uppgav att de fortfarande 

var kompetenta individer och ville bli 

visade respekt. 

Grad II 
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Bilaga 3. Översikt av sökningar som inte genererat artiklar till resultatet 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda 

artiklar 

CINAHL 

20161216 

 

 

((MH "Communicative Disorders") 

OR (MH "Communication 

Barriers")) AND (MH "Aphasia")  

2006–2016 

English 

 

67 12* 

6** 

0*** 

0**** 

PsycINFO 

20170111 

 

SU.EXACT("Aphasia") AND 

SU.EXACT("Nonverbal 

Communication") 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

22 13* 

5** 

2*** 

0**** 

CINAHL 

20170111 

 

(MH "Patient Attitudes") AND 

(MH "Stroke") AND (MH 

"Aphasia") AND (MH 

"Communication") 

  

2006–2017 

English 

 

6 2* 

1** 

1*** 

0**** 

CINAHL 

20170111 

 

(MH "Stroke") AND (MH "Patient 

Satisfaction") AND (MH "Aphasia") 

 

 

2006–2017 

English 

 

11 4* 

2** 

2*** 

0**** 

CINAHL 

20170113 

 

((MH "Communicative Disorders") 

OR (MH "Communication 

Barriers"))  

AND (MH "Aphasia") AND (MH 

"Stroke")  

2006–2017 

English 

 

15 5* 

0** 

0*** 

0**** 

1# 

CINAHL 

20170113 

 

(MH "Patient Attitudes") AND 

(MH "Aphasia") AND (MH 

"Stroke") 

 14 1* 

1** 

1*** 

0**** 

1# 

CINAHL 

20170113 

 

(MH "Patient Satisfaction") AND 

(MH "Aphasia") AND (MH 

"Stroke") 

2006–2017 11 0* 

0** 

0*** 

0**** 

CINAHL 

20170113 

 

(MH "Alternative and 

Augmentative Communication") 

AND (MH "Aphasia") AND (MH 

"Stroke") 

2006–2017 

English 

10 0* 

0** 

0*** 

0**** 

*Vald efter läst titel **Vald efter läst abstrakt ***Vald efter läst hela artikel **** Vald efter relevans- och 

kvalitetsbedömning # Inkluderad artikel som återfinns vid tidigare sökning 
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Fortsättning Bilaga 3. Översikt sökningar som inte genererat artiklar till resultatet. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda 

artiklar 

PsycINFO 

20170119 

 

SU.EXACT("Communication") 

AND (SU.EXACT("Aphasia") AND 

SU.EXACT("Client Attitudes")) 

2006–2017 

English 

Swedish 

2 1* 

1** 

0*** 

0**** 

PsycINFO 

20170119 

 

SU.EXACT("Aphasia") AND 

(Professional-Patient Relations) 

2006–2017 

English 

Swedish 

13 1* 

0** 

0*** 

0**** 

PsycINFO 

20170119 

 

SU.EXACT("Aphasia") AND 

SU.EXACT("Client Attitudes") 

AND (Communicative Disorders 

OR communication barriers) 

2006–2017 

English 

Swedish 

3 1* 

1** 

0*** 

0**** 

PsycINFO 

20170119 

 

SU.EXACT("Communication") 

AND (SU.EXACT("Aphasia") AND 

SU.EXACT("Cerebrovascular 

Accidents")) 

 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

24 7* 

1** 

1*** 

0**** 

1# 

 

PsycINFO 

20170119 

 

SU.EXACT("Aphasia") AND 

SU.EXACT("Client Satisfaction") 

2006–2017 

English 

Swedish 

1 1* 

1** 

1*** 

0**** 

1# 

PsycINFO 

20170119 

 

SU.EXACT("Aphasia") AND 

SU.EXACT("Client Attitudes") 

AND SU.EXACT("Cerebrovascular 

Accidents") 

2006–2017 

English 

Swedish 

3 1* 

1** 

1*** 

0**** 

1# 

PubMed 

20170119 

 

("Communication Aids for 

Disabled"[Mesh]) AND 

"Aphasia"[Mesh]  

 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

24 1* 

1** 

0*** 

0**** 

PubMed 

20170119 

 

("Aphasia"[Mesh]) AND patient 

experience 

 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

45 9* 

3** 

1*** 

0**** 

1# 

*Vald efter läst titel **Vald efter läst abstrakt ***Vald efter läst hela artikel **** Vald efter relevans- och 

kvalitetsbedömning # Inkluderad artikel som återfinns vid tidigare sökning 
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Fortsättning Bilaga 3. Översikt sökningar som inte genererat artiklar till resultatet. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda 

artiklar 

PubMed 

20170119 

 

("Professional-Patient 

Relations"[Mesh]) AND 

"Aphasia"[Mesh]  

 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

29 12* 

6** 

4*** 

0**** 

3# 

PubMed 

20170119 

 

("Patient Preference"[Mesh]) AND 

"Aphasia"[Mesh]  

 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

3 1* 

1** 

1*** 

0**** 

1# 

CINAHL 

20170120 

 

(MH "Nonverbal Communication") 

AND (MH "Aphasia") 

 

2006–2017 

English 

 

55 6* 

0** 

0*** 

0**** 

CINAHL 

20170120 

 

(MH "Nonverbal Communication") 

AND (MH "Aphasia") 

 

2006–2017 

English 

 

55 6* 

0** 

0*** 

0**** 

PubMed 

20170120 

 

("Communication Barriers"[Mesh]) 

AND "Aphasia"[Mesh]  

 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

10 3* 

2** 

2*** 

0**** 

2# 

PubMed 

20170120 

 

(("Patient Satisfaction"[Mesh]) AND 

"Communication"[Mesh]) AND 

"Aphasia"[Mesh]  

2006–2017 

English 

Swedish 

 

6 4* 

3** 

3*** 

0**** 

3# 

PubMed 

20170120 

 

(("Communication 

Disorders"[Mesh]) AND 

"Aphasia"[Mesh]) AND "Patient 

Satisfaction"[Mesh]  

2006–2017 

English 

Swedish 

 

13 5* 

4** 

4*** 

0**** 

3# 

PubMed 

20170120 

 

(("Stroke"[Mesh]) AND 

"Aphasia"[Mesh]) AND "Patient 

Satisfaction"[Mesh]  

 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

5 2* 

1** 

1*** 

0**** 

1# 

*Vald efter läst titel **Vald efter läst abstrakt ***Vald efter läst hela artikel **** Vald efter relevans- och 

kvalitetsbedömning # Inkluderad artikel som återfinns vid tidigare sökning 
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Fortsättning Bilaga 3. Översikt sökningar som inte genererat artiklar till resultatet. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda 

artiklar 

CINAHL 

20170123 

 

(MH "Interpersonal Relations") AND 

(MH "Aphasia") AND (MH 

"Communication") 

2006–2017 

English 

Swedish 

 

13 4* 

2** 

0*** 

0**** 

PsycINFO 

20170123 

 

SU.EXACT("Interpersonal 

Relationships") AND 

SU.EXACT("Aphasia") 

 

2006–2017 

English 

 

12 5* 

5** 

0*** 

0**** 

*Vald efter läst titel **Vald efter läst abstrakt ***Vald efter läst hela artikel **** Vald efter relevans- och 

kvalitetsbedömning # Inkluderad artikel som återfinns vid tidigare sökning 

 


