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Sammanfattning 

Bakgrund: Delaktighet är förutsättning för god vård, och en rättighet för patienten. Delaktighet bygger 

på god kommunikation mellan vården och patienten. Personer med afasi efter stroke kan ha nedsatt 

förmåga att förstå information, och uttrycka behov och önskemål. För att de ska kunna delta i beslut om 

vård och behandling har de behov av extra stöd från omgivningen. Arbetsterapeuter som ofta möter 

patienter med afasi som följd av stroke kan ha nytta av att veta hur omgivningen kan anpassas för att 

stödja dessa patienter.  

Syfte: Belysa omgivningsfaktorer som kan inverka på delaktighet i vården för patienter med afasi, och 

hur dessa kan skapa förutsättningar för delaktighet. 

Metod: Litteraturöversikt.   

Resultat: Omgivningsfaktorer som inverkar på delaktighet för patienter med afasi är fysisk och social 

omgivning, och vårdens system. Dessa faktorer kan antingen underlätta eller hindra delaktighet, både 

genom närvaro och frånvaro. Fysisk omgivning kan vara rums- och ljudförhållanden, och skriven 

information. Social omgivning är stöd från människor kring patienten, och deras attityder. System 

handlar om tillgång till service, vårdens arbetssätt och organisation.  

Diskussion: Kunskap, attityder och tillgång till information är viktigt för att skapa delaktighet för 

patienter med afasi. Tyvärr är vårdpersonal inte alltid medveten om detta. Vårdsystemet kan hindra 

delaktighet genom brist på tid, resurser, interprofessionell samverkan, och genom arbetssätt som ger litet 

utrymme för kommunikation och informationsöverföring, både till patienten och mellan medarbetare.  

Slutsats: Via kunskap om konsekvenserna av den språkliga nedsättningen kan större förståelse nås om 

hur omgivningen kan anpassas så att patienter med afasi, trots nedsatt språklig förmåga, kan göras mer 

delaktiga i vården. Detta kan vara en viktig uppgift för arbetsterapeuten.  

 

Sökord: afasi, arbetsterapi, patientinflytande, kommunikation 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack 
vill vi rikta till personalen på Askersunds bibliotek och  

Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset i Örebro för all hjälp,  

och till barnen som visat tålamod med alla timmar som denna uppsats tagit i anspråk. 

 

Christina Olsson & Minette Svensson 

 



 

 

3 

Innehåll 
 

Inledning  5 

 

Bakgrund  5 

Afasi efter stroke .................................................................................................... 5 

 Människors upplevelse av att leva med afasi .................................................. 6 

Delaktighet ............................................................................................................. 6 

Kommunikation som aktivitet och delaktighet ....................................................... 6 

Teoretiska referensramar för att förstå funktionsnedsättning ................................. 6 

 ICF .................................................................................................................. 6 

 Arbetsterapeutiska referensramar ................................................................... 7 

Arbetsterapeutens roll ............................................................................................. 8 

Interprofessionellt samarbete .................................................................................. 8 

Patientens rättigheter .............................................................................................. 8 

Problemområde ...................................................................................................... 8 

 

Syfte  8 

 

Metod  9   

Design ..................................................................................................................... 9 

Datainsamling ......................................................................................................... 9 

 Val av sökord .................................................................................................. 9 

Urval  .................................................................................................................... 10 

 Etiska överväganden ..................................................................................... 10 

 Första urvalet ................................................................................................ 10 

 Andra urvalet ................................................................................................ 11 

Analys ................................................................................................................... 12 

 

Resultat  13 

Social omgivning .................................................................................................. 13 

 Kommunikation i vårdmötet ......................................................................... 13 

 Attityder ........................................................................................................ 14 

Fysisk omgivning ................................................................................................. 15 

 Vårdmiljö ...................................................................................................... 15 

 Skriven information ...................................................................................... 15 

System .................................................................................................................. 16 

 Vårdens organisation och verksamhet .......................................................... 16 

Sammanfattning av resultat .................................................................................. 17  

 

Diskussion 18 

Resultatdiskussion ...............................................................................................  18 

 Kunskap och samverkan gynnar delaktighet................................................. 18 

Delaktighet är att vara involverad i meningsfulla aktiviteter ........................ 19 

Metoddiskussion  .................................................................................................. 20 

 Val av sökstrategi .......................................................................................... 20 

 Trovärdighet och överförbarhet .................................................................... 19 

Slutsatser .............................................................................................................. 21 

Forskning för framtiden ........................................................................................ 21 

 



 

 

4 

 

 

Referenser  22 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Redovisning av sökningar i databaser och tidskrifter 

Bilaga 2 Checklistor för kvalitetsgranskning 

Bilaga 3 Lästa artiklar som valdes bort 

Bilaga 4  Artiklar som ingår i litteraturstudien 
 

  

 

 

 



 

 

5 

Inledning 
Många arbetsterapeuter möter patienter som upplever svårigheter att tala och förstå talat språk efter 

stroke. För att dessa patienter ska kunna uttrycka sin mening och delta i beslut om sin vård behöver de 

omgivningens stöd. Därför är det viktigt att arbetsterapeuter, och andra människor kring patienten 

känner till olika sätt att hjälpa dessa patienter.  

Rehabilitering bör omfatta både träning av den språkliga funktionsnedsättningen och de 

konsekvenser som funktionsnedsättningen innebär i det dagliga livet. Arbetsterapeuter intresserar sig 

bland annat för hur omgivningen inverkar på möjligheten att kommunicera. Denna studie vill belysa hur 

omgivningen kan hindra eller underlätta delaktighet i vården för patienter med afasi. 

Bakgrund 
I vårdmötet är kommunikationen grunden för att ge patienten möjlighet att uttrycka sina behov och 

önskemål, och förstå information som vårdpersonal ger. Men lika viktigt är att vårdpersonal förstår 

patientens situation, och att de professionella har kunskap om sin del i samtalet, där patienten görs till en 

jämlik samtalspartner.  

När patienten har nedsatt förmåga att tala och förstå språk ställs det högre krav på omgivningen i 

samtalet eftersom den inverkar på möjligheter till delaktighet i samtalet (1).  

Professionella inom vården har inte alltid tillräcklig kompetens för att kommunicera med patienter 

med nedsatt språklig förmåga (2, 3). Det är svårare att bli delaktig i beslut när patienten inte kan utrycka 

sin vilja med ord (4). De åtgärder som görs grundas inte sällan på vad professionella tror sig veta om 

patienter, istället för verkliga behov och önskemål (3, 5).  

Afasi efter stroke 

Människor som drabbats av stroke är en vanlig patientgrupp i vården. År 2010 insjuknade cirka 25 500 

personer i Sverige i stroke (6). Stroke beror oftast på en blodpropp eller en blödning som skadar hjärnan 

(7). Stroke påverkar hjärnans funktioner och kan bland annat ge svårigheter med minne, uppmärk-

samhet, och förmågan att ta in och bearbeta information (8). En annan följd av stroke kan vara afasi.  

Det innebär svårigheter att tala, läsa, skriva och förstå talat språk. Även förmågan att räkna och hantera 

symboler kan bli nedsatt. En fjärdedel av dem som drabbats av stroke 2010 upplevde svårigheter att 

kommunicera (6). Det är svårt att ange exakta siffror eftersom diagnosen afasi inte finns i officiell 

statistik (9).  

Hur afasi visar sig är individuellt. Vilka svårigheter personen får beror på var skadan sitter, och hur 

stor den är (7, 10). Vissa personer förstår tilltal men har svårigheter att plocka fram rätt ord – talet blir 

fåordigt och trögt. Hos andra kan språket flyta normalt eller snabbt, men vara nästan obegripligt 

eftersom personen förväxlar ord och språkljud, eller uppfinner egna ord. Ofta inser inte personen att 

talet är svårt att förstå. Stora skador kan göra att personen har liten eller ingen förmåga att använda 

språket, varken tala eller förstå (11).  
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Människors upplevelse av att leva med afasi  

Eftersom omgivningen inte kan se utanpå att någon har afasi upplever personer med afasi ofta brister i 

bemötandet (2, 3, 5). Människor som drabbats av afasi beskriver hur afasi innebär en ihärdig kamp om 

att få ingå i samtalet och vara socialt delaktig. Därför blir en social omgivning som underlättar 

kommunikation och möter personens behov viktig för att bemästra barriärer. Personer med afasi 

upplever ofta hindren i omgivningen så svåra att ta sig förbi att de hellre drar sig undan och isolerar sig 

(5). Personer med nedsatt språkförmåga har behov av en tålmodig social omgivning. Samtalet bör 

innehålla empatisk förståelse om vilka förutsättningar personer med afasi har för att kommunicera (12). 

Varje människa med afasi finner sitt eget sätt att kommunicera på, som fungerar bäst (4). 

Delaktighet 

Delaktighet beskrivs som en persons engagemang i en livssituation, med hänsyn till personens funktion, 

aktivitet, hälsotillstånd och faktorer i omgivningen (13). Delaktighet skapas i engagemang i aktivitet i ett 

socialt sammanhang där personen inte är endast passivt närvarande (14). Delaktighet är en mänsklig 

rättighet som ger makt att kunna påverka sin livssituation, vilket får effekter på hälsan. Delaktighet och 

inflytande är ett nationellt folkhälsomål (15, 16).  

Delaktighet är centralt för arbetsterapeuten som strävar efter att göra personen med funktionsned-

sättning delaktig genom anpassningar av omgivningen (17). För att kunna vara aktiv i socialt umgänge 

behövs förmåga att kommunicera (1, 18). 

Kommunikation som aktivitet och delaktighet 

Kommunikation kan ses både som en aktivitet och som delaktighet, enligt ICF (13).  

Aktivitet är meningsfulla uppgifter som en människa utför i samspel med omgivningen (19). 

Kommunikation kan definieras som en meningsfull aktivitet, som är förutsättning för andra 

aktiviteter (20). Att kommunicera är att sända och ta emot budskap: via språk i samtal, men även via 

tecken eller symboler, eller med andra metoder och hjälpmedel för kommunikation (13).  

Grundläggande kommunikation handlar om att meddela sig eller påkalla uppmärksamhet, att 

samtala, telefonera, läsa, och skriva (20). Kommunikation i vården behöver bygga på ömsesidig 

förståelse och samarbete mot ett gemensamt mål. Lämplig samtalsstil kan underlätta kommunikation 

och förståelsen av budskapet (4, 21).  

Teoretiska referensramar för att förstå funktionsnedsättning 

En teoretisk referensram hjälper arbetsterapeuter att förstå och förklara fenomen som förekommer i 

livets aktiviteter. Olika teorier grundas ur vetenskaplig forskning inom ett specifikt område och guidar i 

praktisk verksamhet där ett evidensbaserat förhållningssätt eftersträvas (22). 

Funktionsnedsättning kan definieras som en begränsning av en persons förmåga att fungera som 

självständig individ och att utöva önskade aktiviteter (23). Enligt synsättet i naturvetenskaplig medicinsk 

modell är funktionsnedsättning ett problem hos en person, orsakad av skada eller sjukdom. En 

medicinsk behandling kan bota, anpassa eller förändra beteendet hos personen (13). I det medicinska 

perspektivet ligger fokus på funktionsnivå (25). 

I humanistisk social modell ses begränsad förmåga istället som ett resultat av funktionshinder i om-

givningen. Det är hindren i omgivningen som ska åtgärdas – inte människan (13, 23, 26).  

Funktionsnedsättning ur arbetsterapeutiskt perspektiv fokuserar på konsekvenserna av nedsatt funk-

tion (25, 27). Därför blir den inledande utmaningen i rehabiliteringen att lära känna och förstå vad den 

individuella patienten har för mål. Detta förutsätter patientens delaktighet (25). 
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Arbetsterapeutiska modeller belyser aktivitetsförmågan – vilket kräver ett mångdimensionellt synsätt 

och omfattar både naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Dysfunktion beror på sjukdom och 

personliga faktorer, men alltid i ett påverkande sammanhang. Omgivningsfaktorer blir då en viktig 

aspekt att undersöka. De kan antingen underlätta eller hindra aktivitetsutförandet (27). 

ICF 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF belyser hälso-

perspektivet precis som det görs inom arbetsterapi. ICF kan användas för att kartlägga faktorer som 

påverkar hälsa kontra ohälsa kring en patient. Klassifikationen ger via sitt kodsystem ett gemensamt 

interprofessionellt språk som ska underlätta arbetet kring patienten i vårdsituationen. I ICF anges bland 

annat inom delområdet kontextuella faktorer komponenten omgivningsfaktorer. Vidare ses under 

delområdet funktionstillstånd komponenten delaktighet och aktivitet  (28).  

ICF förenar synsättet i social och medicinsk modell. Den beskriver att individens funktionstillstånd 

beror både av sjukdom eller skada, av faktorer hos individen och i omgivningen (figur 1). Genom att 

klarlägga vilka faktorer som påverkar blir det möjligt att rikta åtgärder mot dessa (13).  

Komponenten omgivningsfaktorer innehåller fem kapitel som beskriver olika perspektiv på omgiv-

ningsfaktorer, såväl fysiska som sociala aspekter. I de olika kapitlen finns underkategorier, item, vilka 

ger en tydlig vägledning om var ett specifikt fenomen ska organiseras in. Omgivningsfaktorer kan delas 

in i fysisk omgivning som är materiella ting och miljöer, social omgivning som handlar om mänskliga 

relationer och attityder, och sociala system som service, tjänster, lagar, regler. Hinder i omgivningen 

begränsar aktivitet och delaktighet, eller skapar funktionshinder. Exempel på hinder är svårläst informa-

tion, brist på hjälpmedel eller service, eller diskriminering. Omgivningen kan också verka som under-

lättande faktor genom att minska funktionshinder eller förbättra möjligheter till aktivitet och delaktighet, 

till exempel talböcker, personlig assistans (13). 

 

Figur 1. Olika komponenter påverkar en persons funktionstillstånd, enligt synsättet i ICF (s 195). 

Arbetsterapeutiska referensramar 

Även inom arbetsterapin beskrivs att omgivningen påverkar aktivitetsutförande och delaktighet. I flera 

arbetsterapeutiska teorimodeller förklaras att interaktionen mellan en persons förmågor, omgivningen, 

och aktiviteten bidrar till aktivitetsutförandet (24, 29). Att anpassa eller kompensera social eller fysisk 

omgivning för patienten blir en viktig uppgift i arbetsterapi. Sociala omgivningsfaktorer inverkar på 

uppgifter och roller i livet (30). Fysiska omgivningsfaktorer kan underlätta eller hindra (31). 
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Arbetsterapeutens roll 

Rehabilitering handlar om att skapa förutsättningar för fortsatt aktivitet trots funktionsnedsättning (32). 

Arbetsterapi ägnar sig åt att utveckla människors aktivitetsförmåga, eller att förhindra eller kompensera 

nedsatt aktivitetsförmåga (19). Aktivitetsförmåga är förmågan att utföra de meningsfulla dagliga 

aktiviteter som personer önskar eller behöver utföra (33). För att göra detta använder arbetsterapeuter 

individ- och miljöinriktade insatser (34). Åtgärder riktas mot patientens aktiviteter i dagliga livet, därför 

är patientens delaktighet viktig (32). 

Arbetsterapeuternas yrkesetiska kod anger att åtgärder ska utformas utifrån patientens behov och 

önskemål, även om patienten har svårt att utrycka sin vilja (19). I samtalet kan patientens upplevda 

problem identifieras. Först därefter kan bedömning och analys av patientens aktivitetsförmåga i 

förhållande till social och fysisk omgivning och delaktighet göras (33). Att anpassa omgivningen är en 

åtgärd som kan minska eller ta bort hinder för aktivitet och delaktighet (17).  

Även arbetsterapeuten är en omgivningsfaktor till patienten. Därför bör arbetsterapeuten fundera över 

sitt förhållningssätt och förstå patienten utifrån dennes perspektiv, och inte från sitt eget synsätt (30). 

Interprofessionellt samarbete 

Arbetsterapeuter bör samarbeta med andra yrkesgrupper, för att underlätta för patienter med afasi (7). 

Interprofessionellt samarbete ger förutsättningar för en lyckad rehabilitering (35), till exempel om 

professionella kring patienten delger varandra sin information (5). Samverkan bör syfta till att nå en 

gemensam förståelse i arbetet kring patientens mål (31). 

Patientens rättigheter 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges med respekt för patientens självbestämmande och inte-

gritet. Patienten ska delta i beslut om vård och behandling, så långt det är möjligt (36). Socialstyrelsen 

menar att god vård tar hänsyn till patientens särskilda behov, och bygger på samarbete och god kommu-

nikation mellan patient och vårdpersonal, och även närstående (37). Information som ges måste vara 

anpassad och begriplig för att patienten ska kunna fatta beslut utifrån egna önskemål (37, 38). 

Problemområde 

Utifrån ICF:s synsätt är vårdens professioner och miljö, omgivningsfaktorer som inverkar på patientens 

möjligheter att kommunicera och vara delaktig. Logopeder språktränar den kroppsliga nedsättningen, 

medan arbetsterapeuter kan hjälpa patienter genom att anpassa omgivningen. Arbetsterapeuterna bör då 

veta vad som hindrar och underlättar kommunikation och delaktighet i vården. 

Personer med afasi har samma rätt till delaktighet, självbestämmande och god vård som andra 

patienter. Lämpliga åtgärder bör formas i samarbete mellan patient och vårdpersonal. Men personer med 

afasi upplever att vården inte alltid lyckas att göra dem delaktiga. Frågan är vad i omgivningen som 

inverkar på delaktighet, och vad som kan hindra eller underlätta delaktighet i vården för denna 

patientgrupp? 

Syfte 
Denna litteraturöversikt ska belysa omgivningsfaktorer som kan inverka på delaktighet i vården för 

patienter med afasi, och hur omgivningsfaktorer kan skapa förutsättningar för delaktighet. 
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Metod  

Design 

En litteraturöversikt av aktuell forskning kan belysa vad i omgivningen som inverkar på delaktighet. En 

systematisk utvärdering av vetenskapligt underlag ger större tillförlitlighet i resultatet än en ickesyste-

matisk utvärdering, som kan ge en skev bild genom att bara ta hänsyn till känd litteratur. Statens 

beredning för medicinsk utvärderings krav på en systematisk utvärdering, innebär att ha en preciserad 

fråga, reproducerbarhet, systematisk sökning efter all relevant litteratur, kvalitetsgranskning, insamling 

och analys av data, tabellering av data, metaanalys och evidensgradering (39).  

Denna litteraturöversikt kan inte göra anspråk på att vara en systematisk utvärdering, eftersom den 

inte omfattar metaanalys och evidensgradering av kvalitativa studier. Ambitionen är ändå att vara 

systematisk i alla de delar som ingår i studien.  

Datainsamling 

Parallella sökningar i flera databaser har kompletterats med sökning i utvalda tidskrifter. Detta för att 

öka chansen att hitta aktuell litteratur inom området (39). Sökning har skett i 13 databaser och 15 tid-

skrifter – 8 arbetsterapeutiska tidskrifter, och 7 tidskrifter som visat sig ge flertalet relevanta träffar i 

databaserna. Sökområden redovisas i tabell 1. Därutöver har manuell sökning utifrån referenslistor i 

litteratur och artiklar gjorts.  

 

Tabell 1.  Förteckning över databaser och tidskrifter för litteratursökning. 

Databaser Tidskrifter  

 Academic Search Elite 

 Amed 

 Assia 

 Cinahl  

 Communication & Mass Media Complete  

 Erik 

 LLBA 

 Medline 

 OT Seeker 

 PsycInfo 

 SportDiscus 

 Swemed+ 

 SvePub 

 

 American Journal of Occupational Therapy 

 Australian Occupational Therapy Journal  

 British Journal of Occupational Therapy  

 Canadian Journal of Occupational Therapy  

 Journal of Occupational Rehabilitation 

 Occupational Therapy International  

 OT Practice  

 Scandinavian Journal of Occupational Therapy 

 Aphasiology  

 Clinical Rehabilitation  

 Disability and Rehabilitation 

 International Journal of Language & Communication Disorders 

 International Journal of Speech-Language Pathology 

 Journal of Communication Disorders 

 Topics in Stroke Rehabilitation 

 

 

Val av sökord 

Sökorden afasi och delaktighet (aphasia AND participation) och arbetsterapi (aphasia AND 

occupational therapy) var utgångspunkt för en pilotsökning, för att se om det fanns artiklar i ämnet. 

Utfallet av pilotsökningen visade att eftersom delaktighet vid afasi kan betyda många olika saker 

behövdes en bred sökning i olika databaser med flera övergripande sökord som upplevdes relevanta för 

syftet. Följande kombination av sökord användes:  



 

 

10 

 

(aphasia) AND (activities of daily living OR client-centered OR communication OR  interpersonal OR 

interview OR occupational therapy OR participation OR rehabilitation)  (bilaga 1:1) 

 

För att få många relevanta träffar användes ämnesord, när detta var möjligt. Vissa av sökorden finns inte 

som ämnesord i alla databaser, eftersom varje databas har sin egen ordlista. Då har näraliggande 

begrepp valts, och det ursprungliga sökordet har tagits med som keyword/fritext (exempel: client-

centered har bytts mot professional-client relations, health professional-patient communication).  

Söksträngar användes, för att kunna söka i flera databaser samtidigt och för att enkelt kunna reprodu-

cera sökningen. I vissa sökningar har sökordet aphasia varit tillräckligt avgränsande för att ge ett hanter-

bart antal träffar (bilaga 1:1). 

Urval 

Varje steg i urvalet har gjorts av två oberoende bedömare som sedan jämfört och diskuterat fram ett 

gemensamt beslut när bedömningen skiljt sig åt. Först gjordes grovsållning av artiklar efter titel, utifrån 

syftet. Därefter lästes abstrakt för att hitta relevanta artiklar. Inklusions- och exklusionskriterier har varit: 

 

Inklusionskriterier 

 Vuxna personer med afasi efter stroke 

 Studier kring omgivningsfaktorer och 

åtgärder för delaktighet i vården. 

 Granskade (peer review) artiklar på 

engelska. 

 Utifrån kunskap om en litteraturöversikt 

från 2004 om ”afasivänlig” omgivning (40) 

valdes att begränsa sökningen till artiklar 

publicerade åren 2005-2011, för att finna mer 

aktuell och uppdaterad forskning. 

 

Exklusionskriterier 

 Forskning med brister i kvalitet. 

 Artiklar som inte har etiska överväganden, eller till-

stånd från etisk kommitté. 

 Studier inriktade på personliga faktorer, träning av 

språklig nedsättning, om gruppinterventioner, eller 

om hjälpmedel för alternativ kommunikation som 

kräver träning för att använda. 

 Artiklar som inte är tillgängliga att ladda ned i fulltext 

via dator från tidskrifter eller databaser. 

 Litteraturstudier. 

 Afasi av andra orsaker än stroke. 

 

Etiska överväganden 

Människor med afasi har svårigheter att uttrycka sin vilja och bör visas stor hänsyn i forskning. De ska 

få begriplig information och måste förstå att deltagandet är frivilligt (41). Artiklar som inte redovisar 

etiska överväganden, eller tillstånd från etisk kommitté, har valts bort även om resultatet varit intressant 

för denna litteraturöversikt. Undantag är tidskriften Aphasiology som kräver att publicerade artiklar 

minst uppfyller Helsingforsdeklarationens krav (42). Därför har artiklar från Aphasiology tagits med 

även om etiska hänsyn inte nämns i texten. 

Första urvalet 

Första urvalet gav 38 artiklar som lästes och bedömdes utifrån syfte, urvalskriterier och kvalitet. 

Kvalitetsgranskning gjordes med egen checklista med punkter som bedömdes relevanta för denna 

studie. Checklistorna (bilaga 2) var inspirerade av mer omfattande checklistor ur SBU:s Utvärdering av 

metoder i hälso- och sjukvården – en handbok (39) och Willman, Stoltz, Bahtsevanis Evidensbaserad 

omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet (43). Studier som mötte alla krav i check-

listan bedömdes ha hög kvalitet. Om något saknades eller var otydligt redovisat, men studiens resultat 

ändå bedömdes som tillförlitligt gavs omdömet ”måttlig” kvalitet. Studier med brister på viktiga punkter 
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bedömdes som ”låg” kvalitet och exkluderades. Kvalitetsnivå redovisas i tabell 2, och med motivering i 

bilaga 4. 

Andra urvalet 

Efter läsning valdes 23 artiklar bort: 14 artiklar bedömdes som inte relevanta utifrån syftet, 9 artiklar 

mötte inte urvalskriterierna (bilaga 3). Därefter återstod 15 relevanta artiklar: 8 av måttlig, och 7 av hög 

kvalitet – som gav underlag för denna litteraturöversikt (tabell 2). Utförlig presentation av artiklar i 

bilaga 4.  

 

 Tre artiklar behandlar omgivningsfaktorer som påverkar delaktighet.  

 Åtta artiklar handlar om information/utbildning: fem av dessa om utbildning eller information till 

patient, närstående eller vårdpersonal, tre artiklar tar upp anpassning av skriven information. 

 Fem artiklar behandlar svårigheter i kommunikation: två artiklar beskriver kommunikation mellan 

vårdpersonal och personer med afasi, och tre artiklar tar upp stöd i samtal. 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i litteraturstudien. Utförlig tabell i bilaga 4.  
 

Titel, år Område Metod, antal deltagare Kvalitet 

Applying an ecological framework to education needs of communication 

partners of individuals with aphasia, 2010  (44) 

Utbildning Djupintervjuer, n=9 Måttlig  

Interviewing people with aphasia: Insights into method adjustments 

from a pilot study, 2007  (45) 

Stöd i samtal 

  

Intervjuer, n=5 Hög 

 

Observing people with aphasia: environmental factors that influence their 

community participation, 2008  (46) 

Omgivningsfaktorer Observationer, n=10 Hög 

 

Interviews with people with aphasia: Environmental factors that influence 

their community participation, 2008 (47) 

Omgivningsfaktorer Djupintervjuer, n=25 Hög 

 

The Swedish speech interpretation service: An exploratory study of a 

new communication support provided to people with aphasia, 2007  (48) 

Stöd i samtal Intervjuer, n=12 Måttlig 

Perceptions of communication between people with communication 

disability and general practice staff, 2006  (49) 

Kommunikation Fokusgrupper, n=38 Måttlig 

 

The relationship between specific features of aphasia-friendly written 

material and comprehension of written material for people with aphasia, 

2005  (50) 

Skriven information Kvantitativ studie, n=9 Måttlig 

 

Training sixth-year medical students in obtaining case-history information 

from adults with aphasia, 2005  (51) 

Utbildning Randomiserad kontrollerad studie,  

n= 24 studenter, 21 patienter 

med afasi  

Måttlig 

 

Communicative access and decision making for people with aphasia: 

Implementing sustainable healthcare systems change, 2007   (52) 

Utbildning Observation, intervjuer och fokus-

grupper, n=37 

Hög 

 

Social participation through the eyes of people with aphasia, 2010  (53) 
Faktorer som påverkar 

delaktighet 

Dagbok, intervjuer, fokusgrupp, 

n=13 med afasi, 12 närstående. 

Hög 

The provision of health information to stroke patients within an acute 

hospital setting: What actually happens and how do patients feel about 

it? 2006  (54) 

Information  Observation, intervjuer, n= 7 och 

vårdpersonal i kontakt med dessa 

patienter. 

Måttlig 

 

Do people with aphasia want written stroke and aphasia information? 

2010  (55) 

Skriven information.  Kvantitativ studie, enkät, kvalitativ 

analys av öppna frågor, n=40 

Hög 

Working with families of persons with aphasia: a survey of Swedish 

speech and language pathologists, 2011  (56) 

Utbildning, information  Kvantitativ metod, enkät, n=758 Hög  

Informed consent and aphasia: Evidence of pitfalls in the process, 2009  

(57) 

Stöd i samtal, informa-

tion, skriven information 

Observation, intervjuer, n=3 Måttlig 

The use of conversational analysis: Nurse-patient interaction in 

communication disability after stroke, 2009  (58) 

Kommunikation Observation, n=5 och sköterskor i 

kontakt med dessa patienter 

Måttlig 
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Analys  

ICF kan användas för att organisera information, och som struktur vid analys av data. Klassifikationen 

har två delar: del 1 – funktionstillstånd och del 2 – kontextuella faktorer. Denna studies data kan 

hänföras till del 2, komponenten omgivningsfaktorer som omfattar fem kapitel som tydligt beskriver vad 

kategorierna omfattar. I kapitlen beskrivs vidare flera nivåer av underkategorier, där var och en får en 

specifik kod (13). 

I klassifikationen är omgivningsfaktorer ordnade i två olika nivåer: service, tjänster och system samt 

individnivå. Individnivå avser fysisk omgivning och social omgivning (13). Därför sorterades data först 

under rubrikerna Fysisk omgivning och Social omgivning och System. Därefter sorterades data med 

hjälp av underkategorier på nivå två. Eftersom omgivningsfaktorer kan verka både hindrande eller 

underlättande (13), gjordes en uppdelning av data i faktorer som Hindrar respektive Underlättar. 

Därefter analyserades sorterade data. För att ge en lättillgänglig översikt av resultatet redovisas det på 

kapitelnivå, och har samlats under rubriker som kan relateras till verkliga situationer. Analysprocessen, 

använda ICF-kategorier och resultatrubriker redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Tabell över analysprocess, med de delar av ICF som använts och deras relation till 

resultatredovisningens rubriker. 

 
 ICF  

 Del Del 2 Kontextuella faktorer  

 Komponent Omgivningsfaktorer Resultatrubriker 

Fysisk  

omgivning 

 

 

Kapitel Kap 1 Produkter och teknik Skriven information 

Hindrar – Underlättar 

Under-
kategori 

Produkter och teknik för kommunikation (e125) 
 
 
Design, konstruktion, byggnadsteknik och byggnadsprodukter 
för allmänt bruk (e150) 
Produkter och teknik för eget bruk i det dagliga livet (e115) 

Vårdmiljö 
Hindrar – Underlättar Kapitel Kap 2 Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar 

Under-
kategori 

 Ljud (e250) 

 

Social  
omgivning 

Kapitel Kap 3 Personligt stöd och personliga relationer 

Kommunikation  
i vårdmötet  

Hindrar – Underlättar 
Under-
kategori 

Personligt stöd och personliga relationer, ospecificerade (e399) 
Närfamilj (e310) 
Personliga vårdgivare och personliga assistenter (e340) 
Yrkesutövare inom hälso- och sjukvård (e355) 

Kapitel  Kap 4 Attityder 

Attityder 
Hindrar – Underlättar Under-

kategori 

Attityder, ospecificerade (e499) 
Nära familjemedlemmars personliga attityder (e410) 
Personliga attityder hos personliga vårdgivare och personliga 
assistenter (e440) 
Personliga attityder hos yrkesutövare inom hälso- och 
sjukvården (e450) 

System 

Kapitel  Kap 5 Service, tjänster, system och policies 
Vårdens organisation  

och verksamhet  
Hindrar – Underlättar 

Under-
kategori 

Service, tjänster, system och policies inom hälsovård (e580) 
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Resultat 
Resultatet är baserat på referenserna 44–58 och redovisar vad i social omgivning, fysisk omgivning och 

system som hindrar respektive underlättar kommunikation och delaktighet för patienter med afasi. 

Följande rubriker används:  

Kommunikation i vårdmötet  

Attityder  

Vårdmiljö 

Skriven information 

Vårdens organisation och verksamhet 

Social omgivning 

Den sociala omgivningen är till exempel närfamilj, personliga vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal 

eller annan personal. Dessa personer i omgivningen kan inverka på delaktighet genom vilken grad av 

stöd de ger och genom sina attityder (13). Hur vårdpersonal eller närstående kan vara ett hinder för 

delaktighet tas upp i över hälften av artiklarna (44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 57, 58). 

Kommunikation i vårdmötet 

Hindrar 

Det beror ofta på omgivningens kunskaper om kommunikationen fungerar med en patient med afasi. 

Det gäller både kunskaper om konsekvenser av språklig nedsättning, och om sätt att ge stöd i samtalet.  

Personer som saknar dessa kunskaper kan bli ett hinder för kommunikation och delaktighet. Detta tas 

upp i flera studier (44, 46, 47, 49, 58). Till exempel:  

Utan kunskaper om stroke, afasi och vad funktionsnedsättningen innebär kan vårdpersonal och när-

stående ha svårt att förstå vad som är problematiskt för personer med afasi. De tar därför inte hänsyn till 

detta i kommunikationen (44, 47, 49).  Personal som inte inser närstående och patients behov av 

information hindrar kommunikation och delaktighet (44). Bristande kunskaper gör att vårdpersonal 

interagerar mindre med patienter med afasi (58). När patienter med afasi inte får stöd i kommunikation 

kan de bli passiva och undviker samtal, med andra än närstående (58).  

Exempel på bristande stöd i samtal ges i knappt hälften av artiklarna (44, 45, 46, 47, 49, 53, 57):  

Om flera personer talar samtidigt har personen svårt att hänga med i samtalet (53). Att prata snabbt 

eller länge utan paus (47, 49, 57) och berätta mer än nödvändigt (57) är ett hinder för förståelse. Om 

vårdpersonal använder medicinska termer och yrkesjargong blir språket svårt att förstå (44, 49, 57). Det 

gäller även dialekt eller accent som inte patienten känner igen (47). Vanlig intervjuteknik med öppna 

frågor gör det svårt för personer med afasi att svara (46). Frågor som kräver att patienten ska formulera 

komplexa tankar i ord är hinder i kommunikationen, liksom långa, invecklade förklaringar med många 

abstrakta begrepp (45, 57). Att inte uppmärksamma patientens kroppsspråk, till exempel om patienten 

verkar trött eller frustrerad kan också hindra kommunikation (57). 

 

Underlättar 

Kunskap och färdigheter i att kommunicera med personer med afasi kan underlätta samtal och delaktig-

het i vård och behandling. Exempel ges i flertalet artiklar (44, 46, 47, 49, 52, 57, 48, 50, 51, 55): 

Vårdpersonal som kan ta hänsyn till de svårigheter som stroke och afasi innebär för patienten under-

lättar kommunikation (44, 47, 49, 48, 50, 53, 55). Dialog mellan patienten och närstående underlättas av 

att vårdpersonal informerar dem om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser (44). Närstående har 

behov av utbildning som kan underlätta samtal med patienten med afasi (44, 55). Samtalet går lättare 

när samtalspartnern lärt känna patienten (46, 47, 49,  48, 53) och patientens bakgrundsfakta (48). 
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Samtalspartners praktiska färdigheter i att underlätta kommunikation ökar delaktigheten för patienter 

med afasi, vilket beskrivs i flera artiklar (44, 48, 51, 52, 53, 57): 

Att samtalspartner har praktisk träning i olika strategier att kommunicera underlättar för patienter 

med afasi (48, 51, 52) och att anpassa dessa till individuella behov (48). Det kan till exempel vara att 

förbereda sig inför mötet med patienten, genom att ha föremål, material att skriva eller rita på 

tillgängligt som kan ge stöd i kommunikationen (52). Träning gör det lättare att ta en korrekt anamnes 

(57). 

Olika sätt att underlätta samtal beskrivs i flertalet artiklar (45, 46, 47, 49, 48, 51, 52, 53, 54, 57): 

Gott om tid, och pauser i samtalet (45,46 47, 49, 48, 52, 53, 57) både för att förstå och att ge svar 

underlättar för den som har afasi. Patienten kan behöva tydliga markeringar vid byte av samtalsämne 

(53, 57). Ett enkelt, konkret språk med korta meningar underlättar förståelse (53, 57) och att tala tydligt, 

i ett långsamt tempo (47, 49, 53, 57). Att betona viktiga ord gör budskapet tydligare (57). Att fråga om 

personen vill ha hjälp när svårigheter uppstår underlättar (47). Även att erbjuda ord när svårigheter 

uppstår, om det görs på ett taktfullt sätt (45, 46, 47).  

Att själv använda och avläsa kroppsspråk underlättar dialogen. Gester och mimik förstärker och för-

tydligar det talade språket (51, 57). Kroppsspråket kan avslöja vad patienten egentligen menar (45, 46, 

47, 49, 58) eller om patienten verkar ha förstått (57).  

Slutna frågor som kan besvaras med ja eller nej (45, 51, 53) eller specifika frågor som begränsar 

samtalsämnet (45) gör det lättare för patienten med afasi att svara. Att skriva, rita, använda bilder kan 

förtydliga det samtalspartnern säger, och vara alternativ till tal för patienten (51, 52, 57). Att 

kontinuerligt kontrollera att båda parter i samtalet har förstått den andra är nödvändigt för förståelse. Det 

underlättar om samtalspartnern repeterar och gör summeringar under samtalets gång (45, 54, 57) och 

kontrollerar att patienten förstått (46, 54, 57). Om förklaringar av komplicerade ämnen ges underlättar 

det om de är tydliga och genomtänkta (57).  

När samtalet handlar om att ta beslut bör patienten få gott om tid att överväga (57). Olika alternativ 

att välja mellan kan förenkla valet (52). När beslut tagits och åtgärd inletts är det lämpligt att åter 

kontrollera om detta är vad patienten önskar (52, 57). En stödperson till hjälp i kommunikation 

underlättar delaktighet (47, 48, 49), till exempel att använda professionell tolk (48). Stödpersonen kan 

fungera som ”extra öron” (49). 

Attityder 

Hinder 

Exempel på att attityder hos människor runt patienter med afasi kan hindra delaktighet ges i mer än 

hälften av studierna (46, 47, 49, 52, 53, 54, 57, 58): 

Kommunikation och informationsutbyte sker oftast helt på personalens villkor, och en patient med 

nedsatt förmåga att kommunicera har liten kontroll i samtalet (49, 54, 57, 58). Utan förståelse för 

patientens perspektiv eller insikt om den egna attityden finns heller ingen vilja att göra situationen mer 

jämlik (49, 53). 

Hur vårdpersonal agerar annorlunda mot patienter med afasi beskrivs i två artiklar (54, 58). Till 

exempel att jämfört med andra strokepatienter får de med afasi information endast när närstående är 

med. Informationen ges bara muntligt, och den är kortfattad, ospecifik och inte informativ (54). Analys 

av samtal visar att vårdpersonal inleder alla samtal som endast handlar om deras arbetsuppgifter, inget 

socialt prat. Patienten ges bara utrymme att svara ja eller nej (58). 

Andra exempel på attityder som hindrar är:  

Att behandla patienten som dum eller ett barn (47), vara otålig och nedlåtande (46, 47). Likaså att 

inte bemöta patienten med respekt: att inte lyssna, visa sig otillgänglig eller exkludera ur samtal, att 

korrigera felsägningar eller skratta åt personen (47). Närstående som ”tar över” och pratar istället för 

personen hindrar delaktighet (47, 53) även om det sker i bästa välvilja. När vårdpersonal inte behandlar 
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patienten med afasi som en autonom person utan vänder sig till närstående inkräktar det på patientens 

delaktighet (49, 54).  

 

Underlättar 

En attityd som påverkar positivt underlättar delaktighet för patienten med afasi. Att bli visad tålamod 

och respekt är viktigt (47) och att bli tilltalad även om det finns en stödperson närvarande (49). En 

avspänd attityd med plats för humor gör det lättare för patienten att kommunicera (46, 47). Attityder kan 

förändras när vårdpersonal inser patientens behov och förutsättningar. När alla medarbetare förstår sitt 

ansvar för att underlätta kommunikation, kan det öka patienternas aktivitet och delaktighet (52). 

Fysisk omgivning 

Fysisk omgivning handlar om hur byggnader och objekt är utformade, ljud- och rumsförhållanden, 

produkter och teknik i dagligt liv, till exempel skriven information (13). Patienter med afasi uttrycker att 

vårdmiljön ofta inte är anpassad för deras svårigheter (49). 

Vårdmiljö 

Hindrar 

Tre artiklar ger exempel på hur den fysiska miljöns utformning kan hindra delaktighet (46, 47, 49): 

Mycket aktivitet runt omkring, och högt bakgrundsljud (47, 49) försvårar samtal. Att behöva prata i 

grupp eller ha åhörare – till exempel vid samtal med personal i väntrum – är ett hinder för personen med 

afasi. Det kan kännas genant och integritetskränkande, och göra att personen avstår (49). Obekant miljö 

är svårare att orientera sig i eftersom patienten kan behöva fråga sig fram och svara på oförberedda 

frågor (46). Att fysiska objekts egenskaper varierar kan försvårar för patienten (47), till exempel att 

automater för betalkort fungerar olika när patienten ska betala vid vårdbesök, eller att text och symboler 

vid hissknappar inte är likadana överallt. 

 

Underlättar 

Fem artiklar tar upp exempel på hur fysisk omgivning kan underlätta delaktighet (46, 47, 49, 53, 55).  

Att känna igen sig underlättar. Det gäller platser, saker, rutiner, människor (46, 47, 53). En välbekant 

miljö, med kända ansikten där patienten är välkänd, ställer lägre krav på kommunikationsförmåga.  

Om miljön är tyst (47) och lugn (53) så patienten kan prata ostört blir det lättare att prata och förstå. 

Skyltar som är logiska och lätta att avläsa underlättar (47, 49, 55). Färger som kod på skyltar kan öka 

begripligheten (47) och att kombinera text med bilder förstärker budskapet (49, 50). 

Om fysiska ting i miljön placeras logiskt (47) och finns tillgängliga kan patienten hantera vårdsitua-

tionen utan att behöva prata eller fråga (46). Finns fysiska objekt att referera till i närheten kan patienten 

visa eller peka som stöd i kommunikation. Det kan vara vardagsföremål, foton, bilder (46, 47).  

Skriven information 

Hindrar 

Flera studier tar upp hur skriven information kan vara ett hinder, både genom närvaro och frånvaro (46, 

47, 49, 50): 

Att inte få skriven information som komplement till muntlig kan försvåra förståelse och hindra 

delaktighet (49). Till exempel ger 20 procent av svenska logopeder som arbetar med patienter med afasi 

inte både skriftlig och verbal information (50). Skriven information som inte är anpassad för afasi kan 

vara svår att förstå (46, 47, 49, 50). Till exempel krångliga blanketter och otydliga skyltar (47, 49). Att 

bara lägga till clipart-bilder till vanlig text ökar inte förståelsen för personer med afasi (50). Bilder kan 

ibland bli distraherande för vissa patienter genom att konkurrera om uppmärksamheten (50). 
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Underlättar 

Att skriven information kan användas för att underlätta delaktighet beskrivs i fem artiklar (46, 47, 49, 

55, 57):  

Exempel på detta är att patienten kan ha med en lista till vårdbesöket med viktiga frågor och önske-

mål (49). Eller ha en lapp att visa för att slippa förklara med ord, eller informera om sina talsvårigheter 

(46, 47). Om patienten får både verbal och skriven information blir det lättare att förstå och komma ihåg 

det som sagts (47, 49, 50, 57). Patienten kan gå tillbaka och läsa informationen flera gånger i egen takt 

(49, 55, 57), eller ta med den hem och förmedla den till andra människor (49, 57). 

Det underlättar förståelsen om patienten får information på det sätt som är enklast att förstå med 

hänsyn till funktionsförmåga, och att få den kontinuerligt (55). Att personer med afasi behöver få 

skriven information anpassad för sina behov ges exempel på i sex artiklar (47, 49, 52, 55, 50, 57): 
Text med korta ord och meningar blir lättare att läsa (47, 52, 50). Meningar ska ha aktiva verb. Det 

ska vara tydligt vad pronomenet syftar på. Ofta förekommande ord byts mot mindre förekommande 

(50). Mer vitt mellanrum mellan raderna i text (47) och större bokstäver underlättar (50). Exempel på 

afasianpassning i figur 2.  

 

 

Exempel på afasianpassad text: 

Du måste skriva under blanketten.”  

istället för ”Det här pappret behöver ha en underskrift från dig” 

Figur 2. Typsnittet Arial i storlek 24 punkter, med stort radavstånd och enkla meningar är exempel 
på afasivänlig text. 

 

Relevanta bilder kan förstärka skriven information (49, 50). Med bilder till texten kan patienten 

också peka, för att välja eller visa vad som avses (46). Vilken anpassning som underlättar för en viss 

patient går inte att säga, eftersom afasins konsekvenser är unika för varje individ. Därför är det bra att 

prova vad som fungerar (57). 

System 

System som påverkar delaktighet för patienter med afasi är service, tjänster, system och policies inom 

hälsovård. Vården kan både hindra eller underlätta delaktighet – genom tillgång till service och tjänster, 

hur verksamheter är organiserade och fungerar, och genom regler och rutiner (13).  

Vårdens organisation och verksamhet 

Hindrar 

Hur vårdsystemet kan vara ett hinder för delaktighet ges exempel på i fem artiklar. Det handlar bland 

annat om brist på tid, rutiner, resurser och kunskapsöverföring, och om otillgänglig teknik (44, 49, 52, 

54, 50): 
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Sjukvårdsystemets regler och rutiner kan hindra personalens kompetensutveckling (44, 52). Hur 

prioriteringar görs i vården påverkar patienter med afasi (54). Arbetssätt och organisation kan hindra 

delaktighet, till exempel roterande schema och ständigt ny personal, vilket ger få tillfällen att mötas och 

överföra kunskap. Högt tempo i arbetet minskar möjligheterna att etablera en relation med patienten, 

eller att öva på stödjande samtalsteknik (52). I till exempel akutvård ges medicinska mål företräde, 

medan tillgänglighet i kommunikation har låg prioritet (44, 52). Patienter med afasi och deras 

närstående menar att denna patientgrupp inte ges samma möjligheter till delaktighet som andra patienter 

(53). Brister ses i vårdsystemets struktur, och i mötet mellan patient och vårdpersonal sker 

missuppfattningar (49). 

Tidsbrist som hinder för delaktighet tas upp i flera artiklar (49, 52, 50, 54).  

Vårdpersonal upplever sig inte ha tid att lära sig använda kommunikationshjälpmedel och stödjande 

samtalstekniker (49, 52). Både personal, patienter och närstående upplever att tidsbrist försämrar 

förutsättningarna för att kommunicera och överföra information.  Patienter upplever att personalen har 

ont om tid och att de själva inte har en viktig roll. De får inte tillräckligt med tid för information och har 

liten kunskap om stroke och afasi när de skrivs ut (54). Logopeder menar att det viktigt att träna familjer 

i olika kommunikationssätt, men få gör det. Arbetsförhållanden – brist på tid och resurser, och brist på 

rutiner för hur de ska arbeta med familjer anges som skäl. Några menar att de saknar metoder och egna 

färdigheter (50). 

Att avsaknad av rutiner för hur information ska ges påverkar patienternas delaktighet negativt tas upp 

i ytterligare ett par artiklar (44, 54). När ingen har ansvar för att information ges, förlitar sig alla på att 

någon annan har gett den (44). Antingen får patienterna ingen information (44) eller så är den inte 

konsekvent (54): en del får veta mer, andra mindre, några får både verbal och skriftlig information, 

andra bara verbal.  

Vårdpersonal är inte medveten om hur andra professioner, kan vara till hjälp för att lära sig kommu-

nikationstekniker (49). Interprofessionellt samarbete och överföring av information mellan olika 

vårdenheter behöver utvecklas (44).  

Personer med afasi som möter teknik istället för människor i vården kan uppleva svårigheter. Att 

vara tvungen att använda telefon är ett stort hinder (47, 49). Likaså att mötas av telefonsvarare med 

inspelat tal som ger instruktioner för att navigera och ge svar via sifferval (49). 

 

Underlättar 

Några artiklar beskriver hur vården kan underlätta för patienter med afasi (48, 49, 52). Det handlar om 

tillgång på resurser i form av tjänster, personal och tid. 

Tillgång till tolktjänst underlättar delaktighet för personer med afasi. De som använt professionell 

tolk för till exempel möten, vid läkarbesök, telefonsamtal, för att läsa och skriva brev – upplever att de 

själva för ordet med tolken som assistent. Med ett samtalsstöd som har tystnadsplikt kan patienten prata 

fritt (48). 

Stöd från ledning och organisation – tid för kompetenshöjande aktiviteter som utbildning och färdig-

hetsträning, och tid för att samverka och överföra kunskap till varandra – kan öka medarbetares med-

vetenhet om afasi och delaktighet. Att alla yrkesgrupper samverkar, och tar hjälp av professioner med 

expertkunskaper, som till exempel logoped, kan ge resultat som ökar patienternas delaktighet (52). 

Patienter menar att kontinuitet underlättar för att bli förstådd i vårdsituationen (49). 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att i vårdmiljön träffar patienten med afasi många olika människor. Hur dessa agerar har 

betydelse för patientens delaktighet. Social omgivning i vårdmiljön är vårdpersonal, närstående, annan 

personal, och patienter. Nivå av kunskaper, hur interaktion och informationsutbyte sker och omgiv-

ningens attityder inverkar på patientens möjligheter till delaktighet. Samtalspartners färdigheter i att 
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underlätta samtal är avgörande för patientens möjligheter att förstå, och uttrycka vilja och behov. 

Attityder som tar hänsyn till patientens nedsatta förmåga att kommunicera, och inkluderar patienten i 

samtal och aktivitet kan inverka positivt på patientens delaktighet i vården. 

Även fysisk omgivning inverkar på patientens möjligheter att kommunicera och vara delaktig. Hur 

vårdmiljön är utformad har betydelse för personen med afasi. Att väntrummen planeras så att avskildhet 

och lugnare atmosfär kan nås, eller att skriven text är begriplig: både för att få information eller orientera 

sig i miljön, underlättar delaktighet.  

Skriven information kan inverka både genom sin närvaro och sin frånvaro, och genom sin svårighets-

grad och utformning av meddelandet. Individuella förutsättningar hos patienten avgör vad som upplevs 

underlättande eller hindrande. 

Vårdens organisation kan ha stor betydelse för delaktighet i vård och behandling för patienter med 

afasi. Den styr tillgänglighet på service, tid och resurser. Den har också inverkan genom att ta tillvara 

personalens kompetens och att skapa möjligheter till kompetenshöjande aktiviteter. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt visar att om vårdpersonal och närstående inte klarar att överbrygga nedsatt för-

måga att kommunicera så kan det inverka negativt på delaktigheten för personer med afasi. Att ha kun-

skap om afasi och dess konsekvenser kan skapa förutsättningar för delaktighet i samtalet. En god 

samtalspartner bör förstå hur omgivningsfaktorer kan påverka. Forskningen beskriver att anpassningar 

av såväl fysiska omgivningsfaktorer som sociala kan underlätta delaktighet för patienten. Medvetenhet 

om detta kan förändra förhållningssätt och attityder till patienter med afasi. 

Kunskap och samverkan gynnar delaktighet 

Kännedomen om afasi behöver bli bättre i vården för att möta behovet hos patienterna, enligt Afasi-

förbundet som också menar att det krävs tid och resurser för att tillgodose behovet (2). 

Denna litteraturöversikts resultat bekräftas i stora delar av en litteraturstudie från 2004 om ”afasi-

vänlig” omgivning (40). Att kunskaper är väsentliga bekräftas även av ett svenskt projekt där utbildning 

av personal och närstående gett goda resultat för aktivitet och delaktighet för personer med afasi. 

Framgångreceptet har varit samverkan med alla kring personen, insatser efter behov och positiv 

inställning från ledningen (59). 

Litteraturen lyfter hur viktigt det är att olika professioner samverkar, och lyssnar på patientens upp-

levelse, för att identifiera omgivningshinder (7, 38). Denna litteraturöversikt visar att informations-

utbytet mellan professioner inte alltid fungerar optimalt. Vårdpersonal behöver bli bättre på att dra nytta 

av varandras kunskaper och samverka. Flera artiklar visar också att det inte finns kontinuitet, eller 

rutiner för hur information ges till patient och närstående. 

I denna litteraturöversikt framkommer att för att vårdpersonalen ska kunna samverka behövs en 

organisation som stödjer detta. Westerhäll med flera påpekar just vikten av detta (35). Vi menar att sam-

verkan är nödvändigt för att se patienten ur ett helhetsperspektiv. Delaktighet i vården bygger på 

individuella önskemål och behov. Denna litteraturöversikt visar att om inte personalen samarbetar och 

delar varandras kunskaper kan det bli ett hinder för god vård på lika villkor. 

Ett kritiskt evidensbaserat förhållningssätt är att syna att vården ges på lämpligaste sätt (39). I denna 

litteraturöversikt användes ICF som teoretisk referensram. Den kan användas av alla professioner, och 

visar hur omgivningsfaktorer påverkar delaktighet eftersom ICF för in den sociala aspekten i det 

medicinska fältet (28). Eftersom delaktighet beror både av personens nedsatta funktion, miljöer och 
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människor kring patienten, menar vi att när människor förstår hur de själva, och miljön, kan vara en del 

av patientens svårigheter – eller lösningen på dem – skapas bättre förutsättningar för kommunikation 

och delaktighet.  

I vården av patienter med afasi fokuseras ofta på träning av nedsatt språkförmåga, sett utifrån 

medicinsk modell. Träning för att hantera vardagens svårigheter hamnar i skymundan. En reflektion blir 

att om vården förbiser konsekvenserna av afasi kan det påverka patientens delaktighet och möjligheter 

att kommunicera. Vi anser att genom att betrakta delaktighet utifrån social modell blir det mer uppen-

bart att även omgivningen påverkar vilka konsekvenser afasi får.  

Arbetsterapeutens och logopedens samverkan runt patienten beskrivs som viktig för en lyckad 

rehabilitering som gynnar patienten (7). Svenska logopeder menar att teoretisk kunskap i att kommuni-

cera är viktig för patient och närstående, men att praktisk träning är en förutsättning för att det ska 

fungera i vardagen. Men få logopeder arbetar med detta. De har inte tid, och en del anser att det inte är 

deras uppgift. Vår reflektion blir: om inte logopeder hjälper patienter med afasi och närstående med 

svårigheterna i vardagslivet, så kan det vara en lämplig uppgift för arbetsterapeuter.  

Frågan är om detta är något som arbetsterapeuter ägnar sig åt i dagsläget? Databassökningarna gav 

endast en svensk studie kring arbetsterapi och afasi (60). Vår farhåga är det är få bland vårdens profes-

sioner som ägnar sig åt de delaktighetsinskränkningar som patienter med afasi möter. 

Delaktighet är att vara involverad i meningsfulla aktiviteter 

Rätten att göras delaktig och ha inflytande i egna livsfrågor är ett nationellt folkhälsomål (15). Hälso- 

och sjukvårdslagen säger att vård ska ges på lika villkor till alla patienter (36). Denna litteraturöversikt 

visar att patienter med afasi har varierande svårigheter att kommunicera. En svensk studie beskriver att 

patienterna vill ha information och bli mer involverade, men de ges inte samma möjligheter till delaktig-

het (48). Urvalet i studien är litet, men patienternas upplevelse visar ett problem. Eftersom varje enskild 

patient har rätt till inflytande och delaktighet i sin vård (15, 36) menar vi, att om enskilda patienter inte 

känner sig delaktiga kan det behövas förändringar så att vården uppfyller sina skyldigheter till dem. 

Personer med afasi vill vara delaktiga i aktivitet, inte bara passivt närvarande (53). Aktiviteten måste 

ha kvalitet; den måste upplevas meningsfull av deltagaren. Arbetsterapeuten kan skapa förutsättningar 

för att patienten får en aktiv roll i sina meningsfulla och önskade aktiviteter (61).   

Resultatet av denna studie redovisar en rad hinder som patienter upplever som skulle kunna undan-

röjas genom anpassningar. Vi menar att detta kan vara en uppgift för arbetsterapeuten. 

Arbetsterapeutens åtgärder utgår från teoretiska modeller som innefattar både den medicinska och 

sociala dimensionen, med en bred syn på aktivitetsförmåga (24). Att utgå från både medicinsk och 

social modell kan ge förståelse för olika faktorers inverkan på en människas funktionella förmåga, och 

ge en tydligare bild av möjligheter till förändring (13). Genom att använda ICF som referensram i denna 

studie fick vi ett vidgat perspektiv på omgivningsfaktorer. Vi inser att arbetsterapeuten är en social 

omgivningsfaktor, och det ansvar som följer med detta. 

För att kunna använda professionell kunskap för patientens bästa är det viktigt att lyssna och förstå 

det patienten vill förmedla. Först när arbetsterapeuten inser sin egen roll som omgivningsfaktor i mötet 

med patienten, kan patienten göras delaktig. 

När personer med afasi får frågan om sina mål blir svaren: återvända till sitt vanliga liv, få hjälp att 

kommunicera för att uttrycka behov och åsikter, och få tillgång till stöd och service. De vill ha informa-

tion för att kunna förklara för andra om sina svårigheter, men också för att ta kontroll och delta i beslut 

om sin rehabilitering. De vill ha respekt och bli behandlade som kompetenta personer trots sitt språk-

problem (61). 

Att göra patienten delaktig i sin vård är ett grundkrav på arbetsterapeuter (19). De exempel på 

möjligheter och hinder för detta som redovisas i denna studie är därför värdefull kunskap för arbets-

terapeuter i sitt arbete med patienter med afasi. 
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Metoddiskussion 

En litteraturöversikt med en systematisk ansats är en metod som passar bra för att samla den kunskap 

som finns i ett ämne (39). Att använda tidigare forskning som underlag för att besvara en forsknings-

fråga ger en bred inblick i ämnet, sett ur flera perspektiv. En egen undersökning av ämnet utifrån syftet 

hade inneburit ett omfattande arbete och ändå inte gett lika mycket kunskap. Vi anser att litteratur-

översikt var ett bra val för att studera aktuell forskning kring afasi, och vad som hindrar eller underlättar 

patienternas delaktighet. 
Enligt SBU är svårigheter i systematisk litteraturöversikt den omfattande datainsamlingen. Arbetet 

har inneburit många timmars sökande i ett flertal databaser. Trots det är metoden lämplig för in-

hämtande av kunskap kring ett specifikt ämne. Att hitta rätt sökord var avgörande, vilket krävde för-

beredande sökningar för att testa vad som gav relevanta träffar (39).  

Efter datainsamlingen gjordes en omfattande kvalitetsgranskning av artiklar. Det kräver kunskap att 

bedöma vad som är vetenskapligt trovärdigt och ger evidens (39). Vi har använt en egen anpassad 

checklista som bedömdes relevant för vårt syfte. Den har underlättat bedömningen av artiklarna i 

studien. 

Val av sökstrategi 

Number needed to read (NNR) beskriver hur många abstrakt som måste läsas för att hitta en relevant 

artikel. Att välja känslighet i sökningen före träffsäkerhet ger större sannolikhet för att fånga allt relevant 

inom området, vilket illusteras i figur 3. Träffsäkra sökningar ger NNR<5, medan känslig sökning ofta 

ger NNR >20 (39). Av 260 abstrakt (inklusive dubletter) har sökningen i denna studie identifierat ett 40-

tal möjliga artiklar, ett NNR<7. Det tolkas som att sökningen varit relativt träffsäker, vilket kan betyda 

att sökningen kan ha missat relevant material. 

Enligt SBU visar studier att artiklar som är svåra att hitta ofta håller lägre kvalitet, och inte tillför 

något mer än ökad risk för felaktiga resultat. Ett bättre sätt att nå rättvisande resultat är att granska den 

infångade litteraturens referenslistor (39).  

I denna studie har fritextsökning i tidskrifter och 

manuell sökning bara genererat några få artiklar 

utöver det som redan hittats. Att relevanta artiklar 

däremot återkommer i olika databaser, och dess-

utom förkommer flitigt i böckernas och artiklarnas 

referenslistor kan tolkas som att denna studies 

sökstrategi ändå fångat en stor del av den aktuella 

litteraturen i ämnet. 

En svaghet i metoden var att exkludera artiklar 

som inte är tillgängliga i fulltext via internet. Det 

har varit nödvändigt av resursskäl: tid och 

ekonomi. Tidskriftsartiklar som publicerats de 

senaste tolv månaderna är endast tillgängliga i 

tryckt format, vilket utesluter de färskaste rönen. 

Ett fåtal artiklar som kunde ha varit intressanta 

ingår därför inte i studien och betraktas som 

bortfall (redovisas i bilaga 1:2). 

Denna studie innehåller artiklar från olika 

länder, vilket ger en bredd genom att belysa olika 

omgivningar. Vi menar att oavsett land eller kultur 

så kommer omgivningsfaktorer att handla om 

människor i omgivningen, vårdmiljöns utformning och de system som styr vårdens verksamhet. 

 
Figur 3. En känslig sökning fångar mycket 

litteratur, både relevant och annan. En träff-

säker sökning fångar färre artiklar som inte 

stämmer med syftet, men risken finns att 

missa relevant litteratur. 
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Trovärdighet och överförbarhet 

För kvalitativa studier är trovärdighet ett sätt att verifiera resultatet. Att data är exakta och träffsäkra kan 

endast visas genom sannolikhet. Det som kan göra resultatet trovärdigt är att forskningen har genom-

förts enligt god praxis, vilket vi anser att vi har gjort (62). 

Det är omöjligt att vara helt objektiv i kvalitativ forskning, men vi har gjort allt vi kan för att 

minimera risken för att snedvrida resultatet (62). Därför har urvalsprocess och kvalitetsgranskning 

utförts av författarna var för sig (39) för att nå en så objektiv bedömning som möjligt (39, 43). I efter-

hand har det visat sig att bedömningarna varit i stort sett samstämmiga.  

Alla forskare har en förförståelse kring sitt ämne. Att vara medveten om detta minskar risken för att 

påverka materialet subjektivt (39, 62). Utifrån vår förförståelse ansåg vi det viktigt att förhålla oss så 

objektiva som möjligt i dataanalysen. ICF fungerade som instrument för att ordna data förutsättningslöst 

utan att styra mot ett förväntat resultat.  

Trots att randomiserade kontrollerade studier anses ha det högsta bevisvärdet inom forskning, är det 

inte den bästa designen när det gäller afasi. Forskning visar att randomiserade gruppstudier har 

begränsat värde i forskning kring patienter med afasi. Konsekvenser av afasi är unika vilket gör att 

personer med afasi blir en heterogen grupp, där upplevelserna av svårigheterna är individuella. Viktigare 

är istället små studier där varje deltagares svårigheter är väl beskrivna så att läsaren kan avgöra om 

resultatet går att överföra på en viss patient (11). 

Flertalet artiklarna i denna litteraturstudie har en kvalitativ design med små urval, som sammantagna 

innehåller ett brett spektrum av deltagare med olika svårighetsgrader av afasi. I kvalitativa studier är det 

inte aktuellt att generalisera, utan att presentera information som läsaren själv kan bedöma om den kan 

användas (62). Därför menar vi att valet att använda små, kvalitativa studier ger ett bättre underlag för 

att visa exempel på möjligheter att underlätta delaktighet för patienter med afasi. Men det går inte att be-

skriva en standardlösning på ”afasivänlig” omgivning som fungerar för alla med afasi (63). Det är därför 

viktigt att läsaren förstår att det är behovet hos den individuella patienten som avgör hur resultatet kan 

användas.  

Slutsatser  

Utbildning och information om afasi och kommunikationsnedsättning till vårdpersonal och närstående 

kan öka deras kunskap och färdigheter i att ge samtalsstöd. Med ökad kunskap kommer ökad insikt och 

medvetenhet om patientens perspektiv på tillgänglighet och delaktighet vid afasi.  

Förståelse för de svårigheter patienten upplever kan förändra attityder och göra vårdpersonal mer 

”afasivänlig” i kommunikationen. Då kan de lättare se vilka hinder och möjligheter för delaktighet som 

finns i den egna verksamheten, och göra förändringar. Det kräver att det finns stöd på systemnivå: 

fungerande rutiner och en välvillig ledning, som utgår från individens behov. 

Forskning för framtiden 

Vi anser att det behöver forskas kring hur vården kan förändra sitt arbetssätt för att ge effektivare och 

bättre vård åt alla patienter, oavsett funktionsnedsättning. Även forskning kring hur vårdsystemet kan 

undanröja hinder för olika typer av funktionsnedsättning, vid sidan av fysiska hinder i miljön.  

Bristen på delaktighet för personer med afasi visade sig redan i datainsamlingen. Sökorden arbets-

terapi i kombination med afasi gav få träffar. I merparten av dessa nämndes afasi som exklusions-

kriterium (64, 65, 66, 67). Att personer med afasi exkluderas ur forskning är vanligt (68). Att inte få 

delta i forskning gör att denna grupps behov inte uppmärksammas, menar vi.  

Diagnosen afasi finns inte heller i svensk offentlig statistik, vilket gör det svårt att följa upp hur 

sjukvård och rehabilitering utvecklas (9). 
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Därför önskar vi att personer med afasi får delta i forskning, för att öka kunskapen om deras behov 

och ge bättre möjligheter till delaktighet. Med kunskap om metoder för att anpassa kommunikation till 

språklig funktionsnedsättning är detta möjligt (69). 
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Bilaga 1:1. Redovisning av sökningar i databaser och tidskrifter 

 
 
 

  
 
 

  
 

Urval 1 Urval 2 

 
Datum 

 
Databas 

 
Söksträng/sökord 

Antal 
träffar 

Antal 
valda 

abstrakt 

Antal 
Artiklar 
att läsa 

Antal 
valda 

artiklar 

 
 
 
 
 

20 oktober  
2011 

 
Academic Search Elite, 
Amed,   
Cinahl, 
Communication & 
Mass Media Complete,  
Eric,  
Medline,  
SportDiscus 
via EbscoHost 
 

((DE "MEDICAL personnel &amp; patient") OR (DE "PROFESSIONAL-client relations")  OR (DE 
"INTERPERSONAL relations") OR (DE "PROFESSIONAL COMPETENCE") OR (MM "Professional-
Client Relations") OR(DE "PROFESSIONAL-patient communication") OR (DE "Interpersonal 
Communication") OR (MH "Professional-Patient Relations") OR (MM "Patient Centered Care") OR 
"client centered" OR (DE "Interpersonal Communication") OR (DE "Communication Strategies" OR 
DE "Communication Skills") OR (MM "Health Communication") OR (MM "Communication") OR 
"interview" OR DE "REHABILITATION" OR (DE "REHABILITATION") OR (MM "Rehabilitation") OR 
(MM "Activities of Daily Living") OR (DE "ACTIVITIES of daily living") OR (DE "PARTICIPATION") 
OR (MM "Patient Participation") OR (MM "Consumer Participation") OR (MM "Social Participation") 
OR (MM "Consumer Participation") OR (DE "OCCUPATIONAL THERAPY") OR (MM "Occupational 
Therapy")) AND ((DE "APHASIA") OR (MM "Aphasia")) 
 
Begränsningar – Peer Reviewed. Publication Date: 20050101-20111231.  
Age: Middle Aged: 45-64 years. Aged: 65+ years. Adult: 19-44 years. Aged, 80 and over. 

403 66 24 9 

 
23 oktober 

2011 

 
Assia via ProQuest 

su(aphasia) NOT su(dementia) 
 
Begränsningar –  Peer Reviewed Source type: Scholarly Journals. Date: 2005/01/01 - 
2011/10/23 

116 16 8 1 

 
26 oktober 2011 

SvePub Aphasia (fritext) 52 2 1 1 

OT Seeker Aphasia (keyword) 2 0 0 0 

Swemed+ Aphasia (fritext) 11 1 1 0 

 
 
 
 
 
 

27 oktober  
2011 

 
PsycInfo via ProQuest 

(su(interpersonal*)  OR su("client-centered")  OR su("Daily Activities")  OR all(su("occupational 
therapy")) OR su(rehabilitation) OR su(communication*) OR su(interview*) OR su(participation)) 
AND (mjsub(aphasia) NOT mjsub(dementia)) 
 
Begränsningar –  Peer Reviewed. Source type: Scholarly Journals. Record type: Journal Article. 
Language: English. Date:  2005/01/01 - 2011/10/27. Methodology: NOT (Literature Review 
AND Brain Imaging AND Systematic Review). Age Group: NOT (Adolescence (13-17 Yrs) AND 
Childhood (birth-12 Yrs) AND School Age (6-12 Yrs) AND Preschool Age (2-5 Yrs) 

306 
 
 

62 
25 
 

8 
 

 
LLBA via ProQuest 

(su(aphasia) NOT su(dementia)) AND (all("occupational therapy") OR all(interview*) OR 
all("activities of daily living") OR all("participation") or all("patient participation") or all("consumer 
participation ")or all("social participation") OR all(rehabilitation) OR all(communication*) OR 
all(―interpersonal communication‖) OR all(―health communication‖) OR all(client-centered*)) 
 
Begränsningar –  Peer reviewed. Source type: Scholarly Journals. Language: English.  
Date: 2005/01/01 - 2011/10/27 

372 71 19 7 

 
4 november 

 2011 

Aphasiology   
Via Communication & 
Mass Media Complete  

SO aphasiology AND AB ( Communication* OR *barrier* OR conversation* OR rehabilitation* OR 
"occupational therapy" OR participation* OR patient-centered* OR client-centered* OR interview* 
OR interpersonal* OR "activities of daily living" OR "daily activities" )   
 

215 31 20 8 
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Datum 

 
Tidskrifter 

 
Söksträng/sökord 
 

Antal 
träffar 

Antal 
valda 

abstrakt 

Antal 
artiklar 
att läsa 

Antal 
valda 

artiklar 

 
 
 
 
 
 
 

24 oktober  
2011 

 Australian Occupational 
Therapy Journal  
 Canadian Journal of 
Occupational Therapy  
 Occupational Therapy 
International  
 British Journal of 
Occupational Therapy  
 Journal of Occupational 
Rehabilitation  
 Scandinavian Journal of 
Occupational Therapy  
 OT Practice  
 American Journal of 
Occupational Therapy    

 
Aphasia (fritext) 

22* 3 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 november 
 2011 

Clinical Rehabilitation Aphasia (fritext) 23* 2 2 2 

Disability and 
Rehabilitation 

 
Aphasia (fritext) 

39* 4 3 1 

International Journal 
of Language & 
Communication 
Disorders 

 
Aphasia (fritext) 

42* 1 1 1 

International Journal 
of Speech-Language 
Pathology  via  
Communication & Mass 
Media Complete 

 
(SO International Journal of Speech-Language Pathology ) AND (aphasia) 
 24 1 0 0 

Journal of 
Communication 
Disorders   

 
Aphasia (fritext) 65* 1 0 0 

Topics in Stroke 
Rehabilitation via 
Metapress 

 
Aphasia (keyword) 42 13 4 2 

 Manuell sökning  4 4 4 1 

Antal artiklar inklusive dubletter:   1738    278 113 41 

 
 Antal unika artiklar när dubletter räknats bort: 38 15 

 
su – subject terms, MM – medical subject heading (MeSH), DE – subjects, mjsub – major subject, SO – source 
 
* Alla är dubletter från tidigare sökningar                                                                                  
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Bilaga 1:2.  Bortfall. 

 

Fyra titlar som inte var tillgängliga i fulltext som kunde ha varit intressanta att läsa: 
 

 

 Berger P, Mensh S. How to succeed in patient-centered aphasia therapy and measure results. Topics in Stroke Rehabilitation: 2011;18(3):285-291.  

 Rose T, Worrall L, Hickson L, Hoffmann T. Aphasia friendly written health information: Content and design characteristics. International Journal  

Of Speech-Language Pathology.  2011;13(4):335-347. 

 Wallace, Gloriajean L. Profile of life participation after stroke and aphasia. Topics in Stroke Rehabilitation: 2010;17(6):432-450. 

  Womack J, Schweiker C. Communicating effectively with adults with aphasia. OT Practice: 2008;13(2):9-12, 14-15 
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Bilaga 2 

 

 

 

Checklista för kvalitetsgranskning – kvalitativ studie 

Studie 

 

   

Syfte 

 

Resultat 

 

 

 

  

 JA  NEJ 

Klart beskrivet sammanhang (kontext)?    

Är syfte och frågeställningar tydligt angivna?    

Är population och deltagare i studien tydligt beskrivna?    

Är datainsamlingen systematisk?    

Är metoden väl beskriven och går att följa i alla delar? 

(Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transskriberingsprocess och analysmetod) 

   

Är resultatet trovärdigt beskrivet? 

(Systematisk och stringent dataredovisning. Tolkningars förankring i data påvisad. Diskussion 

om tolkningarnas trovärdighet och tillförlitlighet.) 

   

Besvaras studiens syfte och frågeställningar?    

Diskuteras det kliniska värdet av studien?    

Ger studien meningsfull kunskap för arbetsterapi? 

(Implikationer för relevant praktik väl formulerade) 

   

Finns etiska överväganden, tillstånd från etisk kommitté?    

 Hög Måttlig Låg 

Bedömning av studiens kvalitet    

Hög: alla kriterier bör vara uppfyllda 

Måttlig: något kriterium uppfylls ej men studien bedöms tillförlitlig 

Låg: väsentliga delar av kriterierna uppfylls ej och innebär exkludering 

 

 

JA 

  

 

NEJ 

Är studien relevant och bör inkluderas? 

Kommentar: 

 

 

   

 

Egen checklista för kvalitativa studier. Inspirerad av SBU:s, Utvärdering av metoder i hälso- och 

sjukvården – En handbok (2011). 
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Checklista för kvalitetsgranskning – kvantitativ studie 

 

Studie: 

   

Syfte 

 

Resultat 

 

   

 JA  NEJ 

Är syfte och frågeställningar tydligt angivna?    

Är population och deltagare i studien tydligt beskrivna?    

Är datainsamlingen systematisk?    

Används valida och reliabla mätinstrument?    

Finns relevant statistisk analys? Anges signifikans?    

Besvaras studiens syfte och frågeställningar?    

Kan resultatet generaliseras?    

Ger studien meningsfull kunskap för arbetsterapi?    

Finns etiska överväganden, tillstånd från etisk kommitté?    

 Hög Måttlig Låg 

Bedömning av studiens kvalitet     

Hög: alla kriterier bör vara uppfyllda 

Måttlig: något kriterium uppfylls ej men studien bedöms tillförlitlig 

Låg: väsentliga delar av kriterierna uppfylls ej och innebär exkludering 

 

 

JA 

  

 

NEJ 

Är studien relevant och bör inkluderas? 

Kommentar: 

   

 

Egen checklista för kvantitativa studier. Inspirerad av Willman, Stoltz, Bahtsevani (2006), Forsberg, 

Wengström (2008), och SBU, Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården - En handbok (2011). 
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Bilaga 3. Lästa artiklar som valdes bort 

 

 

Författare, titel, tidskrift Syfte Orsak till bortval 
Databas/ 
tidskrift 

Rautakoski P. Training total communication.  

Aphasiology: 2011;25(3):344—365 

 

Undersöka om tränings av total kommunikation ger 

förbättrad kommunikation. 

Ej relevant för syftet. Gruppträning 

för att kunna kommunicera bättre. 

Ingen koppling till delaktighet. 

Aphasiology,  

Ebsco, LLBA, PsycInfo 

Dalemans R, Wade D, WJA, de Witte L.  Facilitating the participation of 

people with aphasia in research: a description of strategies. 

Clinical Rehabilitation. 2009; 23(10):948-959. 

 

Föreslå strategier och tekniker för att inkludera 

personer med afasi i forskning utifrån praktiska 

erfarenheter av detta. 

Möter ej urvalskriterier. Inga etiska 

överväganden. 

Assia, Ebsco, PsycInfo   

Paul NA, Sanders GF.  Strategies used  by communication partners of 

aphasic speakers. 

Activities, Adaptation and Aging: 2009;33(3):161-178. 

Undersöker närståendes upplevelser av vad som 

underlättar kommunikation. 

Möter ej urvalskriterier. Går inte att 

bedöma kvalitet eftersom författarna 

inte beskrivit sin metod utförligt. 

Förmodat bekvämlighetsurval – svårt 

att avgöra av texten – sänker kvaliteten. 

Assia, Ebsco, PsycInfo 

 

van der Gaag A, Smith L, Davis S, Moss B, Cornelius V, Laing S, Mowles C. 

Therapy and support services for people with long-term stroke and 

aphasia and their relatives: a six-month follow-up study. 

Clinical Rehabilitation:2005;19 (4):372-380 

Att utvärdera den effekt som  afasiterapi har på 

livskvalitet samt kommunikation för personer med 

stroke, afasi  och deras anhöriga 

Möter ej urvalskriterier Assia, Ebsco, PsycInfo 

Hilari K, Northcott S. Social support in people with chronic aphasia. 

Aphasiology: 2006;20 (1):17-36 

 

Undersöker mönster av socialt stöd för personer med 

afasi efter stroke, vilka aspekter av socialt stöd som 

mest påverkar livskvalitet. 

Ej relevant för syftet. Aphasiology, Assia, 

Ebsco, LLBA, PsycInfo 

Hesketh A, Long A, Bowen, A. Agreement on outcome: Speaker, carer, 

and therapist perspectives on functional communication after stroke.  

Aphasiology: 2011;25(3):291-308. 

Jämför personen med afasi, närstående och logogped 

bedömning av funktionell kommunikation och om 

svårighetsgraden av afasin påverkar 

överensstämmelsen. 

Ej relevant för syftet. Aphasiology, Ebsco, 

LLBA, PsycInfo 

Natterlund B. A new life with aphasia: everyday activities and social 

support.  

Scandinavian Journal of Occupational Therapy: 2010; 17(2): 117-129. 

 

Beskriver personer med afasis upplevelser av dagligt 

liv och socialt stöd. 

Ej relevant för syftet. Assia, Ebsco, SJOT, 

Swemed+, SvePub 

Parr S. Living with severe aphasia: Tracking social exclusion.  

Aphasiology: 2007;21(1):98-123. 

Beskriva det dagliga livet för personer med svår afasi 

för att dokumentera deras upplevelse av social 

delaktighet och utanförskap. 

Ej relevant för syftet. Social 

exklusion, inte vårdperspektiv. 

Aphasiology, Ebsco, 

LLBA, PsycInfo 
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Författare, titel, tidskrift Syfte Orsak till bortval 
Databas/ 

tidskrift 

Rautakoski P, Korpijaakko-Huuhka A, Klippi A.  

People with severe and moderate aphasia and their partners as 

estimators of communicative skills:  

A client-centred evaluation.  

Aphasiology. 2008;22(12):1269-1293. 

Undersöka hur personer med svår afasi bedömer sin 

kommunikationsförmåga jämfört med bedömning via 

mätinstrument och av närstående.   

Möter ej urvalskriterier.  

Gruppterapi – kommunikationsträning. 

 

Aphasiology, Ebsco, 

LLBA , PsycInfo 

 

 

Nordehn G, Meredith A, Bye L.  

A preliminary investigation of barriers to achieving patient-centered 

communication with patients who have stroke-related 

communication disorders. 

Topics in Stroke Rehabilitation:  2006; 13(1): 68-77 

Undersöker hinder för att erhålla  klientcentrerad 

kommunikation med patienter som har 

strokerelaterade språkstörningar. 

Möter ej urvalskriterier.  

Inga etiska överväganden nämns. 

Ebsco,  

Topics in Stroke 

Rehabilitation 

Dalemans R.  

An investigation into the social participation of stroke survivors with 

aphasia.   

Disability and Rehabilitation 2010; 32(20):1678–1685 

Beskriver faktorer som relaterar till delaktighet i 

samhället och hur personer med afasi deltar i socialt 

liv. 

Ej relevant för syftet.  

Beskriver delaktighet utifrån personliga 

faktorer.  

 

Assia, Ebsco, PsycInfo 

Brown K, McGahan L, Alkhaledi M, Seah D, Howe T, Worrall L. Environmental 

factors that influence the community participation of adults with 

aphasia: The perspective of service industry workers.  

Aphasiology: 2006;20(7):595-615. 

Hinder och underlättande faktorer för samhällelig 

delaktighet för personer med afasi, beskrivs ur 

personer från servicesektorns perspektiv. 

 

Ej relevant för syftet.  Aphasiology, Ebsco, 

LLBA, PsycInfo 

 

  

Rowland A, McDonald L. Evaluation of social work communication skills 

to allow people with aphasia to be part of the decision making process 

in healthcare.  

Social Work Education: 2009;28(2):128-144.  

Undersöka vilken utbildning socialarbetare fått för att 

kunna kommunicera med personer med afasi och om 

de kan tillämpa denna kunskap.  

Möter ej urvalskriterier.  

Låg kvalitet. Författarna blandar egen 

forskning med andras kunskap i redo-

visningen. Svårt att urskilja vad som är 

vad.  Redovisning inte transparent. 

PsycInfo 

Croteau C, Le Dorze G.  

Overprotection, "speaking for", and conversational participation: A 

study of couples with aphasia.  

Aphasiology. 2006;20(2-4):327-336. 

Analys av samtalssituation –  fenomen som att 

överbeskydda eller tala för. 

 

Ej relevant för syftet.  

Går ej att koppla till delaktighet. 

Aphasiology, LLBA, 

PsycInfo 

 

 

Ferguson, A, Harper, A.  

Contributions to the talk of individuals with aphasia in multiparty 

interactions. 

Aphasiology: 2010;24(12):1605-1605-1620. 

Undersöka hur personer med och utan afasi 

interagerar i  samtalssituationer. 

Ej relevant för syftet.  

Ej relaterat till delaktighet.  

 

Aphasiology, Ebsco, 

LLBA, PsycInfo 

 

Mackenzie C.  

Active citizenship and acquired neurological communication difficulty. 

Disability and Rehabilitation, 2011; 33(3): 187–194  

Undersöka hinder för samhällsengagemang för 

personer med förvärvade kommunikationssvårigheter 

av neurologiskt ursprung. 

Ej relevant för syftet. Handlar om 

deltagande i sociala aktiviteter i 

samhället. Dessutom sägs inget om 

tillstånd från etisk kommitté. Låg 

kvalitet. 

Disability and 

Rehabilitation 
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Författare, titel, tidskrift Syfte Orsak till bortval 
Databas/ 

tidskrift 

Sorin-Peters R, McGilton  K S, Rochon E.  

The development and evaluation of a training programme for nurses 

working with persons with communication disorders in a complex 

continuing care facility.  

Aphasiology: 2010; 24(12):1511-1536     

 

Utforska förändringar i personals kunskap om 

språkstörning, deras uppfattning om workshops, och 

praktisk nytta av utbildningsprogram för 

kommunikation. 

Ej relevant för syftet. Handlar enbart 

om personalen, går ej att relatera till 

delaktighet för patienter. 

Aphasiology, Ebsco 

Darrigrand B, Dutheil S, Michelet V, Rereau S, Rousseaux M, Mazaux J.  

Communication impairment and activity limitation in stroke patients 

with severe aphasia. 

Disability & Rehabilitation: 2011;33(13/14):1169-1178. 

 

Undersökning av hur personer med svår afasi 

kommunicerar, ickeverbala förmågor och om 

begränsningar i aktivitet relaterat till språklig 

nedsättning. 

Ej relevant för syftet. Utvärdering av 

personliga faktorer. 

Aphasiology, Ebsco, 

PsycInfo  

Worrall L, R T, Howe T, Brennan A, Egan J, Oxenham D, et al.  

Access to written information for people with aphasia.  

Aphasiology: 2005;19(10-11):923-929. 

Undersök förutsättningar för att skapa 

tillgänglighet/dalaktighet i skriven information, tittar på 

tre tidigare studier om afasivänlig information. 

 

Möter ej  urvalskriterier. En 

litteraturstudie där två studier ligger 

före 2005.  Den tredje finns med i 

urvalet. 

  

Aphasiology , Assia, 

LLBA, PsycInfo 

Griffin, J, McKenna, K, Tooth, L.  

Discrepancy between older clients ability to read and comprehend and 

the reading level of written educational materials used by 

occupational therapists. 

American Journal of Occupational Therapy: 2006;60;70–80. 

 

Jämföra äldres läsförståelse med  läsbarheten i 

arbetsterapeuters informationsmateriel och undersöka 

vilka faktorer som påverkar läsförståelse och 

läsförmåga hos personerna. 

Möter ej urvalskriterier. Avser inte 

anpassad information eller personer 

med afasi. 

AJOT 

Hoffmann T, McKenna, K, Herd C,  Wearing S.  

Written education materials for stroke patients and their carers: 

Perspectives and practices of health professionals.          

Topics in Stroke Rehabilitation: 2007;14(1):88-97. 

 

Undersöker vilken info som erbjuds strokepatienter 

och hur skriven information ska ges.  

Möter ej urvalskriterier. Låg kvalitet. 

Liten studie, ej validerat mätinstrument.  

Författarna medger betydande 

svagheter. 

Topics in Stroke 

Rehabilitation 

Worrall L,Sherratt S, Rogers  P, Howe T, Hersh D, Ferguson A, Davidson B.  

What people with aphasia want: Their goals according to the ICF. 

Aphasiology: 2010; 25(3)309-322 

 

Beskriva vilka mål personer med afasi har och koda 

dessa enligt ICF. 

Ej relevant för syftet. Aphasiology, Ebsco, 

LLBA, PsycInfo 

Avent J, Glista S, Wallace S, Jackson J, Nishioka J, Yip W.  

Family information needs about aphasia.  

Aphasiology. 2005 ;19(3-5):365-375.  

Identifiera anhörigas behov av information när någon 

fått afasi. 

Ej relevant för syftet. Inget om etisk 

prövning eller tillstånd.  

Aphasiology, Ebsco, 

LLBA 

 

 

http://www.tandfonline.com.db.ub.oru.se/doi/abs/10.1080/02687038.2010.508530
http://www.tandfonline.com.db.ub.oru.se/toc/paph20/25/3
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Bilaga 4. Artiklar som ingår i litteraturstudien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, titel, land Syfte 

 

Metod, urval,  

antal deltagare 

Resultat Kvalitet 

Kommentar 

Databaser

/tidskrift 

Paul N, Sanders GF.  

 

Applying an ecological framework to 

education needs of communication 

partners of individuals with aphasia (44) 

 

USA 

Undersöka upplevelser 

och behov av 

utbildning i vård-

processen för 

närstående sam-

talspartner till person 

med afasi.  

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade 

djupintervjuer. 

 

Snöbollsurval. Datamättnad 

nåddes vid nio deltagare.  

Utbildning påverkar möjligheterna för god kommunikationen 

mellan personen med afasi och närstående och andra. 

Utbildning måste skräddarsys för att passa det aktuella 

samtalsparet. Vårdsystemet och personalens okunskap om 

utbildningsbehov utgör hinder för lärande. 

 

Måttlig  

Beskrivning saknas av om-

ständigheter vid datainsamling: 

miljö, intervjuare, 

svårighetsgrad av afasi. När-

stående har bedömt personen 

med afasis kommunikations-

förmåga med instrumentet 

CETI. Oklart om syfte med det, 

svårbegriplig beskrivning av 

tillägg av frågor och 

poängberäkning. 

Aphasiology 

Ebsco,  

PsycInfo 

Luck, Amy M; Rose, Miranda L.  

 

Interviewing people with aphasia: 

Insights into method adjustments from 

a pilot study (45) 

 

Australien 

Undersöka hur 

kvalitativ intervjuteknik 

kan anpassas för 

personer med afasi. 

 

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Strategiskt urval.  

Fem män med mild afasi. 

Traditionell intervjuteknik med öppna frågor fungerar inte bra 

med personer med afasi. Frågandet måste anpassas och 

stödjande tekniker i kommunikationen användas. Då är det 

möjligt för deltagaren att ge information. 

Hög 

Uppfyller alla krav i checklistan. 

Aphasiology  

Ebsco 

LLBA 

PsycInfo 

Howe T, Worrall L, Hickson L.  

 

Observing people with aphasia: 

environmental factors that influence 

their community participation (46) 

 

Australien 

Undersöka om-

givningsfaktorer som 

hindrar eller under-

lättar delaktighet i 

samhället för personer 

med afasi. 

Kvalitativ metod, observationer. 

 

Strategiskt urval för max 

variation. Tio personer med 

afasi rekryterade från en 

tidigare studie i samma ämne.  

44 hinder och 59 underlättande faktorer i omgivningen för 

delaktighet identifierades. Dessa formade sig i sex teman: 

något att referera till, interaktion, vara välbekant, 

kommunikationens svårighetsgrad, tidsutrymme för 

kommunikation, tillgång till extra stöd för kommunikation. 

Hög 

Välgjort och detaljrikt beskrivet 

i alla delar. Uppfyller alla krav i 

checklistan. 

Aphasiology  

Ebsco 

LLBA 

PsycInfo 
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Författare, titel,  land Syfte 

 

Metod, urval,  

antal deltagare 

Resultat Kvalitet 

Kommentar 

Databaser

/tidskrift 

Howe T, Worrall L, Hickson L M H. 

 

Interviews with people with aphasia: 

Environmental factors that influence 

their community participation (47) 

 

Australien 

Undersöka hur 

omgivningsfaktorer 

påverkar delaktighet. 

 

Kvalitativ metod,  

semistrukturerade 

djupintervjuer. 

 

Strategiskt urval för max 

variation. 25 personer med mild 

till svår afasi från en tidigare 

afasistudie. 

156 hinder och 206 underlättande omgivningsfaktorer för 

delaktighet identifierades, av sex typer: hinder och under-

lättande faktorer relaterade till andra människor, fysiska 

hinder och underlättande faktorer, samhälleliga hinder och 

underlättande faktorer. Sju teman sågs: medvetenhet om 

afasi, möjligheter till delaktighet, vara välbekant, 

kommunikationens svårighetsgrad, meddelandets tydlighet, 

tidsutrymme för kommunikation, tillgång till extra stöd för 

kommunikation. 

Hög 

Bra redovisning i alla delar. 

Uppfyller alla krav i checklistan. 

Ebsco 

LLBA 

Aphasiology 

Larsson I, Thoren-Jonsson A.  

 

The Swedish speech interpretation 

service: An exploratory study of a new 

communication support provided to 

people with aphasia (48) 

 

Sverige 

Undersöka hur 

personer med afasi 

upplever att använda 

en professionell tolk.  

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Strategiskt urval. Tolv personer 

med afasi som använt 

professionell tolk. 

 

 

Att använda professionell tolk som stöd i samtalet ger 

personen med afasi en känsla av autonomi och oberoende, 

möjlighet att tala om privata angelägenheter utan 

närstående närvarande, och slippa känna sig till besvär för 

närstående. Tolken är professionell och har kunskaper som 

underlättar samtal. Tillgång till tolktjänst upplevds 

underlättande medan brist är ett hinder. 

Måttlig 

Författarna diskuterar själva 

studiens svagheter: urvalet och 

att resultatet inte konfirmerats 

med deltagarna.  

Ebsco 

LLBA 

PsycInfo 

Murphy J.  

 

Perceptions of communication between 

people with communication disability 

and general practice staff (49) 

 

Storbritannien 

Undersöka båda 

perspektiv i mötet 

mellan personer med 

språklig funktions-

nedsättning och 

personal i primärvård. 

Hur kommunicerar de, 

vad hindrar/ 

underlättar förståelse? 

Kan träning för 

personalen förbättra 

kommunikationen? 

 

Åtta fokusgrupper –  fyra med 

personal  (20 personer totalt), 

två med personer med afasi 

(12), två med personer med 

utvecklingsstörning (6). 

 

Olika professioner med 

erfarenhet av ämnet från fyra 

vårdcentraler. 

Övriga deltagare kom från 

lokala föreningar. 

Vårdcentralerna personal kände frustration över att 

kommunikationssvårigheterna: både att bli förstådda och att 

inte förstå. De hade ingen insikt vad funktionsnedsättningen 

innebar och varför det uppstod svårigheter. Deltagarna med 

kommunikationsnedsättning upplevde betydande problem  i 

relation till vårdcentralens persona: före, under och efter 

besöket. 

Måttlig 

Forskarens förförståelse och 

värderingar skiner igenom. Inga 

kommentarer om detta eller 

diskussion kring svagheter i 

studien. 

Assia 
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Författare, titel,  

tidskrift, land 

Syfte 

 

Metod, urval,  

antal deltagare 

Resultat Kvalitet 

Kommentar 

Databaser

/tidskrift 

Brennan, A D,Worrall, L E, McKenna K 

T. 

 

The relationship between 

specific features of aphasia-

friendly written material and 

comprehension of written 

material for people with aphasia: 

An exploratory study (50) 

 

Australien 

Undersöka olika 

principer för afasi-

anpassad skriven 

information för att 

utvärdera vad som 

är mest effektivt. 

Kvantitativ studie. 

 

Nio personer med mild till måttlig afasi 

rekryterades ur terapigrupper. 

Förståelsen ökade signifikant med ‖afasivänlig‖ anpassning av 

text. Att lägga till bilder som clipart ökade förståelsen men 

skillnaden var inte signifikant. Inte heller sågs någon signifikant 

koppling mellan afasivänlig utformning och svårighetsgrad av 

afasi. 

Måttlig 

Litet urval en svaghet som 

diskuteras av författarna. Lite 

oklart varför dessa personer 

valdes. Ingen med svår afasi. 

Även svagheter i utformningen 

av testet.  

Aphasiology 

Assia 

LLBA 

PsycInfo  

Legg C, Young L, Bryer A. 

 

Training sixth-year medical 

students in obtaining case-

history information from adults 

with aphasia (51) 

 

Sydafrika 

Att ge medicin-

studenter praktisk 

träning i teknik för 

samtalsstöd för att 

undersöka om det 

ökade förmågan att 

ta anamnes från en 

patient med afasi. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

 

24 frivilliga  medicinstudenter (bortfall: 

3). 21 personer med mild, måttlig och 

svår afasi rekryterades via ett sjukhus 

och ett sjukhem. 

 

Randomiserad kontrollerad studie. En grupp fick teoretiska 

kunskaper om stödjande teknik, den andra fick träna praktiskt. 

De som fick praktisk träning förbättrade signifikant sin 

kompetens att göra en medicinsk intervju, det vill säga att 

hämta in information och skapa en god relation. 

Måttlig 

Författarna diskuterar att 

personliga faktorer hos 

deltagarna kan ha påverkat 

resultatet i någon mån, och att 

fler studier behövs för att 

verifiera.  

Aphasiology 

LLBA 

PsycInfo  

Simmons-Mackie N N, Kagan A; 

O’Neill C, Huijbregts M,  McEwan S, 

Willems J et al.  

 

Communicative access and 

decision making for people with 

aphasia: Implementing 

sustainable healthcare systems 

change (52) 

 

Kanada  

Att förbättra till-

gängligheten för 

personer med afasi 

med avseende på 

information och 

självbestämmande 

genom att utbilda 

personal i 

samtalsstöd.  

Kvalitativ metod. 

 

Observation, intervjuer och 

fokusgrupper. 

 

Strategiskt urval. Tre vårdavdelningar, 

alla typer av yrkeskategorier: akut (11 

personer), rehab (15) och vårdhem 

(11). 

Två dagars träning gav personalen vid tre avdelningar ökad 

kunskap att ge stöd i kommunikation, och om metoder för att 

öka tillgänglighet i kommunikation, och ökad förståelse för vad 

som ger tillgängligeht vid afasi. Efter fyra månader hade 

vårdhem och rehabiliteringsavdelning förändrat sin verksamhet 

mot större tillgänglighet för personer med afasi. Förändringar 

på individ- och systemnivå gav ökad delaktighet för personer 

med afasi. Akutpersonalen hade inte lyckats göra sin avdelning 

mer tillgänglig för personer med afasi. Här fanns hinder på 

individ- och systemnivå. 

 

Hög 

Välgjord studie och väl 

beskrivet. Reflexivitet redovisas. 

Uppfyller alla krav i checklistan. 

Aphasiology 

LLBA 

 

 

Finns i 

PsycInfo och 

Ebsco men 

kommer inte 

med i vårt 

sök 
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Författare, titel,  

tidskrift, land 

Syfte 

 

Metod, urval,  

antal deltagare 

Resultat Kvalitet 

Kommentar 

Databaser

/tidskrift 

Dalemans R, de Witte L, Wade D, van 

den Heuvel W 

 

Social participation through the 

eyes of people with aphasia (53) 

 

Nederländerna 

Undersöka vad personer 

med afasi upplever 

påverka deras delaktighet i 

samhället. 

Kvalitativ studie.  

Dagbok. Semistrukturerade 

intervjuer. Fokusgrupp. 

 

Strategiskt urval. Tretton 

personer med afasi, tolv 

närstående. 

 

Påverkande faktorer är personliga, sociala och 

omgivningsfaktorer. Sociala faktorer är kunskaper och 

färdigheter i att kommunicera hos närstående vårdgivare och 

samtalspartner. Omgivningen handlar om att miljön ska vara 

tyst och välbekant. 

Hög 

Uppfyller alla krav i checklistan. 

 

LLBA  

PsycInfo 

 

 

Knight K, Worrall L, Rose T 

 

The provision of health 

information to stroke patients 

within an acute hospital setting: 

What actually happens and how 

do patients feel about it? (54) 

 

Australien 

Undersöka vilken 

information som ges till 

personer som fått stroke 

och om det skiljer ifall 

patienten har afasi. Även 

om de är nöjda med 

informationen och vad de 

vet om stroke och afasi vid 

utskrivning.  

Kvalitativ metod, observation, 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Bekvämlighetsurval. Sju 

deltagare, två med afasi, fem 

utan, och vårdpersonal i kontakt 

med dessa patienter. 

17,5 procent av tiden för kommunikation handlade om att ge 

information. Patienter med afasi fick mindre tid för information 

än övriga strokepatienter. Den var också av sämre kvalitet. 

Kunskaperna om stroke och afasi var låga vid utskrivning för 

alla patienter, och de hade velat veta mer. Patienterna med 

afasi tyckte det var viktigare att få information om afasi än om 

stroke. 

Måttlig 

Litet urval, som diskuteras. 

Intressanta fakta om hur 

information ges.  

 

Topics in 

Stroke 

Rehabili-

tation 

 

 

Rose T, Worrall L, Hickson L, 

Hoffmann T. 

 

Do people with aphasia want 

written stroke and aphasia 

information? A verbal survey 

exploring preferences for when 

and how to provide stroke and 

aphasia information (55) 

 

Australien 

Undersöka om personer 

med afasi upplever det 

viktigt att få skriven 

information om stroke och 

afasi.  

Kvantitativ metod, enkät med 

afasianpassat fomulär. Kvalitativ 

analys av öppna frågor. 

 

Strategiskt urval,  

maximal variation. 40 deltagare 

från olika sjukhus och universitets 

rehabiliteringskliniker. 

 

97 procent tyckte det var viktigt med information om stroke, 

och att den skulle ges skriftligt. Några deltagare ville bara ha 

skriftlig information om den var i ett anpassat format. 

Patienterna tyckte att det var ännu viktigare att deras 

närstående fick informationen. 

Hög 

Lite rörig  redovisning av 

resultat men de förtydligas bra i 

diskussionen. Uppfyller alla krav 

i checklistan. 

Ebsco 

Topics in 

Stroke 

Rehabili-

tation 
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Författare, titel,  

tidskrift, land 

Syfte 

 

Metod, urval,  

antal deltagare 

Resultat Kvalitet 

Kommentar 

Databaser

/tidskrift 

M B Johansson, M Carlsson, K 

Sonnander. 

 

Working with families of persons 

with aphasia: a survey of 

Swedish speech and language 

pathologists (56) 

 

Sverige 

Undersöka 

logopeders 

erfarenhet av arbete 

med familjer i terapi 

för personer med 

afasi.  

 

Kvantitativ metod, enkät-

undersökning. 

 

1 046 logopeder 

tillfrågades, 758 svarade 

(72,5 procent) 

Logopeder anser att det är viktigt att träna närstående i att 

kommunicera med personen med afasi. Få gör det dock. Brist på 

tid, resurser, kunskap och färdigheter anges som skäl. 

Hög  

Uppfyller alla krav i checklistan. 

 

Disability 

and Rehabili-

tation 

Penn C, Frankel T, Watermeyer J 

 

Informed consent and aphasia: 

Evidence of pitfalls in the process 

(57) 

 

Sydafrika 

Identifiera hinder  

och möjliga sätt att 

underlätta processen 

för informerat 

medgivande att delta 

i forskning. 

Kvalitativ metod, 

systematisk observation, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Av tio deltagare från en 

läkemedelsstudie för 

strokepatienter med afasi 

valdes tre slumpmässigt. 

Studien ger exempel på hinder och hur svårt det är att få ett 

verkligt informerat samtycke med personer med afasi. Utifrån 

resultatet presenteras en modell som kan säkerställa att personen 

verkligen har förstått vad det innebär att vara försöksperson i 

forskningsprojekt. 
 

 

Måttlig 

Litet urval. Omständigheter kring 

intervjutillfället inte så väl beskrivna. 

Aphasiology 

Ebsco 

LLBA 

PsycInfo 

 

Gordon C, Ellis-Hill C, Ashburn A.  

 

The use of conversational 

analysis: Nurse-patient 

interaction in communication 

disability after stroke (58)  

 

Storbritannien 

Undersöka hur 

sjuksköterskor på 

strokeavdelning och 

patienter med 

kommunikations-

nedsättning 

interagerar. 

Kvalitativ metod, 

observation. 

 

Bekvämlighetsurval. Fem 

frivilliga strokepatienter 

med mild till svår afasi eller 

dysartri från avdelningar 

för akut stroke och stroke-

rehabilitering, och de 

frivilliga sköterskor som var 

i kontakt med dessa 

patienter. 

Sjuksköterskorna kontrollerade samtalet, både samtalsämne och 

hur det förflyter. Patienterna ger mycket litet tillskott, får korta 

inpass och svarar mest på slutna frågor. Beteendet formas av det 

institutionella sammanhanget. 

Måttlig 

Tydlig redovisning av metod och analys. 

Författarna diskuterar studiens 

svagheter: litet urval och begränsade 

data.  

 

Manuell 

sökning* 

 

(Journal of 

Advanced 

Nursing) 

 

 

 

* Funnen i: Fagerlund A, Hermansson J. Kommunikation med patienter som har afasi till följd av stroke (c-uppsats). Falun: Högskolan Dalarna; 2011. 


