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SAMMANFATTNING
För att språket ska fungera normalt krävs ett samspel mellan uttrycksförmåga och
förståelse av språk. Afasi är en språkstörning som kommer sig av en skada i de delar av
hjärnan som påverkar språket. Att få afasi kan innebära en stor omställning i livet och
ofta uppstår ett behov av anpassning av kommunikationen både för personen som fått
afasi och personer i dess omgivning. Detta inkluderar även den vårdpersonal som
arbetar nära personen med afasi. För att nå förståelse och kunna ge vård och omsorg av
god kvalitet, måste tillräcklig kunskap om afasi finnas hos vårdpersonalen. Tidigare
forskning visar att det finns brister hos vårdpersonal i deras kunskap om afasi. Utifrån
detta kan det anses viktigt att kunna mäta vårdpersonals kunskap om afasi. Denna
studies syfte har varit att ta fram relevanta frågor (items) som kan mäta kunskapsnivån
hos vårdpersonal. För att besvara frågeställningarna användes kvalitativ metod för
materialinsamling. För att samla erfarenheter av hur vårdpersonalens kunskap om afasi
upplevs vara idag, genomfördes intervjuer med tre separata grupper: fem personer med
afasi, fem anhöriga till personer med afasi och tre logopeder med erfarenhet av arbete
med personer med afasi. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ
innehållsanalys. Resultatet visade att informanternas erfarenheter var att det hos
vårdpersonal existerar kunskapsbrister om afasi, varför studien ansågs vara motiverad.
Utifrån det analyserade materialet togs 32 items fram, med syfte att mäta vårdpersonals
kunskap om afasi. Som alltid vid kvalitativ forskning finns det risker att olika faktorer,
exempelvis forskarnas förförståelse, påverkar informanterna. Största möjliga hänsyn har
tagits till detta. Framtida nytta med studien är att de framtagna items kan användas i ett
bedömningsinstrument för att mäta vårdpersonals kunskap om afasi. Därmed ges nya
möjligheter att kvalitetssäkra vård av personer med afasi, att motivera utbildning för
vårdpersonal och att exempelvis mäta vårdpersonals kunskap i relation till
rehabilitering.

Nyckelord: afasi, kunskap, vårdpersonal, items, bedömningsinstrument, kommunikation
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ABSTRACT
In order for the language to function normally, the expression- and comprehension of
language must work together. Aphasia is a language impairment caused by damage to
the language areas of the brain. Getting aphasia can mean a big change in life and often
requires adaptation regarding communication both for the person with aphasia and the
persons around them. Adaptation regarding communication also includes healthcare
staff working close to the person with aphasia. In order to reach understanding and to
give care of good quality, knowledge about aphasia is necessary. Previous research
shows that health care staff lacks efficient understanding about aphasia. Considering
that, a tool for measuring knowledge about aphasia would be desirable. This study's aim
has been to produce questions (items) which can measure the level of knowledge in
healthcare personnel. Qualitative research method was used in order to find material for
the production of items. In order to gather experiences of how the health care staff's
understanding of aphasia are experienced by interested people today, interviews with
three separate groups were performed: five persons with aphasia, five relatives to
persons with aphasia and three speech and language pathologists with experience of
working with persons with aphasia. The interviews were analyzed through qualitative
content analysis. The result showed that all the participants' had various experiences of
knowledge deficiencies regarding aphasia within the healthcare staff. The analyzed
material resulted in 32 items, with the purpose of measuring the understanding of
aphasia in healthcare staff. Since the material indicated that a deficiency in knowledge
of aphasia exists in healthcare staff, the study was considered to be justified. Within
qualitative research method, there are always risks that different elements, for example
the researcher´s viewpoint, can affect the participants. Maximum consideration
regarding this issue has been considered. Future benefits of this study could be an
assessment instrument containing the items produced in this study. The purpose of an
assessment instrument could be to measure health care staff´s knowledge about aphasia.
Thereby, new opportunities are given to assure the quality of care for persons with
aphasia, to justify education for healthcare staff and to evaluate the health care staff´s
understanding in relation to the results of rehabilitation.

Keywords: aphasia, knowledge, understanding, healthcare staff, items, assessment
instruments, communication, healthcare personnel
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1. Inledning

Inom äldreomsorg och hemvård samt personlig assistans arbetar många kompetenta
människor som med stor yrkesskicklighet och engagemang bemöter gamla, sjuka samt
personer med funktionshinder, både på boenden och i brukarnas egna hem.

Intresset för de kommunikationssvårigheter som kan uppstå efter en hjärnskada och
hur det påverkar personens vardag kommer från författarnas egna erfarenheter inom
äldreomsorg och hemvård. Vårdpersonal upplevs ibland sakna utbildning i vad man
som kommunikationspartner kan bidra med för att göra kommunikationen så
tillfredställande som möjligt. Många anställda har inte fått tillräcklig information och
möjlighet till utbildning för att kunna känna sig helt säkra som kommunikationspartner.

Att få göra sin röst hörd, att påverka sitt eget liv, att kunna ta del av information
och att uttrycka sin personlighet och vilja är en rättighet även för den som har
kommunikativa svårigheter. En viktig del för att kunna tillgodose den rättigheten ligger
i att vårdpersonalen har tillräcklig kunskap om afasi och de kommunikationsstrategier
och hjälpmedel som finns att tillgå, liksom förståelse för vad det innebär att leva med
afasi. Med detta som grund presenteras ett arbete som syftar till att ta fram items (se
förklaring under ”Syfte”) till ett bedömningsinstrument med syfte att mäta
vårdpersonals kunskap om afasi.
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2. Bakgrund

2.1. Afasi

”The stroke happened once; aphasia is an ongoing condition”
(Liechty & Heinzekehr, 2007, s. 316)

Afasi är en symptomdiagnos för språkstörning som uppstår till följd av förvärvad
hjärnskada (Ahlsén, 2008). Enligt Ahlsén (2008), uppger Afasiförbundet att omkring
12 000 personer i Sverige får diagnosen afasi varje år. Av dessa är cirka 35 % i
yrkesverksam ålder. Språkstörningen kan ha en rad olika orsaker, bland annat stroke,
hjärntumör eller olika typer av demens.

2.1.1. Så fungerar språket

För att göra en mycket komplicerad funktion lättare att förstå kan man likna hjärnans
språkprocess vid en telefonväxel, där olika centra skickar runt ett meddelande i
sammankopplade kretsar (Brookshire, 2007, s. 296). Enligt lokalistisk-konnektionistisk
modell, som anses vara den traditionella och kliniskt mycket spridda, byggs språket upp
genom ett samspel av olika separata hjärnfunktioner till en större helhet (Ahlsén, 2008).
Då en människa tar emot en språksignal via hörseln, kodas den om i hörselcentra i
hjärnbarken (auditiv cortex). Meddelandet skickas vidare till språkförståelsecentra,
(Wernickes område), som tyder signalen som språk och kan tolka innebörden. Samma
sak kan beskrivas om språksignalen tas emot via synen, alltså då vi läser. Från syncentra
går signalen till Wernickes område för förståelse (Brookshire, 2007, s. 296). Vid
spontant tal skapas språksignalen i Wernickes område och sänds vidare till centra för
språkproduktion (Brocas område). Brocas område kodar om signalen till en
”aktivitetsplan” som skickas till motorikcentra (primära motorcortex). Härifrån skickas
de förfinade signalerna vidare till kranialnerverna som aktiverar de muskler som är
nödvändiga för att producera tal (Brookshire, 2007, s.296) (eller skrift, om så är fallet,
och då är naturligtvis andra nerver och muskler aktuella).

2.1.2. Symptom vid afasi

Beroende på skadans storlek och lokalisation ser symptomen vid afasi olika ut. Skadan
kan vara begränsad till ett område i kortikala strukturer (hjärnbarken, hjärnans yttersta
lager) och därmed påverka en enskild funktion. Den typen av skador påverkar ofta
talproduktionen (Ahlsén, 2008). Personer med så kallad Brocas afasi har svårare att
producera tal och skrift än att förstå talat eller skrivet språk (Brookshire, 2007, s. 300).
Skadan kan också påverka språkförståelsen som vid till exempel Wernickes afasi, vilket
påverkar hur väl man förstår såväl det talade som skrivna språket (Brookshire, 2007, s.
300). Skador i dessa olika områden, och/eller på någon av de nervbanor som
sammankopplar dem kan ge olika typer av afasier, med symptom som till exempel
svårigheter med talproduktion, språkförståelse, talflyt, repetition och benämning.
Skrivförmågan påverkas på liknande sätt som talet beroende på skadans lokalisation
(Brookshire, 2007, s. 300-302). En skada kan även vara global och påverka de djupare
strukturerna i hjärnan och därmed ge en mer omfattande symptombild med svårigheter
med såväl språkförståelse som talproduktion. Viktigt är att förstå att detta sätt att dela in
afasi i olika typer endast beskriver symptomkombinationer som är relativt vanligt
förekommande. Idag finns en ökad medvetenhet om att ämnet är mer komplext och
förgrenat än vad man tidigare trott vad gäller skadelokalisation (Ahlsén, 2008).
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2.1.3. Utredning och bedömning

En utredning och bedömning av språkfunktionen görs i syfte att ta reda på vilka
språkliga funktioner som drabbats (Ahlsén, 2008). En logoped ansvarar för
språkutredningen som sker med hjälp av olika standardiserade bedömningsmaterial.
Såväl språkproduktion som språkförståelse utreds. En viktig del i utredningen består
även av att kartlägga hur patientens kommunikationssvårigheter påverkar dennes
vardagliga liv (Ahlsén, 2008). Man har tidigare försökt definiera afasi utifrån
skadelokalisation. En hjärnavbildning gör det möjligt att lokalisera skadan, men på
grund av hjärnans komplexa system med en mängd samverkande delsystem för
språkliga och kognitiva funktioner, är afasi framför allt en symptombaserad diagnos
(Ahlsén, 2008).

2.1.4. Behandling vid afasi

Det finns flera terapimetoder vid afasi. Förenklat kan sägas att terapin dels syftar till att
återuppbygga de förmågor som blivit drabbade, dels att träna upp andra förmågor som
kan kompensera för förlorade funktioner. Det kan även finnas behov av sociala åtgärder,
där fokus ligger på omgivningsfaktorer. Vanligtvis utgörs behandlingen inledningsvis
av individuell träning tillsammans med logoped. I ett senare skede kan gruppterapi vara
ett alternativ (Ahlsén, 2008).

Då kommunikationsförmågan tränas och stimuleras genom samspel med andra
personer, ges en möjlighet till förbättring. Utifrån kunskapen om hjärnans plasticitet
torde en språkligt stimulerande miljö vara av positiv betydelse för personer med afasi
(Borg, 2006). Med detta som utgångspunkt kan man se utbildning för vårdpersonal i
kommunikation med personer med afasi, som ett viktigt led i afasibehandlingen. All
rehabilitering, inte bara den kommunikativa utan till exempel även den fysiska, är
beroende av hur kommunikationen fungerar (Gordon m.fl., 2009). Träning som riktar
sig specifikt till omgivningen och lägger fokus på kommunikationspartnern kan hjälpa
personen med afasi att ta tillvara de kognitiva och sociala kunskaper och färdigheter
som är intakta. Träning av den typen ger möjlighet till ökad delaktighet och stärkt
självbild (Brookshire, 2007, s. 373).

Personer med afasi utgör en mycket heterogen grupp, vilket innebär att det kan vara
problematiskt att bedöma terapiinsatser då insatserna behöver individualiseras för att ge
effekt. Det är också svårt att ge en tillförlitlig prognos, och terapieffekter har varit ämne
för många diskussioner. Intensivträning anses ge goda resultat även om insatserna sätts
in flera år efter att skadan uppstått (Ahlsén, 2008). Vad gäller en mer strategiinriktad
träning med syfte att påverka kommunikationen som helhet kan man se en relativt god
effekt även vid glesare träning (Ahlsén, 2008).

2.1.5. Att leva med afasi

Personer med afasi kan i olika grad isolera sig på grund av den funktionsnedsättning
som afasi kan innebära (Barry & Douglas, 2000; Liechty & Heinzekehr, 2007). Det kan
handla om att man träffar färre människor än tidigare, vilket i sig är ogynnsamt vad
gäller stimulans av språkförmågan. Isolering och brist på språklig stimulans och träning
kan orsaka osäkerhet i kommunikativa situationer. Att leva med afasi kan mycket väl
innebära en daglig kamp som medför emotionell påfrestning (Liechty & Heinzekehr,
2007). Afasi är inte bara en objektiv åkomma, med de svårigheter som kan uppfattas av
omgivningen. För att medicinsk personal ska kunna interagera på ett hjälpfullt sätt
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måste det finnas en förståelse för den subjektiva verklighet personer med afasi lever i
(Liechty & Heinzekehr, 2007).

Det förekommer att vänner och bekanta undviker personer med afasi. Ofta finns
inslag av isolering, depression och ilska hos personen med afasi. Frustrationen kan
mildras genom kunnig personal som bryr sig om den mentala hälsan (Liechty &
Heinzekehr, 2007). Att det saknas tillräcklig medvetenhet om afasi i samhället såväl
som hos professionell personal, kan leda till att personen med afasi upplever sitt
funktionshinder som ännu större än om medvetenheten hos andra människor hade varit
större (Law m.fl., 2009)

År 2001 gav Världshälsoorganisationen, WHO, ut International Classification of
Functioning (ICF), en indelning av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
(Hartelius, 2008). ICF gör det möjligt att mer utförligt och nyanserat beskriva effekter
av en funktionsnedsättning än om man enbart utgår från de fysiska förändringarna eller
fysiologisk funktion. Med detta synsätt blir det möjligt att se att afasi, förutom en störd
språkfunktion även kan innebära förändrade möjligheter att delta kommunikativt på
samma sätt som tidigare. Det kan göra det svårare att uttrycka tankar, känslor och
önskemål, liksom att uttrycka den egna personligheten. Svårigheterna påverkar såväl det
sociala samspelet som det professionella livet. I ICF placeras området
”Kommunikation” under ”Aktivitet och delaktighet” och berör medmänskliga
interaktioner, samhällsgemenskap och socialt liv. Genom att lägga större vikt vid
kommunikation utifrån ett socialt perspektiv snarare än att fokusera på strukturella
avvikelser och funktion (Hartelius, 2008), har ICF ett stort värde inom logopedin. Att
använda ICF:s komponenter i egenskap av en modell eller ”ram” för en tydlig
formulering av avvikelse i struktur, orsak, funktionsnedsättning och begränsningar ger
en möjlighet att vidareutveckla logopedisk intervention (Hartelius, 2008).

2.2. Kommunikativ miljö

“Just talking to them helped as much as my exercising” (person med afasi)
(Citatet beskriver hur en patient upplever det värdefulla i att kunna prata och att någon
lyssnar) (Pringle m.fl., 2010 s. 245).

Enligt Borg (2006) råder ingen enighet i om specifik språkträning ger bättre resultat än
ett ”allmänt gott omhändertagande av patienten”. Istället beskriver författaren vikten av
en god kommunikativ miljö och att patienten motiveras att vara språkligt aktiv. Personer
med afasi måste ges möjlighet till självbestämmande och delaktighet. En god
kommunikativ miljö, tillsammans med direkt- och indirekt terapi (direkt terapi riktar sig
till patienten medan indirekt terapi riktar sig till omgivningen, med syfte att gagna
patienten) via logoped och anhöriga, anses vara av stort värde för rehabilitering (Ahlsén,
2008).

Den kommunikativa miljön innefattar alla människor som personen med afasi
träffar och inkluderar således även vårdpersonal. En person som fått afasi i samband
med stroke, tillbringar sin första tid efter insjuknandet på vårdavdelning. Den dagliga
vården och omsorgen sköts där av undersköterskor och sjuksköterskor. Så småningom
kan patienten flytta hem, ibland med insatt hemtjänst. För de patienter som behöver mer
omvårdnad kan ett vårdboende vara ett alternativ. På både vårdboenden och i hemtjänst
arbetar undersköterskor och vårdbiträden nära patienten.
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2.3. Vårdpersonal som omgivningsfaktor

2.3.1. Yrkesgrupper

Denna studie har fokus på den personal som träffar personer med afasi mycket och ofta.
Nedan beskrivs tre yrkeskategorier som ofta förekommer inom hemvård, på boenden
och på sjukhus.

Sjuksköterskor
Sjuksköterskeutbildningen utgörs av en tre år lång utbildning vid universitet/högskola.
Efter avslutade studier utfärdar Socialstyrelsen legitimation. Sjuksköterskor har
kompetens att arbeta inom de flesta områden där vård bedrivs och har, parallellt med
sjukvård, i uppgift att leda och ansvara för omvårdnadsarbetet. I arbetet ingår att
planera, utvärdera och följa upp omvårdnadsinsatser i ett samarbete med patient,
anhöriga och övriga personalgrupper (Vårdförbundet, 2013).

Undersköterskor
Undersköterskeutbildningen är en gymnasieutbildning som kan tillägnas antingen på
gymnasiet genom vård- och omsorgsprogrammet eller via vuxenutbildning.
Undersköterskans huvuduppgift är omvårdnad, till exempel inom äldreomsorg - på
boende eller i hemtjänst, men även på sjukhus, vårdcentral eller inom psykiatrisk vård
(Arbetsförmedlingen, 2013). Arbetet som undersköterska kan bland annat innebära
grundläggande vård och omvårdnad liksom dagliga uppgifter som inte direkt innebär
vård, inom exempelvis hemvården (Arbetsförmedlingen, 2013). Vid behov assisterar
eller samarbetar undersköterskan med andra personalgrupper, som till exempel
sjukgymnaster och arbetsterapeuter i rehabiliteringsarbetet med patienterna
(Arbetsförmedlingen, 2012).

Vårdbiträden
För att arbeta som vårdbiträde krävs idag ingen formell utbildning (Arbetsförmedlingen
2013). De flesta vårdbiträden arbetar inom äldreomsorgen i verksamheter som
hemtjänst och särskilda boenden. Andra arbetsplatser för ett vårdbiträde är till exempel
på sjukhus, inom psykiatrin, eller inom hemsjukvården (Kommunal, 2013a).
Vårdbiträden och undersköterskor har i många verksamheter samma arbetsuppgifter
(Arbetsförmedlingen, 2013).

2.3.2. Vårdpersonals kunskap om afasi

Forskning om vårdpersonals kunskap om afasi är inte särskilt utbredd, och forskning
som fokuserar på svenska förhållanden är än mer begränsad. Enligt Law m.fl. (2009)
och Murphy (2006), finns det en utbredd allmänt låg kunskap hos vårdpersonal om vad
afasi innebär, vilket är något som påverkar patienten. Oro kring den okunskap som finns
såväl i samhället som hos professionella, uttrycks av både personal och personer med
afasi (Law m.fl., 2009).

Enligt Murphy (2006), saknar personal inom allmänvård kunskap om orsaker till
och förekomst av kommunikationssvårigheter. Det finns enligt författaren en osäkerhet
hos personalen kring hur kommunikationssvårigheter vid exempelvis lätt afasi kan se ut
(Murphy, 2006). Enligt Law m.fl. (2009) saknas tillräcklig kunskap om afasi även hos
sjuksköterskor. Otillräcklig kunskap om kommunikation vid afasi gör att patienter med
kommunikationssvårigheter kan upplevas som en svår grupp hos allmänläkare, dels för
att de är en grupp som på grund av sin funktionsnedsättning ibland missar avtalade tider
och kan ha svårigheter att hitta rätt lokal (Murphy, 2006).  Dessa patienter tar även mer
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tid i anspråk, då till exempel ett samtal kan ta längre tid än i vanliga fall. Personalens
strategi i mötet med personer med en kommunikativ funktionsnedsättning, beskrivs vara
att antingen gissa vad patienten försökte säga, fråga olika saker tills man får ett svar,
eller att helt enkelt förlita sig på patientens anhöriga. Att inte veta om all information
uppfattas korrekt av patienten, liksom att inte själv förstå patienten, kan skapa
frustration (Murphy, 2006). Det finns även en osäkerhet hos personal i den öppna
vården kring om det är logoped eller annan personalgrupp som ska konsulteras om
personalen behöver hjälp i kommunikationen med en patient (Murphy, 2006).

Att patienter med kommunikationssvårigheter saknar samma möjlighet att själva
bestämma över samtalsämnet som patienter utan kommunikationssvårigheter (Gordon
m.fl., 2009) gör dem till en extra utsatt grupp. Patienter med afasi kan sakna de
färdigheter som gör att de effektivt kan ta emot och efterfråga information kring den
egna hälsan. En person med afasi kan sakna förmågan att själv ta initiativ till
kommunikation, varför de på många sätt blir beroende av personalens kunskap och
kommunikationsförmåga (Knight m.fl., 2006). Dessa förutsättningar i samband med
upptagen personal som dessutom saknar tillräckliga kommunikationsfärdigheter, kan
skapa en ojämlikhet i vården till nackdel för personer med afasi. Det kan röra sig om att
patienter med afasi får mindre mängd tid för information om hälsa och deras sjukdom
under sjukhustiden (Knight m.fl., 2006) och att vårdpersonal dominerar samtalen med
patienter med kommunikationssvårigheter genom slutna frågor (Gordon m.fl., 2009).
Det förekommer också att personer med afasi inte får den viktiga information och
förklaring om stroke, orsaker, effekter, prognos och feedback av test som de har rätt att
få (Knight m.fl., 2006). Enligt WHO har alla patienter rätt att få information om den
egna hälsan på ett sätt som är korrekt och anpassat efter personens specifika behov
(Knight, m.fl., 2006).

Exempel på vårdpersonal som är mycket engagerad i sina patienter finns också,
vilket beskrivs i en studie av Sundin m.fl., (2001). Vårdpersonalen i studien arbetade på
strokeavdelning och hade en jämställd relation med sina patienter som mål, då det
ansågs hjälpa kommunikationen. Det fanns en upplevelse bland vårdpersonalen av att
tillfredsställande kommunikation påverkade såväl kvaliteten på vård positivt, som
vårdpersonalens egen upplevelse av sin insats. I studien uppgav sjuksköterskorna att de
ansåg att stroke är en traumatisk händelse som innebär både förlorat självförtroende och
förlorat oberoende för den som drabbats. Patienterna ansågs extremt sårbara och i stort
behov av att känna trygghet, säkerhet och förtroende för sina vårdgivare.
Vårdpersonalen ansåg att det alltid fanns något att bidra med till de patienter som fått en
stroke. Att vara närvarande, stödjande och att stärka patientens självförtroende trots
förlorade funktioner, ansågs viktigt. (Sundin m.fl., 2001).

Gordon m.fl. (2009) tar upp begreppet ”institutionaliserad kommunikation”. Med
det menas hur kommunikationen i sig påverkas av att äga rum i en specifik,
institutionaliserad kontext, som på en viss avdelning på sjukhuset. Kommunikationen
fokuseras kring uppgifter och innebär också vissa ”regler” kring vårdpersonalens
agerande. Denna ”jargong” förekommer i all kommunikation mellan personal och
patient, och kan förklara vissa kommunikativa beteenden hos personalen, som till
exempel att det inte alltid förekommer så mycket kommunikation mellan personal och
patient vid de sysslor som utförs. Det här sättet att kommunicera blev ännu tydligare när
det gällde patienter med kommunikativa svårigheter. Författarna menar att denna
”kommunikativa jargong” till exempel kan påverka hur pass bra vårdpersonal kan ta till
sig utbildning (Gordon m.fl., 2009).
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Gordon m.fl. (2009) menade vidare att utbildning för vårdpersonal behövs, dels för att
det krävs för en god kommunikativ rehabilitering, men även för att vårdpersonalen ska
kunna engagera sig mer i sina patienter. Specifik utbildning i hur man blir en god
kommunikationspartner skulle enligt författarna kunna bidra till ett förbättrat samspel
mellan personal och patienter med kommunikationssvårigheter. Med kunskap följer
även en säkerhet i den egna förmågan att hantera de svårigheter och speciella situationer
som kan uppstå i interaktionen med en person med afasi, till exempel långa perioder av
tystnad, tvekningar och omtagningar. Utbildning skulle också kunna ge ökad säkerhet
hos kommunikationspartnern, i det här fallet vårdpersonal, och därmed göra det lättare
för samtalspartnern att följa logopedens råd för träning (Gordon m.fl., 2009).

2.3.3. Äldreomsorg

I Sverige ansvarar kommunerna för socialtjänst och äldreomsorg. Enligt lag är de
skyldiga att tillgodose behovet av omsorg om äldre och funktionshindrade och även viss
hälso- och sjukvård i särskilt boende. Andra verksamheter är frivilliga, till dessa hör
bland annat hälso- och viss sjukvård i hemmet (SKL, 2012a). Sveriges landsting har
som obligatorisk uppgift att sköta hälso- och sjukvården (SKL, 2012b). Det är alltså
kommunerna som ansvarar för hemtjänst och särskilda boenden, medan landstingen står
för den vård som ges på sjukhusen. Socialstyrelsen genomför årligen olika
undersökningar och enkäter för att ge en allsidig bild av vården och omsorgen om äldre
och för att belysa kommunernas och landstingens insatser. “Öppna jämförelser 2011 -
vård och omsorg om äldre” (Socialstyrelsen, 2011) är en sådan undersökning som gäller
både särskilt boende och hemtjänst. I resultatet gav de äldre goda omdömen om
personalens bemötande. Vid vård och stöd vid särskilda situationer uppgav drygt hälften
av de äldre som har insjuknat i stroke att de fått sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda
(Socialstyrelsen, 2011). En annan av socialstyrelsens undersökningar, ”Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen” (Socialstyrelsen, 2011), visar att de äldre i allmänhet är nöjda
med såväl hemtjänst som äldreboende, men att detta också hänger ihop med den äldres
eget hälsotillstånd. De som har sämre hälsa är också mindre nöjda. Inom såväl
hemtjänst som äldreboende är de äldre mindre nöjda med områdena information,
inflytande och social samvaro och aktiviteter. Vid hemtjänst får dock trygghet i hemmet
och personalens bemötande goda omdömen. På äldreboende är de äldre mindre nöjda
med hur personalen tar hänsyn till deras önskemål och åsikter (Socialstyrelsen, 2011).
Fackförbundet Kommunal genomförde 2009 en enkät: “De äldres och anställdas
situation inom äldreomsorgen”. Enkäten riktades till de av Kommunals medlemmar som
arbetade inom äldreomsorg, och behandlade såväl de anställdas som de äldres villkor.
871 medlemmar svarade på enkäten. Frågorna ställdes till de anställda och visade vad
de ansåg att de äldre har för möjligheter och begränsningar. Av dem som svarade, ansåg
18 % att de äldre inte har möjlighet att träffa andra människor, 28 % att de äldre inte har
möjlighet att utvecklas, 36 % att de äldre inte har rätt att själva bestämma sina tider och
rutiner, 6 % att de äldre inte har möjlighet till professionell hjälp och omvårdnad och 47
% uppgav att de äldre inte har möjlighet att gå till sin vanliga mataffär. Kommunal
kommenterade detta med att det hänger samman med den tidsbrist de anställda upplever
(Kommunal, 2009).

Undersökningar som dessa kan anses ge en bild av livssituationen för vårdtagarna.
Samtidigt som undersökningarna inte belyser situationen specifikt för personer med
afasi så är det ändå rimligt att anta att ett kommunikationshinder bidrar till att ytterligare
komplicera vardagen.
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2.3.4. Arbetsvillkor inom äldrevård

Personer med afasi är en del av vårdtagarna inom äldreomsorgen, varför det är logiskt
att ge en allmän bild av de anställdas arbetsvillkor. Hög personalomsättning och
tidsbrist hos personalen påverkar rimligtvis vårdtagare på olika sätt utifrån deras olika
behov.

Sjuksköterskornas fackförbund, Vårdförbundet, uttrycker på sin hemsida
(Vårdförbundet, 2012) att man för att skapa en bra äldreomsorg behöver kompetens i
form av omvårdnad, rehabilitering, social omsorg och medicin i betydligt högre
omfattning än vad som finns idag. Specialistutbildning av den legitimerade personalen
behövs för att kunna utföra en god och säker vård och omsorg samt att handleda övrig
personal. Vårdförbundet anser även att det måste finnas tillgång till
kompetensutveckling för all personal som arbetar inom omsorg av äldre
(Vårdförbundet, 2012).

Fackförbundet Kommunal, som bland annat representerar vårdbiträden och
undersköterskor, beskriver de problem gällande arbetsvillkor som förekommer inom
hälso- och sjukvårdsbranschen. Låg bemanning och högt arbetstempo är vanliga villkor
för personalen och kan leda till stress, oro och sämre hälsa hos de anställda.
Sjukskrivningstalen är höga och långtidssjukskrivningarna många (Kommunal, 2013b).
I den enkät som genomfördes av Kommunal 2009, “De äldres och anställdas situation
inom äldreomsorgen” framkom att medlemmarna (de anställda) känner en stark stolthet
över sitt jobb och har ett gott självförtroende när det gäller yrkesskickligheten. I andra
medlemsundersökningar har det visat sig att tidsbrist är ett av problemen för
Kommunals medlemmar. Många slits mellan ambitionen att utföra ett bra arbete och de
faktiska möjligheterna att göra det (Kommunal, 2009).

2.4. Motiv för studien

Att det finns kommunikationssvårigheter och hinder för en tillfredställande
kommunikation mellan personer med afasi och omgivningen råder det ingen tvekan om.
Kommunikationen blir till en svårighet i samspel med andra människor, däribland den
personal som personer med afasi är beroende av i sitt tillfrisknande. Ett sätt att belysa
problemet och möjliggöra bedömning av vårdpersonals kunskap om afasi, skulle kunna
vara användandet av ett välutformat bedömningsverktyg för just dessa ändamål.

Utifrån litteratursökning samt författarnas kliniska erfarenheter tycks det i dagsläget
inte existera något bedömningsinstrument för att mäta vårdpersonals kunskap om afasi,
inom vare sig äldreomsorg, hemvård eller på de vårdavdelningar där personer med afasi
vårdas. Ett sådant instrument skulle ha flera tänkbara användningsområden: Främst för
mätning av kunskapsnivå hos en personalgrupp, vilket i sin tur kan motivera eventuellt
behov av utbildning. Vidare som verktyg för logopeder vid utformande av utbildning av
vårdpersonal; som ett instrument för kvalitetssäkring av vården av personer med afasi.
Slutligen skulle bedömningsinstrumentet kunna användas för forskning inom området,
med exempelvis möjligheterna att kunna kartlägga vårdpersonalens kunskap om afasi,
liksom möjligheten att kunna relatera vårdpersonalens kunskap om afasi till
rehabiliteringsresultat.
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3. Syfte

Syftet med studien är att ta fram items till ett bedömningsinstrument, som syftar till att
mäta vårdpersonals kunskap om afasi. Items är ett samlingsnamn för de frågor eller
påståenden som respondenter ska ta ställning till i ett bedömningsinstrument (Hansagi
& Allebeck, 1994).

Studiens frågeställningar är följande:
1. Vilka erfarenheter har personer med afasi, anhöriga till personer med afasi samt

logopeder av vårdpersonals kunskap om afasi?
2. Vad anser personer med afasi, anhöriga till personer med afasi samt logopeder är

viktigt att vårdpersonal kan om afasi?
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4. Metod

Utifrån syftet att ta fram items till ett framtida bedömningsinstrument, söktes varierade
upplevelser från personer med erfarenhet inom området. Kvalitativ datainsamling
valdes, vilket är en metod som ofta används vid studier som berör utbildning och vård
(Graneheim & Lundman, 2003). Man eftersträvar att få uttömmande, varierande och
nyanserad information av god kvalitet om mångfacetterade och subjektiva ämnen
(Langemar, 2008). Utifrån ett mindre antal fallbeskrivningar söker man ny kunskap och
förståelse av fenomen.

Inom den logopediska forskningen har den kvalitativa metoden ökat sedan slutet av
1980-talet. Intervjuer har använts bland annat för att undersöka perspektiven hos till
exempel patienter med kommunikationsnedsättningar eller för att undersöka reaktioner
på terapi. Intervjuer används även för anhöriga, vårdgivare och kliniker (Pring, 2005).

4.1. Studiens delar

Denna studie består av två metodologiska delar. Den första delen består av
datainsamling genom intervjuer, med syfte att samla material utifrån frågeställningarna.
Den andra delen är analys av insamlad data samt framtagandet av items.

4.2. Datainsamling

4.2.1. Val av informanter

I skapandet av items med syfte att mäta kunskap om afasi hos vårdpersonal, var det av
stort intresse att ta reda på hur situationen ser ut idag hos de personer som själva har
erfarenheter inom området.  För detta ändamål intervjuades personer med afasi,
anhöriga till personer med afasi och logopeder med erfarenhet av att arbeta med
personer med afasi. Att dessa personer själva hade expertkunskaper i ämnet i och med
sina erfarenheter, ansågs även säkra giltigheten hos de items som togs fram.

4.2.2. Intervjuer

Då det i en intervju finns möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp sådant som är
oklart, valdes intervjuer framför till exempel enkäter som metod (Pring, 2005). Det
övergripande syftet med intervjuerna var att få en så mångfacetterad bild som möjligt av
hur informanterna upplever den vårdpersonal som träffar personen med afasi, liksom
vad de anser är viktigt att vårdpersonal uppvisar i fråga om kunskap om afasi.

För personer med afasi och anhöriga till personer med afasi valdes intervjuformen
”fokuserad intervju i grupp” eller fokusgrupp (Langemar, 2008). Graden av struktur kan
kontrolleras av intervjuledaren, men i gruppintervjun finns utrymme för friare samtal
mellan informanterna som kan rikta in samtalet på för dem viktiga aspekter och
erfarenheter (Langemar, 2008; Pring, 2005), vilket var viktigt för syftet. Genom att ha
en separat fokusgrupp för personer med afasi och en för anhöriga, blev det möjligt att
variera frågorna till de olika grupperna (Pring, 2005). Ytterligare ett skäl till att
fokusgrupper användes var att de kan lämpa sig väl då det är känsliga ämnen som
diskuteras (Kvale & Brinkmann, 2009). Det var viktigt att informanterna skulle känna
sig bekväma att tala fritt även om vissa svårare erfarenheter, vilket gruppinteraktionen
kan underlätta (Kvale & Brinkmann, 2009). En fördel med gruppintervju är att
informanterna kan stimulera och inspirera varandra till reflektion och uttryck av
erfarenheter (Langemar, 2008), varför en fokusgrupp även ansågs lämplig för
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personerna med afasi, då afasi kan innebära en svårighet att på egen hand ta initiativ till
samtal (Knight m.fl., 2006).

Då syftet med intervjuerna i fokusgrupperna var att erhålla så mycket information
som möjligt inom ett visst tema, valdes semistrukturerade intervjuer som metod. Denna
intervjuform tillåter informanterna att tala fritt inom vissa ramar då intervjuledaren
bestämmer agendan, fördelar ordet och är den som presenterar de ämnen som ska
behandlas (Pring, 2005).

Enskilda intervjuer genomfördes med tre logopeder på grund av praktiska
omständigheter som svårigheter att hitta en för alla möjlig tid för gruppintervju. Det
ansågs inte heller vara nödvändigt att genomföra gruppintervju med dessa
yrkespersoner, tack vare deras yrkeskunskap och vana att motivera behandling, på
samma sätt som det var en fördel i fallet med anhöriga och personer med afasi.

4.2.3. Framtagande av intervjufrågor

Inledningsvis insamlades information om upplevelser och fakta om vårdpersonals
kunskap vad gäller afasi utifrån litteratur och tidigare studier inom området, vilket
redogjorts för tidigare under ”Bakgrund”. Frågeställningar till intervjuerna formulerades
utifrån tidigare forskning samt klinisk erfarenhet.

4.3. Kriterier för informanter

Studien inkluderar tre informantgrupper: personer med afasi, anhöriga till personer med
afasi och logopeder. Kriterierna formulerades som önskemål snarare än absoluta krav,
beroende på att personer med afasi kan ses som en relativt svårrekryterad grupp med ett
begränsat antal presumtiva informanter.

4.3.1. Personer med afasi

De två huvudkriterierna för informanterna var (a) att alla informanter skulle ha
diagnostiserats med afasi. Det ansågs inte nödvändigt med någon ny bedömning eller
intyg kring detta, utan informantens egen uppgift gällde. Det var inget kriterium att
afasin skulle vara orsakad av stroke, då det förutsattes att den som fått afasi på något
sätt vid något tillfälle haft kontakt med vårdpersonal, vilket var det som var relevant
utifrån frågeställningarna. Det andra kriteriet (b) var att informanternas afasi var
tillräckligt lindrig för att det skulle vara möjligt att delta i en gruppintervju. Detta både
genom att kunna uttrycka sig förståeligt, följa med i ett samtal mellan flera personer och
ha möjlighet att förstå allt som sägs, med samtalsstöd vid behov.

Utöver dessa kriterier eftersträvades även en så god spridning som möjligt gällande
kön, ålder och utbildning på informanterna för att få en så god variation av erfarenheter
och synsätt som möjligt. Antalet informanter i fokusgruppen skulle vara tillräckligt
många för att främja ett bra samtal och tillräckligt få för att alla skulle kunna komma till
tals. Fyra till sex informanter sågs som en lagom stor grupp, i enlighet med Langemars
(2008) rekommendation.

Med hjälp av en kontaktperson på en afasiförening tillfrågades fem av föreningens
medlemmar. Urvalet gjordes utifrån uppställda kriterier. Önskvärt var även att
informanten var en för kontaktpersonen känd medlem samt att informanten, enligt
kontaktpersonens erfarenhet, var bekväm med att svara på vad som kan upplevas som
känsliga frågor. Informanterna behövde ha möjlighet att delta på det önskade datumet
samt kunna ta sig till den aktuella lokalen.

Alla fem tillfrågade valde att delta i intervjun.
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4.3.2. Anhöriga

Inklusionskriterierna för gruppen med anhöriga var att de var anhöriga till en person
som fått afasi. Relationen till personen med afasi bedömdes oväsentlig. Huruvida den
anhöriga känt personen med afasi före denne fick afasi eller inte ansågs heller inte
avgörande för studiens ändamål. Informanterna informerades om att de skulle ha någon
typ av erfarenhet av vårdpersonals arbete i relation till den anhörige. En grupp om fyra
till sex personer bedömdes även här vara lämplig storlek. Vidare eftersträvades även för
denna fokusgrupp en så stor spridning som möjligt gällande kön och ålder. Det var
önskvärt att informanter i anhöriggruppen inte var anhöriga till de personer med afasi
som deltog i den första fokusgruppen eftersom en stor spridning av erfarenheter
önskades. Ytterligare ett önskemål var att informanternas anhöriga skulle vara personer
med olika grad av afasi och där olika lång tid passerat sedan insjuknandet.

Fem av sex tillfrågade deltog i intervjun.

4.3.3. Logopeder

Kriterierna för logopederna var att de skulle ha erfarenhet av att arbeta kliniskt med
personer med afasi, samt att man i sitt nuvarande eller tidigare arbete kommit i kontakt
med omvårdande personal, till exempel sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden
eller assistenter. Tre logopeder rekryterades via kontakt med logopedmottagningen på
ett medelstort svenskt sjukhus. Alla tre uppfyllde de kriterier som satts upp och deras
samlade erfarenheter spände från akutsjukvård till rehabilitering i senare fas.

Tre av tre tillfrågade deltog i intervjuerna.

4.4. Procedur fokusgrupper

Rekrytering av personer med afasi och anhöriga till personer med afasi skedde via två
kontaktpersoner på en afasiförening i en svensk storstadsregion. Till gruppintervjun
med anhöriga tillfrågades en redan befintlig anhöriggrupp på afasiföreningen av
kontaktpersonen. Båda gruppintervjuerna ägde rum i afasiföreningens lokaler. Detta var
lokaler som nästan alla informanterna var bekanta vid

Projektet presenterades på telefon och i e-post till kontaktpersonerna. Följande
informationsmaterial skickades med:
- Informationsbrev till afasiföreningen med kriterier avseende informanter samt
beskrivning av studien och intervjuns upplägg (bilaga 1).
– Populärvetenskaplig sammanfattning av studien (bilaga 2).
– Formuläret ”Anmälan till gruppintervju” (bilaga 3).
– Information om projektet och intervjuförfarandet, riktat till potentiella informanter.
Två olika versioner för de två intervjuerna bifogades, en gällande intervjun med
personer med afasi, den andra för intervjun med de anhöriga (bilaga 4 och 5).

Kontaktpersonen för fokusgruppen bestående av personer med afasi bedömde att
informationen behövde ges muntligt och läste därför upp informationen om studien för
informanterna.

4.4.1. Upplägg av intervju

Intervjuer i fokusgrupper kan bli svåranalyserade utifrån att intervjun och samtalet är så
pass fritt (Kvale & Brinkmann, 2009; Pring, 2005). Därför är en viss struktur något att
eftersträva då det även kan vara till hjälp under intervjun. Genom att en tydligt
övergripande frågeställning och många tydliga delfrågor förbereddes, uppnåddes en god
struktur på intervjun och datamaterialet. För att ytterligare underlätta strukturen under
intervjun och vid analysen, användes ett intervjuschema (bilaga 6) utifrån Pring (2005).
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I detta fanns öppningsfrågor som var bredare till sin natur, mer direkta frågor för att
användas om de inte redan besvarats utifrån de bredare frågorna, samt de
frågeställningar som var i fokus för intervjun. Det intervjuschema som bifogas är det
som användes vid intervjun med personer med afasi. Samma struktur följdes dock vid
intervjun med anhöriga till personer med afasi.
Erfarenheter som kommit upp vid intervjun med personer med afasi, användes som
underlag för vissa frågor i intervjun med anhöriga, till exempel hur vårdpersonalen
agerar gentemot personen med afasi eller vem vårdpersonalen vänder sig till med
information.

Båda gruppintervjuerna leddes av författarna tillsammans, utifrån rekommendation
i Hansagi & Allebeck (1994) och inleddes med en allmän fråga till var och en av
informanterna om hur det var när de själva eller deras anhöriga fick afasi. Syftet med
detta var att få igång samtalet och se till att alla sa något tidigt under intervjun, vilket
minskar risken att några blir tysta resten av tiden (Langemar, 2008). Den allmänna
frågan om afasi gav en övergripande bild av informanternas erfarenheter, utifrån vilken
mer direkta frågor kunde formuleras. Den typen av öppna frågor kan ge långa och
eftertänksamma svar som visserligen kan vara svårare att analysera (Pring, 2005), men
ger eventuellt en utökad och förmodligen även mer komplex information. För många
öppna frågor kan leda till att respondenten breder ut sig obegränsat, medan slutna frågor
kan resultera i att informanten begränsas i sina svar (Pring, 2005), varför öppna och
slutna frågor varvades.

Genomgående ombads informanterna att om möjligt illustrera det de berättade med
konkreta exempel, med syftet att få ett rikt material (Kvale & Brinkmann, 2009).
Exempel på hur en fråga kunde formuleras: ”Kan du tänka efter vad det var som gjorde
att du fick den känslan?”. Följdfrågor och speglingar förekom regelbundet för att fånga
upp det som sades och utveckla det, liksom för att säkerställa att informanterna
uppfattades korrekt, ett sätt att förstärka validiteten på data (Kvale & Brinkmann, 2009).
Exempel på följdfrågor: ”Kan du berätta mer om vad som hände sen?”, exempel på
spegling: ”uppfattar jag rätt att de inte förstod att det var en stroke?”. Genom att vissa
frågor riktades direkt till enskilda informanter, fördelades ordet så rättvist som möjligt.
Under gruppintervjuerna fördes anteckningar av en av intervjuarna. Informanterna bjöds
på fika i anslutning till intervjutillfällena som tack för sin insats. Ingen annan ersättning
utgick.

4.4.2. Anpassning till afasi

Intervjun med personerna med afasi förbereddes för att bli så tillgänglig som möjligt för
alla informanter för att minimera risken för begränsning på grund av
kommunikationssvårigheter: informanterna erbjöds komplettering av den muntliga
kommunikationen med skrift. Ingen uppgav dock att det skulle behövas. Informanterna
kunde alla föra muntliga samtal

4.5. Procedur enskilda intervjuer

Samtliga logopeder som intervjuades rekryterades via så kallat ”bekvämlighetsurval”.
En logopedmottagning med rimligt reseavstånd kontaktades och via administratör på
sjukhuset etablerades en kontaktperson som vidarebefordrade kontakt med tre
logopeder. Rekrytering av logopederna skedde på ett medelstort sjukhus i
Mellansverige. Intervjuerna med logopederna genomfördes vid tre olika tillfällen på de
olika informanternas arbetsplatser. En och samma författare var intervjuledare vid alla
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tillfällen. Projektet presenterades på telefon och i e-post till de tre logopederna. Följande
informationsmaterial skickades med:
– Informationsbrev med beskrivning av studien och intervjuns upplägg (bilaga 7).
– Populärvetenskaplig sammanfattning av studien (bilaga 2).

Samtliga informanter tackades efter intervjun för sin medverkan och erbjöds att få
ta del av studien via e-post.

4.5.1. Upplägg av intervju

Upplägget i de enskilda intervjuerna liknade det som använts i fokusgrupperna. Även
här användes ett intervjuschema med utgångspunkt i det som användes vid
fokusgruppintervjuerna och intervjuerna inleddes med en bred öppen fråga.

Erfarenheter som kommit upp vid intervjuerna med de två fokusgrupperna
användes i intervjuerna med logopederna för att se om logopedernas erfarenheter
liknade de tidigare informanternas eller inte.

4.6. Utrustning

Samtliga intervjuer spelades in, dels med en inspelningsapparat med hårddisk, avsedd
för ändamålet, dels med ljudinspelningsfunktionen på två olika mobiltelefoner. Detta
för att säkerställa inspelningen vid eventuella tekniska missöden. Övrig utrustning var
namnskyltar samt papper och pennor för eventuellt skriftligt stöd.

4.7. Analys

I kvalitativ innehållsanalys utgår man från intervjumaterialet och tolkar det
systematiskt. Metoden används ofta i studier inom utbildning och sjukvårdsområdet
(Graneheim & Lundman, 2003).

Analysprocessen genomfördes på följande sätt efter Graneheim och Lundmans
(2003) modell:

1. Analysen av intervjumaterialet inleddes med att all text lästes igenom noggrant
flera gånger för att ge en helhetsuppfattning av materialet.

2. Materialet granskades sedan systematiskt för att hitta de uttalanden och citat som
kunde ses som meningsbärande enheter, det vill säga sådant som i sig innehöll
värdefull information inom ämnet utifrån syfte och frågeställningar.

3. De meningsbärande enheterna omformulerades för att skapa ett mer hanterbart
och komprimerat format, utan att innehållets innebörd ändrades, själva kärnan i
uttalandet förblev densamma. Detta kallas kondensering.

4. Nästa steg av analysen handlade om att jämföra och hitta mönster eller likheter
mellan de kondenserade fraserna, att placera dem i rätt sammanhang och sedan
koda dem. Kodningen blir ett sätt att ”sätta etikett” på dessa enheter och syftar
till att fungera som en hjälp att hantera mer abstrakta uttalanden, händelser eller
fenomen och placera dem i en rättvisande kontext.

5. Det kodade materialet kategoriserades sedan utifrån de mönster som
framkommit. Varje kodad enhet ska passa in i en kategori men aldrig i fler än en
kategori. Genom kategoriseringen grupperades koderna efter gemensamma drag,
och detta utgör själva kärnan i analysprocessen.

6. Kategorierna presenterades i underkategorier för tydligare precisering.
7. Slutligen delas kategorierna upp i teman. Varje tema kan sägas representera den

övergripande mening som finns i de kategorier, koder och meningsbärande
enheter som ingår. Ett tema kan innehålla flera kategorier. Denna studies
kategorier ansågs bara höra hemma i ett tema.
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I tabell 1 presenteras de övergripande stegen i analysen samt exempel på dessa utifrån
det analyserade materialet.

Tabell 1. Exempel på steg i analysprocessen

4.8. Framtagande av items

Items formulerades utifrån informanternas upplevelser och åsikter, som genom den
kvalitativa analysen resulterade i kategorier och underkategorier. Genom att utgå ifrån
kategorierna av samlade erfarenheter och uttalanden, gavs möjlighet att undersöka en
större frågeställning med ett antal konkreta items. Items formulerades genomgående
med avsikten att mäta vårdpersonals kunskap om afasi. Exempel på hur items baserades
på kategorier och innehåll visas i tabell 2.

Items formulerades som slutna frågor och påståenden. Slutna frågor valdes för att
det ger möjlighet att ha fler och längre formuleringar som svarsalternativ, liksom för att
säkerställa svaren, minimera risken att svaren analyseras godtyckligt och för att
underlätta bearbetningen av svaren (Hansagi & Allebeck, 1994). Nackdelen med slutna
frågor är att svarsfriheten och att mängden ny information begränsas (Hansagi &
Allebeck, 1994). Svarsalternativen är inte varandra uteslutande, det vill säga flera
alternativ kan vara riktiga. Denna uppställning av svarsalternativ kallas “multiple
choice” (Hansagi & Allebeck, 1994).

De rätta svarsalternativen formulerades dels utifrån fakta om afasi, dels utifrån
informanternas erfarenheter och rekommendationer såsom de framkommit i den
kvalitativa analysen av intervjuerna. På så sätt grundades svarsalternativen i insamlad
data. De felaktiga svarsalternativen formulerades till stor del utifrån informanternas
erfarenheter av okunskap kring afasi såväl hos vårdpersonal som i samhället i övrigt.

Meningsbärande
enhet

Kondenserad
enhet

Kod Underkategori Kategori Tema

De var ju snälla och
så där men som sagt
var de pratade inte
med honom eller
någonting

Personalen var
snäll men
pratade inte
med honom

Bristande
kommunikation

Intresse och vikten av
att försöka

Strategier vid
kommunikation

Vårdpersonals
kunskap om
kommunikation
vid afasi

Att hon märker att vi
vill kommunicera…
det är det viktigaste,
inte att hon säger rätt
ord eller rätt namn på
någon eller någonting.

Det viktigaste är
att hon märker
att vi vill
kommunicera,
inte att det blir
rätt

Visa att man vill
kommunicera,
även om det inte
alltid blir rätt

Man blir sedd som en
fullvärdig människa
ändå. Det var... så jag
menar strunta i att du
inte kan prata, skriv,
eller liksom, rita,
vifta, blinka, gör vad
du vill!

Bli sedd som en
fullvärdig
människa även
om språket är
förändrat.

Att bli sedd som
en
kommunikations
partner

Faktorer som bidrar
till god
kommunikation
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I tabell 2 visas stegen i den process i vilken items tagits fram. De presenterade items i
tabellen presenteras här utan svarsalternativ.

Tabell 2. Framtagande av items. Exempel visas utan svarsalternativ.

4.9. Etiska aspekter

Alla informanter upplystes om syftet med gruppintervjun. De fick tydlig information
om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta när som helst utan att
behöva ange skäl. Skriftligt medgivande till att delta i studien fylldes i av samtliga
informanter (bilaga 8). Vidare informerades om intervjuledarnas tystnadsplikt och att
alla personuppgifter behandlas konfidentiellt, liksom att informanter avidentifieras i
uppsatsen vid exempelvis användande av citat. Informanterna fick, i samband med
intervjuns start, information om upplägget för intervjun och att ljudupptagning skulle
ske. Eftersom det kunde dyka upp känsliga ämnen och erfarenheter av privat karaktär
kom alla överens om att det som sades under intervjun skulle ”stanna i rummet”.
Informanterna informerades även om att de gärna fick ta del av studien när den var klar,
via afasiföreningen och privat e-post.

Tema Kategori Under-
kategorier

Items

1. Vårdpersonalens
kunskap om afasi och

stroke

A. Bristande kunskap
om afasi och stroke

Kunskap och
utbildning

Vilken eller vilka metoder kan vara
lämpliga för att öka kunskapen på
arbetsplatsen?

Symptom vid
afasi och stroke

Vilket eller vilka av dessa symptom
kan vara tecken på stroke?
Vilket eller vilka av dessa symptom
kan förekomma tillsammans med
stroke?
Vilket eller vilka av dessa är vanliga
symptom vid afasi?

B. Vårdpersonals
bemötande

Förståelse Vad kan du som personal göra för att
visa förståelse för personen med afasi?

Trygghet och
hopp

Vilken eller vilka insatser från dig som
vårdpersonal kan bidra till ökad
trygghet för personer med afasi?
Vad kan du som vårdpersonal göra för
att förmedla hopp till personen med
afasi?
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5. Resultat

5.1. Informanter

Av sekretesskäl redovisas inte fakta om varje enskild informant då det skulle kunna
medföra igenkännande.

Personer med afasi
Fem personer med afasi var delaktiga i denna studie. Av dessa var tre kvinnor och två
män, i åldrarna ca 35-85 år. Tiden sedan insjuknandet varierade mellan ca ett och tio år.
Graden av afasi hos alla. Informanterna var lindrig, även om deras afasi tog sig uttryck
på olika sätt.

Anhöriga
Totalt medverkade fem anhöriga till personer med afasi i fokusgruppen. Av dessa var
fyra kvinnor och en man. Fyra av informanterna var partners och en informant var barn
till en person med afasi. Åldersspridningen var från ca 50 till 60 år. Hur lång tid det gått
sedan deras anhörige insjuknat varierade mellan ca ett och femton år. Graden av afasi
hos informanternas anhöriga varierade också kraftigt.

Logopeder
Alla informanterna i den här gruppen var kvinnor. De var mellan ca 25 och 45 år gamla
med erfarenhet av att arbeta med personer med afasi. Deras erfarenheter omfattade
utredningar, bedömningar och rehabilitering efter förvärvad hjärnskada, samt erfarenhet
av alternativ och kompletterande kommunikation vid afasi.

5.2. Resultat av analys

I detta stycke redovisas innehållet i de teman och kategorier som togs fram i den
kvalitativa analysen av intervjuerna.

Gruppintervjuerna visade en stor spridning av erfarenheter med allt från mycket
positiva upplevelser till möten med vården som varit mycket otillfredsställande.

I redogörelsen av resultat beskrivs data som har relevans för frågeställningarna om
vårdpersonals kunskap om afasi, men även till viss del sådant som i övrigt bedömdes
vara av intresse för denna studie. Resultatet utgörs av informanternas egna erfarenheter
av vårdpersonals kunskap om afasi, såväl som deras rekommendationer för vad
vårdpersonal bör kunna och hur de bör agera i kontakten med personer med afasi och
deras anhöriga.

Utöver detta resulterade intervjuerna i ett mer omfattande material än vad som var
relevant för frågeställningarna. Material som ej analyserades berörde exempelvis hur
relationer i släkten kan förändras då någon fått en stroke och afasi, liksom bristande
kunskaper eller rutiner i vården rörande annat än stroke och afasi.

De intervjuade logopedernas erfarenheter stärkte motivet för studien: framtagandet
av ett bedömningsinstrument, då deras åsikter bekräftade det som beskrivs i
bakgrunden. Logopederna hade inte påträffat något bedömningsinstrument för att mäta
vårdpersonals kunskap om afasi, och upplevde att de saknade material för att göra en
ordentlig bedömning av vårdpersonalens kunskap om afasi. Logopederna önskade att
det fanns en möjlighet att kontrollera kunskapsnivån hos vårdpersonal. Att logopederna
ansåg att vårdpersonal ibland behöver mer utbildning, stärkte också motivet för studien
och redogörs för vidare nedan.
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”Det skulle vara helt fantastiskt om det fanns”
(logoped om bedömningsinstrument)

Analysen resulterade i 3 teman, 10 kategorier och 16 underkategorier, se tabell 3.
Kategorierna presenteras nedan som numrerade rubriker; underkategorierna med
kursiverad rubrik.

Tabell 3. Kategorier och underkategorier

Tema Kategori Underkategori

1. Vårdpersonals
kunskap om afasi

A. Bristande kunskap om afasi och
stroke

Kunskap och utbildning

Symptom vid afasi och stroke
B. Vårdpersonals bemötande Förståelse

Trygghet och hopp

2. Vård och
behandling vid afasi
och stroke

A. Information om stroke och afasi till
personer med afasi och anhöriga

Tydlig information vid lämplig
tidpunkt
Information om stödgrupper och
föreningar

B. Bedömning och rehabilitering Bedömning

Stimulans och rehabilitering
C. Anhörigas roll Ansvar för vård och behandling

D. Upplevelser av vården Omdömen om personalen

Tillgång till logoped

3. Vårdpersonals
kunskap om
kommunikation vid
afasi

A. Bristande kunskap om
kommunikation

Osäkerhet rörande kommunikation

Brist på kommunikation

B. Strategier vid kommunikation Faktorer som bidrar till
kommunikation
Kommunikationshjälpmedel

Intresse och vikten av att försöka
C. Personalens ansvar Ingen underkategori

D. Utbildning i kommunikation Ingen underkategori

5.3. Tema 1: Vårdpersonals kunskap om afasi och stroke

Att personalen ofta saknar tillräcklig kunskap om afasi uttrycktes direkt eller indirekt i
alla tre grupperna. Det sades ibland rakt ut av informanterna.

”Och de hade väl inte heller något speciellt större kunskap om afasi eller
så va.” (anhörig till person med afasi)

De intervjuade logopederna vittnade om att en del vårdpersonal själva upplever en
kunskapsbrist; att de saknar och efterfrågar information kring afasi.
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5.3.1. Kategori A: Bristande kunskap om afasi och stroke

Kunskap och utbildning
I frågan om personliga assistenters kunskap, hade informanterna uppfattningen att
assistenterna ofta saknade särskild utbildning om afasi. Trots detta fanns det även
erfarenhet av assistenter som är engagerade, stannar länge hos samma brukare och är
kunniga. Dessa sades vara lite äldre, ta till sig kunskap och utbildning samt måna om att
lära känna brukaren. En del anhöriga hade erfarenhet av att vårdpersonalens kunskap
om stroke, afasi och kommunikation var mycket bristfällig. Personalen visste
exempelvis inte vad som ska göras vid tecken på en stroke, utan ansåg att man kunde
vänta och se om symptomen gick tillbaka eller inte.

Frågan om det erbjuds utbildning till personal belystes. Logopederna hade
erfarenhet av att utbildning för vårdpersonal inom strokerehabilitering förekommit. En
av logopederna beskrev att det på dennes arbetsplats regelbundet hölls
internutbildningar om afasi för vårdpersonal. Det hade noterats att den utbildning som
ges av logopeder till en representant från personalgruppen inte alltid förs vidare till
annan personal inom samma personalgrupp på arbetsplatserna. Vidare uttrycktes vikten
av att upprepa information och utbildning till vårdpersonal, liksom att den måste finnas
skriftligt. Detta utifrån det faktum att det ofta förekommer att personal anser att de inte
har fått den aktuella informationen, trots att den har givits till dem.

Symptom vid afasi och stroke
Informanterna beskrev olika yttringar av afasi liksom hur detta bemötts av
vårdpersonalen. Utifrån frågor om vad som är viktigt att vårdpersonal kan, beskrevs
ytterligare symptom vid stroke och afasi. Man diskuterade huruvida ökad kunskap om
att afasi kan yttra sig på många olika sätt och vad afasi och stroke kan innebära för olika
individer, kunde ge ökad förståelse för den situation personer med afasi befinner sig i.

De språkliga svårigheter som beskrevs var att en person med afasi kan ha
expressiva svårigheter men bevarad förståelse, att man kan säga ja men mena nej, att en
del kan uttrycka sig med gester, att talet kan variera i kvalitet, att dagsform kan påverka,
liksom att det är särskilt friare samtal som blir svåra (där man förväntas tala fritt, inte till
exempel bara svara på frågor). Informanterna poängterade att impressiva språkliga
svårigheter inte får missas och att en person med afasi i vissa fall fortfarande förstår lika
mycket som tidigare och fortfarande behöver stimulans, språklig såväl som allmän.

Andra yttringar och påverkan av stroke och afasi togs upp: övrig kognitiv påverkan,
en ökad känslomässighet och att minnet kan försämras. Annat som beskrevs var att
intellektet kan vara intakt och att personen ska behandlas därefter, känslor av
hopplöshet hos personen med afasi, liksom känslan av att inte vara delaktig i beslut.
Känslan av att som person med afasi vara otrygg kom upp; en informant berättade om
hur denne måste följa med sin anhöriga med afasi till aktiviteter, då denne upplevde så
pass stor otrygghet i att åka själv. Övriga yttringar av stroke som kom upp var:
förekomst av apraxi, att uttryck och gester kan förändras, humörsvängningar,
initiativlöshet, emotionell känslighet och svårigheter med vardagssysslor.

5.3.2. Kategori B: Vårdpersonals bemötande

Bemötande kan sägas vara det agerande som personal har utifrån sin kunskap, och var
något som berördes av många av informanterna. Vårdpersonalens bemötande kan
underlätta eller försvåra för personen med afasi.
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Förståelse
Förståelse, både för afasi och för den situation personen med afasi befinner sig i,
beskrevs som viktig men bristande. Det efterfrågades mer och tydligare förståelse hos
personalen i bemötandet med patienter och anhöriga. En av de anhöriga menade att man
kan börja prata om tillgänglighet först när personal och andra medmänniskor runt om i
samhället har tillräcklig förståelse för vad det innebär att ha afasi.

”Det är väl ganska dåligt bevänt egentligen med det här med att förstå
personen som har afasi.” (anhörig till person med afasi)

Trygghet och hopp
Flera informanter uttalade att logopeder hade förmedlat en känsla av hopp, en känsla av
att det skulle bli bättre och att detta skapade trygghet.

”Jag vet att det var en sköterska som sa: --- kommer att bli bra sa å du
ska komma hit till oss så komma att tala om hur du bra du blir. Det har
jag tänkt på, det kommer…”
(person med afasi, om att personal förmedlar hopp)

Känslan av hopp behövde inte nödvändigtvis handla om att återfå en god talförmåga,
utan mer om att hantera följderna av stroken och afasin och att man kan ha en god
livskvalitet trots afasi. En informant poängterade vikten av att personal, i det här fallet
logopeden, hade ett positivt utgångsläge.

”Men alltså---man. börjar alltid gott” (person med afasi)

5.4. Tema 2: Vård och behandling vid afasi och stroke

5.4.1. Kategori A: Information om stroke och afasi till personer med afasi och
anhöriga

Tydlig information vid lämplig tidpunkt
Hur, när och till vem information gavs var också ett ämne för diskussion. Det framkom
exempel på berättelser om hur varken anhöriga eller personen med afasi själv fått någon
eller otillräcklig information om afasi. Det fanns erfarenheter av att informationen
enbart delgivits de anhöriga eller tvärtom, att de anhöriga inte fått någon information
om afasi. Informationen om stroke och afasi hade också kommit sent i vissa fall; en
informant hade fått information om sin stroke och afasi först efter tre dagar på sjukhus.
Ibland gavs ingen information om afasi alls.

Informanterna efterfrågade tydlig och korrekt information, som gärna bör upprepas,
då både personen med afasi och anhöriga kan ha svårt att ta in information som endast
presenterats en gång. Personalen ska försäkra sig om att informationen tas in och förstås
av personen med afasi. En av informanterna hade redan före sin stroke en förkunskap
kring stroke och afasi och uttryckte att detta var mycket värdefullt då det hjälpte denne
mycket i sin inställning och rehabilitering att veta vad det var som hänt, och att man kan
bli bra. Bland personer med afasi framkom att det viktiga inte var vem som ger
information om stroke och afasi, bara att någon gör det.

Information om stödgrupper och föreningar
Det fanns olika erfarenheter kring om man hade fått hjälp att kontakta en afasiförening
eller inte. I vissa fall hjälpte logopeden till att förmedla kontakt dit, i andra fall var det
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personen med afasi själv eller dess anhöriga som fått söka information om
afasiföreningars verksamhet.

5.4.2. Kategori B: Bedömning och rehabilitering

Bedömning
En av informanterna hade erfarit att komma till akuten men inte få en ordentlig
bedömning på flera timmar. Personen flyttades fram och tillbaka på olika avdelningar
och det tog flera timmar innan personalen upptäckte såväl stroke som afasi. Denna
informant var ensam om att ha en så pass negativ upplevelse av sin sjukhusvistelse.

Stimulans och rehabilitering
Samma informant beskrev sjukhuset som en parkeringsplats utan aktivitet och
kommunikation, vidare som en kall och tom plats med brist på stimulans och att tv:n
fick fungera som enda stimulans. Andra upplevelser av behandling var att det var en
avsaknad av rehabilitering på sjukhuset eller vårdboendet. Rehabiliteringen beskrevs
som att personalen försökte så gott de kunde med de resurser som fanns. Det förekom
också en upplevelse av att resurser inte utnyttjades, då logoped och neuropsykolog
enbart gjorde bedömning men inte utförde behandling.

5.4.3. Kategori C: Anhörigas roll

Ansvar för vård och behandling
En informant berättade om hur denne fått ta ansvar för det stöd och den motivation som
den anhöriga personen med afasi behövde för att orka fortsätta träna eller delta i
afasiföreningens aktiviteter, trots att personen med afasi bodde på ett vårdboende. En
informant fick själv instruera vårdpersonal på ett boende om vad som måste göras vid
tecken på stroke, och försäkra sig om att personalen skulle tillkalla ambulans om tecken
på stroke uppvisades. Anhöriga berättade också om hur personen med afasi skrevs ut till
hemmet efter några dagar, medan den anhöriga fortfarande var i chock, och att den
anhöriga förutsattes kunna ta ansvar för personen med afasi när denne kom hem från
sjukhuset. En informant berättade om hur denne fått instruktioner från läkare om att
”hålla koll” på sin anhörigas symptom, utifrån att informanten kunde ”läsa av” den
anhöriga med afasi även om denne själv inte kunde säga om han eller hon var sjuk.

5.4.4. Kategori D: Upplevelser av vården

De allmänna omdömena om vårdpersonal varierade en hel del. Särskilt bland
personerna med afasi fanns mycket olika upplevelser från att vara mycket missnöjd med
hela sin sjukhusupplevelse till att i allmänhet vara mycket nöjd med all personal.

Omdömen om personal
Några av de positiva omdömen som gavs om vårdpersonal på sjukhuset var att de var
trevliga, hjälpsamma, duktiga och positiva. En anhörig beskrev också bra vårdinsatser
för personen med afasi på sjukhuset, där personalen kom och ”tog upp honom” så ofta
de kunde. Det fanns också bland informanterna goda erfarenheter av läkare på
vårdcentral, vilka haft förståelse för afasi. Läkare upplevdes av några veta mer om afasi
än vad sköterskor gjorde.

Till de negativa omdömena hörde att vårdpersonalen var slarvig, ung, okunnig och
att de inte bryr sig om patienten. Vidare fanns erfarenheter av att vårdpersonalen inte
talat tillräckligt bra svenska, inte lugnade och gav trygghet tillräckligt bra och inte
trodde att personen med afasi kunde något.
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Tillgång till logoped
Tillgång till logoped diskuterades och det fanns olika erfarenheter hos informanterna.
Hur nöjda informanterna var med de logopeder de träffat varierade. Några informanter
hade goda erfarenheter av att logopeder kom in tidigt i rehabiliteringsprocessen. Man
hade upplevelser av att man inte fått ha samma logoped under en längre period, att de
bytts ut. Det fanns också olika erfarenheter av när logopeden kom in i
rehabiliteringsprocessen och om att man upplevt brist på logopeder. Någon hade
erfarenhet av att en logoped haft negativ inställning till behandling.

5.5. Tema 3: Vårdpersonalens kunskap om kommunikation vid afasi

Informanternas erfarenheter av och rekommendationer för kommunikation vid afasi
berörde all typ av personal inom sjukvården.

”att få alla dom personer som möter en person som har fått stroke, … fokus
såhär, ingen annan får finnas där utan i den där bubblan finns bara den
personen.” (anhörig till person med afasi)

5.5.1. Kategori A: Bristande kunskap om kommunikation

Osäkerhet rörande kommunikation
En informant upplevde en osäkerhet kring hur personal ser på personer med afasi, om
de utgår från att personen förstått eller inte? En informant vittnade om hur
vårdpersonalen på ett boende varken uppmuntrade eller använde det
kommunikationshjälpmedel som personen med afasi fått av logopeden. På detta boende
var det också på andra sätt tydligt att vårdpersonalen saknade kunskap kring
kommunikation med en person med afasi. Informanten upplevde att vårdpersonalen
antog att personen med afasi ville ha det som denne brukade, en vanligt förekommande
inställning som kändes igen av flera informanter. Informanten upplevde det vidare som
att vårdpersonalen inte ”tänkte utanför ramen” utan förutsatte att personen med afasi
skulle svara adekvat på de frågor som ställdes. Det saknades medvetenhet hos
vårdpersonalen om att man som samtalspartner (den som kommunicerar med personen
med afasi) kan behövas för att reda ut vad det är personen med afasi menar.

En av informanterna med afasi hade erfarenhet av att förstå allt som sades omkring
denne, men utan att själv bli tilltalad av vårdpersonalen. Hos informanterna fanns
erfarenheter av att personal såväl som anhöriga pratar över huvudet på personen med
afasi. De hade också erfarenhet av logopeder som anser att det inte är någon idé att
träna. De intervjuade logopederna framhöll också hur läkare kunde ha goda intentioner
genom att vända sig till personen med afasi i samtal, men inte ha insikt i hur samtalet
bör föras.

”förstår hon, tror du?” (person med afasi citerar sin anhöriga)

De anhöriga framhöll att personalen måste ha god kunskap om kommunikation. De
intervjuade logopederna ansåg att det nästan är viktigare att vårdpersonal förstår vad
kommunikation innebär än att de har sakkunskap om afasi. De intervjuade logopederna
hade erfarenhet av att personalen får redskap för kommunikation men inte använder det
och att personer med afasi får mindre tid till samtal än andra vårdtagare på grund av
vårdpersonalens okunskap. De menade att det finns ett motstånd hos vårdpersonalen att
använda papper och penna med resultat att det används för lite, liksom att personal
inväntar initiativ till kommunikation från personen med afasi.
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En anhörig berättade om hur vårdpersonal ”placerade” dennes anhörige med afasi i en
stol vid matbordet utan kommunikation kring detta. När den anhöriga ätit färdigt och
ville därifrån så var det ingen i personalen som förstod det utan den anhöriga fick då
sitta och vänta tills alla gått därifrån. Det fanns också erfarenhet av att vårdpersonalen
inte kunnat ”tolka” det personen med afasi sagt och att missförstånd uppstått.

De intervjuade logopederna beskrev hur vårdpersonal på grund av okunskap kring
kommunikation vid afasi, undviker denna kommunikation. Det faktum att personen med
afasi kan ha svårt att ge tydlig respons ansågs kunna bidra till detta, då det skapar
osäkerhet i kommunikationen. På samma sätt nämndes osäkerhet som kan uppstå kring
om personen med afasi verkligen vill prata? Okunskap ansågs kunna skapa ett ointresse
- att personalen ger upp när kommunikationen är svår eller inte leder någon vart.
Personalens agerande i kommunikation fick en anhörig informant att undra om det
handlar mer om vårdpersonalens inställning än om okunskap.

Brist på kommunikation
Bland informanterna fanns erfarenheter av att personalen i allmänhet inte pratar med
personer med afasi. En av informanterna med afasi upplevde en avsaknad av
kommunikation under sin sjukhusvistelse. Det var tyst och informanten upplevde det
som att det inte fanns någon att prata med. Bland de andra patienterna på avdelningen
var det många som ville prata men som inte kunde. På de två veckor som informanten
låg inlagd pratade denne inte mycket.

Anhöriga hade också erfarenhet av att vårdpersonal inte pratar tillräckligt med
personen med afasi, ibland med följd att personen med afasi blev passiviserad. Bland
personerna med afasi fanns erfarenhet av vårdpersonal som kommer in utan att
egentligen säga hej till patienten men ändå utför uppgifter, liksom att personalen endast
talar med varandra. En informant upplevde att denne fått prata för lite; ”blir för lite talad
till”. Det fanns även erfarenhet av personal som vänder sig till anhöriga och inte till
personen med afasi. Logopederna beskrev att tidsbrist gör att kommunikationen blir
lidande och att det inte finns tid till vanliga konversationer eller småprat, liksom att
personalens rädsla för att misslyckas i kommunikationen leder till undvikande. Det
fanns en känsla av att personalen gör det bekvämt för sig genom att undvika att prata
med personer med afasi. Det fanns också en uppfattning om att vårdpersonal verkar
tycka att personen med afasi ska säga till när denne vill något.

En informant hade erfarenheter av att personalen på sjukhuset pratade med denne
endast när det till exempel var dags för undersökningar och liknande, men aldrig i
socialt syfte.

”De kom in så tog de lite prover och så gick de igen --- och fick man bara
låta det va. Så kom de in och sa ”nu ska du ha mat”. Så fick man också ---
På två veckor --- sa jag knappt mycket. Det var ingen att prata med.”
(person med afasi)

Även logopederna vittnade om att kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter
med afasi till övervägande del handlar om överföring av information och inte innebär
särskilt mycket kommunikation i socialt syfte.
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5.5.2. Kategori B: Strategier vid kommunikation

Faktorer som bidrar till god kommunikation
För att ha en bra kommunikation med en person med afasi lyftes flera olika strategier
fram från de olika grupperna: Att ta sig tid och att ha gott om tid till förfogande var
något som framhölls som en god förutsättning. Det ansågs också viktigt att hålla ett
lugnt tempo i samtalet, att hålla fokus på personen med afasi och att utestänga annat.
Vidare framhölls att verkligen försöka förstå vad det är personen med afasi vill få fram,
liksom att ställa ledande frågor och på så sätt kunna utesluta vissa ämnen och närma sig
andra.

”... och så försöker jag nysta. Och hon förstår att jag nystar och sen så är
det bara bingo.” (anhörig)

Som samtalspartner framhölls att det är viktigt att ha ett mål i kommunikationen och att
ta en bit i taget.

”jag tycker att det är viktigast vart man är på väg ---”
(anhörig till person med afasi)

Vikten av att kommunicera med gester och att ställa adekvata frågor som till en vuxen
människa framhölls. Tydlighet i kommunikationen ansågs viktig, liksom att personalen
upprepar information för att försäkra sig om att personen med afasi har förstått det som
sagts. En synpunkt som framhölls var att alla strategier inte fungerar för alla. Vikten av
att ta reda på vad som fungerar för olika personer och att anpassa kommunikation och
strategier efter varje enskild person framhölls. En person med afasi tog upp ett exempel
på hur vårdpersonal noga väntar in, även om det kan ta lång tid. Detta var något positivt
för informanten. Men även när personalen hjälpte till i samtalet, upplevdes detta som
positivt.

”de väntar väldigt noga på mig tills jag är färdig --- Det är jag mycket
glad för” (person med afasi)

Det ansågs hjälpa vid svår kommunikation att som samtalspartner utgå från att det ska
gå bra och ”att göra det bästa av läget”. En öppenhet som samtalspartner för att använda
all tänkbar kommunikation, även om man inte ”kan” ansågs positivt. En informant
föreslog att man som vårdpersonal kan fråga personen med afasi om det går bra att man
vänder sig till en anhörig, vid tillfällen då kommunikationen är svår.

Ett visst mått av humor framhölls som positivt. En positiv och humoristisk attityd
upplevdes kunna underlätta kommunikation och hjälpa till att hantera de olika
svårigheter som finns i samband med afasi. Ihop med ett positivt utgångsläge var detta
något som personerna med afasi ansåg skapade trygghet. Det framhölls dock att humor
också kan maskera osäkerhet, både hos personal och hos personer med afasi. Humor
kan vara något att gömma sig bakom, ett försök att ”mildra” svårigheterna, genom att
”skämta bort” dem.

”Det var lätt att prata med å lite humor och så” (person med afasi)

”Min logoped --- har jätteskön humor så det...” (person med afasi)
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Kommunikationshjälpmedel
Rekommendationer från mestadels logopederna var att framför allt använda papper och
penna. Informanterna beskrev att med hjälp av papper och penna kan såväl
samtalspartnern som personen med afasi rita utifrån sina förutsättningar.
Samtalspartnern kan även skriva stödord, vilka kan fungera som ”ordbilder” även om
personen med afasi inte kan läsa. De intervjuade logopederna uppmärksammade att det
är viktigt med tillgång till material och hjälpmedel som papper, penna, bilder och olika
samtals- eller bildkartor. Logopederna framhöll att skriftliga alternativ eller
användandet av till exempel en kommunikationskarta kan förbättra samtalen så att
personen med afasi får en möjlighet att svara annat än bara ja och nej. Det framkom
också från en informant att det i alla situationer kanske inte är möjligt att personalen
använder hjälpmedel som exempelvis papper och penna, till exempel vid konkreta
situationer som toalettbesök eller påklädning då det inte är samtalet som är i fokus.

Intresse och vikten av att försöka
Både anhöriga och logopeder framhöll att det är viktigare att som samtalspartner och
vårdpersonal visa försök till kommunikation och att våga försöka, än att
kommunikationen blir helt rätt. Logopederna framhöll att det inte är kränkande för
personen med afasi att man försöker, eller att man till exempel använder sig av bildstöd.

”Det behövs inte så mycket, man ser det på henne, att hon blommar upp.”
(anhörig till person med afasi)

5.5.3. Kategori C: Personalens ansvar

Logopederna framhöll vad det är som faktiskt är personalens ansvar vid kommunikation
med en person med afasi; först och främst att det största ansvaret för kommunikationen
ligger på personalen. Vårdpersonalen ansvarar också för att kommunikationshjälpmedel
används och man bör visa intresse av att vilja kommunicera. Vårdpersonalen kan även
träna på de kommunikationsstrategier som används vid afasi för att avdramatisera det
svåra i kommunikationen. Som vårdpersonal ansåg de intervjuade logopederna även att
man har som ansvar att överföra den kunskap man tillägnat sig vid till exempel
utbildning hos logoped, till sin arbetsplats, exempelvis ett vårdboende.

5.5.4. Kategori D: Utbildning i kommunikation till vårdpersonal ger resultat

De intervjuade logopederna framhöll hur mycket det kan betyda om vårdpersonalen får
utbildning i att använda kommunikationshjälpmedel. Detta kunde skapa trygghet och
hopp hos personen med afasi som, enligt logopederna, upplever att de blir förstådda
trots sina svårigheter och att det faktiskt går att nå fram till varandra trots allt.

5.6. Resultat av items

Nedan presenteras ett antal av de items som tagits fram under olika kategorier. Alla
items bifogas i bilaga 9.

Kategori: ”Bristande kunskap om afasi och stroke”
 Vilket eller vilka av dessa är vanliga symptom vid afasi?

( ) Andningssvårigheter ( ) Hörselnedsättning ( ) Nedsatt språkförståelse
( ) Heshet ( ) Svårighet att hitta ord ( ) Kommunikationssvårigheter
( ) Felanvändning av ord
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Kategori: ”Vårdpersonals bemötande”
 Vad kan du som vårdpersonal göra för att förmedla hopp till personen med

afasi?
( ) Använda alternativa kommunikationssätt ( ) Inte beröra sådant som är problematiskt
( ) Lova att allt ska bli som förr
( ) Visa att man fortfarande är en intressant kommunikationspartner trots afasi
( ) Inte undvika samtal med personen med afasi
( ) Visa att det går att kommunicera och förstå varandra, om än med nya sätt än tidigare

Kategori: ”Bedömning och rehabilitering”
 En tidig afasibedömning kan bidra till…

( ) Onödig stress och oro ( ) Ökad förståelse hos anhöriga ( ) Snabba insatser
( ) Bra medicinering ( ) Ökad förståelse hos personal
( ) Rätt behandling

Kategori: ”Strategier vid kommunikation”
 Vilken eller vilka av dessa kommunikationsstrategier kan vara en hjälp för

personer med afasi?
( ) Samtalspartnern talar fortare ( ) Fokusera på personen med afasi
( ) Att be personen med afasi att tala tydligare ( ) Ha ett lugnare tempo
( ) Kommunikationspartnern talar tystare ( ) Använda gester och kroppsspråk
( ) Ge personen med afasi svarsalternativ ( ) Att fokusera på personen med afasi
( ) Att visa intresse av att vilja förstå personen med afasi
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6. Diskussion

6.1. RESULTATDISKUSSION

Nedan diskuteras resultaten utifrån de frågeställningar som studien syftade till att
besvara.

Vilka erfarenheter har informanterna av vårdpersonals kunskap om afasi?
Informanterna i alla tre grupper hade erfarenhet av att det på många håll, såväl i
samhället som i vården, saknades tillräcklig kunskap om och förståelse för afasi. Detta
faktum gjorde att kommunikation, bemötande, delgivning av information, delaktighet,
vård och rehabilitering blev lidande. Avsaknad av tillräcklig kunskap om hur språket
kan påverkas vid afasi, i kombination med otillräcklig kunskap om kommunikation och
kommunikationsstrategier vid afasi, ledde till att kommunikationen med personer med
afasi blev lidande. Detta visade sig i exempelvis förväntningar från vårdpersonal på
kommunikativa initiativ från personen med afasi, avsaknad av
kommunikationshjälpmedel samt undvikande av kommunikation med personer med
afasi.

Vad anser informanterna är viktigt att vårdpersonal kan om afasi?
Informanterna ansåg att en ökad kunskap om, och förståelse för afasi är nödvändig för
alla kategorier av vårdpersonal. Särskilt framhölls att det var viktigt med kunskap om
hur kommunikation med en person med afasi kan se ut. Detta innebär att personalen ska
kunna använda underlättande kommunikationsstrategier såsom att exempelvis prata
lugnt, använda hjälpmedel och ha ett positivt utgångsläge. Vårdpersonal bör också ha
kunskap om vad som krävs av dem själva som samtalspartner vid kommunikation med
en person med afasi. Informanterna önskade själva få tydlig och korrekt information om
afasi och stroke. Vid information till personer med afasi ska denna anpassas efter behov.

Det insamlade materialet ansågs besvara frågeställningarna väl

6.2. Items

Syftet med de items som tagits fram var att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta
vårdpersonals kunskap om afasi. Det var viktigt att de framtagna items hade en grund i
det resultat som framkommit i studien, det vill säga informanternas erfarenheter och
rekommendationer, då detta ansågs vara ett sätt att bekräfta och stärka den bild som
tidigare forskning gett av området. Kunde resultatet anses täcka hela det aktuella
område som behövdes för att verkligen mäta kunskap om afasi? För att möjliggöra detta
är alla frågor grundade i det insamlade materialet, medan svarsalternativen ”breddar”
frågorna och bidrar till att täcka av området och uppfylla syftet med frågorna, att mäta
vårdpersonals kunskap om afasi.

6.3. METODDISKUSSION

Kvalitativ datainsamling valdes som metod för studien. Semistrukturerade intervjuer
genomfördes med syftet att samla varierade upplevelser från personer med erfarenheter
inom området. Metoden passar bra när man som i denna studie behandlar subjektiva
erfarenheter och eftersträvar att samla ett mångfacetterat material utifrån ett mindre
antal fallbeskrivningar.
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Inom kvalitativ forskning är det i princip omöjligt att bortse från forskarens subjektivitet
och del i tolkningen, då informanter och forskare faktiskt interagerar med varandra
(Langemar, 2008). Det är viktigt att ställa sig frågor om i vilken kontext aktuell
intervjudata tillkommit, liksom hur forskarens förförståelse ser ut. Langemar (2008),
anser att det är viktigt att som forskare fråga sig om analysen färgats av hypotesen och
de svar forskaren “letar efter” (Langemar, 2008). Att som forskare eftersträva
objektivitet är med andra ord en av de stora utmaningarna med kvalitativ metod.
Objektivitet eftersträvades i denna studie vid såväl litteratursökning, intervjuer och
analys, genom att författarna genomgående i hela processen eftersträvade att vara öppna
för olika synpunkter, liksom att de intog en kritisk hållning till det egna arbetet.

Hur objektivitet eftersträvades i denna studie diskuteras närmare nedan under
respektive rubrik.

6.3.1. Intervjuer

Man kan diskutera huruvida intervjufrågor tillåter en helt fri diskussion, utan påverkan
av intervjuledarnas förkunskaper och förväntningar. Det ingår i intervjuledarens uppgift
att forma ramar för intervjun och att väcka frågor, men även att tillåta följdfrågor samt
att ge informanterna möjlighet att ventilera egna frågor, vilket ger en möjlighet att få
fler vinklingar än vid till exempel slutna frågor. I en intervjusituation finns alltid en risk
att man som intervjuare påverkar informanterna. Allt ifrån nickningar, subtila gester och
uttryck till speglingar och sammanfattningar kan färga yttranden och därmed riskera att
påverka informanterna. Även exempelvis starka åsikter från någon av informanterna
kan påverka övriga informanter i någon riktning. På samma sätt kan intervjuledarna
genom sitt ordval, frågeställningar, bemötande och så vidare, påverka informanterna på
något sätt. För att så långt som möjligt eftersträva att informanterna inte påverkades för
mycket av vare sig varandra eller intervjuledarna, genomfördes intervjuerna i denna
studie på ett strukturerat sätt med olika strategier, till exempel att vissa frågor riktades
till enskilda informanter, med syfte att fördela ordet jämnt. Informanternas yttranden
emottogs så ”neutralt” som möjligt av intervjuledarna för att undvika påverkan i någon
riktning. Viktigt är samtidigt att behålla en uppmuntrande, öppen och tillåtande
atmosfär och att signalera trygghet och förståelse. I en fokusgrupp är en del av syftet att
samtalet ska tillåtas vara fritt inom vissa ramar, och därmed går det inte att förhindra att
samtalsutrymmet inte blir helt rättvist, så inte heller i denna studie.

Anhöriga
Denna grupp bestod av en redan befintlig anhöriggrupp (alla utom en av informanterna
som rekryterades enskilt) vilket hade både för- och nackdelar för intervjun.
Informanterna var trygga med varandra och kände till varandras berättelser sedan
tidigare, vilket gjorde att de hade lätt för att prata i gruppen. Det faktum att de redan var
en befintlig anhöriggrupp, dessutom i samma lokaler som de vanligtvis brukar träffas i,
kan ha påverkat på så sätt att de hade svårt att ställa om till det specifika syftet för denna
intervju. Informanterna hade mycket att berätta kring erfarenheter i allmänhet av att
vara anhörig till en person med afasi, men svårare att svara på specifika frågor. En
möjlighet är också att de inte hade reflekterat så mycket kring hur vårdpersonalen
agerade. Informanterna mindes inte så mycket från tiden då deras anhörige låg inne på
sjukhus, vilket skulle kunna förklaras av att de eventuellt befann sig i ett chocktillstånd,
eller att det gått lång tid.
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6.3.2. Personer med afasi

Frågorna i intervjun med personer med afasi var betydligt mer riktade än i de andra
intervjuerna, beroende på att det ibland krävdes ja- och nej-frågor eller frågor med
funktion att bekräfta att svaret förstods rätt, till exempel ” Har jag förstått det rätt,
att…?”. Detta sätt att ”lägga ord i munnen” på någon kan vara en risk då många av
informanterna ofta gav medhåll och det därför var svårt att veta om det var exakt rätt
känsla eller erfarenhet som fångats.

I gruppen med personer med afasi kände några av informanterna varandra sedan
tidigare, utifrån någon av verksamheterna hos afasiföreningen, detta ansågs dock inte
vara negativt för studien.

Anpassning till afasi.
En viss anpassning ansågs nödvändig för gruppen med afasi. Detta gjordes genom att
välja ut informanter med enbart lindrig afasi. Det innebar att gruppen blev mer
homogen, vilket var negativt med tanke på att så stor variation som möjligt önskades för
att kunna belysa det studerade fenomenet från flera håll. Vid detta tillfälle prioriterades
dock informanternas möjlighet till verbal kommunikation. Informanterna kunde även
bekräfta att de hade erfarenhet av att ha större kommunikationssvårigheter tidigare, vid
tiden för sjukhusvistelsen. Möjligheten att använda papper och penna i
intervjusituationen för eventuella behov av förtydligande erbjöds. Informanterna
informerades även om att det var fullt tillåtet att använda sig av annat material eller
andra strategier för att underlätta kommunikationen.  Då ingen av informanterna
önskade något ytterligare stöd för kommunikation, antogs att de inte heller hade behov
av det.

Då det i analysen blev tydligt att det inte alltid gick att garantera att informanterna
med afasi förstod frågan korrekt, hade nedskrivna stödord kring till exempel de olika
teman som togs upp i intervjun, eventuellt kunnat vara ett stöd för informanterna i
samtalet.

Vissa omtagningar och ordväxlingar, liksom parafasier och uteslutningar förekom i
informanternas tal, vilket ett fåtal gånger gjorde kommunikationen svårförståelig.
Utifrån kontexten gick det dock mestadels att tolka innehållet. Informanterna
uppmuntrades att när som helst fråga om det var något som upplevdes oklart.

Den informationstext som bifogades till afasiföreningen med syfte att i förväg
informera informanterna, var inte anpassad till att läsas av någon med afasi.
Afasiföreningen fick information om det och erbjöds att få en anpassad version vid
behov. Kontaktpersonen uppgav efteråt att de hade föredragit informationen i
punktform. Istället läste kontaktpersonen upp de viktigaste avsnitten för personerna med
afasi. Informationen hade med andra ord kunnat lämnas på ett mer lämpligt sätt, redan
från början anpassat till att läsas av någon med afasi.

Logopeder
Alla tre logopederna rekryterades via en kontaktperson och arbetade inom samma län.
Huruvida den begränsade geografiska spridningen hade någon inverkan på resultatet
kan mycket väl vara en befogad synpunkt. Möjligen har dessa logopeders inställning
färgat av sig på varandra och den vårdpersonal de möter, i egenskap av kollegor i
samma region?
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6.4. Analys

Vid en kvalitativ innehållsanalys kan man som intervjuare behöva ifrågasätta hur man
kan behålla objektivitet i tolkningen. Forskarens förförståelse riskerar att färga analysen.
Det är viktigt att reflektera över att en textanalys alltid innehåller ett visst mått av
tolkning då materialet vanligtvis innehåller mer än en möjlig innebörd/mening
(Graneheim & Lundman, 2003).

Intervjuinspelningar lyssnades igenom noggrant och metodiskt och materialet
analyserades till stor del var för sig av författarna innan det diskuterades gemensamt.
Det var även av största vikt att kunna ifrågasätta egna tolkningar och spekulationer.

Under analysen upplevdes vid ett fåtal tillfällen att någon av informanterna kanske
inte alltid förstått frågan helt rätt då svaret inte var relaterat till frågan. Missförstånd på
grund av afasin måste ses som en riskfaktor i sammanhanget. Ibland kunde det bli svårt
att tolka informanternas utsagor. Kunde det garanteras att de förstod precis vad som
menades utifrån frågorna?  En informant hade dessutom inte svenska som modersmål,
vilket ytterligare påverkade förståelsen av dennes tal. Det finns även en svårighet i att
objektivt tolka vad yttranden hade för grund då upplevelser kan spegla dagsform,
allmän känsla eller personlighet.

6.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Då båda författarna hade erfarenhet av att kunskap om afasi saknas inom
äldreomsorgen, var det av särskild vikt att värna om en så objektiv process som möjligt.
Det går dock inte att säkerställa helt att författarnas erfarenheter inte påverkat studien i
någon mån. Att andra faktorer än specifikt vårdpersonalens kunskapsnivå spelat roll för
informanternas upplevelser kan inte heller uteslutas i denna studie.

Det är inte möjligt att påstå att resultatet är generaliserbart då antalet intervjuade
personer är så pass litet, men då alla tre informantgrupper uppgav liknande erfarenheter
och önskemål, kan det vara rimligt att anta att studien verkligen undersökt det som
avsetts.

På några frågor svarade informanterna med afasi att de inte kom ihåg, att de inte
mindes eller inte visste. De beskriver även nedsatt minne som en följd av sin stroke.
Detta kan göra att det som faktiskt sades blir mindre tillförlitligt, vilket dock måste ses
som en nödvändig risk vid forskning med personer med afasi.

6.6. Slutsats

Intervjuer som utförts i denna studie bekräftade uppfattningen om att många personer
med afasi och deras anhöriga har upplevelser av att kunskapen om afasi är otillräcklig
hos vårdpersonal. I samtliga grupper uttrycktes behovet av att säkerställa att tillräcklig
och adekvat kunskap finns hos de personer som arbetar med personer med afasi. Det
kunde också konstateras att många av informanterna ville belysa att det ofta handlar om
att personalen inte givits möjlighet till kompetenshöjning, liksom att det ofta handlar om
tidsbrist för vårdpersonalen.
Genom att sprida kunskap hos vårdpersonal, och därmed minska osäkerheten, kan
logopedens arbete med att utbilda vårdpersonal med stor sannolikhet göra
livssituationen för personer med afasi mer tillfredställande.

Ingen utvärdering har gjorts för att fastställa framtagna items användbarhet, viket
gör att dessa endast ska ses som en start på ett mer omfattande arbete.
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6.7. Förslag till fortsatta studier

Test och revidering av formuläret krävs och får anses vara något som kan göras i ett
senare skede.

I studien hade personerna med afasi lindriga kommunikationssvårigheter och kunde
dela med sig av tankar och erfarenheter verbalt i en fokusgrupp. Ett sätt att
säkra formulärets validitet skulle kunna vara att låta personer med en svårare grad av
afasi dela med sig av sina åsikter och tankar med hjälp av exempelvis ett
kommunikationshjälpmedel som samtalsmatta. Detta för att få en mer heterogen grupp
av informanter med afasi.

6.7.1. Andra användningsområden

En möjlighet är att ett framtida bedömningsinstrument skulle kunna omformuleras för
den aktuella studies specifika behov. De items som tagits fram i denna uppsats är dock
tänkta att främst vara anpassade utifrån en klinisk verksamhet, med inriktning på den
kunskap som anses nödvändig hos vårdpersonal som har kontinuerlig och nära kontakt
med personer med afasi. Om syftet är att utforma ett verktyg för forskning, kan
eventuellt öppna frågor vara mer lämpliga, för att ge möjlighet till mer uttömmande svar
och svar utan påverkan av förbestämda svarsalternativ. Under kontakten med anhöriga
till personer med afasi, dök det upp önskemål från dem på ett användningsområde där
patienten själv, eller dennes anhörige skulle kunna använda instrumentet som ett sätt att
på egen hand kvalitetssäkra vården. Detta skulle kunna göras genom att med
bedömningsinstrumentet kunna bedöma till exempel sin läkare och se om denne har
tillräcklig kunskap om afasi. Om inte skulle man då som patient eller anhörig själv
kunna välja att byta läkare. I så fall skulle exempelvis en kortversion av instrumentet
behöva tas fram.
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8. Bilagor

Bilagor medföljer i den ordning de presenteras i uppsatsen:

1. Informationsbrev till afasiföreningen
2. Populärvetenskaplig sammanfattning av studien
3. Anmälan till gruppintervju
4. Informationsbrev till personer med afasi
5. Informationsbrev till anhöriga
6. Intervjuschema för personer med afasi
7. Informationsbrev till logopeder
8. Samtycke till deltagande i studie
9. Lista över items
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9. Författarnas tack

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som har ställt upp med egna berättelser
och erfarenheter och på så sätt gjort vårt arbete möjligt! Ett stort tack riktas även till
våra kontaktpersoner och alla på afasiföreningen som har hjälpt oss att finna
informanter, erbjudit lokal och mycket annat. Vi vill även tacka vår handledare Monica
Blom Johansson, som med stort engagemang och kunnande varit oumbärlig för vårt
arbete samt inspirerat till uppsatsens ämne. Sist men inte minst ett varmt tack till våra
familjer för stöd under arbetet!












































