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Communication with Patients Receiving Mechanical Ventilation 
Patient and Nursing Staff Experiences and Conversation Analysis With and Without an 

Electrolarynx 

 

Abstract  

Studies have shown that patients receiving mechanical ventilation in an intensive care unit 

(ICU), who are entirely dependent on the nursing staff, often experience frustration due to a 

temporary loss of the voice source. Limited communication is an important factor 

contributing to patient discomfort. Nursing staff also report communication as frustrating and 

difficult. 

 

The aim of the present study is to introduce a neck-type electrolarynx as a communication aid 

in an ICU, to study the nursing staff experiences of communication with tracheotomized 

patients receiving mechanical ventilation, and to examine the patient´s experiences regarding 

communicative abilities. Communication between a ventilator treated, tracheotomized patient 

and members of the nursing staff was recorded and analyzed according to principles of 

Conversation Analysis (CA).  

 

The results show that several members of the nursing staff experience difficulties 

communicating with tracheotomized patients receiving mechanical ventilation. A majority 

believe that the conditions for communication could be improved. The results of CA also 

indicate that an electrolarynx may be an effective and appropriate communication aid for 

ventilator treated, tracheostomized patients. Further research is needed to broaden the 

knowledge of the electrolarynx as a communication aid for these patients. 

 

Keywords: communication, mechanical ventilation, electrolarynx, patient experience, nursing 

staff experience, Conversation Analysis (CA). 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

Studier har visat att patienter på en intensivvårdsavdelning (IVA) som respiratorvårdas och är 

helt beroende av vårdpersonalen ofta upplever frustration när de tillfälligt saknar naturlig 

röstkälla. Bristande kommunikation är en viktig bidragande orsak till obehag för patienten. 

Även vårdpersonal upplever ofta kommunikationen med dessa patienter som frustrerande och 

svår.  

 

Syftet med föreliggande studie är att på en intensivvårdsavdelning introducera röstgeneratorn 

Servox som kommunikationshjälpmedel, att kartlägga vårdpersonalens upplevelse av 

kommunikation med respiratorvårdade, trakeotomerade patienter och att undersöka patientens 

uppfattning om sina kommunikativa förmågor under tiden i respirator. I studien filmas 

kommunikation mellan en respiratorvårdad, trakeotomerad patient och vårdpersonal och 

analyseras enligt principer för Conversation Analysis (CA).  

 

Resultatet visar att åtskilliga personer ur vårdpersonalen upplever kommunikationen med 

respiratorvårdade, trakeotomerade patienter som svår. En majoritet anser att förutsättningarna 

för kommunikation skulle kunna utvecklas. Resultatet av CA indikerar även att en 

röstgenerator kan vara ett användbart och lämpligt hjälpmedel för patienter i respirator som 

trakeotomerats. Vidare forskning behövs för att bredda kunskapen om röstgeneratorer som 

kommunikationshjälpmedel för dessa patienter. 

 

 

Nyckelord: kommunikation, respiratorvård, röstgenerator, patientupplevelse, 

vårdpersonalupplevelse, Conversation Analysis (CA). 
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Inledning 

Patienter som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning (IVA) och som tillfälligt saknar 

naturlig röstkälla upplever ofta frustration över sin situation, där de är helt beroende av 

vårdpersonalen. Bristande kommunikation är en viktig bidragande orsak till obehag för 

patienten i samband med respiratorvården (Bergbom-Engberg, 1989; Hafsteindóttir, 1996; 

Granberg, 1998). Även vårdpersonal uppger att kommunikationen med dessa patienter ofta är 

frustrerande eftersom det är svårt att veta vad patienten vill säga (Bergbom-Engberg & 

Haljämäe, 1993).  

 

Vårdpersonalen på IVA får i föreliggande studie besvara frågor angående kommunikation 

med respiratorvårdade patienter. Tidigare studier har undersökt patientens och personalens 

upplevelser av situationen på intensivvårdsavdelningar (Bergbom-Engberg, 1989; Bergbom-

Engberg & Haljämäe, 1993; Hafsteindóttir, 1996; Granberg, 1998). Föreliggande studie 

fokuserar, förutom upplevelser av kommunikation, även på kommunikationen i sig. Analys av 

samtal mellan vårdpersonal och patient sker med Conversation Analysis. Röstgeneratorn 

Servox introduceras i studien till en respiratorvårdad, trakeotomerad patient. Patienten får 

också besvara frågor om kommunikativa förmågor.  

Bakgrund  

Här beskrivs intensivvårdsmiljön i allmänhet och den kommunikativa situationen, både ur 

patientens perspektiv och ur vårdpersonalens perspektiv. Bakgrunden avslutas med en 

beskrivning av hjälpmedlet Servox och ett avsnitt om metoden Conversation Analysis (CA).  

Intensivvård 

På en intensivvårdsavdelning (IVA) vårdas opererade, allvarligt skadade och svårt sjuka 

patienter som kräver ständig tillsyn. Patienten delar ofta rum med flera andra (Selin-

Törnqvist, 1998) och det är ett ständigt flöde av vårdpersonal (Laakso, Hartelius & Idvall, 

2009). Intensivvårdsmiljön kan upplevas främmande och den personliga integriteten påfrestas 

lätt vid de många behandlingar och undersökningar som utförs (Selin-Törnqvist, 1998). 

 

Rollen som vårdpersonal på IVA är komplex och kräver både teoretisk och praktisk kunskap i 

kombination med empatisk förmåga.  I vården ingår att fatta snabba beslut vid livshotande 

tillstånd, med knappa marginaler för att begå misstag (Selin-Törnqvist, 1998; Benner, 
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Hooper-Kyriakidis & Stannard, 1999). Vårdpersonalen ska bidra till att patientens livsviktiga 

funktioner upprätthålls, att patienten tidigt börjar sin återhämtning och att patienten kan ta 

kontroll över sin situation. Det är viktigt att patienten upplever stöd även om behandlingen 

inte ger önskad effekt. Vårdpersonalen ska förutom att kunna utföra praktiska handlingar, 

möta patientens reaktioner samt ge emotionellt stöd och information (Moesmand & 

Kjøllesdal, 1998).  

Respiratorvård 

På IVA återfinns ofta patienter som av olika orsaker har bristande andningsfunktion. 

Respiratorvård är nödvändig då andningen eller syresättningen till blodet inte fungerar. 

Vården kan vara både tillfällig och långvarig och den respiratorvårdade patienten kräver 

övervakning under hela dygnet (Hafsteindóttir, 1996; Newmarch, 2006). Normal andning 

bygger på ett negativt tryck i bröstkorgen, medan respiratorn istället kan förse patienten med 

ett positivt tryck och på så sätt minska andningsmuskulaturens arbete och säkerställa 

syresättning till kroppens vävnader. I respiratorvården ingår att vårdpersonalen bistår 

patienten med till exempel avlägsnande av slem i luftvägarna, nutrition, medicinering och 

munhygien (Newmarch, 2006).  

 

Det finns både invasiva och icke-invasiva metoder för att koppla respiratorn till patientens 

luftvägar. Icke-invasiva metoder innebär att respiratorn fästs i en näs- eller ansiktsmask 

(Lohmeier & Hoit, 2003). Vid de invasiva metoderna intuberas patienten med en endotrakeal 

tub nasalt, oralt, eller i luftstrupen via en trakeostomi där en trakeostomikanyl fästs på halsen 

(Dybwik, 1997; Newmarch, 2006). En kuff är en luftkudde som fästs runt trakeostomikanylen 

i luftstrupen och som sluter tätt mot luftstrupens väggar. Kuffen möjliggör att lungorna 

expanderas med hjälp av det övertryck som skapas via respiratorns luftinblåsning. Kuffen 

skyddar även mot aspiration (Hess, 2005). För patienter i respirator med kuffad endotrakeal 

tub eller trakeostomikanyl är det inte möjligt att bilda röst på naturlig väg eftersom luften inte 

passerar stämbanden (Dybwik, 1997). 

Röst hos trakeotomerade 

Det finns metoder som gör det möjligt för patienter att använda sin röst trots att de 

trakeotomerats. En trakeostomikanyl kan vara fenestrerad, det vill säga ha en öppning upp 

mot stämbanden och gör då röstbildning möjligt (Hoit, Shea & Banzett, 1994; Selin-

Törnqvist, 1998). För vissa patienter kan en speciell typ av talkanyl vara aktuell, vilket 
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innebär att en extern slang med syrgas för upp luft till stämbanden för att möjliggöra röst och 

tal (Hoit et al., 1994). En annan metod är att luften i kuffen tillfälligt släpps ut så att det finns 

passage till och från mun och näsa. En endotrakealtub som kuffas ur gör det möjligt för 

patienten att tala på både in- och utandning. Ett fjärde alternativ är en talventil, vilken 

fungerar som en envägsventil som sätts i trakeostomins öppning. Den låter luft passera från 

respiratorn in i trakeostomin under inandning, men gör sedan att luften går upp i mun och 

näsa på utandning (Hess, 2005). Alla metoder som låter luften passera till och från mun och 

näsa medför ökad risk för aspiration för patienten (Hess, 2005; Nellgård, 2005).  

 

Det kan även krävas reglering av respiratorn för att ge patienten ett tillräckligt luftflöde för att 

kunna tala. Regleringen kan bestå av förändring och växling av lufttrycket. Detta innebär en 

rad utmaningar för patienten. Det tar tid att vänja sig vid ett förhöjt och snabbt växlande 

lufttryck och det krävs träning för att kunna koordinera andning och tal med respiratorns 

cykler (Hoit et al., 1994). Även då oral kommunikation kan uppnås trots respiratorn är den 

ofta nedsatt eftersom respiratorn är anpassad för att optimera andning i första hand och inte 

tal. Rösten kan bli svag, läckande och fraslängden förkortad (Laakso, Hartelius & Idvall, 

2009) Trots att många trakeotomerade patienter som respiratorvårdas en längre tid har upplevt 

problem med att tala med trakeostomi och respirator har väldigt få fått specifik talträning med 

logoped (Lohmeier & Hoit, 2003).  

 

Laakso, Markström & Hartelius (2009) har undersökt långvarigt respiratorvårdade patienter i 

hemmet och patienternas upplevelse av kommunikativ delaktighet.  Patienter med nedsatt 

förståelighet uppgav att kommunikationen i hög grad var påverkad, men att det inte 

nödvändigtvis påverkade den kommunikativa delaktigheten. En av studiens slutsatser var att 

erfarna logopeder kan vara en tillgång för att optimera tal och kommunikation efter patientens 

behov (Laakso, Markström & Hartelius, 2009).  

Patientupplevelse 

Patienten på IVA befinner sig i en mycket speciell och krävande situation. Det medicinska 

tillståndet kan vara livshotande och en emotionell reaktion i form av rädsla och panik är 

vanlig (Granberg, Bergbom-Engberg & Lundberg, 1998).  Många patienter upplever också 

intensivvårdsmiljön som kaosartad (Granberg et al., 1998; Wang, Zhang, Li & Wang, 2008). 

Enligt ett flertal studier upplevs just respiratorvård som en plågsam del av intensivvården, då 

patienterna är helt beroende av sjukvårdspersonal för att kunna få sina behov tillfredställda 
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(Bergbom-Engberg, 1989; Pennock, Crawshaw, Maher, Price & Kaplan, 1994; Hafsteindóttir, 

1996; Granberg et al., 1998; Selin-Törnqvist, 1998; Johnson, St John & Moyle, 2006).  

 

Patienten behöver kommunicera med vårdpersonal både för att kunna medverka i sin egen 

vård och för att uttrycka basala behov (Beukelman & Mirenda, 2005; Laakso, Hartelius & 

Idvall, 2009) och många upplever det frustrerande just eftersom de inte kan förmedla sina 

önskningar och tankar (Pennock et al., 1994; Patak, Gawlinski, Fung, Doering & Berg, 2004; 

Johnson et al., 2006). Om intensivvården blir långvarig behöver patienterna även kunna 

uttrycka sig rörande ekonomi och andra personliga göromål (Beukelman & Mirenda, 2005).  

 

Nedsatt kommunikation bidrar till ett antal negativa känslor hos patienten på IVA och kan 

leda till ökad oro och ångest.  Den nedsatta kommunikationen är en avgörande faktor för 

obehag i samband med respiratorvården (Bergbom-Engberg, 1989; Hafsteindóttir, 1996; 

Granberg, 1998). Enligt Hafsteindóttir (1996) ansåg patienterna att kommunikationen var 

mycket nedsatt i början av vårdtiden. De drabbades av chock och rädsla när de vaknade och 

inte kunde tala. De ansträngde sig enormt för att uttrycka sig men ofta gav det inget resultat. 

Betydelsen av att få information och vikten av kontakt och stöd var tydlig (Hafsteindóttir, 

1996; Laakso, Hartelius & Idvall, 2009). Wojnicki-Johansson (2001) beskriver hur en del 

patienter var osäkra på om deras förmåga att tala någonsin skulle komma tillbaka och att de 

var i behov av kontinuerlig information om att förmågan att tala var bevarad och skulle 

återkomma efter att respiratorn kopplats ur. Bergbom-Engberg (1989) beskriver i sin studie 

oro/rädsla hos mer än hälften av patienterna. En del upplevde otrygghet och hade 

sömnsvårigheter eftersom de inte kunde påkalla hjälp, uttrycka känslor eller ställa frågor. Den 

tekniska utrustningen gjorde att patienterna kände sig bundna till sängen och isolerade. Att 

vara isolerad från omgivningen på grund av nedsatt kommunikation upplevdes värre än det 

faktum att de var beroende av andningshjälp (Bergbom-Engberg, 1989).  

 

Enligt Granberg et al. (1998) var det tydligt att patienterna på IVA befann sig i känslomässigt 

kaos eftersom deras kropp inte fungerade som vanligt, men de var också hoppfulla. Känslan 

av hopp kunde stärkas och oro/rädsla minska i en positiv och fungerande kontakt med 

vårdpersonal och anhöriga. Vårdpersonalen kunde också ha en negativ inverkan på patienten 

om de inte ingav förtroende, inte tog sig tid till samtal med patienten, eller om de verkade 

stressade (Granberg et al., 1998). En majoritet av patienterna uppgav att vårdpersonalens 

försök att underlätta kommunikationen var till hjälp (Wojnicki- Johansson, 2001; Patak et al., 
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2004). Enligt Patak et al. (2004) uppgav en fjärdedel av patienterna att försöken inte hjälpte 

dem. En av tio upplevde att vårdpersonalen inte gjorde någonting för att underlätta 

kommunikationen. I Wojnicki-Johanssons studie (2001) uppgav en fjärdedel av patienterna att 

personalen inte lyckades upprätta en fungerande kommunikation.  

 

Enligt Leathart (1994) kan fungerande kommunikation vara nyckeln till patienternas 

tillfrisknande och ökat välbefinnande under vårdtiden på IVA. Intensivvårdspersonal bör 

därför vara uthållig när det gäller att hitta vägar att kommunicera (Wojnicki-Johansson, 2001; 

Johnson et al., 2006). Det är också önskvärt att vidareutveckla alternativa kommunikationssätt 

för dessa patienter (Bergbom-Engberg, 1989; Patak et al., 2004; Johnson et al., 2006).  

IVA-syndromet 

I vissa allvarliga fall utvecklas ett tillstånd av förvirring hos intensivvårdspatienter som brukar 

kallas IVA-syndromet eller delirium. IVA-syndromet påverkar de kognitiva funktionerna 

vilket gör att patienten får svårt att tänka klart, att upprätthålla och att skifta uppmärksamhet 

(Van Rompaey, Elseviers, Schuurmans, Shortridge-Bagett, Truijen & Bossaert, 2009). IVA-

syndromet är mångfasetterat och patientens upplevelser och symtom varierar. Insjuknandet 

eller skadan, förlusten av kroppslig och mental kontroll, ovissheten om hur det kommer att gå, 

smärtan och den långvariga rädslan och anspänningen är alla betydande komponenter 

(Granberg et al., 1998). Patienten kan uppvisa tidiga tecken på syndromet, såsom 

ansiktsuttryck, kroppsrörelser och försök till kommunikation, som om de tolkas rätt kan ge 

vårdpersonal ledtrådar till patientens upplevelser och behov (Granberg-Axell, Bergbom & 

Lundberg, 2001). 

 

En mängd riskfaktorer har kopplats samman med IVA-syndromet såsom patientens tillstånd 

och livsstil före insjuknandet och intensivvårdsmiljön. Risker förknippade med 

intensivvårdsmiljön är isolering, fysiskt tvång, brist på besök av anhöriga, brist på solljus 

(Van Rompaey et al., 2009) och långvarig respiratorvård (Granberg-Axell, Malmros, 

Bergbom & Lundberg, 2002). Det är tydligt att goda relationer till vårdpersonalen är av 

avgörande betydelse för patienternas trygghet och kan minska risken för IVA-syndromet 

(Granberg et al., 1998). 
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Vårdpersonalupplevelse  

Vårdpersonal på IVA fick i en studie av Bergbom-Engberg & Haljämäe (1993) beskriva hur 

de upplevde kommunikation med respiratorvårdade patienter.  Nära hälften ansåg det 

frustrerande när de mötte patienten för första gången på grund av svårigheterna med 

kommunikationen. Ännu fler ansåg att situationen var frustrerande efter några dagars kontakt 

med patienten. Vårdpersonal med kort erfarenhet av intensivvård upplevde mötet med 

patienten som frustrerande i högre grad än de med lång erfarenhet (Bergbom-Engberg & 

Haljämäe, 1993). I en studie av Casbolt (2002) beskrevs patientens vakenhetsgrad ha stor 

betydelse för hur vårdpersonal interagerade med patienten (Casbolt, 2002). Patienter som 

kunde upprätthålla ögonkontakt och använda läpprörelser och patienter som kunde använda 

tekniska hjälpmedel ansågs vara förhållandevis lätta att kommunicera med. När 

vårdpersonalen misslyckades med att förstå vad patienten ville uttrycka blev de frustrerade 

och kände sig ibland inkompetenta och maktlösa. Vårdpersonalen upplevde en successiv 

försämring av kommunikationen med en patient som inte gav gensvar. En stor stressfaktor var 

känslan av att patienten gav upp kommunikationen när han eller hon inte gjorde sig förstådd 

(Bergbom-Engberg & Haljamäe, 1993).  

 

Vårdpersonal uppgav att kommunikationen var tidskrävande och ansträngande, främst när de 

inte kände patienten. Det upplevdes också svårare att lära känna en patient i respirator jämfört 

med andra patienter (Laakso, Hartelius & Idvall, 2009). Vårdpersonalen anpassade sin 

kommunikation med respiratorvårdade patienter efter graden av uppfattat gensvar hos dessa 

patienter. Ju mer gensvar patienten gav desto mer positiv kommunikation (i form av 

förklaring av rutiner, vägledning, småprat och frågor) förekom från vårdpersonalens sida. De 

utnyttjade generellt mer tid till att ge patienten information om vården, än till att lyssna på det 

patienten ville förmedla. Tidsbrist var en bidragande orsak till detta (Hall, 1996). På grund av 

den krävande vårdmiljön finns också en risk att den tekniska livsuppehållande utrustningen 

hamnar i fokus snarare än patientens reaktioner (Millar, 1994).  

Kommunikation med respiratorvårdade patienter 

En patient som inte kan uttrycka sig med rösten är i behov av andra kommunikationssätt för 

att få sina behov tillgodosedda (Carroll, 2007). Det finns en mängd olika kommunikationssätt 

som används av och med respiratorvårdade patienter. Metoder som förekommer och 

dokumenterats är; gester och mimik, läppavläsning, beröring, ja -och- nej-frågor, papper och 

penna, dator, och bokstavstavla (Stovsky, Rudy & Dragonette, 1988; Karlsson & Berg, 1996; 



7 

 

Wojnicki-Johansson, 2001; Lohmeier & Hoit, 2003; Happ, Dobbin, DiWirgilio-Thomas & 

Kitutu, 2004; Laakso, Hartelius & Idvall, 2009). Mindre vanligt är användandet av tecken och 

röstgenerator (Lohmeier & Hoit, 2003). Ovanstående metoder kan vara användbara för många 

patienter, men är inte lämpliga i alla sammanhang. Mimisk kommunikation och förmågan till 

gester kan vara begränsad hos patienten på grund av sjukdomstillstånd eller medicinering 

(Bergbom-Engberg, 1989). Läppavläsning kräver att mottagaren är i omedelbar närhet och är 

inte alltid framgångsrikt eftersom mottagaren behöver träning i metoden (Laakso, Hartelius & 

Idvall, 2009). Att bara kunna kommunicera med hjälp av ja- och nej-frågor kan minimera 

innehållet i samtalet (Laakso, Hartelius & Idvall, 2009) och många upplever det även 

frustrerande att kommunicera genom skrift på grund av trötthet, dålig syn och svaghet i 

händerna (Hafsteindóttir, 1996). 

 

Stovsky et al. (1988) undersökte om en i förväg planerad kommunikationsmetod ökade 

patientens tillfredställelse i jämförelse med spontana kommunikationstekniker. Majoriteten av 

patienterna tyckte att det var värdefullt att lära sig ett alternativt kommunikationssätt före 

operation, men flera patienter som instruerades preoperativt mindes dock inte detta efter 

operationen (Stovsky et al., 1988).  

Röstgenerator 

En röstgenerator är ett batteridrivet hjälpmedel som placeras mot halsen eller munbotten och 

sätter luften i resonansrummen i svängning. Genom artikulation kan sedan tal produceras. 

Röstgeneratorer används främst av patienter som laryngektomerats (Adler & Zeides, 1986). I 

en studie av Summers (1973) fick fem patienter, med olika diagnoser och som var tillfälligt 

trakeotomerade, använda röstgenerator och resultatet indikerade att röstgeneratorer även är 

gynnsamma för dessa patienters kommunikation. Adler och Zeides (1986) utvärderade 

röstgeneratorer för patienter som trakeotomerats och fann att röstgeneratorn hade en positiv 

effekt på många av patienternas kommunikation. De patienter som var alerta och försökte 

kommunicera kunde ha nytta av en röstgenerator till skillnad från patienter som led av 

förvirring. Resultatet skilde sig inte åt mellan äldre och yngre patienter, inte mellan kvinnor 

och män och inte heller mellan olika diagnosgrupper (Adler & Zeides, 1986).  

Servox  

Servox är en röstgenerator som utvecklats och tillverkas av det tyska företaget Servona GmbH 

och kan användas av patienter som förlorat sin röst på grund av sjukdom, skada eller 
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laryngektomi. Den kan även användas av trakeotomerade patienter i respirator. Den väger 170 

gram, är 118 millimeter lång och 35 millimeter i diameter och kan justeras vad gäller tonläge 

och ljudvolym. Servox röstgenerator är CE-märkt och godkänd av SEMKO och enligt EU 

direktiv 93/42/EEG Annex 1 för medicinteknisk utrustning (Servox Produktkatalog, 2008).  

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Bild 1: Servox med laddare Foto: H. Evers 

Conversation Analysis 

Tidigare studier gällande situationen och kommunikationen på IVA har främst inriktats på 

patienters och vårdpersonals upplevelser, men inte på att analysera kommunikationen i sig. 

Conversation Analysis (CA) är en forskningsmetod som används för att på detaljnivå 

analysera samtal avseende både struktur och innehåll. CA har som sitt syfte att kartlägga hur 

människor etablerar och upprätthåller fungerande och meningsfulla samtal, hur 

samtalsdeltagare förstår och svarar varandra i samtalsturer och hur dessa organiseras (Beeke, 

Maxim & Wilkinson, 2007). Genom CA kan man visa att samtal består av sekventiellt 

organiserade handlingar som har en inneboende logik och struktur (Sacks, 1992). Varje liten 

del är viktig för analysen, förutom ord och gester, även pauser, tvekljud och skratt (Norrby, 

2004). Samtal spelas in med filmkamera och transkriberas och bör vara så naturliga och 

opåverkade som möjligt. Återkommande fenomen och dessas funktion i samtalet analyseras. 

Samtalet i sig är det centrala för analysen och inga på förhand uppställda hypoteser eller 

teorier bör förekomma (Norrby, 2004).  

Intersubjektivitet 

Begreppet intersubjektivitet är grundläggande inom CA. Deltagare i samtal eftersträvar 

naturligt ett samförstånd såväl om innehållet i samtalet som om hur och när en tur startas och 
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avslutas (Hutchby & Wooffitt, 2008). Deltagarna samarbetar kring att skapa gemensam 

förståelse. När den gemensamma förståelsen störs eller begränsas kan missförstånd eller 

kommunikativa sammanbrott uppstå. Eftersom intersubjektivitet eftersträvas och kan uppnås i 

en oändlig mängd sammanhang anses att det inbyggt i samtalets organisation och struktur 

finns en självrättande resurs som förhindrar och hanterar sådana missförstånd och 

sammanbrott (Schegloff, 1992; Schegloff, 2000). Intersubjektiviteten byggs successivt under 

samtalets gång med hjälp av en mängd fenomen, varav några beskrivs nedan. 

 

Turtagning 

Turtagning är grundläggande i alla samtal och den reglerar på vilket sätt samtalet fortlöper. En 

tur kan vara kort eller lång, bestående av ett enda ord eller flera meningar. Hur turtagningen 

organiseras kan sägas följa bestämda regler, såsom när en tur är på väg att avslutas, och det är 

fritt för någon annan att tala (Hutchby & Wooffitt, 2008). Med olika signaler som fallande 

intonation eller ordval kan en talare visa att ordet snart blir fritt. Talaren kan signalera att en 

viss annan deltagare bör starta en tur eller att vem som helst kan göra det.  Denna plats där det 

är lämpligt att ta över turen kallas för turbytesplats (TRP). Även då överlappande tal 

förekommer brukar det ske i närhet till denna plats i turen, vilket visar på den starka 

tendensen att rätta sig efter turtagningens regler (Hutchby & Wooffitt, 2008). 

 

Reparationer 

Reparationer kan innefatta rättelser av ord och begrepp, begäran om förtydligande eller 

reparationer av turtagningen. De syftar till att klara ut missförstånd eller oklarheter och är en 

del i samtalsdeltagarnas anpassning till varandra och strävan efter intersubjektivitet (Norrby, 

2004; Hutchby & Wooffitt, 2008). Reparationer delas in efter vem som initierat den. En 

självinitierad självreparation både initieras och utförs av talaren som är orsak till 

missförståndet eller sammanbrottet. En reparation kan också initieras av samtalspartnern, kan 

bestå i en kort fråga eller uppmaning, och sker då ofta i den tur som följer omedelbart efter 

den tur som orsakar missförståndet (Schegloff, 2000). Den självinitierade självreparationen är 

den reparation som har högst status och visar på hög kommunikativ kompetens (Hutchby & 

Wooffitt, 2008) och snabba självinitierade självreparationer inom samma tur är det som 

eftersträvas i samtal (Norrby, 2004). Genom reparationsarbetet ökar samförståndet och 

gemenskapen mellan samtalsdeltagarna (Norrby, 2004).  
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Repetitioner 

Repetition kan ha en mängd olika funktioner och betydelser i samtal och förekommer 

naturligt. Att repetera ett ord, en fras eller en hel mening som samtalspartnern sagt är viktigt 

för samtalets flyt, fungerar som återkoppling, visar acceptans för det sagda och på ömsesidigt 

aktivt deltagande i samtalet (Tannen, 1987). En repetition kan även vara en önskan om 

förtydligande eller ett förtydligande i sig. Det är även vanligt att repetera det man själv sagt i 

syfte att förtydliga, skapa intresse och flyt eller som humoristisk effekt (Tannen, 1987). 

 

Pauser 

Pauser spelar en väsentlig roll i turtagningen och är naturliga inslag i samtal. Utifrån de 

platser i samtalet där pausen uppstår kan de namnges: paus, samtalsuppehåll eller 

reaktionspaus (Norrby, 2004). En paus kännetecknas av att den uppstår under en pågående 

tur, antingen då talaren letar efter ett ord eller då en TRP uppstår, men ingen övertar ordet. 

Talare ett fortsätter att tala alternativt väntar in en annan deltagares respons. Ett 

samtalsuppehåll innebär att samtalet tillfälligt stannar upp helt. Antingen beror uppehållet på 

att talaren inte signalerat att någon annan kan ta turen, eller på att ingen annan talare vill eller 

kan göra det.  Ett samtalsuppehåll varar i allmänhet längre än en ett par sekunder och kan 

övergå i ett ämnesbyte. En reaktionspaus är den tid det tar för en samtalsdeltagare att förstå att 

det är fritt att överta turen och att formulera något relevant att säga. Normalt sett är en sådan 

reaktionspaus inte längre än en sekund. Det förekommer variation i hur långa pauser vi 

förväntar oss vilket kan ge upphov till missförstånd eller problem i kommunikationen 

(Hutchby & Wooffitt, 2008). En lång paus kan tolkas som att samtalspartnern inte förstått vad 

som sagts eller inte förstår att det är lämpligt att ta över turen. Mycket korta pauser kan tolkas 

som att det inte ges en chans att ta över turen (Norrby, 2004). 

 

Uppbackningar 

Uppbackning är en viktig del i skapandet av intersubjektivitet i samtal. Den består ofta av 

korta ljud eller ord som kan överlappa samtalspartnerns tal eller förekomma i pauser. Sådana 

korta inlägg räknas inte som en egen tur. Kännetecknande för uppbackningar är att de 

bekräftar att deltagaren lyssnar och förstår, men att de inte signalerar att deltagaren vill ta över 

turen. De är snarare tecken på att lyssnaren uppmanar talaren att fortsätta (Norrby, 2004).  
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Närhetspar 

Tydligt i samtal är att vissa typer av yttranden kommer i par. Närhetspar består av två 

yttranden som är sammankopplade och där ett yttrande följs av ett annat i turtagningen. Ett 

exempel på sådana par är fråga-svar och inbjudan-accepterande (Hutchby & Wooffitt, 2008). 

Det är naturligt att vi förväntar oss att en fråga följs av ett svar, ett erbjudande av ett 

accepterande eller nekande. Del två i ett sådant par kan kallas prefererad när den är den 

förväntade och mest naturliga följden av den första delen (Norrby, 2004). Det ideala är när 

delarna i paret produceras i närliggande turer i samtalet. Närhetspar är ett viktigt fenomen där 

samtalspartners visar att de förstår varandras avsikter och samarbetar (Hutchby & Wooffitt, 

2008).  

Syfte  

Studiens syfte är att på en intensivvårdsavdelning introducera en röstgenerator som 

hjälpmedel och analysera samtal med hjälp av Conversation Analysis (CA). Syftet är även att 

kartlägga vårdpersonalens upplevelse av kommunikation med respiratorvårdade, 

trakeotomerade patienter samt att undersöka patientens uppfattning om sina kommunikativa 

förmågor under tiden i respirator.  

Frågeställningar  

 Hur påverkar en röstgenerator kommunikationen mellan en respiratorvårdad, 

trakeotomerad patient och vårdpersonalen? 

 Hur upplever patienten att kommunikationen fungerar, utan och med tillgång till en 

röstgenerator? 

 Hur upplever vårdpersonalen kommunikation med respiratorvårdade, trakeotomerade 

patienter? 

Metod  

Studien genomförs på en intensivvårdsavdelning på ett regionsjukhus i Sverige och pågår 

under våren 2010. I metodavsnittet beskrivs deltagare, material och procedur samt etiska 

överväganden. 
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Deltagare 

Deltagare i studien är vårdpersonal på IVA och en respiratorvårdad, trakeotomerad patient. 

Kriterier för deltagande patient är att patienten är trakeotomerad och vårdas i respirator samt 

att patienten vill och kan använda en röstgenerator.  

 

Patienten som deltar är 82 år gammal, kognitivt intakt och respiratorbehandlas via mask till 

och från under första dygnet efter sin operation, intuberas sedan med endotrakeal tub och 

därefter med trakealkanyl via ett snitt i conus elasticus (mellan thyroidea- och cricoid-

brosket). Totalt respiratorvårdas patienten i 13 dygn.  

 

Totalt fem personer ur vårdpersonalen deltar i filmade samtal med patienten. Inget särskilt 

urval görs utan de personer som finns närvarande hos patienten och ger sitt samtycke anses 

lämpliga för deltagande.  

 

Det frågeformulär som delats ut till vårdpersonalen besvaras av 34 personer. De som besvarar 

formuläret har arbetat inom intensivvård från 1 till 36 år. Totalt delas 45 formulär ut och 

svarsfrekvensen är således 75,5 %. Vårdpersonalen består totalt av 60 personer och de 

inkomna svaren motsvarar 56 % av vårdpersonalen. 

Material och procedur 

Vårdpersonalen på intensivvårdsavdelningen informeras muntligt på ett tidigt stadium om 

studien och om Servox som hjälpmedel. Informationen ges under ett flertal personalmöten 

under en treveckorsperiod.  

 

Frågor som berör upplevelsen av kommunikativa förmågor hos den respiratorvårdade 

patienten (se bilaga 1) ställs muntligt till den deltagande patienten dag två efter att patienten 

fått trakealkanyl insatt. Patienten besvarar frågorna genom att nicka eller skaka på huvudet. 

Frågorna är utformade av författarna till studien för att ge en bild av viktiga kommunikativa 

förmågor, såsom förmåga att ta initiativ till samtal, förmåga att ställa och besvara frågor och 

liknande. Frågorna utformas som ja och nej-frågor av hänsyn till patientens tillstånd. 

Utgångspunkten är att det inte ska vara för ansträngande och tidskrävande för patienten att 

besvara dem. Frågorna har testats i förväg på fem friska personer utan logopedisk bakgrund 

och utan kunskap om studien. Dessa personer fick fritt beskriva hur de tolkade frågorna samt 

om något var svårt att förstå eller besvara.  
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En första inspelning av kommunikation mellan patient och vårdpersonal sker efter att frågorna 

besvarats av patienten, dag 2 efter att trakealkanyl satts in. En röstgenerator (Servox) 

introduceras efter inspelningen. Uppföljning av denna introduktion sker därefter dagligen och 

den vårdpersonal som arbetar hos patienten instrueras i användningen av hjälpmedlet. Totalt 

instrueras åtta personer ur vårdpersonalen i användning av Servox med patienten. Efter fyra 

respektive fem dagars användning sker ytterligare två kortare inspelningar av samtal för att 

jämföra med det tidigare materialet. Patienten får efter den sista inspelningen, fyra dagar efter 

introduktion av Servox och efter totalt sex dagars respiratorvård även besvara frågorna om 

kommunikativa förmågor ytterligare en gång. Vid detta tillfälle har patienten tillgång till 

Servox, men svarar främst genom att nicka eller skaka på huvudet. På fråga 9 och 10 (se 

Tabell 5) svarar patienten även med talade ord. 

 

Deltagarna blir inspelade med filmkamera av typen Sony Handycam DCR-SR35E. Kameran 

placeras i rummet på sådan plats att den inte stör den medicinska verksamheten. Författarna 

befinner sig i möjligaste mån utanför rummet. Totalt filmas tre samtal. Materialet 

grovtranskriberas, innan kortare sekvenser väljs ut och transkriberas enligt principer för 

Conversation Analysis (CA). De kortare sekvenserna består sammanlagt av 14 minuter. 

Transkriptionen följer transkriptionsnyckel ur Öqvist (2005) (se bilaga 2).   

 

Ett frågeformulär delas ut till vårdpersonalen (se bilaga 3) under en tvåveckorsperiod efter att 

Servox introducerats på avdelningen. Frågeformuläret är anonymt och utvärderar 

vårdpersonalens upplevelser av kommunikation med respiratorvårdade, trakeotomerade 

patienter. Frågorna som utformats av författarna är inspirerade av tidigare studier som 

utvärderat vårdpersonals upplevelser av kommunikation med respiratorvårdade och är bland 

annat inriktade på vilka kommunikationssätt vårdpersonalen normalt använder samt om det 

finns önskemål om utveckling av kommunikationsmöjligheter. Även detta frågeformulär 

testas i förväg på fem friska personer utan logopedisk bakgrund och utan kunskap om studien. 

Testningen går till på samma sätt som med frågorna som ställs till patienten. Frågeformuläret 

delas ut till vårdpersonalen vid ett flertal personalmöten, muntlig information om syftet med 

formuläret ges och vårdpersonalen får ställa frågor vid behov. Vårdpersonalen får tid avsatt 

för att svara på frågorna under mötet efter att författarna lämnat rummet och de får lämna in 

sina svar i förseglade kuvert. Svaren samlas in buntvis i efterhand för att hindra att svaren kan 

spåras till en specifik person. Fyrtiofem personer ur vårdpersonalen nås på detta sätt under 
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den tvåveckorsperiod då frågeformuläret delas ut. Vårdpersonalen består totalt av 60 personer, 

men en del arbetar endast på natten under den aktuella tiden och deltar därför inte eftersom de 

inte kunde kontaktas och informeras på ett likvärdigt sätt. Svaren på frågeformuläret 

sammanställs och kategoriseras efter vanligt förekommande teman. Dessa teman framträder 

eftersom deltagarna i stor utsträckning valt liknande eller samma ord för att beskriva sina 

upplevelser. Både patientens svar på frågor om kommunikativa förmågor och vårdpersonalens 

svar på frågeformuläret sammanställs och redovisas i tabell 1-5.  

Etiska överväganden 

Godkännande för studien inhämtas från etiska gruppen på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Samtliga deltagare ges utförlig information om studien både skriftligt 

och muntligt. Ansvarig läkare på intensivvårdsavdelningen ger sitt godkännande. Skriftligt 

samtycke (se bilaga 4) inhämtas från vårdpersonal som medverkar på film och deras 

anonymitet garanteras. Då patienter i respirator på grund av allmäntillståndet och 

kommunikationssvårigheter har begränsad autonomi ställs stora krav avseende inhämtande av 

samtycke. Patienten som deltog i studien informerades utförligt om studiens syfte och 

förfarande, gav muntligt men kunde ej ge skriftligt samtycke på förhand. Detta skriftliga 

samtycke (se bilaga 5) inhämtades istället i efterhand och patientens anonymitet garanterades. 

Samtliga namn har i transkriptionen fingerats för att deltagarna inte skall kunna identifieras. 

De fingerade namnen kontrollerades i förväg så att de inte fanns representerade bland 

vårdpersonalen på intensivvårdsavdelningen. Allt material har hanterats med största 

försiktighet och endast personer som är involverade i studien har haft tillgång till det. 

Resultat  

Här redovisas först resultatet av frågeformuläret till vårdpersonalen, därefter information om 

patienten som deltar i studien samt patientens svar på frågor om kommunikativa förmågor. 

Därpå följer ett avsnitt som redovisar transkriptioner av samtal och resultat av CA.  

Frågeformulär till vårdpersonal 

Vårdpersonalens svar på frågeformuläret sammanfattas i tabeller i texten nedan. Tabell 1 

redovisar svaren på frågan: ”Hur upplever du kommunikationen med respiratorvårdade, 

trakeotomerade patienter?”  
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Tabell 1 

Vårdpersonalens upplevelse av kommunikation 

     

Svar Antal Andel i 

procent 

 <10 år i 

intensivvård 

>10 år i 

intensivvård 

     

Svår till mycket svår 14 pers. 41 % 9 pers. 5 pers. 

     

Det varierar 10 pers. 29 % 2 pers. 8 pers. 

     

Fungerar övervägande bra 10 pers. 29 % 0 pers. 10 pers. 

     

 

 

Av 34 personer upplever 14 (41 %) att kommunikation med respiratorvårdade, 

trakeotomerade patienter är svår eller till och med mycket svår. Tio personer (29 %) upplever 

att kommunikationen varierar från patient till patient.  Lika många (29 %) upplever att 

kommunikationen fungerar övervägande bra. Tio personer (29 %) ur vårdpersonalen beskriver 

också att kommunikationen är frustrerande, främst för patienten. Sju personer (21 %) uppger 

att det är främst patientens sjukdomstillstånd som kan påverka kommunikationen negativt. De 

som upplever att kommunikationen fungerar övervägande bra har alla arbetat över tio år inom 

intensivvård. Bland dem som arbetat mer än 10 år inom intensivvård (23 personer) upplever 

10 personer att kommunikationen fungerar bra, åtta att den varierar och fem att 

kommunikationen är svår. Av dem som arbetat mindre än 10 år (elva personer) upplever nio 

kommunikationen som svår, i vissa fall mycket svår och två personer att det varierar. 

Exempel på svar på frågan: ”Hur upplever du kommunikationen med respiratorvårdade, 

trakeotomerade patienter?”  

 

”Många gånger svårt, patienter kan ofta bli frustrerade över att vi inte förstår...” 

 

Tabell 2 och 3 nedan redovisar de vanligast förekommande svaren på frågorna: ”Hur gör du 

när du kommunicerar med dessa patienter? (exempel kan vara läppavläsning, ställa ja- och 

nej-frågor, tolka patientens gester och miner)” samt ”Använder du något/några hjälpmedel när 

du kommunicerar med patienterna? (såsom bokstavstavla, penna och papper eller liknande)”. 

Observera att samtliga har angett mer än ett svarsalternativ.  
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Tabell 2  

Strategier för kommunikation 

   

 Antal svar Andel svar i procent 

av besvarade 

frågeformulär 

   

Läppavläsning  28 82 % 

   

Ja- och nej-frågor 24 71 % 

   

Tolkning av gester 16 47 % 

   

Tolkning av mimik 12 35 % 

   

 

Tabell 3 

Hjälpmedel 

   

 Antal svar Andel svar i procent 

av besvarade 

frågeformulär 

   

Bokstavstavla  32 94 % 

   

Papper och penna 25 73,5 % 

   

Talventil 5 15 % 

   

Bilder 3 9 % 

   

 

 

De vanligast förekommande strategierna för att kommunicera med patienterna utan 

hjälpmedel är läppavläsning och ja och nej frågor. De vanligaste hjälpmedlen är bokstavstavla 

och papper och penna. Återkommande är att vårdpersonalen uppger att de anpassar sig och 

använder flera olika strategier för att hitta något som fungerar för den enskilda patienten. 

Exempel på svar på frågan: ”Hur gör du när du kommunicerar med dessa patienter? (exempel 

kan vara läppavläsning, ställa ja- och nej-frågor, tolka patientens gester och miner)” 

 

”Provar mig fram till det som passar just den personen. Ibland läppavläsning, bokstavstavla, 

ja och nej-frågor, patienten pekar på kroppsdel vid t ex. fråga om smärta.” 
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Samtliga deltagare beskriver att de använder sig av flera olika kommunikationssätt, 

följaktligen både de som uppgett att kommunikationen är svår och de som uppgett att den 

fungerar övervägande bra. Sju personer (20,5%) uppger att papper och penna ofta fungerar 

dåligt på grund av patientens tillstånd. Exempel på svar på frågan: ”Använder du något/några 

hjälpmedel när du kommunicerar med patienterna? (såsom bokstavstavla, penna och papper 

eller liknande)”  

 

”Om patienten orkar försöker jag med bokstavstavla eller får patienten försöka skriva något 

ord (går oftast inte bra beroende på trötthet och mediciner)” 

 

Tabell 4 nedan redovisar svaret på frågan: ”Tycker du att förutsättningarna för 

kommunikation med respiratorvårdade, trakeotomerade patienter skulle kunna utvecklas? 

Hur?” 

 

Tabell 4 

Utveckling av förutsättningar för kommunikation 

   

Svar Antal Andel svar i procent 

av besvarade 

frågeformulär 

   

Ja  17 personer 50 % 

   

Ja, men jag vet inte hur 8 personer 23,5 % 

   

Nej, det fungerar bra 3 personer 9 % 

   

Vet ej 3 personer 9 % 

 

Ej svarat 

 

3 personer 9 % 

 

 

Totalt 25 personer (73,5%) uppger att de vill att förutsättningar för kommunikation skall 

utvecklas, men åtta av dem säger att de inte vet hur det kan gå till. Tre personer upplever att 

förutsättningarna inte behöver utvecklas. Det framkommer en hel del förslag, främst 

efterfrågas utveckling av hjälpmedel (19 personer) till exempel använda Servox (5 personer), 

utveckla talventilen (4 personer), dator (4 personer), bilder (2 personer). Exempel på svar på 

frågan: ”Tycker du att förutsättningarna för kommunikation med respiratorvårdade, 

trakeotomerade patienter skulle kunna utvecklas? Hur?” 
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”Ja. Bättre hjälpmedel som är lätt för patienten att använda. ” 

 

”En utveckling av talventilen, den fungerar inte så ofta. Svårt när patienten har mycket 

slem.” 

 

”Jag tycker inte att det är något jättestort problem. Oftast kan man förstå. Det är svårast när 

de inte är riktigt klara dvs. förvirrade, oklara, för då kan det vara svårt förstå 

sammanhanget.” 

Patient 

Frågor till patienten  

Patienten (Beda) fick besvara frågor som gällde kommunikativa förmågor. Dessa frågor 

besvarades efter två dagar i respirator samt fyra dagar efter introduktion av Servox, efter totalt 

sex dagars respiratorvård. Patientens svar redovisas i tabellen nedan. 

 

Tabell 5 

Frågor till patienten och svar utan och med Servox 

              Svar 

Fråga Utan Med 

   

1. Kan du påkalla uppmärksamhet? Ja Ja 

   

2. Kan du förmedla det du vill? Nej Ja 

   

3. Kan du ställa frågor? Nej Ja 

   

4. Kan du svara på frågor? Nej Ja 

   

5. Kan du ta initiativ till kommunikation? Nej Ja 

   

6. Kan du berätta hur du mår? Ja Ja 

   

7. Kan du få fram önskemål? Nej Ja 

   

8. Fungerar kommunikationen mellan dig och dina anhöriga? Ja Ja 

   

9. Fungerar kommunikationen mellan dig och personalen? Ja Ja 

   

10. Upplever du din kommunikation som ett problem? Ja Ibland 

 

På fråga 9 med Servox lägger patienten till: ”Personalen är underbar!” 
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Samtal utan och med Servox 

Nedan följer transkriptioner av samtal mellan patient (Beda) och personer ur vårdpersonalen. 

Flera utdrag ur dessa samtal redovisas därefter för att exemplifiera viktiga fenomen i 

samtalen. Utdragen är indelade efter de kommunikativa förmågor som tagits upp i frågorna 

till patienten (se tabell 5).  

Samtal utan Servox 

Detta samtal äger rum efter två dagars respiratorvård. Patienten ligger raklång i sängen med 

respiratorn inkopplad, vilket gör att hon saknar naturlig röstkälla. Två personer ur 

vårdpersonalen är närvarande. Vårdpersonal 1 (Evy) står till vänster om sängen och 

vårdpersonal 2 (Sandra) till höger. Ögonkontakt åstadkoms då vårdpersonalen lutar sig över 

sängen. Kameran är placerad cirka 1,5 meter från fotändan av sängen. Störande ljud i form av 

prat och slammer från intilliggande patient förekommer. I rummet finns totalt två patienter. 

Evy skymmer emellanåt patientens ansikte varför eventuell mimik då inte går att bedöma. 

Transkriptionen av Samtal 1 innefattar 9 minuter. 

 

Samtal 1 

B= patient Beda  

E= vårdpersonal Evy  

S= vårdpersonal Sandra 

P= paus 
 

01  B: ((lyfter handen uppåt och sätter ihop tumme och pekfinger)) 

02  E: tänker du på nåt (i samband) med munnen nej 

03  B: ((viftar med handen mot ansiktet)) 

04  E: är det nånting me vattnet 

05  B: ((rör handen vid ansiktet)) 

06  E: vill du komma upp (.) nej (8.0) nä (.) (du) förstår inte vad hon  

07     säger heller 

08  S: mm ((ler)) 

09  B: ((pekar snett uppåt två gånger)) 

10  E: mm ja har en pektavla här ((går iväg))  

11  P: (15.0) 

12  S: får se om vi kan komma på vad de e du vill Beda ((skrattar))ibland 

13     e de svårt att läsa på läpparna ((justerar slangar)) är du 

14     torr i munnen ((justerar slangar)) 

15  B: ((nickar)) 

16  S: (som sagt) doktorn ville inte du skulle dricka så länge vi inte        

17     vet riktigt hur den här sonden ligger å sen har de ju kommit ut här  

18     ner i halsen kommer de ju ut du vet du fick ju den här tracken som  

19     du har på halsen här när du DRICKER så har de kommit ut ur den     

20     (ohörbart) vet inte riktigt var det tar vägen nånstans (3.0) ska  

21     se om hon hittar den där tavlan du 

22  E: ((kommer tillbaka in i rummet och letar)) finns ingen på TREAN å  

23     ingen här 

24  S: men du har ju haf (1.0) vi hade? ju dom här.  
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25     [kanske i en låda där] 

26  E: [ylva har du sett] den dära me bokstäver på 

27  S: dom e inte inne hos (.) ettan eller tvåan (.) för dom låg inte i  

28     nån av lådorna här ute heller  

29  E: näj 

30  S: ä de att du e torr i munnen Beda  

31  B: ((nickar)) 

32  S: du e torr i munnen (.) vill du att vi ska liksom svepa runt me nåt i 

33     munnen ((sveper runt i sin egen mun)) 

34  B: ((nickar och rör läpparna till ett ja)) 

35  S: aa 

36  E: ((kommer tillbaka till sängen)) ni fick fram det  

37  S: ja torr i munnen 

38  E: ja 

39  S: vi kan ta en sånhär tuss å  

40  E: a me sån här olja kan vi ta  

41  S: ja (.) precis 

42  P: (2.0) 

43  E: ska iväg o leta efter en den där pektavlan 

44  S: just de de här har inte ja gjort (.) du gjorde de va bra de e reda 

45     me dig (1.0) men då gör vi så att vi lägger dig på sidan så fixar vi  

46     munnen sen (.) E DE OKEJ 

47  E: ((lägger beda på sidan med hjälp av S)) 

48     ((E och S justerar slangar)) 

49  S: brukar du ligga på vänster när du sover me 

50  B: ((nickar)) 

51  E: ja 

 

Påkalla uppmärksamhet/ta initiativ till kommunikation  

Patienten uppger att hon kan påkalla uppmärksamhet, men inte ta initiativ till kommunikation. 

Under inspelningen befinner sig vårdpersonalen vid sängen, nära patienten. Patienten kan 

därför påkalla uppmärksamheten och ta initiativ till kommunikation genom att gestikulera.   

Utdrag 1 ur Samtal 1: 
 

01  B: ((lyfter handen uppåt och sätter ihop tumme och pekfinger)) 

02  E: tänker du på nåt (i samband) med munnen nej 

 

Patienten använder handen för att visa att hon vill något. Vårdpersonalen är uppmärksam och 

gör vad de kan för att tolka vad patienten menar. De ger inte upp utan en av dem går iväg för 

att leta efter bokstavstavlan. Utdraget visar att patienten försöker kommunicera och använder 

de medel hon kan för att nå fram. Utdraget visar även att båda parter strävar efter 

intersubjektivitet i samtalet.  

 

Förmedla något 

Patienten uppger att hon inte kan förmedla det hon vill. I samtalet försöker patienten 

tålmodigt att förmedla något genom att peka och vifta med handen.  

Utdrag 2 ur Samtal 1: 
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03  B: ((viftar med handen mot ansiktet)) 

04  E: är det nånting me vattnet 

05  B: ((rör handen vid ansiktet)) 

06  E: vill du komma upp (.) nej (8.0) nä (.) (du) förstår inte vad hon  

07     säger heller 

08  S: mm ((ler)) 

09  B: ((pekar snett uppåt två gånger)) 

 

Det är svårt för vårdpersonalen att urskilja vad patienten vill säga, om hon vill förmedla något 

eller efterfråga något specifikt. Patienten ändrar och anpassar sina gester när hon märker att 

vårdpersonalen inte förstår. Evy gissar genom att ställa ja- och nej-frågor. Här pågår ett 

reparationsarbete som initieras av Evy när hon efterfrågar en reparation i rad 04 och rad 06-

07. Detta kan räknas som annaninitierad annanreparation som patienten inte har möjlighet att 

svara på annat än med nickning. Evy uttrycker till Sandra att hon inte förstår och ber om 

hjälp. Efter några försök utan resultat ger patienten upp och slutar gestikulera. Parterna strävar 

efter intersubjektivitet, men detta utdrag kan ses som exempel på ett mindre framgångsrikt 

reparationsarbete eftersom det är mycket tidskrävande och svårt för vårdpersonalen att få 

bekräftelse på om de förstått rätt. 

 

Ställa frågor 

Patientens uppfattning är att hon inte kan ställa frågor, vilket även bekräftas i samtalet 

eftersom inget exempel på frågor från patienten går att tolka eller urskilja. Det är mycket 

möjligt att patienten vill eller försöker ställa frågor, men att hon inte har möjlighet att 

framgångsrikt skapa en första del i närhetsparet fråga-svar.  

 

Svara på frågor 

Patienten uppger själv att hon inte kan svara på frågor. I samtalet förekommer att patienten 

svarar på ja- och nej- frågor genom att nicka. Det finns dock inget exempel på nej-svar i 

inspelningen.  

Utdrag 3 ur Samtal 1: 
 

12  S: får se om vi kan komma på vad de e du vill Beda ((skrattar))ibland 

13     e de svårt att läsa på läpparna ((justerar slangar)) är du 

14     torr i munnen ((justerar slangar)) 

15  B: ((nickar)) 

16  S: (som sagt) doktorn ville inte du skulle dricka så länge vi inte        

17     vet riktigt hur den här sonden ligger å sen har de ju kommit ut här  

18     ner i halsen kommer de ju ut du vet du fick ju den här tracken som  

19     du har på halsen här när du DRICKER så har de kommit ut ur den     

20     (ohörbart) vet inte riktigt var det tar vägen nånstans (3.0) ska  

21     se om hon hittar den där tavlan du 
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Utdrag 4 ur Samtal 1: 
 

30  S: ä de att du e torr i munnen Beda  

31  B: ((nickar)) 

32  S: du e torr i munnen (.) vill du att vi ska liksom svepa runt me nåt i 

33     munnen ((sveper runt i sin egen mun)) 

34  B: ((nickar och rör läpparna till ett ja)) 

 

Det är tydligt att Sandra har en aktiv roll i samtalet genom sin långa tur i rad 16-21. Patientens 

nickningar utgör del två i närhetsparet fråga-svar och följer generellt tätt på del ett. Som svar 

på nickningen i rad 15 förklarar Sandra utförligt varför patienten inte bör dricka. Efter denna 

långa tur uppkommer en turbytesplats (TRP) i form av en lång paus mitt på rad 20 i utdrag 3, 

men patienten tar inte över turen. Här uppstår alltså ett samtalsuppehåll som efter tre sekunder 

övergår i ett ämnesbyte initierat av Sandra. Sandra ställer sedan samma fråga flertalet gånger 

(se Utdrag 4 ur Samtal 1) och patienten får på så sätt chans att bekräfta att Sandra uppfattat 

rätt.  

 

Berätta hur man mår 

Patienten uppger själv att hon kan berätta hur hon mår. I samtalet uttrycker patienten inga 

känslor eller tillstånd i ord. Hon har mimik och gester till sitt förfogande, men det är svårt för 

vårdpersonalen att tolka dessa uttryck specifikt.  

 

Få fram önskemål 

Patienten uppger att hon inte kan få fram önskemål. Man kan i samtalet ana att patienten vill 

förmedla ett önskemål och detta försök pågår under stor del av samtalet.  

Utdrag 5 ur Samtal 1: 
 

01  B: ((lyfter handen uppåt och sätter ihop tumme och pekfinger)) 

02  E: tänker du på nåt (i samband) med munnen nej 

 

Önskemålet skulle kunna vara att patienten vill få dricka eller bli fuktad i munnen (såsom det 

tolkas av vårdpersonalen), men det är inte uteslutet att det också finns andra önskemål som 

patienten försöker men inte kan förmedla framgångsrikt. Vårdpersonalen försöker gissa vad 

patienten vill säga genom att ställa ja-och nej-frågor. Patienten nickar inte eller skakar på 

huvudet utan fortsätter att gestikulera, vilket gör att del två i närhetsparet uteblir. 
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Samtal med Servox 

Patienten sitter i samtal 2 och 3 i en stol vid sängen med respiratorn inkopplad. I rummet finns 

fyra andra patienter som skiljs åt med vikväggar. Kameran är placerad cirka 1,5 meter från 

patientens stol och på sådant sätt att både patient och vårdpersonal syns snett från sidan. 

Vårdpersonalen sitter på sängen riktad mot patienten vilket ger goda förutsättningar för 

ögonkontakt. Vårdpersonalen håller i Servox och för den mot patientens hals när det är hennes 

tur eller när hon signalerar att hon vill prata. Transkriptionen av Samtal 2 innefattar 2 

minuters samtal och transkriptionen av Samtal 3, 3 minuters samtal. 

 

Samtal 2 

B= patient Beda 

M= vårdpersonal Margot 

P= paus 
 

01  M: känns de som du vill lägga dig nu 

02  B: ja tack  

03  M: då ska vi hjälpa dig me de (.) då har du vart duktig ((skrattar))(.)      

04     nämen de e jättebra tycker jag mm (3.0) 

05  B: ((viftar med handen))  

06  M: ((för Servox mot Bedas hals)) 

07  B: har jag varit utan respiratorn nu 

08  M: nä (.) nu har du respiratorn  

09    [hela tiden](.) du får ju lite hjälp vettu (.) de va bara imorse 

10  B:[((nickar och formar läpparna till ett ja))]  

11  B: de va jobbigt 

12  M: de va jobbigt ja vi märkte de ja  

13     [((nickar))] men då hjälper vi dig tillbaka 

14  B: [((nickar))] 

15  P: (2.0) 

16  B: (ja) vill ligga på höger sida 

17  M: höger SIDA  

18  B: [((nickar))] 

19  M: [((nickar))] ska vi hjälpa dig me de ((reser sig)) 

 

Samtal 3 

B= patient Beda 

O= vårdpersonal Olle 

L= vårdpersonal Lisbeth 
 

01  O: då ska jag testa lite här hörru. 

02  B: ja vet aldrig va jag ska säga, 
03  O: vet du inte det men NU SA DU JU NÅT. 

04  B: ((ler)) ja tycker den e väldigt bra i alla fall, 

05  O: ((nickar)) ibland e de väldigt svårt att läsa på läpparna men den 

06     här den e bra. 

07  L: ((passerar förbi))har du rakat o gjort dig fin då Olle när du ska va 

08     me på film. 

09  O: glömde de imorse (.) hon fråga om jag hade rakat mig när ja ska va 

10     me på film nu.((sätter Servox mot patienten)) 

11  B: e du en filmstjärna också (2.0) e du filmstjärna också, 
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12  O: filmstjärna? 

13  B: ((nickar)) 

14  O: jao både du o ja du tror du de blir nån succé me den här filmen då. 

15  B: ((nickar))  

16  O: vet man aldrig ((känner på Servox)) 

 

Påkalla uppmärksamhet/ta initiativ till kommunikation   

Patienten tar tydligt initiativ till kommunikation, vilket hon också själv uppger. Se exempel på 

det i utdraget nedan.  

Utdrag 6 ur Samtal 2: 
 

03  M: då ska vi hjälpa dig me de (.) då har du vart duktig ((skrattar))(.)      

04     nämen de e jättebra tycker jag mm (3.0) 

05  B: ((viftar med handen))  

06  M: ((för Servox mot Bedas hals)) 

 

Patienten kan tydligt ta initiativ till kommunikation genom att visa att hon vill ha Servox. Hon 

avser att överta turen i turbytesplatsen (TRP) när en paus uppstår efter att Margot avslutat sin 

tur. Patientens initiativ tolkas direkt av Margot som agerar snabbt. Vårdpersonalen befinner 

sig intill patienten och därför är det lätt att få kontakt. 

 

Förmedla något 

Patienten uppger att hon kan förmedla det hon vill. Det finns också flera exempel i samtalen 

på att patienten kan förmedla information.  

Utdrag 7 ur Samtal 3: 
 

01  O: då ska jag testa lite här hörru. 

02  B: ja vet aldrig va jag ska säga, 

03  O: vet du inte det men NU SA DU JU NÅT. 

04  B: ((ler)) ja tycker den e väldigt bra i alla fall, 

05  O: ((nickar)) ibland e de väldigt svårt att läsa på läpparna men den 

06     här den e bra. 

 

I den här situationen vet inte patienten vad hon ska säga och skojar om det med Olle. Samtalet 

följer turtagningens regler då båda deltar aktivt. Patienten förmedlar en positiv åsikt i en 

fullständig mening samtidigt som hon ler.  

 

Ställa frågor  

I samtalet finns flera exempel på att patienten kan ställa frågor.  

Utdrag 8 ur Samtal 3: 
 

11  B: e du en filmstjärna också (2.0) e du filmstjärna också, 

12  O: filmstjärna? 
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13  B: ((nickar)) 

14  O: jao både du o ja du tror du de blir nån succé me den här filmen då. 

 

Detta utdrag är ett exempel på reparationsarbete som både patient och vårdgivare deltar i, men 

den initeras av patienten och kan räknas som en självinitierad självreparation, vilket visar på 

hög kommunikativ kompetens. Första turen (rad 11) som är en fråga avslutas och övergår i 

paus utan att Olle tar över och ger svar på frågan. Patienten upprepar då frågan igen (rad 13) 

och Olle upprepar för att vara säker på att ha uppfattat rätt. Det är också tänkbart att han inte 

förstår vad patienten menar.  Reparationen är framgångsrik eftersom Olle ger ett relevant svar. 

Det är också ett exempel på ett närhetspar i form av fråga-svar. Frågan besvaras, inte i den 

angränsande turen men så snart problemet klarats ut med ett förtydligande. Patienten visar på 

sin kommunikativa kompetens även genom humor. Tydligt är att båda samarbetar för 

intersubjektivitet. Patienten ställer senare en fråga som gäller vårdinsatsen.   

Utdrag 9 ur Samtal 2: 

07  B: har jag varit utan respiratorn nu 

08  M: nä (.) nu har du respiratorn  

09    [hela tiden](.) du får ju lite hjälp vettu (.) de va bara imorse 

 

Patienten vill veta om hon varit urkopplad ur respiratorn och andats själv. I detta utdrag 

kommer del två i närhetsparet (fråga-svar) omedelbart i nästföljande tur utan behov av 

reparationsarbete. Margot förstår direkt vad patienten menar.  

 

Svara på frågor  

Patienten uppger själv att hon kan svara på frågor. Det finns i samtalet också exempel på att 

patienten svarar på frågor.  

Utdrag 10 ur Samtal 2: 

01  M: känns de som du vill lägga dig nu 

02  B: ja tack 

 

Patienten kan ge mer än en nickning till svar och lägger till ett artighetsord. Detta är en andra 

del i ett närhetspar som kommer direkt i nästföljande tur.  

  

Berätta hur man mår 

Patienten anser själv att hon kan berätta hur hon mår. Det finns i samtalet ett exempel på att 

hon förmedlar känslor i ord.  

Utdrag 11 ur Samtal 2: 
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11  B: de va jobbigt 

12  M: de va jobbigt ja vi märkte de ja  

13     [((nickar))] men då hjälper vi dig tillbaka 

14  B: [((nickar))] 

 

Patienten talar om hur det var när hon var urkopplad tidigare på dagen. Margot upprepar 

patientens yttrande. Det kan vara för att visa att hon uppfattat rätt, men det är tänkbart att 

upprepningen även fungerar som uppbackning av det patienten säger. Margot vill inte 

nödvändigtvis överta turen utan bekräfta det patienten sagt. Det är tydligt att parterna uppnår 

samförstånd.  

 

Få fram önskemål 

Patienten uppger själv att hon kan framföra önskemål och det framkommer även i samtalet.  

Utdrag 12 ur Samtal 2: 

16  B: (ja) vill ligga på höger sida 

17  M: höger SIDA  

18  B: [((nickar))] 

19  M: [((nickar))] ska vi hjälpa dig me de ((reser sig)) 

 

Patienten framför i rad 16 önskemålet att hon vill ligga på höger sida. Margot gör i rad 17 en 

uppbackning genom att upprepa patientens önskemål. Hon vill bekräfta att hon uppfattat 

patienten rätt.  Genom nickningar bekräftas sedan samförstånd mellan samtalsdeltagarna.  

Diskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras vårdpersonalens upplevelser av kommunikation och deras 

strategier för att kommunicera med respiratorvårdade, trakeotomerade patienter. Därefter 

diskuteras resultatet av CA i förhållande till patientens upplevelse av kommunikativa 

förmågor utan och med hjälpmedlet Servox. I metoddiskussionen diskuteras CA som metod 

för analys av samtal i intensivvårdsmiljön samt Servox som hjälpmedel.  

Resultatdiskussion 

Resultatet från frågeformuläret visar att vårdpersonalen upplever det svårt att kommunicera 

med trakeotomerade personer i respirator, vilket överensstämmer med de upplevelser som 

tidigare beskrivits av bland andra Bergbom-Engberg & Haljämäe (1993) och Casbolt (2002). 

Det är tydligt att åtskilliga ur vårdpersonalen i föreliggande studie upplever kommunikationen 

med respiratorvårdade som svår och att samtliga använder sig av en mängd olika strategier för 

att förstå patienten. Bland dem med kort erfarenhet av intensivvård (<10 år) upplever alla 
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kommunikationen som svår. Då de som upplever att kommunikationen fungerar bra alla har 

arbetat mer än 10 år skulle lång erfarenhet kunna vara en viktig faktor för en positiv 

upplevelse av kommunikationen, så som tidigare beskrivits av Bergbom-Engberg & Haljämäe 

(1993). Det förefaller däremot inte vara en garanti eftersom även vissa deltagare i denna 

studie med mer än 10 års erfarenhet upplever kommunikationen som svår eller varierande. Att 

de som uppger att kommunikationen fungerar bra alla har lång erfarenhet kan tyda på att de 

hittat fungerande strategier för kommunikation. Det skulle också kunna vara så att de efter 

lång tid inom intensivvård vant sig vid och accepterat svårigheterna med kommunikation som 

en del av arbetet. 

 

De strategier för kommunikation som är vanligast förekommande i denna studie motsvarar 

dem som tidigare beskrivits i ett flertal studier, det vill säga bland annat: läppavläsning, ja- 

och nej-frågor, bokstavstavla och papper och penna (Stovsky, Rudy & Dragonette, 1988; 

Karlsson & Berg, 1996; Wojnicki-Johansson, 2001; Lohmeier & Hoit, 2003; Happ, Dobbin, 

DiWirgilio-Thomas & Kitutu, 2004; Laakso, Hartelius & Idvall, 2009). Enligt Hafsteindóttir 

(1996) upplever många patienter det som frustrerande att kommunicera genom skrift på grund 

av sitt hälsotillstånd. I föreliggande studie framkommer en motsvarande upplevelse hos 

vårdpersonalen då sju personer beskriver att just papper och penna fungerar dåligt på grund av 

patientens tillstånd. Ett tydligt tema är att vårdpersonalen önskar förbättrade förutsättningar 

för kommunikation, men att flera inte vet vad utvecklingen ska bestå av eller hur den skulle 

kunna genomföras. Många förslag framförs på hur förutsättningarna ska förbättras och det 

visar att det främst är hjälpmedel som efterfrågas. Det indikerar en generellt positiv 

upplevelse av hjälpmedel vilket kan göra förutsättningarna goda för framtida introduktion av 

nya hjälpmedel. 

 

Analysen av samtal 1 visar att patienten har ett behov av att kommunicera och försöker 

förmedla något med hjälp av gester. På grund av att patienten saknar naturlig röstkälla är 

möjligheterna till kommunikation begränsade. Dessa begränsningar avspeglas i patientens 

svar på frågorna om kommunikativa förmågor. Patienten uppger att flera kommunikativa 

förmågor är nedsatta. Ett flertal studier har tidigare beskrivit att patienter upplever svårigheter 

med kommunikation under respiratorvården (Bergbom-Engberg, 1989; Hafsteindóttir, 1996; 

Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg, 1998).  Svaren på frågorna åskådliggör en tydlig 

förbättring av upplevelsen av kommunikativa förmågor efter introduktion av Servox. Med 

Servox upplever sig patienten bland annat kunna ta initiativ till kommunikation, ställa frågor 
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och framföra önskemål, vilket patienten uppger inte är möjligt utan Servox. Enligt Bergbom-

Engberg (1989) upplevde en del patienter otrygghet eftersom de inte kunde påkalla hjälp, 

uttrycka känslor eller ställa frågor och de kände sig isolerade på grund av nedsatt 

kommunikation (Bergbom-Engberg, 1989). Förbättrade möjligheter att kommunicera är av 

avgörande betydelse för patienternas allmäntillstånd (Granberg et al., 1998; Leathart, 2004) 

och skulle kunna minska risken för IVA-syndromet (Granberg et al., 1998).  

 

Patientens svar på frågorna (med Servox) skulle i viss mån kunna ha påverkats av en 

förbättring av allmäntillståndet som skett under de dagar patienten vårdats på IVA. Den 

naturliga återhämtningen efter operation skulle således göra upplevelsen av kommunikationen 

mer positiv.  Det finns dock tydliga skillnader att finna i samtalen som inte nödvändigtvis 

beror på den naturliga återhämtningen. Patienten kan i samtalet utan Servox till exempel inte 

ställa frågor och inte besvara frågor annat än med nickningar och gester. I samtalen med 

Servox ställer patienten frågor i hela meningar och hon besvarar också frågor mer utförligt. 

Patienten kan också förmedla information med hjälp av Servox, vilket var mycket 

tidskrävande i samtalet utan Servox eftersom vårdpersonalen inte omedelbart kunde tolka 

innebörden. I samtal med Servox har patienten också möjlighet att uttrycka hur hon mår, 

känslor och tillstånd med ord. Patienten kan i samtalet utan Servox inte förmedla detta annat 

än med gester och mimik. Även med Servox händer det dock att patienten måste upprepa sig.  

 

Patienten uppger både utan och med Servox att kommunikationen med vårdpersonal och 

anhöriga fungerar, men att hon utan Servox upplever kommunikationen som ett problem. 

Svaren kan tyckas motsägelsefulla men skulle kunna bero på att patienten i stort upplever 

kontakten med vårdpersonal och anhöriga som fungerande. När frågan fokuserar på den egna 

kommunikationen och inte inkluderar andra personer kan det vara lättare för patienten att 

uppfatta svårigheterna. 

 

När det gäller att ta initiativ till kommunikation är skillnader svårare att utläsa eftersom 

vårdpersonalen i inspelningssituationerna alltid befinner sig nära patienten. Både i samtalet 

utan och i samtalen med Servox visar patienten med gester att hon vill säga något. Patienten 

behöver i början hjälp med att hålla Servox vilket gör att hon själv måste signalera tydligt när 

hon vill kommunicera. Patienten blir därför inte helt självständig när det gäller att ta över eller 

avsluta en tur. Det förefaller dock som att turtagningsreglerna upprätthålls på ett naturligt sätt 

av vårdpersonalen och att patienten är mycket delaktig i samtalet.  
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Genom att patienten får tillgång till hjälpmedlet ges möjligheten att förmedla mer 

information. Patienten kan till exempel i Utdrag 10 ur Samtal 2 (s. 25) säga ja tack istället för 

att bara nicka med huvudet och i Utdrag 11 ur Samtal 2 (s. 25) uttrycka sig i en hel mening. 

Detta är exempel på fenomen som betyder mycket för att förbättra kommunikationen. Det gör 

att patienten kan bli en mer aktiv deltagare i samtal och att hon kan ge uttryck för sin 

personlighet.  

 

I samtalet utan Servox (s. 19) refererar vårdpersonalen till en bokstavstavla som de kan 

använda när det är svårt att förstå en patient. Bokstavstavlan finns på avdelningen men 

vårdpersonalen kan inte hitta den i samtalssituationen. Om den funnits till hands är det 

tänkbart att patientens möjligheter till kommunikation inte varit lika begränsade.  

 

Servox kan vara ett välfungerande hjälpmedel, men det kräver liksom de flesta hjälpmedel att 

både patient och vårdpersonal upplever det positivt och utnyttjar det. Även då hjälpmedlet 

finns till hands ges kanske inte alltid tid till samtal, varför ett hjälpmedel i sig inte garanterar 

kommunikation. Enligt Hall (1996) är just tidsbrist en bidragande orsak till att vårdpersonal 

utnyttjar mer tid till att ge patienten information än till att lyssna på det patienten vill 

förmedla. Servox kan vara tidsbesparande då vårdpersonalen inte längre behöver gissa sig 

fram till vad patienten vill. Däremot behöver det inte betyda att den alltid spar tid eftersom 

vårdpersonalen förmodligen i högre grad förväntas samtala med patienten när hjälpmedlet 

finns till hands. Det kan vara så att Servox blir en sista utväg när patienten har något att säga 

som vårdpersonalen inte kan få fram med hjälp av andra strategier. Om målsättningen är att 

komma fram till vad patienten vill kan en mängd hjälpmedel användas, till exempel papper 

och penna eller bokstavstavla. Om patienten dessutom ska få en möjlighet till aktivt 

deltagande i samtal krävs ett flexibelt hjälpmedel, såsom Servox, som låter patienten uttrycka 

sig mer spontant, självständigt och utförligt.  

 

De olika metoder som möjliggör röstbildning för trakeotomerade, exempelvis talventil eller 

fenestrerad trakealkanyl, medför alla en ökad risk för aspiration (Hess, 2005; Nellgård, 2005) 

eller krav på reglering av respiratorn (Hoit, Shea & Banzett, 1994). När det gäller Servox 

finns inga sådana risker eller krav. Inom respiratorvård på en intensivvårdsavdelning kan 

Servox vara ett enkelt sätt för patienten att snabbt nå förbättrad kommunikation. För mer 
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långvarig respiratorvård, till exempel i hemmet, är det möjligt att andra metoder är mer 

lämpliga.  

 

För att kommunikation i högre grad ska medvetandegöras i det dagliga arbetet på IVA krävs 

en mångsidig insats. Som komplement till kommunikationshjälpmedel skulle insatsen kunna 

bestå av att det under arbetstid ges utrymme att diskutera kommunikation, upplevelser och 

strategier med kollegor på en regelbunden basis. En logopedkontakt skulle också kunna 

fungera som en stöttande och utbildande instans. Logopeden skulle dessutom kunna finnas till 

hands för att introducera nya hjälpmedel.  

Metoddiskussion  

CA har möjliggjort att aspekter på kommunikation med respiratorvårdade patienter kunnat 

analyseras, aspekter som inte framkommit om studien enbart inriktats på att kartlägga 

patientens och vårdpersonalens upplevelser. Genom att ett hjälpmedel också introducerats har 

patient och personal fått ökad uppmärksamhet på kommunikation i stort och introduktion i 

användandet av det nya hjälpmedlet. Det föreligger alltid en risk att deltagare ändrar sitt 

förhållningssätt när de är medvetna om att de filmas och kommer att analyseras. 

Filminspelningarna har i denna studie i möjligaste mån skett på ett sätt som ska göra samtalen 

representativa för naturligt samtal i IVA-miljön. Miljön påverkade dock placering av kamera, 

tidpunkter för inspelning och möjlighet till att hålla situationen helt fri från författarnas 

närvaro. Då filminspelning på intet sätt bör störa den medicinska verksamheten krävdes att 

metoden var mycket flexibel och att författarna fanns nära till hands. Detta kan ha påverkat 

deltagarna och materialet i viss mån, men eftersom förutsättningarna är likvärdiga i de 

jämförda samtalen och tydliga skillnader mellan samtalen finns, kan resultaten trots det anses 

vara av betydelse. 

 

Ja- och nej-frågorna som ställdes till patienten utformades av författarna då inget lämpligt 

utvärderingsmaterial fanns som kunde passa för ändamålet. Det finns en risk att frågorna 

tolkades på annat sätt av patienten än det var tänkt. Frågorna utformades som ja- och nej-

frågor av hänsyn till patientens tillstånd, främst trötthet och bristande rörlighet. Det är förstås 

tänkbart att mer nyanserade svar hade kunnat inhämtas om något hjälpmedel använts även vid 

det första tillfället då patienten besvarade frågorna. Det var dock under omständigheterna ej 

genomförbart. För att en jämförelse skulle bli möjlig ställdes frågorna på samma sätt andra 

gången även om patienten då kunde ge mer uttömmande svar. Frågeformuläret som delades ut 
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till vårdpersonalen utformades även det av författarna med inspiration från tidigare studier 

som kartlagt vårdpersonals upplevelser av kommunikation med respiratorvårdade patienter. 

Det är möjligt att någon eller några tolkat frågorna på ett annat sätt än det var tänkt. Att i 

frågeställningarna ge alternativ på vilka strategier och hjälpmedel som kan tänkas användas 

kan ha påverkat resultaten, men ansågs nödvändigt för att alla skulle kunna tolka frågorna 

likvärdigt. Det är möjligt att vårdpersonal, genom att de informerats om studien, redan blivit 

mer medvetna om kommunikationen. Det vore önskvärt att utarbeta normerade 

utvärderingsmaterial när det gäller kommunikation med respiratorvårdade då resultatet skulle 

bli mer säkerställt, men då föreliggande studie genomfördes fanns inget sådant material att 

tillgå. 

 

Det är svårt att bedöma om Servox introducerats på ett effektivt sätt och i vilken grad den 

användes utanför inspelningssituationerna. Patientens positiva attityd till Servox och 

patientens svar på frågorna tyder dock på att hjälpmedlet användes utifrån de behov som 

fanns. De personer ur vårdpersonalen som arbetade med patienten uppgav dessutom att 

hjälpmedlet användes regelbundet. Både patient och vårdpersonal som deltog vid 

inspelningarna behärskade Servox efter en kort introduktion som gavs av författarna. Att 

vårdpersonalen tidigt informerades om studiens syfte och om Servox som hjälpmedel gav 

goda förutsättningar, men det är tänkbart att det kan krävas ett mer offensivt tillvägagångssätt 

eftersom det är ett hjälpmedel som de flesta inte hört talas om eller använt tidigare.  

 

Att deltagande patienter begränsades till endast en person gör också att de flesta i 

vårdpersonalen inte fick chansen att använda Servox i praktiken, vilket gjorde att 

vårdpersonalens åsikter om Servox som hjälpmedel inte gick att kartlägga. Det kan krävas 

större kontinuitet, långsiktighet och regelbunden uppföljning om hjälpmedlet ska bli en del av 

verksamheten. Det faktum att de flesta i vårdpersonalen använder sig av bokstavstavla sedan 

tidigare ger däremot en indikation om att det finns en positiv upplevelse av att använda 

kommunikationshjälpmedel. 

Slutsatser 

Resultatet av frågeformuläret till vårdpersonalen visar att åtskilliga upplever kommunikation 

med respiratorvårdade, trakeotomerade patienter som svår. Alla de som arbetat mindre än 10 

år inom intensivvård upplever kommunikationen som svår, i vissa fall mycket svår. 

Vårdpersonalen använder sig av ett flertal olika strategier för att kommunicera med 
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patienterna och en majoritet anser att förutsättningarna för kommunikation skulle kunna 

utvecklas. Resultatet som framkom genom CA samt patientens svar på frågor om 

kommunikativa förmågor indikerar att en röstgenerator påverkar kommunikationen positivt. 

Med lämplig introduktion och uppföljning kan röstgeneratorn vara ett användbart och 

lämpligt hjälpmedel för respiratorvårdade, trakeotomerade patienter.  

Framtida studier 

Resultatet som framkom genom CA, patientens svar på frågor om kommunikativa förmågor 

och vårdpersonalens svar på frågeformuläret visar på ett stort behov av förbättrade 

kommunikationsmöjligheter. Det är önskvärt att utvärdera röstgeneratorn som hjälpmedel på 

fler patienter, i mer omfattande studier under längre tid. Det är även önskvärt att i större skala 

utvärdera vårdpersonals och patienters upplevelser av kommunikation samt deras åsikter om 

hjälpmedlet Servox. 
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Bilaga 1: Frågor till patient  

 

Fundera på hur du upplever kommunikationen just nu när du vårdas med respirator.  

 

1.   Kan du påkalla uppmärksamhet?  

2. Kan du förmedla det du vill? 

3. Kan du ställa frågor?  

4. Kan du svara på frågor?   

5. Kan du ta initiativ till kommunikation? 

6. Kan du berätta hur du mår?   

7. Kan du få fram önskemål? 

8. Fungerar kommunikationen mellan dig och dina anhöriga? 

9. Fungerar kommunikationen mellan dig och personalen? 

10.  Upplever du din kommunikation som ett problem?   
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Bilaga 2: Transkriptionsnyckel  

(Öqvist, 2005)  

Symbol  Betydelse 
[  Anger att överlappande tal börjar 

]  Anger att överlappande tal slutar 

=  (1) Visar att samma yttrande sträcker sig över flera 

transkriptionsrader 

=  (2) Visar att två yttranden fälls utan skönjbar tystnad 

emellan dem (’latching’) 

(0.3)  En paus, mätt i tiondels sekunder 

(.)  En mikropaus, kortare än 0,2 sekunder 

.  Fallande intonation 

?  Stigande intonation 

,  Jämn intonation 

¿  Svagt stigande intonation 

:  Förlängning av ljudet som föregår det/dem 

allså-  Ett tvärt avbrott i talflödet 

samtal  Betonad stavelse 

jo:  Fallande grundton i förlängt ljud 

ja:  Stigande grundton i förlängt ljud 

NEJ  Hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

+nej+  Hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

°nä°  Låg ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

↑ Höjd grundton 

↓ Sänkt grundton 

> <  Det inramade talet har ett snabbare tempo än det 

omgivande talet 

< >  Det inramade har ett långsammare tempo än det omgivande 

talet 

<  Det följande talet rivstartar (”inrusning”) 

hh .hh  Hörbar utandning respektive inandning 

((tuggar ))  Markerar transkriberarens kommentar till eller beskrivning 

av något i samtalet 

(sällan)  Anger att tolkningen är osäker, men att detta är den 

troligaste möjligheten 

( )  Anger att något yttras men att det inte går att tolka 

(dra)/(va)  Anger alternativa tolkningar   
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Bilaga 3: Frågeformulär till vårdpersonal  

Under våren genomförs en kommunikationsstudie på er avdelning. Studien handlar om 

kommunikation med respiratorvårdade, trakeotomerade patienter. Dina åsikter om denna 

kommunikation är mycket värdefulla. Dina svar är anonyma! (Ifyllt frågeformulär lämnas i 

N.N:s fack på expeditionen) 

 

Hur länge har du arbetat inom intensivvård? 

___________________________________________________________________________ 

Vad är din yrkesroll? (exempelvis sjuksköterska)  

___________________________________________________________________________ 

Hur upplever du kommunikationen med respiratorvårdade, trakeotomerade patienter?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hur gör du när du kommunicerar med dessa patienter? (exempel kan vara läppavläsning, 

ställa ja- och nej-frågor, tolka patientens gester och miner)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Använder du något/några hjälpmedel när du kommunicerar med patienterna? (såsom 

bokstavstavla, penna och papper eller liknande) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tycker du att förutsättningarna för kommunikation med respiratorvårdade, trakeotomerade 

patienter skulle kunna utvecklas? Hur? 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Övriga tankar: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

 

Vid frågor kontakta gärna logopedstudenterna: 

Hanna Evers 

xxx@student.liu.se 

Tel:  

 

Emma Barrner 

xxx@student.liu.se 

Tel: 
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Bilaga 4: Information till vårdpersonal 

 

Logopeder arbetar bland annat med att förbättra möjligheterna till kommunikation för 

personer i alla åldrar som av olika anledningar är begränsade i sin talförmåga. Vi är två 

studenter, Emma Barrner och Hanna Evers som studerar på Logopedprogrammet vid 

Hälsouniversitetet i Linköping. Genom vårt examensarbete vill vi undersöka 

kommunikationsmöjligheter hos respiratorvårdade personer. Handledare är Christina 

Samuelsson, Legitimerad logoped och universitetslektor vid Hälsouniversitetet i Linköping 

samt Sören Berg, Universitetssjukhuset Linköping.  

 

Personal kan uppleva en frustration över att kommunicera med en respiratorvårdad patient.  

Vi hoppas att denna studie i sin förlängning ska kunna förbättra möjligheterna till 

kommunikation för personer som vårdas med respirator.  

 

Medverkan i studien är helt frivillig. Du kommer att bli inspelad med ljud- och 

videoupptagning i några situationer där kommunikation sker tillsammans med en 

respiratorvårdad person.  Det inspelade materialet kommer sedan att nedtecknas och 

analyseras. Patienten kommer att få pröva rösthjälpmedlet Servox, som ger en konstgjord 

röstkälla när den hålls mot halsen.  

 

Resultatet av studien redovisas i form av en uppsats och vid ett seminarium på 

logopedprogrammet. Resultatet presenteras på ett sådant sätt att din anonymitet bevaras. Det 

inspelade materialet kommer endast användas i forskningssammanhang. Du kan meddela oss 

om du vill att någon del av materialet inte ska analyseras. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande i studien.  

 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i studien.  

 

 

Underskrift   ________________________ 

 

 

Namnförtydligande  ________________________ 

 

 

Datum   ________________________ 

 

 

Vid frågor kontakta: 

 

Emma Barrner    Hanna Evers 

e-post: xxx@student.liu.se   e-post: xxx@student.liu.se  

Tel:    Tel:  

 

Sören Berg    Christina Samuelsson 

e-post: xxx.xxx@lio.se   e-post: xxx.xxx@liu.se 
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Bilaga 5: Information till patient 

 

Logopeder arbetar bland annat med att förbättra möjligheterna till kommunikation för 

personer i alla åldrar som av olika anledningar är begränsade i sin talförmåga. Vi är två 

studenter, Emma Barrner och Hanna Evers som studerar på Logopedprogrammet vid 

Hälsouniversitetet i Linköping. Genom vårt examensarbete vill vi undersöka 

kommunikationsmöjligheter hos respiratorvårdade personer. Handledare är Christina 

Samuelsson, Legitimerad logoped och universitetslektor vid Hälsouniversitetet i Linköping 

samt Sören Berg, Universitetssjukhuset Linköping.  

 

Personer som vårdas med respirator upplever ofta en frustration över 

kommunikationssituationen. Vi hoppas att denna studie i sin förlängning ska kunna förbättra 

möjligheterna till kommunikation för personer som vårdas med respirator.  

 

Medverkan i studien är helt frivillig och innebär inga medicinska ingrepp eller läkemedel. Du 

kommer att bli inspelad med videoupptagning i några situationer där kommunikation sker 

med personal. Det inspelade materialet kommer sedan att nedtecknas och analyseras. Du 

kommer att få pröva rösthjälpmedlet Servox, som ger en konstgjord röstkälla när den hålls 

mot halsen.  

 

Resultatet av studien redovisas i form av en uppsats och vid ett seminarium på 

logopedprogrammet. Resultatet presenteras på ett sådant sätt att din anonymitet bevaras. Det 

inspelade materialet kommer endast att användas i forskningssammanhang. Du kan meddela 

oss om du vill att någon del av materialet inte ska analyseras. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande i studien.  

 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i studien.  

 

 

 

Underskrift   ________________________ 

 

 

Namnförtydligande  ________________________ 

 

 

Datum   ________________________ 

 

Vid frågor kontakta: 

 

Emma Barrner    Hanna Evers 

e-post: xxx@student.liu.se   e-post: xxx@student.liu.se  

Tel:    Tel:  

 

Sören Berg    Christina Samuelsson 

e-post: xxx.xxx@lio.se   e-post: xxx.xxx@liu.se 


