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Sammanfattning 
Bakgrund: Mötet mellan vårdpersonal och personer med neuropsykiatriska 

funktionshinder är komplicerat på grund av att de sistnämnda har ett annat sätt än 

andra att uppfatta och förstå omvärlden. Personer med neuropsykiatriska 

funktionshinder vårdas oftare på sjukhus och har längre vårdtid än andra personer 

på grund av att funktionshindret ofta medför andra bekymmer.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa förutsättningarna i mötet mellan 

vårdpersonal och personer med neuropsykiatriska funktionshinder för att skapa en 

vårdrelation.  

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats utfördes.  

Resultat: I resultatet framkom fem kategorier som var förutsättningar i mötet för 

att skapa en vårdrelation. Dessa var kommunikationen som en förutsättning i 

mötet, tidens påverkan på mötet och skapandet av en vårdrelation, behovet av ett 

anpassat bemötande för att skapa en vårdrelation, ett beroende av andra i mötet, 

rädsla och obehag som ett hinder för mötet. 

Slutsats: Tiden var den främsta förutsättningen i mötet för att skapa en 

vårdrelation. Den leder till en bättre kommunikation, bra bemötande, mindre 

beroende av andra och mindre rädsla i mötet. För att mötet mellan dessa två parter 

ska bli bättre och en vårdrelation ska kunna skapas behövs mer resurser i vården. 

 

Nyckelord: mötet, neuropsykiatriska funktionshinder, vårdpersonal, vårdrelation.  
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BAKGRUND 

 

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder har ett annat sätt att uppfatta och 

förstå omvärlden jämfört med andra.  De har svårigheter att tolka abstrakta 

symboler, som till exempel bokstäver och siffror. De har även svårigheter med att 

planera framåt, förstå sammanhang, bedöma olika handlingsalternativ och inse 

konsekvenserna av sådant som de inte tidigare har egen erfarenhet av 

(Socialstyrelsen, 2007). Detta kan ge problem i mötet med andra människor och 

leda till svårigheter att skapa en vårdrelation (Gillberg, 2000; Gotthard, 2002).  

 

Med neuropsykiatriska funktionshinder menas störningar i 

personlighetsutvecklingen som beror på avvikelser i hjärnans funktioner (Duvner, 

1997). Symtomen på dessa funktionshinder kommer i barndomen och finns ofta 

kvar i vuxen ålder, vilket innebär att begreppet innefattar både barn och vuxna. 

Symtomen som uppkommer kan vara svårigheter med inlärning, koncentration, 

kommunikation och aktivitetskontroll. Intelligensnivån är ofta ojämn, med god 

förmåga på vissa områden och mindre god på andra, vilket är individuellt. I 

neuropsykiatriska funktionshinder ingår diagnoserna Autism, Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), Deficits in Attention, Motor control/Perception 

(DAMP), Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och inlärningssvårigheter 

(Internetmedicin, 2005, 2007). Personen får diagnosen utifrån var hans eller 

hennes största svårigheter ligger, men diagnoserna överlappar ofta varandra 

(Duvner, 1997). Personer med neuropsykiatriska funktionshinder vårdas oftare på 

sjukhus och har längre vårdtid än andra personer på grund av att funktionshindret 

ofta medför till exempel psykiska problem, övervikt, hudsjukdomar och epilepsi 

(Jansen, Groothoff, & Post, 2004). 

 

Gillberg (1999)  menar att det vid neuropsykiatriska funktionshinder förekommer 

svårigheter i kommunikation med andra och begränsningar i beteende och fantasi. 

Detta innebär att särskild pedagogik krävs för att hjälpa människor med 

neuropsykiatriska funktionshinder. Gillberg (1999) utgår från fyra grundprinciper: 

 Respekt för individualiteten 

 Kontinuitet i vardagen 

 Struktur och medvetenhet i vardagsrutiner 

 Ett pedagogiskt innehåll som är meningsfullt för individen 

För att tillgodose dessa behov behövs god kunskap om neuropsykiatriska 

funktionshinder hos de människor som de möter (a a).  

 

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder har ett stort behov av en 

anpassad och strukturerad miljö. De känner otrygghet när saker ändras, 

exempelvis när de dagliga rutinerna rubbas. Det är därför viktigt för dessa 

personer att veta vad som ska hända, när något ska ske, vilka de kommer att möta 

och vad dessa personer förväntar sig utav dem. I mötet är det således viktigt att 

vårdpersonalen planerar och anpassar sitt arbete utifrån dessa personers 

förutsättningar för att skapa en vårdrelation (Gotthard, 2002). 

 

 I denna studie avser begreppet vårdpersonal sjuksköterskor, läkare och 

undersköterskor. 
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Mötet 
Carlander (2001) menar att grunden till all kontakt, mänsklig utveckling och 

tillväxt sker i mötet mellan människor. Varje möte mellan människor gör att 

individerna påverkas på något sätt, alla påverkas olika av mötet. Detta beror på 

olika bakgrund och erfarenheter hos individen. Vissa möten kan göra individen 

rädd och frustrerad vilket kan skapa otrygghet och ge en känsla av misslyckande. 

Det är viktigt, särskilt för vårdpersonal, att hitta orsaken till det otrygga mötet och 

försöka lösa problemen bakom så att nästa möte kan bli bättre (a a).  

 

För att skapa ett tryggt möte krävs att vårdpersonalen förbereder sig mentalt och 

praktiskt, vilket innebär att till exempel samla ihop sig, fundera över vilken 

kunskap som krävs i detta möte och ta sig tid att sätta sig ner hos personen. Detta 

för att kunna möta personen i det tillstånd han eller hon befinner sig i just vid det 

tillfället. Det är även viktigt att vårdpersonalen är närvarande och lyhörd (Götlind, 

1998).  

 

Problem som kan uppstå för personer med neuropsykiatriska funktionshinder i ett 

möte kan exempelvis vara kommunikationssvårigheter, ensidighet i 

kontaktförmågan, svårigheter att använda kroppsspråk, svårt för social kontakt 

och empati. De har även svårigheter med uppfattningsförmåga när det gäller 

kroppsspråk hos andra individer och kan ha svårt att koncentrera sig. Detta ger en 

störning i mötet (Gillberg, 2000). Stressade situationer, som till exempel mötet 

med nya människor eller byte av miljö kan förvärra dessa problem (Duvner, 

1997).  

 

Vårdrelation  
En vårdrelation kan finnas både i sjukvården och i det privata livet. I den privata 

vårdrelationen finns inget krav på reflektion och kunskap, vilket det finns inom 

sjukvården då vårdpersonalen måste ha ett professionellt bemötande baserat på 

kunskap (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003).  Den 

privata vårdrelationen är den som finns inom familjen och vänner emellan. Det är 

när denna relation inte räcker till som den professionella vårdrelationen behövs, 

till exempel vid sjukdom (Eriksson, 1995). Dahlberg et al. (2003) menar att det är 

en tunn gräns mellan en vårdande relation privat och professionellt. Det är viktigt 

att den professionella vårdpersonalen vet var denna gräns går. Detta kan dock vara 

mycket svårt då den professionella vårdpersonalen måste visa respekt, vara öppen 

och lyhörd för personens behov utan att lägga in personliga känslor i relationen. 

Den största skillnaden mellan privat och professionell vårdrelation är att 

vårdpersonalen i den professionella vårdrelationen inte kräver att få något tillbaka 

(Dahlberg, et al., 2003). Det är alltid viktigt att ha i åtanke att vårdpersonal genom 

sitt yrke har en maktposition, som måste hanteras på ett etiskt sätt (Lindström, 

1994). För att skapa en vårdrelation måste personen ses som en individ och inte 

som en sjukdom (Dahlberg, et al., 2003).  

 

Enligt Travelbee (1974) finns det inget som heter bra eller dålig vårdrelation. Om 

en vårdrelation som ser till personens behov har etablerats så innebär detta att det 

är en ”god” vårdrelation. En vårdrelation mellan vårdpersonal och patient skapas i 

det möte där de ser varandra som de personer de är. Dahlberg et al. menar att 

vårdpersonalen måste skapa sig en förståelse för patienten för att kunna handla så 
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bra som möjligt utifrån den situationen individen befinner sig i (Dahlberg, et al., 

2003).  

 

Allt som vårdpersonalen säger och gör i kontakten med patienten påverkar 

uppbyggnaden av en vårdrelation. När en vårdrelation är skapad finns det en 

större möjlighet för vårdpersonalen att hjälpa patienten genom svåra situationer, 

till exempel smärta och även hjälpa patienten att förstå sin sjukdom (Travelbee, 

1974).   

 

Enligt Brown och MacArthur (2005) kan det uppstå problem i vårdrelationen 

mellan vårdpersonal och personer med neuropsykiatriska funktionshinder 

eftersom de sistnämnda kan ha kommunikationsproblem och svårigheter att förstå 

innebörden av vården. Slevin och Sines (1996) menar att det kan leda till en 

negativ attityd hos vårdpersonalen som beror på för lite kontakt med dessa 

personer och även otillräcklig utbildning i hur de möter dessa personer på ett bra 

sätt. Detta kan skapa en rädsla hos vårdpersonalen och leda till en sämre 

vårdrelation och ett sämre bemötande av personer med neuropsykiatriska 

funktionshinder.  

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa förutsättningarna i mötet mellan vårdpersonal 

och personer med neuropsykiatriska funktionshinder för att skapa en vårdrelation. 

 

METOD 

 
Urval 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats utfördes. Den kvalitativa ansatsen 

används för att få en förståelse för människan (Polit & Beck, 2004). I en kvalitativ 

forskningsansats är det vanligt med intervjuer som kan ge en helhetsbild av 

människans situation (Forsberg & Wengström, 2003). Därför är det viktigt att 

forskaren går in i arbetet med en neutral inställning för att inte färga 

forskningsresultatet med sina åsikter (Backman, 1998).  

 

En litteraturstudie innebär att organiserat och systematiskt söka, kritiskt granska 

och sammanställa litteratur från ett valt område. Den ska innehålla en tydlig 

problemformulering, vilka sökvägar som använts för att finna artiklar, inklusions- 

och exklusionskriterier och en analys ska vara gjord på artiklarnas resultat 

(Axelsson, 2008).  

 

Artiklar söktes i databaserna CINAHL och PsycINFO, som är referensdatabaser 

inom omvårdnad och psykiatri. Sökningar gjordes också i fulltextdatabasen 

ELIN@Blekinge och referensdatabaserna Academic Search Elite och Medline. 

Utifrån det formulerade syftet bestämdes följande svenska sökord: ADHD, 

Aspergers syndrom, Autism, DAMP, inlärningssvårigheter, neuropsykiatriska 

funktionshinder, patient, Tourettes syndrom, vård och vårdpersonal. Dessa 

översattes sedan till engelska med hjälp av Karolinska Institutets MeSH 
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sökverktyg. De MESH- termer som användes var: ADHD, Aspergers syndrome, 

Autism, care, care staff, care staff- hospital, learning disabilities, learning 

disability och patient. Dessa sökord jämfördes därefter med PsycINFO:s thesaurus 

och CINAHL headings, för att se om rätt sökord hade använts. I samband med 

detta fann författarna ytterligare sökord som motsvarade studiens syfte: attitude, 

autistic disorder, caring, developmental disabilities, encounter, health personal, 

hospital, hospitals, intellectual disabilities, mental retardation, nurses, nursing och 

nurse- patient relations. Booleska sökoperatörerna, vilket innebär ord som 

används för att kombinera olika sökord i databaserna (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006) AND och OR har använts för att kombinera sökorden. 

Trunkering har använts på vissa ord för att bredda sökningen. I bilaga 1 redovisas 

sökningarna mer detaljerat. 

 

I ELIN@Blekinge, Medline och Academic Search Elite har frisökningar gjorts. Då 

författarna inte hittade ett engelskt ord för neuropsykiatriska funktionshinder har 

de sjukdomsnamn som omfattas av begreppet använts.  

 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga. För 

att en artikel ska ses som vetenskaplig ska den innehålla ny kunskap, vara peer- 

reviewed, vilket innebär att den har blivit granskad av experter innan den har 

publicerats och vara skriven på engelska. Den ska även vara skriven på ett sätt så 

det går att granska hållbarheten i arbetet och se att resultatet håller (Segesten, 

2006). Artiklarna skulle vara från 1995 och framåt och ha en kvalitativ 

forskningsansats.  I samband med artikelsökningarna fann författarna till denna 

studie att de flesta artiklar inom området har skrivits på 2000- talet men för att 

bredda sökningen valdes 1995 som första sökår. Artiklar som inte var 

vetenskapligt granskade, artiklar på andra språk än engelska, artiklar med 

kvantitativ forskningsansatts och review artiklar exkluderades.  

 

I artiklar som hittades lästes i ett första urval titel och abstract för att se om de 

stämde överens med denna studies syfte. De artiklar som gjorde det gick till ett 

andra urval där resultatdelen lästes för att se om den svarade mot syftet. De 

artiklar som inte gjorde det sorterades bort. Artikelöversikt gjordes på de åtta 

artiklar som valdes till analysen, se bilaga 2.  

 

Analys 
Författarna inspireras av Graneheim och Lundmans (2008) metod för 

innehållsanalys. Detta för att skapa en förståelse för både vårdpersonalens och 

personer med neuropsykiatriska funktionshinders förutsättningar i mötet för att 

skapa en vårdrelation. För att granska och tolka forskning inom omvårdnad 

används kvalitativ innehållsanalys, som innebär att tolkningen av texten står i 

centrum. När en innehållsanalys görs måste det finnas medvetenhet om att de 

personliga erfarenheter, som finns både hos forskaren och hos dem som 

intervjuas, kan färga resultatet. En innehållsanalys startar genom att analysenheter 

väljs ut, till exempel resultatet i en artikel. Texten delas upp i större domäner, 

stycken som innefattar utmärkande områden inom ämnet som valts. 

Meningsbärande delar ur texten tas sedan ut, så kallade meningsenheter, dessa 

måste vara lagom stora för att kunna hanteras. Kondensering av de 

meningsbärande enheterna sker sedan, för att göra texten mer lätthanterlig, men 

fortfarande innehållsrik. Meningarna abstraheras, görs kortare och kodas. Koderna 
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beskriver kort innehållet i den meningsbärande enheten och skapas utifrån hela 

textens sammanhang. Kategorier och underkategorier skapas sedan genom flera 

koder som har närbesläktat innehåll och med syftet i åtanke. Kategorierna knyts 

sedan samman och teman skapas (Graneheim & Lundman, 2008). 

 

I denna analys lästes alla artiklarna enskilt ett flertal gånger, detta för att verkligen 

få en förståelse av innehållet. Meningsbärande enheter utifrån syftet ströks under. 

Författarna till denna studie gjorde till en början detta var för sig. Därefter 

jämfördes och diskuterades de meningsbärande enheterna och relevanta enheter 

valdes ut. Enheterna delades upp i vårdpersonalens och personer med 

neuropsykiatriska funktionshinders syn på mötet. De meningsbärande enheterna 

översattes, kondenserades och kodades därefter. Koderna skrevs och klipptes 

sedan ut. Dessa bildade sedan fem olika kategorier. I tabell 1 redovisas två 

exempel på de olika stegen i analysprocessen. Ytterligare exempel på 

analysprocessen se bilaga 3. 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Meningsenhet Översättning Kondensering  Kodning Kategori 

Perceptions of 

communication 

between people 

with 

communicating 

disability and 

general practice 

staff 

 

They all felt it 

would help if the 

doctor 

spoke slowly and 

clearly and gave 

them something 

in pictorial 

and/or written 

form to explain 

 

Alla kände att det 

skulle hjälpa om 

läkaren talade 

sakta och tydligt 

och ge dem någon 

bild eller i skriven 

form för att 

förklara. 

Känsla av att det 

skulle hjälpa om 

läkaren 

anpassade 

kommunikation

en. 

Anpassad 

kommunikation 

hjälper 

Kommunik

ationen som 

en 

förutsättnin

g i mötet 

Caring for 

adults with 

intellectual 

disabilities: 

perceived 

challenges for 

nurses in 

accident and 

emergency units 

 

You couldn’t do 

it without the 

family, you 

really couldn’t. 

 

Du kunde inte göra 

det utan familjen, 

det kunde du 

verkligen inte. 

 

Du kan 

verkligen inte 

göra det utan 

familjen. 

Behov av 

familjens hjälp 

Ett 

beroende av 

andra i 

mötet 
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RESULTAT 

 

I resultatet presenteras de fem kategorier som framkom i innehållsanalysen och 

som av författarna ansågs vara förutsättningar i mötet mellan vårdpersonal och 

personer med neuropsykiatriska funktionshinder för att skapa en vårdrelation. 

Kategorierna var: kommunikationen som en förutsättning i mötet, tidens påverkan 

på mötet och skapandet av en vårdrelation, behovet av ett anpassat bemötande för 

att skapa en vårdrelation, ett beroende av andra i mötet samt rädsla och obehag 

som ett hinder för mötet. I samtliga kategorier redovisas både vårdpersonalens och 

personer med neuropsykiatriska funktionshinders upplevelser av mötet.  

 

Kommunikationen som en förutsättning i mötet 
Det fanns ett behov och en vilja hos vårdpersonalen att kunna kommunicera med 

personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Svårigheter i kommunikationen 

var att förstå personens sätt att kommunicera, att veta om personen hade förstått 

vad vårdpersonalen hade sagt och svårigheter att förklara för personen. Detta 

upplevdes som faktorer som försvårade mötet (Sowney & Barr, 2007). 

Vårdpersonalen hade även svårt att tolka specifika signaler som till exempel icke 

verbal kommunikation hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Med 

icke verbal kommunikation avses till exempel ansiktsutryck, ögonkontakt och 

kroppsspråk (Donovan, 2002; Tuffrey-Wijne, McEnhill, Curfs & Hollins, 2007). 

Svårigheterna i kommunikationen kunde leda till missförstånd och att 

vårdpersonal missade saker som smärta och önskemål om mat eller dryck. Detta 

ansåg vårdpersonalen kunde leda till rädsla och oro hos personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder (Sowney & Barr, 2006, 2007; Tuffrey-Wijne, 

et al., 2007).  

 

Murphy (2006) och Tuffrey-Wijne et al. (2007) menade att det var svårt för 

vårdpersonalen att anpassa kommunikationen efter individuella behov (a a). Detta 

var svårt eftersom de hade bristande kunskaper i hur de skulle kommunicera med 

dessa personer. Bristen på tid var också en viktig faktor när det gällde 

svårigheterna att anpassa kommunikationen i mötet (Ziviani, Lennox, Allison, 

Lyons & Del Mar, 2004; Sowney & Barr, 2007; Tuffrey-Wijne, et al., 2007). Att 

anpassa kommunikationen kunde innebära att använda sig av bilder och repetition 

för att lättare kunna kommunicera (Murphy, 2006; Tuffrey-Wijne, et al. 2007). 

Det fanns en brist på kunskap men även en önskan och ett behov att lära sig om 

anpassad kommunikation hos vårdpersonalen (Sowney & Barr, 2007). Försök har 

gjorts till att anpassa informationen till personer med neuropsykiatriska 

funktionshinder, genom att ge skriftlig information, använda sig av deras vårdare, 

lära känna personen bättre och boka längre tid med personen (Murphy, 2005).  

 

Enligt personer med neuropsykiatriska funktionshinder ledde vårdpersonalens 

brist på förståelse om anpassad kommunikation till en dålig start på mötet 

(Murphy, 2006).  Att inte veta vad som skulle hända eller vad som skulle göras 

skapade frustration och rädsla (Hart, 1998; Cumella & Martin, 2004). Personer 

med neuropsykiatriska funktionshinder ansåg att vårdpersonalen inte anpassade 

kommunikationen efter deras behov. I de fall då kommunikationen anpassades 

blev mötet och bemötandet mellan vårdpersonal och personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder bättre (Murphy, 2006).   
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Tidens påverkan på mötet och skapandet av en vårdrelation 
Studier (Ziviani, et al., 2004; Murphy 2006) har visat att mötet mellan 

vårdpersonal och personer med neuropsykiatrisak funktionshinder tar mycket tid. 

Detta beror framför allt på kommunikationssvårigheter (a a). Tiden var enligt 

vårdpersonalen en förutsättning för att skapa förtroende och bättre 

kommunikation i mötet mellan dem och personer med neuropsykiatrisak 

funktionshinder (Tuffrey-Wijne, et al., 2007). Tid krävdes också för att få en 

uppfattning om patienten, vilket innebar att skapa sig en uppfattning om 

personens svårigheter och möjligheter (Murphy, 2006). Tiden upplevdes också 

som viktig för att skapa tillit i mötet, vilket kunde göras genom att spendera tid 

och prata med personen. Vårdpersonalen upplevde stress över att inte kunna ge 

personer med neuropsykiatrisak funktionshinder den tid som de behövde 

(Tuffrey-Wijne, et al., 2007).  

 

Enligt vårdpersonalen var det även viktigt med bra bakgrundsinformation för att 

skapa mer tid i mötet med personen (Sowney & Barr, 2007). Vårdpersonalen 

upplevde en brist på tid när det gällde att förbereda sig inför mötet, att lära sig om 

anpassad kommunikation och om hur funktionshindret påverkar individen 

(Murphy, 2006; Tuffrey-Wijne, et al., 2007). De ansåg även att bristen på tid 

ledde till svårigheter att möta personen på rätt sätt, se dennes behov och uppnå 

effektiv kommunikation (Sowney & Barr, 2007). Detta innebar en frustration hos 

vårdpersonalen (Tuffrey-Wijne, et al., 2007).   

 

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder kände sig stressade över sina 

svårigheter i mötet med vårdpersonal, framförallt när det gällde kommunikation 

och samspel med andra människor. Mer tid i mötet ledde till att de kände sig 

mindre stressade (Murphy, 2006).  De menade även att tidsbristen förvärrade 

deras problem att kommunicera med vårdpersonalen. Det var svårare än vanligt 

att få fram vad de ville säga på grund av stressen som uppstod av tidsbristen 

(Ziviani, et al., 2004).  

 

Behovet av ett anpassat bemötande för att skapa en vårdrelation 
Hos vårdpersonalen fanns en vilja att involvera personer med neuropsykiatriska 

funktionshinder i deras egen vård för att de inte skulle känna sig utanför (Murphy, 

2006). Vårdpersonalen menade att det var viktigt att se till behoven hos dessa 

personer och anpassa bemötandet efter deras förutsättningar (Sowney & Barr, 

2006).  

 

”You see treating people differently is not a bad thing, what you are doing is 

recognising a need” (Sowney & Barr, 2006, s. 41). 

 

Vårdpersonalen kände dock att de inte räckte till för de extra resurser som 

behövdes i mötet, så som tid, kunskap, kontinuitet och redskap för att 

kommunicera (Murphy, 2006; Sowney & Barr, 2006; Tuffrey-Wijne, et al., 2007). 

En bra bakgrundsinformation ansågs också vara en viktig faktor för att kunna 

bemöta individen på ett bra sätt (Donovan, 2002; Murphy, 2006; Sowney & Barr, 

2007; Tuffrey-Wijne, et al., 2007). 
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Personer med neuropsykiatriska funktionshinder hade en önskan att ses som 

individer, och att vårdpersonalen skulle prata direkt till dem och bemöta dem som 

vuxna personer (Ziviani, et al., 2004; Murphy, 2006). Studier (Hart, 1998; 

Cumella & Martin, 2004) visade att de upplevde känslan av att ha blivit 

förbisedda och att vårdpersonalen ignorerade dem. De saknade även 

initiativförmåga och engagemang hos vårdpersonalen (a a). Dåligt med hjälp från 

vårdpersonalen var också en av faktorerna som påverkade bemötandet (Murphy, 

2006). Studier (Hart, 1998; Murphy, 2006) visade även att personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder inte fick hjälp av vårdpersonalen förrän de bad 

om det (a a). Detta resulterade i brist på kontakt mellan vårdpersonal och personer 

med neuropsykiatriska funktionshinder (Hart, 1998). I de fall där initiativ togs till 

kontakt, stöd och hjälp upplevdes detta som positivt i mötet (Hart, 1998; Cumella 

& Martin, 2004; Ziviani, et al., 2004). Även kontinuitet så som bekanta ansikten 

och saker ansågs viktigt i mötet för att minska rädsla och oro. Detta innebar att om 

personerna fick vård av samma vårdpersonal i så stor utsträckning som möjligt 

ledde detta till mer trygghet i mötet (Hart, 1998; Murphy, 2006).  

 

Ett beroende av andra i mötet 
Vårdpersonalen var beroende av att förlita sig på närstående och vårdare till 

personer med neuropsykiatriska funktionshinder för att få information om och 

förståelse för individen (Murphy, 2006; Sowney & Barr, 2006, 2007; Tuffrey-

Wijne, et al., 2007). Detta beroende grundade sig i en brist på kunskap om 

neuropsykiatriska funktionshinder och svårigheter att kommunicera med personer 

som har dessa funktionshinder (Sowney & Barr, 2007; Ziviani, et al., 2004). Detta 

ledde således till behov av hjälp och stöd av vårdare och närstående för att få en 

fungerande vård (Murphy, 2006; Sowney & Barr, 2006). Deras hjälp kunde till 

exempel reducera kommunikationssvårigheter genom att de kände personen och 

dennes sätt att kommunicera (Ziviani, et al., 2004).  

 

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder kände ett beroende av att andra 

hjälpte dem att förtydliga vad vårdpersonalen hade sagt (Hart, 1998). De ville att 

vårdaren skulle vara med och lyssna på vad vårdpersonalen sa men inte ta över i 

samtalet. Vårdaren kunde vara en hjälp i att komma ihåg, och förstå det som 

vårdpersonalen hade sagt och vara ett stöd i kommunikationen för att förenkla 

mötet (Hart, 1998; Murphy, 2006). Samtidigt kände personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder frustration över att inte kunna tala enskilt med 

vårdpersonalen och alltid vara beroende av någon annan (Hart, 1998; Ziviani, et 

al., 2004). 

 

Rädsla och obehag som ett hinder för mötet 
Vårdpersonalen trodde att rädsla och obehag hos personer med neuropsykiatriska 

funktionshinder försvårade mötet i vården. Vårdpersonalen ansåg att rädsla även 

gjorde det svårare för dessa personer att kommunicera och ta in information från 

vårdpersonalen (Tuffrey-Wijne, et al., 2007). Rädslan och oron hos 

vårdpersonalen visade sig också i mötet och berodde på ett annorlunda beteende 

hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (Donovan, 2002). Detta 

ledde till oro hos personalen över att inte förstå personen och över att personen 

inte förstod dem (Ziviani, et al., 2004; Sowney & Barr, 2006). Det fanns också en 

rädsla över att behandla dem annorlunda på grund av deras funktionshinder och 

känsla av skam över att inte förstå dem (Sowney & Barr, 2006). 
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Personer med neuropsykiatriska funktionshinder kände sig rädda och ledsna i 

mötet med vårdpersonalen (Hart, 1998; Cumella & Martin, 2004). Detta berodde 

på att de inte förstod vad som skulle hända och att de inte fick tillräckligt med 

information (Cumella & Martin, 2004; Murphy, 2006). Rädsla skapades även av 

missförstånd som kunde uppstå i mötet och kommunikationen (Hart, 1998). Det 

fanns rädsla och obehag över att inte komma ihåg vad vårdpersonalen 

informerade om och de vågade heller inte alltid fråga om hjälp (Hart, 1998; 

Murphy, 2006). Bra förklaringar, förberedelser och information från 

vårdpersonalen ledde dock till att personer med neuropsykiatriska funktionshinder 

kände sig mindre rädda i mötet (Hart, 1998). 

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa förutsättningarna i mötet mellan vårdpersonal 

och personer med neuropsykiatriska funktionshinder för att skapa en vårdrelation. 

Metoden som användes var en litteraturstudie. Nackdelen med att göra en 

litteraturstudie är att materialet är styrt. Hade en empirisk studie gjorts hade 

kanske nya fakta framkommit. För att få fram material till studien gjordes 

artikelsökningar främst i databaserna CINAHL och PsycINFO. Sökningar gjordes 

även i ELIN@Blekinge, Medline och Academic Search Elite. Dessa gav dock inte 

några relevanta artiklar gentemot denna studies syfte. I PsycINFO valde 

författarna att söka i abstract. Detta gjordes för att begränsa antalet sökningar och 

för att få fram artiklar vars innehåll svarade mot syftet i denna studie. Till en 

början gjordes sökningar från år 2000 och framåt. Eftersom det var svårt att hitta 

artiklar med kvalitativ ansats som svarade mot syftet breddades sökningen till år 

1995. Innan dess skrevs få artiklar i ämnet, vilket visade sig när sökningar gjordes 

längre tillbaka i tiden.  

 

I analysen har Graneheim och Lundmans (2008) innehållsanalys använts. När 

meningsbärande enheter togs ut gjorde först författarna detta var för sig och sedan 

jämfördes dessa och diskuterades. Kondensering och kodning av meningsenheter 

gjordes sedan tillsammans och kategorier skapades utifrån koderna och syftet. 

Författarna var under hela denna process överens vilket gjorde analysen 

lättarbetad. Det problem som ibland stöttes på under analysarbetet var att det 

kunde vara svårt att urskilja om det var vårdpersonalens eller personer med 

neuropsykiatriska funktionshinders åsikter på mötet som avsågs. 

 

I resultatet av denna studie framkom fem kategorier som var förutsättningar i 

mötet mellan vårdpersonal och personer med neuropsykiatriska funktionshinder. 

Dessa kategorier var: kommunikationen som en förutsättning i mötet, tidens 

påverkan på mötet och skapandet av en vårdrelation, behovet av ett anpassat 

bemötande för att skapa en vårdrelation, ett beroende av andra i mötet samt rädsla 

och obehag som ett hinder för mötet. Kategorierna framkom i mer eller mindre 

utsträckning i de åtta artiklar som användes i studien. Detta gjorde att författarna 

ansåg att materialet som användes var trovärdigt, men vill dock poängtera att 

denna litteraturstudie inte är heltäckande.  
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Två artiklar (Hart, 1998; Cumella & Martin, 2004) som användes i resultatet var 

lite oklara när det gällde syftet och upplägget av innehållet. Författarna valde trots 

detta att inkludera dessa i analysen på grund av att de uppfyllde 

inklusionskriterierna och att dessa två artiklar tog upp personer med 

neuropsykiatriska funktionshinders syn på mötet. Detta ansågs relevant då 

författarna ville inkludera båda parternas syn på mötet i studien. Författarna fann 

inte lika mycket material om personer med neuropsykiatriska funktionshinders 

syn på mötet som vårdpersonalens vilket gjorde det ännu viktigare för studien att 

använda dessa artiklar. Bristen på artiklar från patientens syn på mötet kan ha 

påverkat trovärdigheten i studien då den inte innehåller lika mycket materiel från 

båda parter. Det är samtidigt en styrka för studien att ha med både 

vårdpersonalens och personer med neuropsykiatriska funktionshinders syn på 

mötet. Att det finns färre artiklar med kvalitativ ansats om personer med 

neuropsykiatriska funktionshinders syn på mötet än vårdpersonalens tror 

författarna beror på förstnämndas kommunikationssvårigheter och de problem 

detta kan medföra i en intervju. 

 

Studiens trovärdighet kan ha påverkats av att sju av artiklarna var ifrån 

Storbritannien, vilket ger ett snävt resultat internationellt sett. Vården skiljer sig åt 

i olika länder beroende på olika sjukvårdssystem, kultur och religion. Därför 

kunde resultatet blivit annorlunda om författarna till denna studie funnit artiklar 

från fler länder. Två av artiklarna (Sowney & Barr 2005, 2006) i studien är av 

samma författare, vilket också kan ha påverkat trovärdigheten för denna studie. 

Trots detta har författarna till denna studie valt att använda sig av artiklarna i 

analysen då de berör två olika områden.  Då författarna inte hittade ett engelskt 

ord för neuropsykiatriska funktionshinder, kan detta ha påverkat studien genom 

att fler eller färre funktionshinder kan ha inkluderats än de som innefattas av 

begreppet neuropsykiatriska funktionshinder. 

 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att i mötet mellan vårdpersonal och personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder finner båda parter att vissa delar i mötet är mer 

centrala än andra för att skapa en vårdrelation. När det gäller kommunikation 

framkommer det i resultatet att det finns en vilja hos vårdpersonalen att kunna 

kommunicera på ett bra sätt med personer med neuropsykiatriska funktionshinder, 

som i sin tur tycker att mötet förbättras när vårdpersonalen anstränger sig och 

anpassar kommunikationen efter deras behov. Detta är en väsentlig del i mötet 

och skapandet av en vårdrelation. Det är viktigt att vårdpersonalen tänker på sitt 

sätt att kommunicera och att de alltid försöker anpassa kommunikationen efter sin 

kunskap och efter behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder. 

Enligt Travelbee (1974) skapas möjligheter till en vårdrelation genom att se till 

personers individuella behov. Dahlberg, et al. (2003) menar att en förståelse för 

personen gör att vårdpersonalen kan handla så bra som möjligt utifrån situationen, 

vilket också leder till att en vårdrelation kan skapas.  

 

Gillberg (1999) anser att personer med neuropsykiatriska funktionshinder har 

svårigheter i att kommunicera med andra (a a). Resultatet visar att det finns 

kommunikationsvårigheter och att detta skapar frustration och rädsla hos 

personen, genom att de inte förstår vad det är som ska ske. Det framkommer även 

att kommunikationen mellan vårdpersonal och personer med neuropsykiatriska 
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funktionshinder tar lång tid och detta leder i sin tur till att mötet mellan dessa 

kräver mer tid. Detta leder till en brist på tid vilket gör det svårt att hinna anpassa 

kommunikationen. 

 

Tid är utifrån resultaten av denna studie viktigt för att skapa ett bra möte och 

förutsättningar för en vårdrelation. Detta genom att tiden gör att det finns en 

möjlighet att lära känna varandra och skapa tillit, vilket enligt Götlind (1998) 

krävs för ett tryggt möte (a a). Det framkommer också att det finns ett behov av 

mer tid hos både personal och personer med neuropsykiatriska funktionshinder, 

men bristen på tid gör det svårt att mötas och kommunicera på ett effektivt sätt. 

Detta leder till en stress hos båda parter, vilket också gör det svårare för 

personerna med neuropsykiatriska funktionshinder att kommunicera och en 

frustration hos personalen att inte ha tiden till att förstå dem. Tidsbristen och 

problemen den medför leder till svårigheter att skapa en vårdrelation, beroende på 

att individens behov inte hinner ses och att personer med neuropsykiatriska 

funktionshinder inte hinner bygga upp ett förtroende för vårdpersonalen. 

Dahlberg, et al. (2003) stärker detta utifrån teorin att en vårdrelation skapas 

genom att vårdpersonalen ser personen bakom funktionshindret, visar respekt, är 

öppen och lyhörd för personen och dess behov. 

 

Gotthard (2002) anser att vårdpersonalen måste anpassa och strukturera upp mötet 

efter personens behov (a a). I resultatet framkommer att detta verkar svårt då 

vårdpersonalen redan har tidsbrist när det gäller mötet med personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder. Mer tid i mötet skulle innebära ett bättre 

bemötande och en möjlighet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder 

att anpassa sig till den situation, som mötet med en ny person innebär. Travelbee 

(1974) anser att vårdrelationen byggs upp med hjälp av det som sägs och görs (a 

a) och enligt resultatet gör brist på tid denna uppbyggnadsfas svår. Brist på tid till 

att se en persons behov och känslor leder till ett sämre bemötande då det inte kan 

anpassas till individen. 

 

I resultatet framkommer att när det gäller bemötandet känner vårdpersonalen att 

de inte räcker till i mötet med personer med neuropsykiatriska funktionshinder. 

Detta beroende på att det inte finns resurser för att tillgodose deras behov. Även 

personer med neuropsykiatriska funktionshinder tycker att vårdpersonalen brister i 

kontakten och samspelet med dem. Detta har att göra med den tids- och 

kunskapsbrist som båda parter ställs inför i detta möte. Enligt Dahlberg et al. 

(2003) innebär den professionella vårdrelationen att vårdpersonalen inte kan kräva 

att få något tillbaka (a a). Detta kan ses i resultatet av denna studie då 

vårdpersonalen vill ge ett bättre bemötande och har inget behov av att få något 

tillbaka. Vårdrelationen blir trots detta svår att skapa på grund av bristen på 

resurser. Det bristande bemötandet från vårdpersonalen får personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder att känna sig ignorerade och förbisedda.  

 

Resultatet visar att för en person med neuropsykiatriskt funktionshinder är det 

viktigt att bli bemött som en individ, vilket för vårdpersonalen innebär att 

bemötandet måste anpassas efter personen och dess behov. Dock är det vanligt att 

vårdpersonalen förbiser personen och pratar med dennes vårdare och närstående i 

stället. Detta är ett dilemma som uppstår i mötet mellan vårdpersonal och personer 

med neuropsykiatriska funktionshinder, eftersom båda parter är beroende av stöd 
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från vårdare och närstående för att få en förståelse för varandra. Enligt Brown och 

MacArthur (2005) kan problem uppstå i vårdrelationen på grund av att personer 

med neuropsykiatriska funktionshinder inte förstår innebörden av vården (a a). 

Detta skulle kunna avhjälpas med ett väl anpassat stöd från vårdare och 

närstående. 

 

I resultatet framkommer att parterna ändå vill se varandra som individer och 

kunna förlita sig på sin egen kunskap i mötet. En önskan hos personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder är att deras vårdare och närstående ska vara 

med och lyssna på vad vårdpersonalen säger utan att ta över i mötet. Resultatet 

visar att detta är något vårdpersonalen och även vårdare och närstående måste 

tänka på och respektera, för att en vårdrelation ska kunna skapas mellan 

vårdpersonalen och personer med neuropsykiatriska funktionshinder. 

 

Rädslan hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder i mötet beror ofta på 

att de inte har fått tillräckligt med information så de förstår vad som ska hända 

enligt resultatet av studien. Carlander (2001) menar att själva mötet skapar rädsla 

(a a). Detta visar resultatet av denna studie att det sker genom vissa problem som 

brist på förståelse och kommunikationssvårigheter, vilket skulle kunna förhindras 

genom mer tid, bättre kommunikation och mer kunskap hos båda parterna. Slevin 

och Sines (1996) menar att för lite kontakt och okunskap i hur vårdpersonalen 

bemöter personer med neuropsykiatriska funktionshinder kan skapa rädsla och 

leda till ett sämre bemötande och en sämre vårdrelation (a a), vilket också 

framkommer i resultatet. 

 

Slutsats 
Tiden är den främsta förutsättningen och helt avgörande i mötet mellan 

vårdpersonal och personer med neuropsykiatriska funktionshinder för att skapa en 

vårdrelation. Mer tid i mötet leder till att kommunikationen anpassas, bemötande 

blir bättre, beroendet av andra minskar. Även obehag och rädsla reduceras av att 

det finns tid till att skapa trygghet. För att mötet mellan dessa två parter ska bli 

bättre och en vårdrelation ska kunna skapas behövs mer tid och resurser i vården. 

Vårdpersonalen behöver även få mer kunskap om hur personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder fungerar, känner och kommunicerar för att 

mötet ska bli så bra som möjligt. För att detta ska kunna ske behövs mer forskning 

i hur personer med neuropsykiatriska funktionshinder upplever mötet med 

vårdpersonalen. 
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Bilaga 1 Sida1 

DATABASSÖKNING    

 

Tabell 2. Sökning i CINAHL 

 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Använda +artikel nr 
Learning disabilit* and hospital* 

 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English  

 

165 1 (nr. 7) 

Learning disabilit* and care* Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

912 0 

Learning disabilit* and hospital* 

and care* 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

108 0 

Learning disabilit* and caring Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

63 1 (nr. 5) 

Learning disabilit* and nursing Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

660 0 

Learning disabilit* and nursing 

and hospital* 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

51 0 

Learning disabilit* and nurse* Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English  

 

28 1 (nr. 5) 

Learning disabilit* and 

encounter 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

15 0 

Intellectual disabilit* and 

hospital* 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

63 1 (nr. 3) 

Intellectual disabilit* and care* Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

431 0 

Intellectual disabilit* and 

hospital* and care 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

40 1 (nr. 3) 

Intellectual disabilit* and caring Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

25 1 (nr. 2) 

Intellectual disabilit* and 

nursing 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

57 2 (nr. 2&3) 

Intellectual disabilit* and 

nursing and hospital* 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

6 2 (nr. 2&3) 

Intellectual disabilit* and nurse* Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English  

 

41 2 (nr. 2&3) 

Intellectual disabilit* and 

encounter 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

 

3 1 (nr. 8) 

Learning Disorders or Mental 

Retardation or Developmental 

Disabilities and Nurse-Patient 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

54 0 
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Sökord Avgränsningar Antal träffar Använda +artikel nr 
Learning Disorders or Mental 

Retardation or Developmental 

Disabilities and attitude or nurse 

attitude 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

72 1 (nr. 2 & 3) 

     

 

Tabell 3. Sökning i PsycINFO 

 

Sökord Avgränsningar Antal Träffar Använda +artikel nr 
Learning disabilit* and 

hospital* 

 

Peer-Reviewed, 1995- 2008, 

English  

2492 0 

Learning disabilit* and 

hospital* 

 

Peer-Reviewed, 1995- 2008, 

abstract,  English  

143 2 (nr. 3&6) 

Learning disabilit* and care* Peer-Reviewed, 1995- 2008, 

abstract,  English 

 

601 0 

Learning disabilit* or mental 

retardation and hospital* and 

care* 

Peer-Reviewed, 1995- 2008, 

abstract,  English 

 

70 1 (nr. 3) 

Learning disabilit* or mental 

retardation and caring 

Peer-Reviewed, 1995- 2008, 

abstract,  English 

 

42 1 (nr. 3) 

Learning disabilit* and care and 

staff 

Peer-Reviewed, 1995- 2008, 

abstract,  English 

 

91 1 (nr. 4) 

Learning disabilit* or mental 

retardation or Intellectual 

disabilit* and nursing 

Peer-Reviewed, 1995- 2008, 

abstract,  English 

 

57 0 

Learning disabilit* and nursing 

and hospital* 

Peer-Reviewed, 1995- 2008, 

abstract,  English 

 

5 0 

Intellectual disabilit* and 

encounter 

Peer-Reviewed, 1995- 2008, 

abstract,  English 

 

45 1 (nr. 2) 

Intellectual disabilit* and care 

staff 

Peer-Reviewed, 1995- 2008, 

abstract, English 

 

23 1 (nr. 1) 

Aspergers syndrome or 

attention deficit disorder with 

hyperactivity or autism or 

tourette syndrome and attitudes 

or health personnel attitudes  

 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

313 0 

Aspergers syndrome or 

attention deficit disorder with 

hyperactivity or autism or 

tourette syndrome and attitudes 

or health personnel attitudes  

 

Peer-Reviewed, 1995- 2009, 

English 

40 0 
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ARTIKELÖVERSIKT 

 

Tabell 4. Beskrivning av artiklar i resultatet.  

 

 

Nr. Författare/ Land  Titel, År, Tidskrift   Urval    Syfte   Metod   Resultat 
1) Tuffrey-Wijne, I., 

McEnhill, L., Curfs, 

L., Hollins, S. 

 

Storbritannien 

 

Palliative care provision for people 

with intellectual disabilities: 

interviews with specialist palliative 

care professionals in London 

 

2007 

 

Palliative Medicine 
 

32 specialister inom 

palliative vård deltog I 

studien. 

Syftet med studien är att 

identifiera problem som 

påverkar vården som ges till 

personer med intellektuella 

funktionshinder av 

specialister inom palliativ 

vård. 

20-60 minuters 

semistrukturera

de intervjuer. 

 

Kvalitativ 

analys 

Resultatet visar faktorer som 

påverkar den palliativa vården 

för personer med intellektuella 

funktionshinder 

2) Sowney, M., Barr, 

O. 

 

Storbritannien 

Caring for adults with intellectual 

disabilities: perceived challenges for 

nurses in accident and emergency 

units 

 

2006 

 

Journal of Advanced Nursing 

 

27 sjuksköterskor 

indelade I fem 

fokusgrupper. 

Syftet med studien är att 

undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta med 

att göra vården tillgänglig 

och ombesörja att personer 

med intellektuella 

funktionshinder får vård inom 

akutsjukvården 

Focus grupper 

 

Kvalitativ 

analys 

Identifierar sex stycken teman 

varav studien koncentrerar sig 

på två: 

Brist på kunskap och  

Beroende av vårdare. 

3) Sowney, M., Barr, 

O. 

 

Storbritannien 

The challenges for nurses 

communicating with and gaining 

valid consent from adults with 

intellectual disabilities within the 

accident and emergency care service 

 

2007 

 

Journal of Clinical Nursing 

27 sjuksköterskor 

indelade I fem 

fokusgrupper. 

Syftet med studien är att 

fokuserar på tidigare 

rapporterade svårigheter i 

kommunikationen och i att nå 

giltigt medgivande från 

vuxna med intellektuella 

funktionshinder i 

akutsjukvård. 

Focus grupper 

 

Kvalitativ 

analys 

Identifierar sex stycken teman 

varav studien koncentrerar sig 

på ett: 

Svårigheter att kommunicera. 

 

       

http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/jan;jsessionid=67serrjmgmloj.alexandra
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Nr. Författare/ Land  Titel, År, Tidskrift   Urval    Syfte   Metod   Resultat 
4) Murphy, J. 

 

Storbritannien 

Perceptions of communication 

between people with communicating 

disability and general practice staff 

 

2006 

 

Health Expectations  

Totalt 38 deltagare i åtta 

fokusgrupper. Fyra 

fokusgrupper bestod av 

vårdpersonal, två med 

personer med 

intellektuella 

funktionshinder och två 

med personer med afasi . 
 

Syftet med studien är att 

undersöka samspelet mellan 

vårdpersonal och personer 

med 

kommunikationssvårigheter 

från bådas perspektiv. 

Fokusgrupper 

 

Kvalitativ 

analys 

I resultatet framkom att 

personalen inte är 

uppmärksamma på problemen 

som finns kring personer med 

kommunikationssvårigheter. 

5) Donovan, J 

 

Storbritannien 

Learning disability nurses’ 

experiences of being with client who 

may be in pain 

 

2002 

 

Journal of advanced nursing 

8 sjuksköterskor som valts 

ut genom att blivit 

nominerade av andra som 

ansåg att de hade relevant 

kunskap om ämnet. 

Syftet med studien är att 

beskriva sjuksköterskor som 

arbetar med 

inlärningssvårigheter och 

deras erfarenheter av att vara 

med patienter som kan ha 

smärta och inte har möjlighet 

att kommunicera om sina 

känslor verbalt. 

Intervjuer 

 

Kvalitativ 

analys 

I resultatet framkom fem 

teman: 

Vikten av att ha en vårdrelation 

med patienten, Att känna igen 

förändringar i verbalt och icke 

verbalt beteende, Söka efter 

mening i patientens beteende, 

Samarbeta med andra 

professionella, Känslomässigt 

engagemang i patienten. 

 

6) Cumella, S., Martin, 

D. 

 

Storbritannien 

Secondary healthcare and learning 

disability 

 

2004 

 

Journal of Learning Disabilities 

Två grupper med 40 

personer i varje grupp. 

Grupperna bestod av 

personer med 

inlärningssvårigheter och 

deras vårdare, 

sjukvårdspersonal, team 

för inlärningssvårigheter 

från kommunen och en 

kommitté.  

Syftet med studien är få fram 

en rad av skiftande 

erfarenheter från vården av 

personer med 

inlärningssvårigheter och 

inkludera deltagare som har 

lett arbetet med att utveckla 

innovativa tillvägagångssätt 

för att förbättra sjukvården 

för personer med 

inlärningssvårigheter. 

Intervjuer 

 

Kvalitativ 

analys 

I resultatet framkom 

sjukhuserfarenheter från både 

personal, personer med 

inlärningssvårigheter och deras 

vårdare. Förslag på hur 

sjukvården kan förbättras 

framkom också. 
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Nr. Författare/ Land  Titel, År, Tidskrift   Urval    Syfte   Metod   Resultat 
7) Hart, S. 

 

Storbritannien 

Learning-disabled people´s 

experience of general hospitals 

 

1998 

 

British Journal of Nursing 

 

13 personer som har 

inlärningssvårigheter och 

som har fått behandling 

på sjukhus någon gång 

under de senaste tre åren. 

Syftet med studien var att 

höra med personer som har 

inlärningssvårigheter om 

deras erfarenheter av sjukhus. 

Intervjuer 

 

Kvalitativ 

ansats 

I resultatet framkom fem teman 

där förståelse var ett 

genomgående ämne: 

Rädsla, allmän omvårdnad, 

kommunikation om 

behandling, samtycke till 

behandling och läkare 

 

8) Ziviani, J., Lennox, 

N., Allison, H., 

Lyons, M., Del Mar, 

C. 

 

Australien 

Meeting in the middle: improving 

communication in primary health 

care consultations with people with 

an intellectual 

disability 

 

2004 

 

Journal of Intellectual & 

Developmental Disability 

17 personer var med i 

studien. De som var med 

var sjukvårdspersonal, 

vuxna med intellektuella 

funktionshinder, vårdare, 

föräldrar och 

biståndsarbetare. 

Syftet med studien var att 

bättre förstå faktorerna som 

har en påverkan på en lyckad 

kommunikation i en 

medicinsk konsultation. 

Intervjuer 

 

Kvalitativ 

ansats 

I resultatet framkom bland 

annat att vårdpersonal var 

bekymrade över 

kommunikationssvårigheterna. 

Frustration över att inte kunna 

kommunicera framkom även 

hos personer med intellektuella 

funktionshinder.  
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MENINGSENHETER  

 

Tabell 5. Exempel på analysprocessen. 

 

 

 

 

 

 

Artikel Meningsenhet Översättning Kondensering  Kodning Kategori 

Perceptions of 

communicatio

n between 

people with 

communicatin

g disability 

and general 

practice staff 

 

They all felt it 

would help if the 

doctor 

spoke slowly and 

clearly and gave 

them something 

in pictorial and/or 

written form to 

explain 

 

Alla kände att det 

skulle hjälpa om 

läkaren talade 

sakta och tydligt 

och ge dem någon 

bild eller i skriven 

form för att 

förklara. 

Känsla av att det 

skulle hjälpa om 

läkaren anpassade 

kommunikationen. 

Anpassad 

kommunikation 

hjälper 

Kommunikatione

n som en 

förutsättning i 

mötet 

 

Meeting in the 

middle: 

improving 

communicatio

n in primary 

health care 

consultations 

with people 

with an 

intellectual 

disability 

 

Sometimes you 

just have to set 

aside half an hour 

or whatever length 

of time. 

Because you won’t 

do it properly in 

the time limit. 

 

Ibland måste man 

bara ta sig en 

halvtimme eller 

hur länge det nu 

må vara. För du 

kommer inte göra 

det korrekt inom 

tidsbegränsningen. 

Att ta sig mer tid, 

för du kommer inte 

göra det korrekt 

inom 

tidsbegränsningen. 

Ta sig tid  Tidens påverkan 

på mötet och 

skapandet av en 

vårdrelation 

 

Meeting in the 

middle: 

improving 

communicatio

n in primary 

health care 

consultations 

with people 

with an 

intellectual 

disability 

 

Many people with 

disability were 

eloquent in their 

desire for the GP 

to be aware of 

them as adults. 

 

Många personer 

med 

funktionshinder 

var utmärkande i 

deras önskan att 

GP 

uppmärksamma 

dem som vuxna.  

Önskan att 

vårdpersonal ska 

se dem som vuxna. 

Önskan över att 

bli sedda som 

vuxna 

Behovet av ett 

anpassat 

bemötande för att 

skapa en 

vårdrelation 

 

Caring for 

adults with 

intellectual 

disabilities: 

perceived 

challenges for 

nurses in 

accident and 

emergency 

units 

 

You couldn’t do it 

without the family, 

you really 

couldn’t. 

 

Du kunde inte göra 

det utan familjen, 

det kunde du 

verkligen inte. 

 

Du kan verkligen 

inte göra det utan 

familjen. 

Behov av 

familjens hjälp 

Ett beroende av 

andra i mötet 
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Artikel Meningsenhet Översättning Kondensering  Kodning Kategori 

Secondary 

healthcare and 

learning 

disability 

 

This lack of 

comprehensible 

information from 

hospital staff 

added to the 

usual fears of 

illness and death to 

make hospital 

admission a 

traumatic and 

fearful experience. 

 

Denna brist på 

lättförståelig 

information från 

sjukhuspersonalen 

spädde på den 

vanliga rädslan för 

sjukdom och död 

och gjorde 

inläggningen på 

sjukhuset till en 

traumatisk och 

fruktansvärd 

upplevelse. 

 

Brist på 

information spär 

på rädslan vid 

inläggning på 

sjukhus. 

Brist på 

information 

leder till ökad 

rädsla 

Rädsla och 

obehag som ett 

hinder för mötet 

 




