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SAMMANFATTNING 

Varje år insjuknar ca 25-30 000 människor i stroke i Sverige. Sjuksköterskan måste ha i 

beaktande att dessa patienter kan ha kommunikationssvårigheter av olika grad. Syftet med 

studien var att undersöka och beskriva hur sjuksköterskan ska gå till väga när hon ska 

kommunicera med en patient som har fått diagnosen stroke. Resultatet visar att sjuk-

sköterskorna ofta saknar kunskap i hur hon ska agera och bete sig när hon kommunicerar med 

en patient som fått diagnosen stroke. Brist på tid är också ett vanligt förekommande problem 

som gör att sjuksköterskan helt enkelt inte hinner lägga den tid som krävs för att 

kommunicera med den individ som insjuknat i stroke. Till följd av det känner sjuksköterskan 

att hon inte kan sköta sitt jobb på ett korrekt och tillfredsställande sätt. Slutsatsen av vår studie 

visar att det bl.a. behöver läggas mer tid på att utveckla sjuksköterskornas kommunikativa 

kunskaper så att en god och trygg relation kan skapas med den som insjuknat i stroke. Studien 

är en litteraturstudie med kvalitativ utgångspunkt och Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori har 

använts som teoretisk referensram. Travelbee påtalar vikten av kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient. Polit & Hunglers modell för litteratursökning har använts och vi 

har blivit inspirerade av Graneheim & Lundmans sammanställning av analysmetod när vi har 

analyserat vetenskapliga artiklar. 
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BAKGRUND 

Stroke 

Varje år insjuknar ca 25 – 30000 svenskar i stroke, två tredjedelar av dem drabbas för första 

gången. Ungefär en fjärdedel av dem som insjuknar dör av sin stroke, medelåldern bland de 

insjuknande är 75 år, åtta av tio är över 65 år. I norra Sverige är risken att insjukna högre än i 

södra Sverige. Varför det är så vet man inte säkert. Det är få områden inom sjukvården där 

sjuksköterskans omvårdnadskvalitet betyder så mycket för patientens välbefinnande och 

långsiktiga resultat som inom strokesjukvården. Patienter med stroke utgör den patientgrupp 

som upptar flest vårdplatser på våra sjukhus (Ericson & Ericson, 2002). 

 

Stroke eller slaganfall som det också kallas medför en cerebrovaskulär skada när hjärn-

vävnaden drabbas av ischemi. Vanligaste orsaken till stroke är en blodpropp i en cerebral 

artär. Blodpropp i en cerebral artär kan uppkomma av aterosklerotiska plack som förorsakar 

trombosbildning eller av lösryckta embolier som fastnar i artären. Ischemin orsakar syrebrist 

och näringsbrist i vävnaden, vilket i sin tur kan leda till cellnekros och vävnadsskada. 

Beroende på omfattningen på skadan så blir följderna av stroken olika (Ericson & Ericson, 

2002).  

 

Betecknas skadorna som lindriga innebär det att endast lindriga eller inga symtom alls finns 

kvar efter en vecka. Betecknas skadorna som manifesta innebär detta kvarstående symtom. En 

lakunär skada innebär att någon mindre cerebral artär blivit tilltäppt, symtomen är ofta 

begränsade bortfall som till exempel något rent motoriskt eller sensoriskt bortfall. 

Progredierande innebär att en hjärnskada uppkommit som förorsakar symtom som successivt 

förvärras eller att nya symtom uppkommer under de närmaste dygnen efter insjuknandet. 

Hjärnan saknar energireserver och då energibehovet är stort är den beroende av kontinuerlig 

tillförsel av syre och glukos. De hjärnceller som blir helt utan syre och näring dör (Almås, 

2002).  

 

Celldöden börjar redan inom 10-15 minuter i skadeområdets centrum. Runt detta område 

finns ett större område med hjärnceller, som fortfarande lever trots dålig blodtillförsel. Detta 

område kallas för penumbra. Man vill begränsa skadan i penumbraområdet genom att ge akut 

behandling som går ut på att återställa syretillförseln (Grefberg & Johansson, 2003). Risken 

att drabbas av stroke påverkas bl.a. av faktorer som ålder, hereditet, högt blodtryck, 

hjärtsjukdom och dåliga levnadsvanor (Ericson & Ericson, 2002). 

  

Strokevårdens historia 
Under 1900-talets andra hälft skedde en del förändringar i samband med att sjukhusvården 

successivt byggdes ut. På 1950-talet vårdades strokepatienterna oftast i hemmet, men fram till 

1990-talet skedde en tiodubbling av vårdplatsutnyttjandet för patienter med stroke vårdades i 

allt större utsträckning vid medicinkliniker, neurologkliniker och inom långtidssjukvården på 

sjukhus och sjukhem (Socialstyrelsen, 2005). Samtidigt som antalet insjuknande ökade, 

förstärkte man under 1980-talet vården för dessa genom utbyggnad av en specialiserad 

strokesjukvård. Strokeenheter finns idag på ett flertal sjukhus och ca 70 % av alla insjuknade 

får idag vård vid en strokeenhet i det akuta skedet (Socialstyrelsen, 2005). Utredning och 

behandling av strokepatienter har förbättras i samband med att tillgången till medicinsk 

teknologi har ökat. Idag genomgår 95-98 % av de insjuknade datortomografi (CT) för 

säkerställande av diagnosen, vilket i en internationell jämförelse är en mycket hög andel 

(Socialstyrelsen, 2005). Trots att svensk strokesjukvård har en hög internationell klass, finns 

det svagheter i omhändertagandet när patienten skrivits ut från den specialiserade sjukvården 
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till annan vård- eller boendeform eller till hemmet. Till skillnad från drygt 3 miljoner 

vårddagar vid sjukhus som strokesjukvården svarade för före Ädelreformen (som 

genomfördes 1992), har vårddagarna för strokesjukvård minskat till ca 800 000, genom 

överföring av mer än 2 miljoner vårddagar till den primärkommunala vården. Den 

primärkommunala vården saknar ofta resurser för speciellt kvalificerade insatser. Det pågår 

dock flera projekt i landet för att förbättra samarbetet mellan olika vårdnivåer och förbättra 

vården av den som insjuknat i stroke (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Modern strokerehabilitering 

Rehabilitering innebär en strävan efter att få tillbaka förlorade funktioner. Rehabiliterings-

arbetet påbörjas redan under det första dygnet efter en stroke, om rehabiliteringen kommer 

igång så fort som möjligt är det större chans att förmågorna som har försvunnit kommer 

tillbaka (Almås, 2002). Gordon, Issenberg, Gordon, Lacombe, Mcgaghie och Petrusa (2005) 

menar i en studie att de första timmarna efter slaganfallet är oerhört viktiga för patientens 

framtid.  

 

Almås (2002) hävdar att träningen som baseras på ett multidisciplinärt arbete är 

resultatberoende av att de som arbetar med patienten konsekvent använder sig av samma 

behandlingsprinciper under dygnets alla timmar. I det multidisciplinära arbetslaget ingår bl.a. 

läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. För att nå optimalt resultat är det 

viktigt att sjuksköterskan har yrkeskunskap, erfarenhet och en förmåga att motivera patienten 

att komma vidare, genom ett samarbete med det multidisciplinära arbetslaget (a.a). Det här 

tillsammans med att rehabiliteringen sätts in så tidigt som möjligt minskar vårdtiderna på våra 

sjukhus. Många måste dock fortsätta med sin träning även efter det att de kommit hem och 

rehabiliteringen måste då anpassas efter den enskildes boendemiljö och behov. Det är därför 

viktigt att planera patientens hemgång så snart tillståndet stabiliserats och funktionsnivån har 

kunnat fastställas (Almås, 2002).  

 

Det är betydelsefullt med ett nära samarbete och en god kommunikation med patient, 

anhöriga och primärvård för att kunna göra hemgång och fortsatt rehabilitering så smidig och 

effektiv som möjligt. Vissa kommuner kan erbjuda rehabiliteringskoordinator som 

tillsammans med patient och anhöriga kan planera den fortsatta vården och behovet av 

insatser från primärvården. En fast kontaktperson före, under och efter hemkomst kan också 

underlätta för de anhöriga (Almås, 2002). 

 

Sjuksköterskans roll 

Professionell kommunikation är inte samma sak som kommunikation i vardagslivet. I 

arbetslivet kommunicerar vi inte som privatpersoner, utan som experter. Dem vi 

kommunicerar med i rollen som sjuksköterska är antingen personer som av olika orsaker 

behöver, söker eller är hänvisade till vår hjälp och assistans (Eide & Eide, 2006). Som 

sjuksköterskor har vi en viss roll, en roll som innebär att ha en stödjande funktion för andra i 

kraft av vår yrkeskompetens och ställning. Rollen innebär också en förpliktelse att alltid göra 

sitt bästa för att nå målen för hälsovårdande arbete och för att leva upp till professionens 

yrkesetiska mål när det gäller att möta människors behov, respektera och bidra till att de 

hjälpbehövande kan använda sina resurser (Eide & Eide, 2006). 

 

Kommunikation 

Vår förmåga att kommunicera, uttrycka och tolka känslor, önskningar och behov tillhör de 

mest grundläggande behoven i livet. Denna grundläggande förmåga omfattar mycket mer än 

enbart den verbala kommunikationen. I den icke-verbala förmågan ingår att med kroppen, 
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ansiktet, ögonen, kroppshållningen, gester och beröring uttrycka känslor som till exempel 

smärta. Icke-verbal kommunikation är också tonläge, intonation, talhastighet och talförhet 

(Engström, 2005). I samband med att en person insjuknar i stroke kan kommunikations-

svårigheter uppstå eftersom den verbala kommunikationen kan bli nedsatt och delar av den 

icke-verbala förmågan kan påverkas på grund av kroppslig försvagning. Kognitiva skador och 

funktionsnedsättningar såsom afasi och dysfasi kan hindra kommunikationen. Skadorna ökar 

risken för att de här patienterna som insjuknat inte kan göra sig förstådda, inte förstå eller 

känna igen vilket gör att de kan får det svårt att fungera i det dagliga livet.  De problemen gör 

att risken för social isolering och minskad kontakt med omvärlden är överhängande 

(Engström, 2005). Kumlien (2000) hävdar att tre av fyra personer på en strokeenhet som har 

insjuknat i stroke har kommunikationssvårigheter. 

 

Verbal kommunikation 
I de flesta omvårdnadssituationer interagerar sjuksköterskan med patienten, kommunikationen 

har då en mycket central roll i hennes yrke. I strokesjukvården ställs ännu högre krav på 

sjuksköterskans kommunikativa förmåga. De grundläggande färdigheter som krävs för 

interaktion med andra människor är förmågan att förstå andra och förmågan att göra sig själv 

förstådd genom ett klart och tydligt språkbruk (Kristoffersen, 2000). När det gäller förmågan 

att förstå andra människors situation och deras personliga upplevelse av den, är det viktigt att 

träna sin förmåga att lyssna aktivt. Det är viktigt att inta en öppen och lyhörd attityd och att 

ställa klargörande frågor, då detta ger ett förtroendegivande intryck och har en lugnande 

effekt på patienten (Kristoffersen, 2000).  

 

Icke-verbal kommunikation 

Vid kommunikation mellan människor är den icke-verbala kommunikationen ett 

samlingsnamn för alla budskap utan ord, det vill säga alla budskap som inte innefattas i 

ordens bokstavsbetydelse (Nilsson & Waldemarsson, 1994). Den icke-verbala 

kommunikationen är en viktig del av människors kommunikation. Tankar, känslor och 

upplevelser visar sig genom kroppsliga uttryck som förmedlas tillsammans med det talade 

verbala språket (Nilsson & Waldemarson, 1994). På samma sätt som språket förmedlar ord 

mellan människor, förmedlar det icke-verbala språket känslor. Det här sker bland annat 

genom ansiktsuttryck, minspel, ögonkontakt/blickar, kroppsspråk, gester och tonfall. 

Kommunikation av icke-verbala budskap har regler för hur vi använder vår röst, miner och 

gester för att ge tilläggsinformation tillsammans med det verbala språket. En persons 

kroppsspråk kan avslöja känslor som denne egentligen inte vill avslöja 

(Nilsson & Waldemarson, 1994). Engström (2005) lyfter upp betydelsen av att sjuksköterskan 

släpper in strokepatienten in på livet. Vidare påpekas det bl.a. att signalerna i den icke-verbala 

kommunikationen är oerhört viktiga ingredienser för helheten i relationen sjuksköterska-

patient.  

 

Vikten av kunskap 

En viktig förutsättning för god, professionell kommunikation är fackkunskap, med det som 

grund blir också omvårdnaden av den som insjuknat i stroke bättre och effektivare. Utan 

grundlig kunskap om själva fackområdet kommer kommunikationen i de flesta fall att bli 

ytlig, bristfällig och därmed oprofessionell. Om en sjuksköterska saknar nödvändigt fack-

kunnande kommer kommunikationen med den insjuknade att sakna sitt viktigaste fundament 

(Eide & Eide, 2006).  

 

Kunskap är väldigt viktigt när det gäller att leva sig in i patientens situation. Sjuksköterskan 

har lättare för att uppfatta vad patienten tänker och känner när hon har ordentlig kunskap om 
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hans eller hennes tillstånd och är ordentligt utbildad på området, i det här fallet 

strokesjukvård. Kunskap i det aktuella ämnet är ofta det som gör att man uppfångar något som 

man annars inte skulle upptäcka eller tänka på (Eide & Eide, 2006). Booth, Hillier, Waters 

och Davidson (2004) belyser också betydelsen av kunskap.   

  

Teoretisk referensram 

Vi valde att använda Travelbee´s omvårdnadsteori som teoretisk referensram eftersom den 

passar bra in i studien, då ett av sjuksköterskans viktigaste redskap enligt Travelbee (1971) 

består i kommunikation. Enligt Travelbee är kommunikation en förutsättning för att uppnå det 

som enligt henne är målet för omvårdnaden, att hjälpa patienten att övervinna sjukdom och 

lidande och finna en mening i sin upplevelse. Interaktionen mellan patient och sjuksköterska 

äger rum via kommunikation. Hon menar att kommunikation är något som pågår kontinuerligt 

när två människor möts, såväl verbalt som icke-verbalt. Syftet med kommunikationen är att 

lära känna patienten och att undersöka och tillgodose hans behov.  

 

Joyce Travelbee (1971) omvårdnadsteori fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga 

dimension. Travelbee menar att för att förstå vad omvårdnad är och bör vara, måste man 

förstå vad som sker mellan patient och sjuksköterska, hur deras interaktion kan upplevas och 

vilka konsekvenser detta kan ha för patienten och hans tillstånd. Enligt Travelbee (1971) är 

teorins viktigaste begrepp människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt 

kommunikation. Travelbee ser människan som en unik individ och oersättlig individ. Hon tar 

starkt avstånd från en generaliserande människosyn, begreppen patient och sjuksköterska 

förkastar hon då hon betraktar dem som generaliserande definitioner som suddar ut 

individuella särdrag och bara framhäver de drag som är gemensamma. Travelbee (1971) 

framhäver att det är sjuksköterskan som ansvarar för att relationen till patienten etableras och 

upprätthålls, men sjuksköterskan kan inte göra detta ensam.  

 

Relationen måste vara ömsesidig. En mellanmänsklig relation kan, enligt Travelbee, bara 

existera mellan konkreta personer, inte mellan generella eller abstrakta roller som patient- och 

sjuksköterskerollerna. En förutsättning för en mellanmänsklig relation är att båda parter 

reagerar på den andres ”mänsklighet”. Detta innebär att patienten måste acceptera att också 

sjuksköterskan har behov som hon tillgodoser i relationen. Den mellanmänskliga relationen är 

ett mål som uppnås efter att flera interaktionsfaser har genomgåtts. 

 

Travelbee identifierar följande faser: Vid det första mötet mellan två personer är individerna 

främmande för varandra. I den första fasen av mötet får individerna en känsla av den andres 

personlighet. I den andra fasen utvecklas framväxten av identiteter. Uppfattningarna 

försvinner och en relation börjar etableras mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan 

bör ha en inledande förståelse för hur patienten upplever sin situation. I den tredje fasen 

beskrivs empati som en upplevelse som äger rum mellan två eller flera individer. Det består 

av en förmåga att gå in i eller dela och förstå en annan individs psykologiska tillstånd i ett 

visst ögonblick. Sympatifasen ses som ett resultat av den empatiska processen. Sympati är att 

gå ett steg vidare, det hänger samman med varandras innersta tankar, känslor och attityder. 

Ömsesidig kontakt och förståelse är ett resultat av föregående faser (Travelbee, 1971). 

 

SYFTE 
Studien har som avsikt att belysa kommunikationens betydelse i mötet mellan sjuksköterska 

och patient med diagnosen stroke, sett ur sjuksköterskans perspektiv. 

 



 

    

                                                                                                                                                       

  5 

 

METOD 
Som metod för studien har litteraturstudie använts. Relevant litteratur och vetenskapliga 

artiklar har undersökts. Artiklar med kvalitativ utgångspunkt har använts. Enligt Friberg 

(1999) är en litteraturöversikt lämplig när kunskapsläget inom ett visst område vill kartläggas. 

I den här studien har Polit och Hungler (1999) metod använts för artikelsökning, eftersom vi 

ansåg det vara en enkel och överskådlig metod för ändamålet. Polit och Hungler (1999) metod 

för litteratursökning baseras på att identifiera, välja ut, kritiskt granska och beskriva 

existerande information inom ett ämnesområde, som i denna studie är att belysa 

kommunikationssvårigheter hos patienter med stroke. Eftersom studien belyser omvårdnad 

och kommunikationssvårigheter har resultatet presenterats ur ett kvalitativt synsätt. Friberg 

(2006) beskriver att kvalitativa studier är lämpligt för att skapa förståelse för patientens 

situation, eller som i denna studie, sjuksköterskans situation. 

 

Datainsamling 

Vi gjorde en litteraturgenomgång för att inhämta kunskaper om ämnet. Artiklar söktes i 

litteraturdatabaserna Academic Search Elite, MedLine, ELIN och Cinahl som hade 

anknytning till omvårdnad, medicin och beteendevetenskap. Sökorden som användes var 

communication, nurse, stroke, cerebrovascular accident. Vid sökning med de sökorden enskilt 

blev träffarna för många. Därför gjordes en kombination av sökorden för att kunna specificera 

sökresultatet, så att sökresultatet ska vara relevant för syftet med studien. När vi kombinerade 

sökorden blev antalet träffar mindre, därefter lästes abstractet i de artiklar som ansågs 

relevanta. De artiklar som stämde in på vårt syfte valdes ut.  

 

Tabell 1. 

Artikelsökning i Academic Search Elite 

SÖKORD ANTAL TRÄFFAR UTVALDA ARTIKLAR 

Nurse 28 312 0 

Stroke 4972 0 

Stroke AND Nurse 132 3 

 
Tabell 2. 

Artikelsökning i Medline 

SÖKORD ANTAL TRÄFFAR UTVALDA ARTIKLAR 

Communication 143 750 0 

Communication AND 

Cerebrovascular accident 

349 0 

Communication AND 

Cerebrovascular accident 

AND Nurse 

30 4 
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Tabell 3. 

Artikelsökning i Cinahl 

SÖKORD ANTAL TRÄFFAR UTVALDA ARTIKLAR 

Communication 40 596 0 

Communication AND 

Stroke 

1348 0 

Communication AND 

Stroke AND Nurse 

319 2 

 
Tabell 4. 

Artikelsökning i ELIN 

SÖKORD ANTAL TRÄFFAR UTVALDA ARTIKLAR 

Communication AND 

Nurse 

954 0 

Communication AND 

Stroke 

242 1 

 

Urval 

Inklusionkriterier var vetenskapliga artiklar med kvalitativ utgångspunkt, artiklarna ska vara 

publicerade från 1995 och framåt. Artiklarna ska beröra studiens syfte och de skulle vara 

peer-rewieved. Artiklarna ska vara skrivna på svenska, norska eller engelska. Studien berör 

patienter inneliggandes på avdelning. Exklusionkriterier i artiklarna var barn och ungdomar. 

De vetenskapliga artiklarna fick inte vara publicerade tidigare än 1995. 

 

Analysmetod 

Vi har blivit inspirerade av Graneheim och Lundmans (2003) sammanfattning av 

analysmetod. Dataanalysen består av tre steg, uttag av meningsbärande enheter (meaning 

unit), nedbrytning i kondenserade meningsbärande enheter (condensed meaning unit) och 

slutligen nedbrytning i koder (code). Vi läste igenom artiklarna och med märkpenna 

markerades de delar av artiklarna som belyser studiens syfte bäst. Med meningsbärande 

enheterna menas textstycken som hör till varandra och som har en koppling till studiens syfte, 

de textstycken som vi markerat med märkpenna plockades ut ur textmassan och placerades på 

ett blankt papper. Dessa enskilda textstycken bröt vi sedan ned i mindre mer koncentrerade 

meningar men som fortfarande behåller kärnan i de meningsbärande enheterna, vi fick genom 

detta fram de kondenserade meningsbärande enheterna (condenced meaning unit). Efter detta 

tog vi sedan nyckelord (koder) ut ur de kondenserade meningsbärande enheterna, vi 

utvecklade sedan dessa nyckelord så att de bildar rubrikerna i resultatet, de blir således basen i 

resultatet. Vi kom fram till fem kategorier med tillhörande underkategorier som ska utgöra en 

bas i resultatet och som ska användas som rubriker i resultatet. 
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Tabell 5. 

Exempel på analysen 

 

Bildande av huvudkategorier och subkategorier 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsbärande 

enheter 

Kodning Huvud 

kategorier 

Sub 

kategorier 

When 

careproviders 

lack knowledge 

about the 

patient´s losses 

and abilities, and 

do not know 

about the 

patients´s history, 

they feel 

insecure. 

Bristande 

kunskaper om 

patienten och 

dess sjukdoms-

historia kan vara 

en orsak till dålig 

kommunikation. 

Påverkande 

faktorer i det 

kommunikativa 

skedet. 

Negativa faktorer 

i kommunika-

tionen. 

Bristande 

kunskap. 

It is very 

important to dare 

to communicate 

with the patient 

in the attempt to 

understand each 

other. 

Blygsamhet kan 

leda till bristande 

förståelse mellan 

sjuksköterska 

och patient. 

Påverkande 

faktorer i det 

kommunikativa 

skedet. 

Negativa faktorer 

i kommunika-

tionen. 

Bristande 

förståelse. 

It is important to 

take the time that 

is needed, not to 

be in a hurry. The 

nurse carefully 

gives time, waits 

for the patient to 

attempt 

communicate 

without nagging. 

Stress påverkar 

kommunikatio-

nen negativt. En 

tålmodig 

sjuksköterska 

kan påverka 

kommunikations 

utbytet. 

Påverkande 

faktorer i det 

kommunikativa 

skedet. 

Negativa faktorer 

i kommunika-

tionen. 

Tidsbrist. 

Having 

knowledge makes 

it easier to find 

the right starting 

point for 

communication. 

Kunskaper i bl.a. 

kommunikations 

strategier är en 

viktig resurs i 

kommunika-

tionen. 

Påverkande 

faktorer i det 

kommunikativa 

skedet. 

Positiva faktorer i 

kommunikationen. 

Kunskap. 

Encouragement 

with the help of 

humor mediates 

relaxation and 

thus openness. 

Humor gynnar 

kommunikativa 

utbytet i form av 

en mera öppen 

stämning. 

Påverkande 

faktorer i det 

kommunikativa 

skedet. 

Positiva faktorer i 

kommunikationen. 

Humor. 
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Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsbärande 

enheter 

Kodning Huvud 

kategorier 

Sub 

kategorier 

Nurses who have 

a great deal more 

interest, may 

transform this 

condition into 

communication. 

Visar sjuk-

sköterskan 

intresse känner 

patienten mer 

tillit. 

Påverkande 

faktorer i det 

kommunikativa 

skedet. 

Positiva faktorer i 

kommunikationen. 

Engagemang. 

The nurse need to 

be and to show 

fortitude by being 

lovable, honest 

and genuine. 

These virtues 

mediate 

confidence in the 

patient. 

Förtroende 

skapar en 

trygghet i 

relationen med 

patienten. 

Påverkande 

faktorer i det 

kommunikativa 

skedet. 

Positiva faktorer i 

kommunikationen. 

Förtroende. 

Understanding 

and being 

understood in 

communication is 

an important 

aspect of the 

quality of care. 

When you speak 

to a patient with 

communicating-

disorder you have 

to speak clearly. 

Att vara tydlig i 

konversationen 

är viktigt för ett 

gott resultat i 

omvårdnaden. 

Kommunika-

tionen har en 

avgörande roll i 

omvårdnads-

arbetet. 

Kommunikation. Den verbala 

kommunikationen. 

Tydlighet. 

When you are 

communicating 

with a patient 

with a 

communication 

problem you 

must be aware of 

the importance of 

providing time 

and patience. 

Vid konversation 

med patienten 

måste sjuk-

sköterskan ge 

patienten tid att 

uttrycka sig för 

att denne inte ska 

känna sig 

stressad 

Kommunikation. Den verbala 

kommunikationen. 

Ge tid. 
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Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsbärande 

enheter 

Kodning Huvud 

kategorier 

Sub 

kategorier 

The quality of the 

relationship and 

care between 

patient and nurse, 

and with it the 

harmonious 

progress of the 

patient on the 

ward, depended 

on a congruence 

of aims between 

the parties, and 

the role adopted 

by each being 

complementary, 

or in other words 

an appropriate 

and professional 

relationship. 

En sjuksköterska 

med ett 

professionellt 

förhållningssätt 

och ett 

medicinskt 

kunnande är en 

förutsättning för 

framgångsrik 

omvårdnad. 

Sjuksköterskans 

profession. 

Sjuksköterskans 

professionella 

förhållningsätt. 

 

Careproviders 

pay attention to 

the actions of the 

patients in order 

to provide 

opportunities for 

her or him to 

participate. 

Genom att lära 

sig att tolka 

patientens 

handlingar och 

dennes sätta att 

kommunicera 

blir relationen 

starkare. 

Kommunikation Den icke-verbala 

kommunikationen. 

Tolka signaler. 

Touch opens up 

the possibility of 

understanding. 

Feelings are 

transferred 

through fysical 

contact. 

Beröring kan 

göra så att 

patienten öppnar 

sig själv, vilket 

kan leda till ett 

bättre samarbete i 

omvårdnaden. 

Kommunikation Den icke-verbala 

kommunikationen. 

Beröring. 

The nurse strive 

to achive co-

operation 

between her and 

the patient, by 

providing 

opportunities for 

the patient to 

participate. 

Ett bra samarbete 

stärker banden 

mellan sjuk-

sköterska och 

den som 

insjuknat i 

stroke. 

Kommunikation Den icke-verbala 

kommunikationen. 

Samarbete. 
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RESULTAT 

 

Den verbala kommunikationen 
 

Tydlighet 

Sjuksköterskorna kände ibland att de hade svårt att tydliggöra sitt budskap till en patient som 

hade insjuknat i stroke, detta ledde ofta till problematik i kommunikationen 

(Sundin & Jansson, 2002). Denna problematik i kommunikationen ledde ofta till att 

behandlings- eller omvårdnadssituationen blev onödigt komplicerad, många sjuksköterskor 

upplevde det som ett stort problem i omvårdnaden av en patient med diagnosen stroke 

(Sundin, Jansson & Norberg, 2001). Att vara konkret och ställa målinriktade frågor ansågs 

vara väldigt viktigt vid samtal med en patient som har kommunikationssvårigheter 

(Emerson & Enderby, 2000). Sjuksköterskorna skulle kunna förbättra sina kommunikativa 

egenskaper genom att lära sig använda kommunikativa strategier. Sådana strategier kan 

innebära att tala långsammare eller att använda ett enkelt och okomplicerat språkbruk 

(Oelschlaeger & Damico, 2004).  

  

Ge tid 

I en studie gjord av Sundin och Jansson (2002) påvisas det i resultatet att det är väldigt viktigt 

att sjuksköterskan ger gott om tid för den som drabbats av stroke att uttrycka sina behov och 

känslor. Det är viktigt att vara tyst när patienten försöker kommunicera och låta denne 

koncentrera sig på att uttrycka sig utan avbrott. I Emerson och Enderbys (2000) studie 

uttryckte sjuksköterskorna att de i det kommunikativa skedet tyckte det var svårt att veta hur 

länge de skulle vänta på gensvar från en patient med diagnosen stroke. 

 

”You just need to be patient and give them time to find out what they´re worried about, and 

that´s difficult on a busy ward”     

(Jones, O´neill, Waterman & Webb, 1996, s.105) 

 

Sjuksköterskan upplever ofta att hon känner sig stressad och har bristande möjligheter att ge 

patienten den tid han behöver för att kommunicera sina behov och önskningar (Jones et al., 

1996) 

 

Den icke-verbala kommunikationen 
 

Tolka signaler 

Icke-verbala signaler som passivitet, kroppshållning och ansiktsuttryck säger ofta mycket om 

relationen mellan sjuksköterskan och den som insjuknat i stroke (Burton, 1999). 

Sjuksköterskor inom strokesjukvården upplever det väldigt svårt att tolka icke-verbala 

signaler därför att de kan vara så mångtydiga, signalerna kan helt enkelt ha så många olika 

budskap (Bennet, 1995). Det som förmedlas från motparten kan uppfattas på många olika sätt, 

t.ex. som vänligt, neutralt, fientligt och uppgivet. Beroende på hur duktig sjuksköterskan är på 

att tolka dessa signaler kan mötet med den som insjuknat i stroke uppfattas på många olika 

sätt, som bra, irriterande eller inspirerande (Oelschlaeger & Damico, 2004). 

 

“I looked into the patient´s eyes to see if he wanted to start with something else or if he feels 

he is ready and want to stop but is caught in the movement. I looked att his facial expression 

to see if he feels content, and if he looks at me and is perhaps waiting for a suggesting” 

(Sundin & Jansson, 2002, s.112) 
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Beröring 

När en patient är svår att få kontakt med kan fysisk beröring t.ex. att lägga handen på 

patientens hand, vara en effektiv kontaktsökare (Oelschlaeger & Damico, 2004). 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter som har insjuknat i stroke upplever att de kommer 

den sjuke mycket närmare in på livet om de håller i patienten och berör dem fysiskt (Jones et 

al., 1996; Emerson och Enderby (2000). Sjuksköterskorna upplevde att en mycket starkare 

och genuinare relation byggdes upp när de fysiskt berörde en patient som har 

kommunikationssvårigheter. När sjuksköterskorna fysiskt berörde patienten kände de också 

att de förmedlade en känsla av trygghet till den som insjuknat ( Emerson & Enderby, 2000). I 

en studie av Sundin och Jansson (2002) poängteras det att det är viktigt att sjuksköterskan 

måste förstå att alla patienter inte uppskattar allt för intensiv närhet och fysisk beröring och att 

man måste känna sig fram och gå varligt fram med dessa individer.  

 

Samarbete 

I en studie av Kvigne, Kirkevold och Gjengedal (2004) belyses det att en god och tydlig 

kommunikation är grunden till ett gott samarbete. För att omvårdnaden ska bli framgångsrik 

måste det finnas ett gott samarbete mellan parterna, som betecknar en respektfull och 

ömsesidig positiv inställning till varandra (Bennet, 1995). Att som sjuksköterska vara 

oengagerad, omotiverad och okänslig kan ge upphov till att samarbetet inte fungerar mellan 

patienten och sjuksköterskan, uppvisar den som insjuknat samma inställning blir resultatet 

likvärdigt (Jones et al., 1996). Det finns ett samband mellan ett gott samarbete och bra resultat 

i omvårdnadsarbetet, om sjuksköterskan och patienten har en god kontakt och ett bra 

samarbete smittar denna positiva anda av sig omvårdnadsresultatet (Oelschlaeger & Damico, 

2004). 

 

”The patients are different human beings and they need to be helped in different ways. You 

also need to be sensitive to the patient´s limits and to respect them” 

(Kvigne et al., 2004, s.902) 

 

 

Negativa faktorer i kommunikationen 

 
Bristande kunskap 

I situationer där vårdgivaren inte hade kunskap om patienten eller om konsekvenserna av 

sjukdomen, eller inte hade utvecklat en relation till patienten var de tvungna att gissa och 

försöka tolka patientens reaktioner för att se om de hade gissat rätt. Dessa situationer uppstod 

till exempel när vårdgivaren inte var engagerad, saknade kvalifikationer, och nödvändig 

förförståelse och/eller kunskap (Sundin et al., 2002). När vårdgivaren saknade kunskap om 

patientens språkförluster, kvarstående förmågor och om patientens upplevelser av sin 

nuvarande situation och inte heller kände till patientens bakgrund kände hon sig osäker 

(Bennet, 1996). Vårdgivaren menar att det finns många olika typer av funktionsstörningar och 

att bra information om exakt vilken patienten lider av skulle vara till hjälp i främjandet av 

effektiv kommunikation (Emerson & Enderby, 2000). Många sjuksköterskor påstod att de inte 

hade tillräckliga kunskaper vad gäller depression hos patienter som insjuknat i stroke vilket 

ledde till brister i kommunikationen (Bennett, 1996). 

 

Bristande förståelse 
Sjuksköterskan är observant på patientens lidande. Hon är medveten om tragedin i patientens 

liv, men hon koncentrerar sig inte på det. Hon känner bräckligheten i patientens situation och 

därmed känner hon frustration och utmattning när hon inte har möjligheten att göra något för 
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att dela patientens upplevelser och därigenom misslyckas i kommunikationen 

(Sundin et al., 2002). Bristande förståelse kan också i grund och botten bero på att sjuk-

sköterskan inte klarar av att konfrontera de problem som en patient som har insjuknat i stroke 

kan ha och då upplever situationen som väldigt stressande och jobbig (Oelschlaeger & 

Damico, 2004). 

 

”I will be very happy if I can make her satisfied. Because she was awfully 

unhappy and grieved, when she just lay in her bed and no one at all understood 

her. One can see the despair in her eyes, it is very hard and very troubling to see. 

I felt inadequate and dissatisfied. It is not satisfying to leave her, you do not want 

to leave. I felt very pleased and it was a great feeling to understand her.” 

(Sundin et al., 2000, s. 485). 

 

I en studie av Kvigne et al. (2004) fokuserade sjuksköterskorna för mycket på sjuk-

domstillståndet stroke och glömde bort individen bakom sjukdomen. Det här misstaget 

resulterade i att den patient som insjuknat i stroke inte fick tillfälle att prata ut om 

upplevelser, sorg och kriser. 

 

Tidsbrist 

Sundin et al. (2000) beskriver att vårdgivare måste visa patienten att hon har tillräckligt med 

tid för henne och se till att det är lugn och ro runt patienten. Patienten måste få känna sig 

avslappnad för att känna att det är värt besvären att försöka kommunicera. Det är viktigt att 

patienten inte känner att vårdgivaren är irriterad och stressad. I Kvigne et al. (2004) studie 

framkom det att sjuksköterskorna tyckte det var synd att de inte hade mer tid att sitta ner med 

patienterna och prata. För en individ som insjuknat i stroke och som har kommunikations-

svårigheter är det mycket frustrerande att inte få den tid som krävs för att kunna kommunicera 

med sjuksköterskan på ett tillfredställande sätt (Oelschlaeger & Damico, 2004). 

 

”It is important to take the time that is needed, not to be in a hurry; you cannot 

have one foot in the room and one foot outside. You must show the patient that 

you have the time. For example, you can sit on a chair so that the patient does not 

feel that you are not staying. Because if you are in a hurry patients will sense it 

and they will be stressed and anxious and dare not to try to communicate.” 

(Sundin et al., 2000, s. 485). 

 

Emerson och Enderby (2000) har iakttagit att människor inte hade eller var beredda på att ta 

den extra tid som ibland behövdes för att kommunicera med personer med talsvårigheter. Det 

gör att patienten får en känsla av förvirring och osäkerhet vilket försvårar ett initiativ till 

kommunikation med andra (Emerson & Enderby, 2000). Vårdgivaren känner att stress hindrar 

förståelsen i kommunikationen. Parterna behöver tid, stillhet och en lugn omgivning. Att 

åstadkomma detta är väldigt viktigt för vårdgivaren (Sundin et al., 2002). Emerson och 

Enderby (2000), och Sundin et al. (2000) beskriver att både sjuksköterskorna och personerna 

som patienten möter i det dagliga livet, ansåg tiden som en viktig faktor för att få patienten att 

kunna förstå. Stressiga situationer är inte lämpliga för patienten. Det är viktigt i 

kommunikationen med patienten att stanna tills en gemensam förståelse uppstått. Bennett 

(1996) beskriver att vårdgivaren upplevde att det svåraste med att kommunicera med 

patienten var det ökade tidsbehovet för att nå förståelse. 



 

    

                                                                                                                                                       

  13 

 

Positiva faktorer i kommunikationen 

 
Kunskap 

För att kunna ta hand om patienter med stroke på ett bra sätt krävs det kunskaper i att lära 

patienten att använda effektiv kommunikationsteknik. Det behöver patienten för att förmedla 

sina egna tankar (Bennett, 1996). Att sjuksköterskan visade intresse i patienten förmedlade 

kunskaper gjorde att kommunikationen underlättades. Vårdgivaren nämnde också att en 

positiv attityd, patientens hälsa och kommunikationsförmåga bidrog till en lyckad 

kommunikation. Att ha medvetenhet om patientens situation, såsom diagnos och symtom 

gjorde det lättare att hitta ”rätt” utgångspunkt för kommunikationen. Att vara insatt i 

patientens bakgrund och upplevelser av den aktuella situationen gjorde att tolkningen 

underlättades (Oelschlaeger & Damico, 2004). I en studie av Kvigne et al. (2004) upplevde 

ofta sjuksköterskorna att det gick lättare att leva sig in i patientens situation och att det var 

lättare att fånga upp saker som man annars inte skulle upptäcka eller tänka på om de var 

riktigt pålästa på patienten. 

 

Humor 

Att skratta och skoja tillsammans är en sorts kommunikation. Uppmuntran med hjälp av 

humor förmedlade avslappning och därmed ökat engagemang och öppenhet. Vårdgivaren 

menade att humor måste anpassas efter personligheten och vårdgivaren och patienten måste 

känna varandra för att avslappning ska uppnås. Humor hjälpte till att skapa en avslappnad 

atmosfär och det underlättade mottagligheten, det minskade prestigen och gjorde det lättare att 

vara tillsammans och känna sig som hemma (Sundin et al., 2000). 

 

”Showing my own vulnerbility and joking about it putting me in a weak position 

makes it easier to relax and to be open and thus to relate. These patients need a 

lot of tranquillity, and you have to give them time and space.”  

(Sundin et al., 2002, s. 315). 

 

 

Engagemang 

Vårdgivaren kände sig tillfredsställd i sin roll med att hjälpa andra människor och kände 

glädje över att kunna hjälpa patienterna att kompensera en del av deras förluster. Hon tyckte 

det kändes meningsfullt och viktigt att vara engagerad och uppmärksam för att kunna förstå 

patienten (Sundin et al., 2000). Vårdgivaren var medveten om vikten av att avsätta tillräckligt 

med tid och att visa tålamod i kommunikationen med patienterna. Genom att sjuksköterskan 

använde sig av kommunikativa strategier när frågorna ställdes, som t.ex. att dela upp frågorna, 

ställa en fråga i taget, ge alternativ och ge patienten god tid på sig att svara så förbättrades 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient (Oelschlaeger & Damico, 2004). Att vara 

engagerad i den andre var nödvändigt och förmedlade ökad förståelse. Vårdgivaren försökte 

få patienten att förstå att hon gjorde allt i sin makt för att förstå och själv bli förstådd. Lyckade 

kommunikationssituationer beskrevs av både vårdgivaren och patienten med ord som 

tillfredsställelse, lättnad, lycka och glädje och att känna sig nöjd (Sundin et al., 2000). 

Sjuksköterskor ser sig själva som främsta vårdförmedlare för strokepatienter, de menar att de 

är ständigt närvarande i rehabiliteringen (Burton, 1999). 

 

”We´re with them all the time. The others seem to come and go. They do their bit and 

seem to disappear. They don´t seem to have the time. It´s not always easy for us, but at 

least we have more opportunity because we´re always there.”  

(Burton, 1999, s. 177). 
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Sjuksköterskan visar sitt engagemang genom att visa intresse för patienten och genom denna 

handling känner sig den som insjuknat i stroke bekräftad och på så vis gynnar det här 

kommunikationen på ett positivt sätt (Kvigne et al., 2004). När vårdgivaren upplever positiva 

känslor mellan sig själv och patienten strävar hon efter att uppnå ett smarbete, genom att se 

till att patienten ska få tillfälle att delta i konversationen. Vårdgivaren anpassar sig efter 

patientens personliga sätt att uttrycka sig och förstå och hon bekräftar patienten genom att 

visa intresse (Burton, 1999). 

 

Förtroende 

Ett sätt att närma sig och hjälpa patienterna var att prata med dem om personliga saker för att 

bygga upp tillit och förtroende (Jones et al., 1997). Stroke anses som ett enormt trauma för 

patienterna. Dessa patienter behöver känna säkerhet, tillit och förtroende för sina vårdgivare. 

De är extremt sårbara efter insjuknandet i stroke, vilket betyder en plötslig förändring i deras 

livssituation (Sundin et al., 2002). I sjuksköterskans yrkesroll ingår det att vara stödjande, 

positiv och att försöka förmå patienten att använda sina resurser i en positiv riktning 

(Kvigne et al., 2004). Om patienten känner sig säker och respekterad av sjuksköterskan byggs 

ett förtroende upp hos patienten, detta förtroende är en bra grund att bygga en genuin och 

trygg relation på (Oelschlaeger & Damico, 2004). Mänsklig värdighet och mänsklig kärlek är 

också viktigt. En vårdgivare uttryckte sig följande: 

 

”When the patient trusts me, if we can joke together and get in the right mood, it 

is no problem if we do not understand each other right away, we just give it 

another try.”  

(Sundin et al., 2000, s. 486). 

 

 

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt i det kommunikativa skedet 

 
När sjuksköterskan kommunicerar med en patient som har drabbats av stroke så är det hon 

som förväntas vara experten, det är hon som förväntas stå för allt kunnande (Bennet, 1995). 

Med god professionell kommunikation menas att kommunikationen är stödjande och att den 

bygger på sjuksköterskeyrkets värderingar, alltså en kommunikation som är ägnad att till-

godose den som insjuknat på ett bra sett och att i bred bemärkelse främja sjuksköterskans 

professionella funktion (Jones et al., 1996). För att sjuksköterskan ska kunna nå fram till den 

som har insjuknat i stroke måste hon agera utifrån ett professionellt förhållningssätt genom 

omsorg, stöd, hjälp och genom fackmässig och uppövad skicklighet i att värdera vilka 

åtgärder som bäst passar in i den aktuella situationen (Burton, 1999). Det var inte ovanligt att 

individen som insjuknat i stroke förväntar sig att sjuksköterskan ska ta ledningen och agera 

och att patienten bara ska ”åka med” i omvårdnaden utan att ta egna initiativ 

(Jones et al., 1996). En viktig uppgift som sjuksköterskan har i det kommunikativa utbytet 

med en patient som har insjuknat i stroke är att uppmuntra denne att använda sina resurser och 

mobilisera dessa i rätt riktning (Bennet, 1995). 

 

”The nurses role here is important in helping a patient come to terms with having a 

stroke and the fact that his/her life has not come to an end, and that will be light at the 

end at the tunnel.” 

(Burton, 1999, s.178) 
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I en studie av Jansson och Sundin (2002) påpekar sjuksköterskorna att det inte finns någon 

universalmetod för att kommunicera med en patient som har insjuknat i stroke, utan att 

sjuksköterskan måste utgå ifrån individuella egenskaper hos den sjuke, som t.ex. typ av 

funktionsnedsättning och personlighet. En naturlig, äkta och förtroendegivande närvaro är det 

viktigaste i det kommunikativa skedet, dvs. att sjuksköterskan aktivt deltar i mötet 

(Sundin, Jansson & Norberg, 2002). En sjuksköterska som arbetar med individer som har 

insjuknat i stroke och som har kommunikationssvårigheter måste besitta flera egenskaper bl.a. 

förmågan att lyssna, kunna sätta sig in i individens situation och förstå individens reaktioner 

och känslor (Kvigne et al., 2004).  

 

“We were not accustomed to this. We usually work with older people who accept 

what we do without guestioning. So we became frustrated and thought: What is it 

with her? All the other patients accept what we suggest! But at the same time it is 

ok with reactions. When we talked with her and listened to her, we understood her 

better.” 

(Kvigne et al., 2004, s. 902) 

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa kommunikationens betydelse i mötet mellan sjuksköterska 

och en patient med diagnosen stroke. Vi valde litteraturstudie med kvalitativa metoder därför 

att i ämnesområdet finns det mycket material att tillgå. Eftersom tiden var så begränsad 

ansågs det inte finnas tid till att genomföra en empirisk studie. När vi har sökt litteratur har vi 

använt oss av Polit och Hunglers (1999) modell, det gav oss en bra överblick. Sökning efter 

vetenskapliga artiklar gjordes i databaser som kunde nås genom Blekinge Tekniska Högskolas 

bibliotek. De databaser som användes vid sökningarna efter vetenskapliga artiklar var 

Academic Search Elite, ELIN, Cinahl och Medline. Det uppkom inga svårigheter att hitta 

relevanta sökord för litteratursökningen. 

 

Resultatet baserades på tio artiklar, de var alla peerrewied. Alla tio artiklarna var skrivna på 

engelska, vilket gör att det finns risk för feltolkningar vid översättningen. Dessa feltolkningar 

kan ha påverkat resultatet negativt. De valda inklusionskriterierna underlättade valet av 

artiklar samtidigt som det begränsade urvalet. Eftersom studien gjordes utifrån 

sjuksköterskans perspektiv så var urvalet starkt begränsat, men trots detta var det inga 

problem med att hitta relevanta artiklar till studien.  

 

Två av de åtta artiklar som användes i resultatet hade ett lite annorlunda perspektiv på ämnet, 

men de användes därför att de ansågs relevanta för syftet. Bennet (1995) är lite mera inriktad 

på strokepatienter som har drabbats av depression efter ett strokeanfall. Artikeln valdes ändå 

därför att den bl.a. belyser vikten av kunskap inom det kommunikativa området hos sjuk-

sköterskan. Kvigne, Kirkevold och Gjengedal (2004) är inriktad på kvinnliga strokepatienter, 

men valdes som resultatartikel därför att den bl.a. tar upp kommunikationsvårigheter med 

strokepatienter, därför ansågs den relevant för syftet.  

 

Fyra av artiklarna tyckte vi stämde synnerligen bra in på syftet i studien, de artiklarna var 

lättöverskådliga, konkreta och behandlade hela frågeställningen i vårt syfte. Nackdelen med 

de artiklarna var att de kom från delvis samma författare, det kan ha påverkat resultatet 

negativt pga. att resultatet kanske har blivit för smalt. Vi anser att mängden artiklar har gjort 
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att vi ändå har fått en bred syn på resultatet. Övriga artiklar var mera specifika i sitt syfte och 

kompletterade mycket bra. I några artiklar kan deltagarantalet i studien ifrågasättas, det låga 

deltagarantalet i dessa studier kan påverka tillförlitligheten negativt.  

 

Inspirationen till innehållsanalysen hämtades ifrån Graneheim och Lundman (2003) 

analysmetod som går ut på att plocka ut meningsbärande enheter ur textmassan för att sedan 

koda och slutligen kategorisera dessa för att göra resultatet mera överskådligt.  

 

Delar av analysarbetet gjordes var för sig, vid sammanställningen av analysarbetet visade det 

sig att kategorier och subkategorier var ungefär densamma, så det var inga svårigheter att enas 

om uppbyggnaden av dessa. 

 

Resultatdiskussion 

Att drabbas av stroke innebär en plötslig förändring för den insjuknade. Många negativa 

känslor som frustration, hjälplöshet, oro, aggressivitet och en känsla av förtvivlan infinner sig 

i samband med att patienten förstår vidden av sjukdomen. Då sjuksköterskan är en av dem 

som arbetar närmast patienten under sjukhusvistelsen, är det av stor vikt att hon klarar av att 

stötta patienten såväl psykiskt som fysiskt. Enligt Booth et al. (2004) beskrivs sjuksköterskan 

som ”spindeln i nätet” och sjuksköterskorna känner frustration när de av kompetensbrist är 

tvungna att lämna patienten till annan profession i teamet, t.ex. sjukgymnast, arbetsterapeut 

etc. Sundin et al. (2002) menar att det kan uppstå situationer där sjuksköterskan är tvungen att 

gissa och försöka tolka patientens reaktioner eftersom hon inte har kunskap om patienten. 

Sjuksköterskan känner sig osäker när hon inte har tillräckligt med kunskap om patientens 

språkförluster och inte känner till patientens bakgrund (Kvigne et al., 2004).  

 

Möjligheten att förstå patienten när personalen är ointresserad och/eller inte känner till något 

om patienten är liten. Har personalen däremot kunskap om t.ex. patientens diagnos och de 

symtom som är orsaken till kommunikationssvårigheterna finns det förutsättningar att hitta de 

rätta kommunikationsstrategierna. Det kan vara att t.ex. ställa en fråga i taget, stå på rätt sida 

om patienten och liknande (Oelschlaeger & Damico, 2000).  

 

Larsson och Nilsson (1996) menar att många av sjuksköterskorna upplevde stress inför att 

patienten inte kunde uttrycka sig begripligt. Det handlade många gånger om osäkerhet och 

brist på erfarenhet hos sjuksköterskan. Det påtalades i studien att det finns ett behov av mer 

utbildning och träning för sjuksköterskan. I Kumlien et al. (2000) uttrycker även där 

sjuksköterskorna ett önskemål om vidareutbildning inom olika områden såsom bl.a. 

kommunikation och rehabilitering, och hur de på bästa sätt kan stötta patienten känslomässigt. 

Utbildningar i dessa olika områden har visat sig vara framgångsrika, då sjuksköterskor efteråt 

inser vilket stort värde deras nya kunskaper har. De känner t.ex. att de har lättare att förstå den 

insjuknades specifika problem och frågor. I Bennett (1996) framkommer också vikten av att 

vara insatt i patientens bakgrund, att vara medveten om patientens symtom och diagnos för att 

kommunikationen och tolkningen ska underlättas.  

 

I resultatet framkom att det är mycket viktigt att försöka lyssna på den som drabbats av stroke 

och att använda alla medel i form av kroppsspråk, mimik och ögonkontakt i försöken för att 

skapa en framgångsrik kommunikation sinsemellan.  

 

Vi anser att som ovan och/eller nyutexaminerad sjuksköterska är detta en mycket svår, 

tidsödande och krävande uppgift. Enligt Ericson och Ericson (1996) behövs mycket träning 

och erfarenhet gör att kunna bli duktig och framgångsrik på icke-verbal kommunikation. 
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Bennett (1996) menar att sjuksköterskor inom strokesjukvården upplever det väldigt svårt att 

tolka icke-verbala signaler eftersom de kan betyda så många olika saker, signalerna kan ha 

många olika budskap. Frågan är om sjuksköterskan ges tillfälle att utveckla och fördjupa sina 

kunskaper i kommunikationsteknik, så att hon kan kommunicera med den som har insjuknat i 

stroke?  

 

Vidare visar resultatet att tid är känd som bristvara i sjuksköterskans vardagliga 

arbetssituation. Bennett (1996) beskriver att sjuksköterskan upplevde att det svåraste med att 

kommunicera med patienten var det ökade tidsbehovet för att nå förståelse. Även i de fall 

sjuksköterskan hinner med omvårdnaden kring patienten kanske hon inte kan vara hos 

patienten och prata när han verkligen behöver det. Det är viktigt att patienten inte känner sig 

överkörd vilket mycket väl skulle kunna hända om sjuksköterskan har bråttom, vilket 

framkommit i vissa studier. Vi anser att självklart ska sjuksköterskans fokus ligga på 

patienten under utövandet av sitt arbete, genom att visa respekt och engagemang. Vi är dock 

medvetna om att risken finns att tyngdpunkten läggs vid tekniska detaljer i omvårdnaden, 

administration, telefonsamtal och andra uppgifter. Detta leder till tidsbrist, vilket påverkar 

kommunikationen negativt. Travelbee (1971) menar att förståelse och tillit mellan patient och 

sjuksköterska skapas när sjuksköterskan lägger ner tid samt visar viljan att hjälpa den som 

drabbats av stroke till en förbättrad situation.  

 

Det återges i Mcduffs (1998) studie hur sjuksköterskorna inte har tid att sitta ned utan hela 

tiden är på språng. Det är viktigt att försöka hitta tiden till samtal även om det kan vara svårt. 

Bra att tänka på kan vara den gamla sanningen om att en patient värderar fem minuter sittande 

tid högre än om sjuksköterskan står upp i tio minuter (Almås, 2002). Det är väldigt tänkbara 

ord för oss som blivande sjuksköterskor att ta med sig ut i yrkeslivet. Emerson et al. (2000) 

och Sundin et al. (2000) beskriver att stressiga situationer inte är lämpliga för patienten. Det 

är viktigt att ta den tid som behövs med patienten tills en gemensam förståelse uppstått.  

 

För att patienten ska ha goda förutsättningar för rehabilitering är det känslomässiga stödet från 

sjuksköterskan mycket viktigt (Long et al., 2002). Det återges i Sundin et al. (2002) hur 

viktigt det är att vara engagerad i patienten eftersom det förmedlade ökad förståelse. 

Sjuksköterskan försökte få patienten att förstå att hon verkligen försökte med allt för att förstå 

och själv bli förstådd. Det bidrog till att både patient och sjuksköterska upplevde känslan av 

tillfredsställelse och lycka. Vi uppfattar det som att patienterna uppskattar sjuksköterskans 

stöd och uppmuntran. Att ha någon att tala med och någon som lyssnar och är lyhörd för ens 

känsloläge betyder mycket. Travelbee (1971) framhäver att det är sjuksköterskan som 

ansvarar för att relationen till patienten etableras och upprätthålls, men att relationen måste 

vara ömsesidig. Vidare tar Travelbee (1971) upp att kommunikation är sjuksköterskans 

viktigaste redskap för att kunna bygga upp en relation till patienten, och på så sätt lära känna 

denne som en unik person, vidare menar hon att om sjuksköterskan har ett empatiskt 

förhållningssätt kan hon delta i och förstå den situation som individen befinner sig i.  

 

I vårdsituationer när kommunikationen är svår, där användandet och/eller förståelse av orden 

är försvårad eller saknas, kan förståelse ändå uppnås när personalen och patienten möter 

varandra i absolut närvaro och i gemenskap (Kvigne et al., 2004). En absolut närvaro i mötet 

är den viktigaste faktorn för att förståelse ska kunna uppstå mellan patient och sjuksköterska i 

kommunikationen. Det innebär att möta den andre personen i ett aktivt deltagande och inte 

genom att enbart vara där. Genom det deltagandet uppstår en relation i djup gemenskap. 

Sundin et al. (2002) menar att en naturlig, äkta och förtroendeingivande närvaro är det 

viktigaste i det kommunikativa skedet, med det menas att sjuksköterskan aktivt deltar i mötet. 
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När patientens behov blir mötta och sedda uppstår det som Travelbee (1971) kallar en 

mellanmänsklig relation.  

 

För att omvårdnadsarbetet ska bli effektivt krävs ett gott samspel mellan sjuksköterska och 

den patient som insjuknat i stroke, för att detta samspel ska kunna uppnås krävs en god 

kommunikation mellan dessa parter. Samspelet mellan dessa parter styrs av vad som 

förmedlas genom den verbala och icke verbala kommunikationen och hur den tolkas 

(Oelschlaeger & Damico, 2000). För att förstå vad omvårdnad är och bör vara, måste man 

förstå vad som sker mellan patient och sjuksköterska, hur deras interaktion kan upplevas och 

vilka konsekvenser det kan ha för patienten och hans tillstånd Travelbee (1971). Sjuk-

sköterskorna var väl medvetna om vikten av en god kommunikation, men trots det visade det 

sig att det fanns påtagliga brister i det kommunikativa skedet. Varför visar resultatet att det är 

så? Kan det vara för att sjuksköterskorna inte är tillräckligt engagerade i patienten för att 

fortsätta sina försök att kommunicera med den individ som har insjuknat i stroke? Kan det 

vara för att det inte är riktigt accepterat att ta sig tid att sitta ner med patienten, för att detta 

uppfattas som lathet eller som undanflykt bland arbetskamrater? 

 

Slutsats 
Att som sjuksköterska kommunicera med en patient som har insjuknat i stroke kan vid många 

tillfällen vara en mycket svår uppgift. Att sjuksköterskan inte innehar kunskap om hur hon ska 

gå till väga när hon kommunicerar med patienten är inte ovanligt. Det är därför mycket viktigt 

att det avsätts tid för sjuksköterskan till att bättra på sina kunskaper i detta område. Sjuk-

sköterskor som arbetar med patienter med kommunikationssvårigheter får givetvis efter hand 

erfarenheter vilket gör att kommunikationen blir bättre, men för att kommunikationen ska 

fungera så bra som möjligt oavsett lång erfarenhet eller inte skulle det vara bra om sjuk-

sköterskan fick möjlighet att skaffa sig bra kunskap innan hon går in i yrkesrollen för att 

känna sig trygg. Ett sätt att lära sig kommunicera med en patient med stroke anser vi skulle 

kunna vara att den erfarna sjuksköterskan lär upp den som kanske känner sig frustrerad och 

osäker i den kommunikativa omvårdnaden.  

 

Tid är något som måste prioriteras när det gäller kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska. Patienten måste känna trygghet i att sjuksköterskan har den extra tid som 

behövs för att han ska göra sig förstådd i kommunikationen. Sjuksköterskan behöver också 

känna att hon verkligen kan ta den tid som behövs för att sitta ner och lyssna utan att känna 

stressen över allt annat hon måste hinna med.  

 

Utifrån det material vi har sett och granskat har vi förundrats över hur stor del av 

kommunikationen som sker icke-verbalt och genom detta har vi insett hur oerhört viktig 

denna sorts kommunikation verkligen är. Eftersom artiklarna som användes i resultatet visade 

på att kunskapsnivån i kommunikationsteknik bland sjuksköterskor är bristande så borde det 

satsas på detta i sjuksköterskeutbildningen. Vi anser att det bör genomföras mer forskning 

inom ämnet kommunikationssvårigheter, både ur patientens och sjuksköterskans synvinkel. 

Det är betydelsefullt för en patient att kunna uttrycka sig så sjuksköterskan förstår samtidigt 

som det blir lättare för sjuksköterskan att kommunicera med patienten om denne kan göra sig 

förstådd på ett bra sätt. 
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BILAGA 1. Artikelöversikt 
                                    

  

Författare 

 
Titel/Tidskrift Syfte Metod Resultat 

Bennet, B. 

(1996). 

How nurses in 

stroke 

rehabilitation 

units attempt to 

meet 

psychological 

needs of patients 

who become 

depressed 

fallowing a 

stroke. 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Undersöka hur 

sjuksköterskan 

förstår och hur hon 

hanterar 

depression hos 

patienter som har 

insjuknat i stroke. 

14 

sjuksköterskor 

deltog i 

undersökningen. 

Intervjuer 

användes. 

Kvalitativ studie. 

Att 

sjuksköterskorna 

tyckte att de 

saknade 

tillräckliga 

kunskaper i 

ämnet, 

kommunikationen 

blev lidande pga. 

detta. Brist på tid 

var också ett 

problem. 

Burton, C. 

(1999). 

A discription of 

the nursing role  

in stroke 

rehabilitation. 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Undersöka 

sjuksköterskans 

roll i 

strokesjukvård. 

13 

sjuksköterskor 

intervjuades. 

 

Kvalitativ studie. 

Att sjuksköterskan 

har en nyckelroll i 

strokevården. 

 

 

Emerson, J &  

Enderby, P. 

(2000). 

Concerns of 

speech-impaired 

people and those 

communicating 

with them. 

 

Health and 

Social Care in 

Community. 

Att undersöka 

vilka faktorer som 

underlättar 

Kommunikationen. 

40 patienter 

med 

kommunikations 

svårigheter. 

Intervjuer 

användes. 

 

Kvalitativ studie. 

Att vara tydlig och 

att ge patienten tid 

är viktiga faktorer 

i kommunikations 

processen. 
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Författare Titel/Tidskrift Syfte Metod Resultat 

Jones, M, 

O’Neill P, 

Waterman, H 

& Webb, C.  

(1996). 

Building a 

relationship: 

communications 

and relationships 

between staff and 

stroke patients on 

a rehabilitation 

ward. 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Undersöka hur 

kommunikationen 

fungerar på en 

strokeenhet mellan 

personal och en 

patient som har 

insjuknat. 

14 anställda och 

10 patienter 

deltog i studien. 

 

Intervjuer 

användes. 

 

 

Kvalitativ studie. 

Roller, personliga 

kvaliteter och 

yttre attribut 

visade sig vara i 

vissa fall 

avgörande för den 

fortsatta 

kontakten mellan 

personal och 

patient. 

Kvigne, K., 

Kirkevold, M. 

& 

Gjengedal, E. 

(2004). 

The nature of 

nursing care and 

rehabilitation of 

female stroke 

survivors: the  

perspective of 

hospital nurses. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

 

Undersöka 

sjuksköterskors 

omvårdnads- 

arbete och  

kommunika- 

tions teknik med 

kvinnliga 

strokepatienter. 

 

14 

sjuksköterskor 

och 25 patienter 

deltog i studien. 

 

Intervjuer 

användes. 

 

Kvalitativ studie. 

Sjuksköterskornas 

omvårdnads- 

arbete och 

kommunika- 

tions teknik 

skiljde sig inte 

nämnvärt för att 

det var kvinnliga 

patienter. 

Oelschlaeger,  

M-L. & 

Damico, J. 

(2000) 

Partnership in 

conversation: A 

study of word 

search strategies. 

 

Journal of 

Communication 

Disorder. 

 

Undersöka olika  

strategier för att 

sjuksköterskan 

lättare ska kunna 

kommunicera 

med patienter som 

insjuknat 

i stroke och som 

har kommuni- 

kativa svårigheter. 

38 intervjuer 

gjordes. 

 

Kvalitativ studie. 

Strategierna 

visade sig vara 

effektiva och 

gjorde det 

enklare för såväl 

patient som 

sjuksköterska 

att kommunicera. 
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Författare Titel/Tidskrift Syfte Metod Resultat 

Sundin, K, 

Jansson L & 

Norberg A. 

(2000). 

Communicating 

with people with 

stroke and 

aphasia: 

understanding 

through sensation 

without words. 

 

Journal of 

Clinical Nursing. 

Studien gick ut på 

att undersöka 10st 

sjuksköterskors 

sätt att 

kommunicera med 

den stroke sjuke 

patienten, dessa 

sjuksköterskor 

ansågs vara väldigt 

duktiga på detta. 

10 

sjuksköterskor 

deltog i studien.  

 

Kvalitativ 

studie. 

Det är viktigt att 

släppa patienten 

in på livet för att 

få en bra relation 

med denne. Den 

fysiska 

beröringen är 

väldigt viktig för 

en nära relation. 

Sundin, K, 

Jansson L & 

Norberg A. 

(2002). 

Understanding 

between care 

providers and 

patients with 

stroke and 

aphasia: a 

phenomenological 

hermeneutic 

inquiry. 

 

 Nursing Inquiry. 

Att undersöka 

förståelsen mellan 

sjuksköterska och 

den strokesjuke. 

5 sjuksköterskor 

och 3 patienter 

deltog i studien. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Brist på kunskap 

om patienten och 

sjukdomen kan 

orsaka dålig 

förståelse och 

kommunikation 

mellan 

sjuksköterska och 

patient. 

Sundin, K. & 

Jansson, L. 

(2002). 

THH /E MREaLy  A2T00IO1 NSHIP  

”Understanding 

and beeing 

understood” as a 

creative caring 

phenomenon-in 

care of patient 

with stroke and 

aphasia. 

 

Journal of 

Clinical Nursing. 

 Att undersöka 

sjuksköterskors 

kommunikations 

teknik med 

patienter 

insjuknande i 

stroke 

5 sjuksköterskor 

och 3 patienter 

deltog i studien. 

Videokamera 

och intervju 

användes. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Det är viktigt att 

uppmuntra 

patienten att 

kommunicera, 

och att själv visa 

att man är 

intresserad av att 

kommunicera. 

Att ”bjuda in” 

patienten till 

samtal. 
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Författare Titel/Tidskrift Syfte Metod Resultat 

Sundin, K, 

Jansson L & 

Norberg A. 

(2001). 

The meaning of 

skilled care 

providers’ 

relationships 

with 

stroke and 

aphasia patients. 

 
Qualitative 

Health Research. 
 

Undersöka 

kommunikations 

svårigheter med  

patienter som har 

insjuknat i stroke, 

sett ur 

sjuksköterskans 

perspektiv. 

5 sjuksköterskor 

och 22 patienter 

deltog i studien. 

 

Kvalitativ studie. 

Genom att 

behandla 

patienten 

respektfullt och 

med värdighet 

kunde 

sjuksköterskan få 

patientens 

förtroende. 

 




