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SAMMANFATTNING	  
En tredjedel av alla som drabbas av stroke får den förvärvade språkstörningen afasi. Det 
är viktigt att bedöma afasi för att bland annat kunna diagnosticera och lägga upp 
behandling. Två sätt att bedöma afasi är bedömning av språkfunktion och bedömning av 
funktionell kommunikation (kommunikation i vardagslivet). Vanligtvis utförs 
bedömningen av logoped men svårigheterna kan också bedömas genom 
anhörigskattning. I denna studie undersöktes samband mellan anhörigskattning av 
funktionell kommunikation med logopedisk bedömning av både språklig funktion och 
funktionell kommunikation vid 16 dagar samt vid 6 månader efter insjuknandet i stroke. 
Dessutom undersöktes huruvida två olika anhörigskattningar korrelerade med varandra. 
Testerna som användes var anhörigskattningarna ANH och CETI samt 
logopedbedömningarna NGTA och ANELT. Resultaten visade en stark, statistiskt 
signifikant korrelation mellan anhörigskattning och logopedbedömning samt en mycket 
stark, statistiskt signifikant korrelation mellan anhörigskattningarna. Korrelationerna var 
fortsatt starka över tid för alla jämförelser. Observation av skillnader mellan 
anhörigskattning och logopedisk bedömning visade att anhöriga tenderade att skatta den 
funktionella kommunikationsförmågan högre än logopedbedömningen av samma 
förmåga. Vid gruppindelning efter afasigrad observerades att för personer med lätt afasi 
fanns större samstämmighet mellan anhörigskattning och logopedisk bedömning än för 
personer med måttlig till grav afasi. 
 
Nyckelord: afasi, logopedbedömning, anhörigskattning, funktionell kommunikation, 
språklig funktion, språkbedömning 
 

ABSTRACT	  
One third of all patients with acute stroke acquire the language impairment aphasia.  
The assessment of aphasia is important in order to give a correct diagnosis and 
treatment. Two types of aphasia assessments are assessment of language function and 
assessment of functional communication (communication in everyday life). The 
assessment is usually performed by a speech and language pathologist (SLP) but it can 
also be performed by a family member or close friend with a proxy rating questionnaire. 
In this study the correlation between proxy rating of functional communication and SLP 
assessment of both language function and functional communication were examined. 
The assessments were performed at 16 days and 6 months after stroke onset. The study 
also examined if two proxy ratings correlated. The study was conducted using ANH and 
CETI proxy ratings, and the SLP assessments NGTA and ANELT. The results revealed 
a strong, statistically significant, correlation between proxy rating and SLP assessment 
and a very strong, statistically significant, correlation between the two proxy ratings. All 
correlations remained strong over time. When differences between proxy rating and 
SLP assessment were observed there was a tendency that proxies rated the functional 
communication higher than the SLP did. When the participants were divided into 
groups based on severity of aphasia, the results revealed a greater consistency between 
proxy rating and SLP assessment for people with mild aphasia than for those with 
moderate to severe aphasia.  
 
Keywords: aphasia, speech and language pathology assessment, SLP assessment, proxy 
rating, functional communication, language function, language assessment 
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1. Inledning	  

1.1. Inledning	  

Ungefär var tredje person som drabbas av akut stroke får den förvärvade 
språkstörningen afasi (Flowers m.fl., 2016; Laska, Hellblom, Murray, Kahan, & Von 
Arbin, 2001). Att göra en bedömning av afasin är viktigt bland annat för att kunna 
diagnosticera och lägga upp en lämplig behandling (Brookshire & McNeil, 2015). Det 
finns flera olika sätt att bedöma kommunikationssvårigheterna vid afasi. Två av dem är 
bedömning av språklig funktion och bedömning av funktionell kommunikation 
(Brookshire & McNeil, 2015). Ofta utförs bedömningen av en logoped, men den kan 
även utföras av anhöriga genom så kallad anhörigskattning, som bedömer funktionell 
kommunikation. Det finns några tidigare studier om hur logopedbedömning och 
anhörigskattning överensstämmer men mer forskning på området behövs för att veta hur 
anhörigskattning kan komplettera logopedisk bedömning.  I denna studie undersöktes 
därför sambandet mellan anhörigskattning och logopedisk bedömning över tid för att få 
en tydligare bild av hur de olika bedömningsmetoderna kan användas.  
 
 
1.2. Stroke	  

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen efter kranskärlsjukdomar, 
exempelvis hjärtinfarkt och kärlkramp, och alla typer av cancer sammanlagt (Donnan, 
Fisher, Macleod, & Davis, 2008). Denna fördelning gäller även för Sverige (Norrving & 
Lindgren, 2012). Stroke är en skada då hjärnan får syrebrist (Muir, 2009; Norrving & 
Lindgren, 2012), vilket leder till celldöd (Pessah-Rasmussen, 2014). Symptomen efter 
skadan ska kvarstå i minst 24 timmar för att klassificeras som stroke. Stroke kan delas 
upp i två undergrupper på grund av orsak: hjärninfarkt (blodpropp) eller hjärnblödning. 
I majoriteten av fallen orsakas stroke av en blodpropp men fördelningen varierar något 
mellan olika studier. Ungefär 80-95% orsakas av blodpropp och 5-20% orsakas av 
hjärnblödning (Donnan m.fl., 2008; Muir, 2009; Norrving & Lindgren, 2012). 
 
Antalet personer som insjuknar i stroke för första gången i Sverige är 200-300 per 
100 000 och år (Norrving & Lindgren, 2012) och risken för stroke ökar kraftigt med 
ålder (Donnan m.fl., 2008; Norrving & Lindgren, 2012). Medelåldern för att insjukna i 
stroke i Sverige är 73 år för män och 77 år för kvinnor (Norrving & Lindgren, 2012). 
Stroke kan leda till en rad olika problem, bland annat afasi, pareser, sväljsvårigheter 
(dysfagi), depression och blodtrycksförändringar (Donnan m.fl., 2008; Norrving & 
Lindgren, 2012). I och med den breda sjukdomsbilden krävs ett multidisciplinärt 
vårdteam med bland annat läkare, arbetsterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut och 
logoped för omhändertagandet av denna patientgrupp (Donnan m.fl., 2008; Norrving & 
Lindgren, 2012).  
 
En annan vanlig nedsättning efter stroke är hjärntrötthetssyndrom. 
Hjärntrötthetssyndrom kan förekomma i både akut och senare skede. Syndromet är en 
kombination av ett flertal symptom, bland annat ökad uttröttbarhet vid mental 
ansträngning, koncentrations- och närminnessvårigheter samt ökad känslosamhet 
(Pessah-Rasmussen, 2014). Hjärntrötthetssyndrom kan vara funktionsbegränsande även 
vid lindrig stroke (Pessah-Rasmussen, 2014). 
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1.3. Afasi	  

Afasi är en förvärvad språkstörning som uppkommer efter en hjärnskada, oftast efter en 
stroke i vänster hemisfär (Manasco, 2014). Ungefär en tredjedel av alla som får en akut 
stroke drabbas av afasi (Flowers m.fl., 2016; Laska m.fl., 2001). Medelåldern för de 
som drabbas av afasi är något högre än den för insjuknandet i stroke (Engelter m.fl., 
2006). Afasi påverkar olika delar av språkförmågan. Man kan till exempel få svårigheter 
att benämna ord (anomi), problem med språkförståelse (Ahlsén, 2008b) och även 
svårigheter med läsning och skrivning (Behrns, 2008). Personer med afasi kan också få 
problem med felsägningar och byta ut delar av eller hela ord, t.ex. säga ”bord” istället 
för ”stol” (Brookshire & McNeil, 2015). 
 
Hur grava språkliga svårigheter personer som drabbas av afasi får varierar. I en studie 
där afasityp, svårighet och prognos undersöktes rapporterades att för 270 deltagare som 
fick afasi efter stroke hade 44 % grav afasi, 19 % hade måttlig afasi och 37 % hade lätt 
afasi (Pedersen, Vinter, & Olsen, 2004).    
 
Afasi brukar delas in i en akut fas och en kronisk. Den akuta fasen sträcker sig från 
insjuknandet fram till 3-6 månader då den kroniska fasen tar vid (Simmons-Mackie, 
King, & Beukelman, 2013).  
 
1.3.1. Klassifikation	  av	  afasi	  

Det finns flera sätt att klassificera afasi och dessa har förändrats och utvecklats med 
tiden. Afasi kan delas in i två huvudgrupper gällande språkproduktion; flytande och 
icke-flytande afasi (Brookshire & McNeil, 2015). Patienter med flytande afasi talar 
mycket och varierat. De använder både innehållsord och funktionsord men talet kan 
vara mycket svårförståeligt. Icke-flytande afasi är motsatsen till flytande afasi och 
innebär att produktionen av språk är långsam och mödosam. Talet kan låta maskinaktigt 
eller telegramartat med endast innehållsord (Brookshire & McNeil, 2015).  
 
Det finns två stycken traditionella ramverk för klassificering av afasi: den lokalistisk-
konnektionistiska modellen och den Lurianska modellen (Ahlsén, 2008a).  
 
Den lokalistisk-konnektionistiska modellen, som Bostonterminologin bygger på, är 
mycket utbredd och bygger på en skadelokalisationsmodell av språkförmågan där 
Brocas och Wernickes centra i hjärnan är i fokus (Ahlsén, 2008a). Idén om 
skadelokalisation uppstod redan i början av 1800-talet av Franz Gall och följdes av Paul 
Broca och Karl Wernicke i slutet av 1800-talet . Modellen vidareutvecklades under 
1970-talet och ett stort antal afasipatienters språkförmåga analyserades och matchades 
till en skada i ett specifikt område i hjärnan. På så sätt fick man ett flertal afasiformer 
kopplade till skadelokalisation. Den lokalistisk-konnektionistiska modellen har senare 
visat sig vara förenklad och i många fall felaktig (Brookshire & McNeil, 2015).  
 
Den Lurianska modellen har en annan terminologi och är uppkallad efter 
neuropsykologen Alexander Luria. Den bygger på att språkliga förmågor är komplexa 
och inte klart avgränsade från andra kognitiva förmågor, dvs. språket finns på flera 
ställen i hjärnan (Ahlsén, 2008a). 
 



  

 

 
 

4 

Senare forskning har visat att skadelokalisation inte nödvändigtvis behöver ha ett direkt 
samband med afasityp (Laska m.fl., 2001; Norrsell, 2008). Afasisymptomen kan ge en 
indikation på var skadan sitter, men i många fall finns skadan någon annanstans 
(Norrsell, 2008). Idén om skadelokalisation som statiskt kopplad till afasityp har varit 
långlivad trots att vetenskapsmän redan på 1800-talet, ungefär samtidigt som idén om 
skadelokalisation uppkom, noterade brister med den (Brookshire & McNeil, 2015; 
Norrsell, 2008). Idag används afasityperna från både den lokalistisk-konnektionistiska 
modellen och den Lurianska modellen men afasitypen kopplas inte direkt till 
skadelokalisation (Ahlsén, 2008a). 
 
 
1.4. Bedömning	  av	  afasi	  

Det är viktigt att bedöma afasi för att bland annat kunna diagnosticera, förutsäga 
prognos och välja rätt intervention (Brookshire & McNeil, 2015). Även 
differentialdiagnoser bör beaktas i samband med utredningen (Ahlsén, 2008b).  
 
Det finns flera olika sätt att bedöma kommunikationssvårigheterna vid afasi. Två 
grupper är bedömning av den språkliga funktionen samt bedömning av funktionell 
kommunikation (Brookshire & McNeil, 2015). En lista med de bedömningsmaterial 
som omnämns finns i bilaga 1.  
 
1.4.1. Språklig	  funktion	  

Språklig funktion kan undersökas med hjälp av standardiserade afasitester och utförs 
vanligtvis av logoped. Testerna innehåller språkliga uppgifter för förståelse och 
produktion i tal och skrift (Brookshire & McNeil, 2015). Hur testen är uppbyggda på 
detaljnivå varierar från test till test men ofta finns uppgifter som testar ordflöde, 
språkförståelse, repetition, benämning, läsning och skrivning (Ahlsén, 2008b). Några av 
många test som mäter språklig funktion är Norsk grunntest for afasi (NGTA (Reinvang 
& Engvik, 1980)) och Western Aphasia Battery (WAB (Shewan & Kertesz, 1980)) som 
utgår ifrån Bostonterminologin och A-ning (Lindström & Werner, 1995) som utgår ifrån 
den Lurianska modellen.  
 
Vid afasibedömning av en flerspråkig patient är det viktigt att testa båda språken 
eftersom språkförmågan kan vara olika påverkad på olika språk (Bergström, 2008). Det 
finns endast ett fåtal bedömningsmaterial för denna patientgrupp som är normerade och 
tillgängliga på svenska. Då logopeden ofta inte behärskar de språk som patienten 
använder behövs hjälp från en anhörig eller i bästa fall en tolk som kan översätta 
(Bergström, 2008).  
 
1.4.2. Funktionell	  kommunikation	  

Bedömning av funktionell kommunikation syftar till att undersöka patientens 
kommunikationsförmåga i vardagssituationer. Under 1960- och 1970-talet 
introducerades begreppet funktionell kommunikation och två viktiga förespråkare var 
Audrey Holland och Martha Taylor Sarno. Sarno föreslog att patienten kunde 
observeras i sin vardagsmiljö istället för att bara titta på resultat från standardiserade 
språktest. Detta för att göra en mer rättvis bedömning av den totala kommunikationen 
(Sarno, 1983).  
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Funktionell kommunikation undersöks genom att analysera hur patienten kommunicerar 
i exempelvis samtal eller rollspel och kan göras i informella samtal eller med 
standardiserade tester (Ahlsén, 2008b). Funktionell kommunikation kan, förutom 
genom logopedbedömning, mätas genom anhörigskattning av kommunikativa förmågor 
eller av patienten själv (Rautakoski, Korpijaakko-Huuhka, & Klippi, 2008). Test för att 
mäta funktionell kommunikation är exempelvis Amsterdam-Nijmegen-Everyday-
Language-Test (ANELT (Blomert m.fl., 1994)) som är en logopedbedömning och 
Communicative Effectiveness Index (CETI (Lomas m.fl., 1989)) och Enkät till 
afasipatienters anhöriga (ANH (A.C. Laska, personlig kommunikation, 2016-05-16)) 
som är anhörigskattningar.  
 
 
1.5. Återhämtning	  	  

Hur återhämtningen ser ut hos personer med afasi är inte så väldokumenterat i 
litteraturen (Flowers m.fl., 2016). Det förefaller som om en stor del av de som får afasi i 
akut skede uppfyller kriterierna för diagnosen även vid långsiktig uppföljning (Flowers 
m.fl., 2016).  För många övergår afasin i en lättare form (Pedersen m.fl., 2004). 
Forskare har föreslagit att den största återhämtningen av språkförmågan kan observeras 
under de tre första månaderna efter insjuknandet (Laska m.fl., 2001). Graden av afasi 
vid insjuknandet anses ha en stor påverkan på återhämtningen (Laska m.fl., 2001; 
Pedersen m.fl., 2004). I studien av Laska m.fl. (2001) observerades att personer med 
större svårigheter förbättrades mycket, men kom ändå inte upp i lika hög språklig 
funktion som de med lätt afasi gjorde. De med lättast afasi hade störst chans att uppnå 
normal språklig funktion (Laska m.fl., 2001). Det råder delade meningar om huruvida 
ålder är av betydelse för återhämtningen eller inte (Ellis & Urban, 2016).  
 
För flerspråkiga personer som drabbats av afasi har ett flertal olika mönster för hur 
språken påverkas kunnat observeras. Det vanligaste mönstret ses hos 40 % av 
patienterna och visar att båda språken påverkas lika mycket och återhämtas i samma 
takt (Bergström, 2008). För resterande patienter finns en ojämn inverkan på språken 
initialt och funktionen återhämtas olikartat på de olika språken (Bergström, 2008) 
 
 
1.6. Att	  vara	  anhörig	  till	  en	  person	  med	  afasi	  

Att vara anhörig till en person som insjuknar i stroke och medföljande afasi är en stor 
påfrestning som påverkar livet på många olika plan (Blom Johansson, 2006). 
Närstående upplever ofta att rollerna i en parrelation förändras efter stroke, t.ex. med 
ökad arbetsbörda för partnern utan afasi (Blom Johansson, 2006; Draper m.fl., 2007). 
Forskare har observerat att närstående som vårdar anhöriga med afasi känner sig mer 
stressade och uppvisar fler symptom för bland annat depression än vad närstående som 
vårdar anhöriga med andra sjukdomar gör (Draper m.fl., 2007). Hur närstående mår 
påverkar deras förmåga att fungera som stöd till personen som har afasi och delta i 
behandlingen (Blom Johansson, 2012). I bästa fall kan närstående ha en mycket viktig 
roll i rehabiliteringen. En studie pekar på att närstående och sociala faktorer är lika 
viktiga som medicinska faktorer för hur en strokepatient återhämtar sig (Kelly-Hayes 
m.fl., 1988).  
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1.7. Tidigare	  jämförelser	  av	  bedömningsmaterial	  

Det finns en mängd olika bedömningsmaterial för afasi som testar språkfunktion 
respektive funktionell kommunikation. Testerna kan, som tidigare nämnts, genomföras 
genom logopedbedömning, anhörigskattning eller självskattning och flera forskare har 
jämfört olika typer av afasitester.  
 
1.7.1. Jämförelser	  mellan	  logopedbedömning	  och	  anhörigskattning	  

En del studier på hur väl anhörigskattning stämmer överens med andra mått på språk- 
och kommunikationsförmåga har gjorts. 
 
I en studie av van der Meulen m.fl. (2010) observerades att logopedbedömning och 
anhörigskattning av funktionell kommunikation korrelerade måttligt (r = 0,50) hos 122 
deltagare med afasi i både akut och kroniskt skede (M = 58,4 år, SD = 11,9) (van der 
Meulen m.fl., 2010). Logopedbedömningen utfördes med the Scenario Test (van der 
Meulen m.fl., 2010) och anhörigskattningen med Communicative Effectiveness Index 
(CETI (Lomas m.fl., 1989)). Forskarna observerade att för personer med så pass stora 
expressiva svårigheter att de klassades som ickeverbala fanns ingen signifikant 
korrelation mellan anhörigskattningen och logopedbedömningen.  
 
I en studie av de Jong-Hagelstein m.fl.(2012) observerades en måttlig korrelation 
mellan logopedbedömning med ANELT och anhörigskattning med Partner 
Communication Questionnaire (de Jong-Hagelstein m.fl., 2012). Båda testen mäter 
funktionell kommunikation. Anhöriga skattade generellt kommunikationsförmågan 
högre än vad logopederna gjorde. Bedömningarna genomfördes vid tre och sex månader 
efter insjuknandet på 39 afasipatienter (M = 67 år, SD = 14). I studien observerades en 
korrelation mellan anhörigskattning och logopedbedömning (r = 0,66 vid tre månader 
och r = 0,57 vid sex månader) samt att ju lättare afasi personen hade desto större var 
korrelationen mellan testerna. Med andra ord visade studien att ju lättare afasi, desto 
större samstämmighet mellan anhörigas skattning och logopeders bedömning. I likhet 
med studien av van der Meulen m.fl (2010) föreslog forskarna att afasigrad påverkar 
korrelationen mellan logopedbedömning och anhörigskattning.  
 
Flera forskare har undersökt korrelationen mellan anhörigskattningen CETI och 
språkfunktionstestet WAB. Lomas m.fl. (1989) fann att höga resultat på CETI 
korrelerar med höga resultat på WAB samt med flera andra afasitester. Författarna 
diskuterar att korrelationen kanske beror på att CETI mäter en egen men ändå 
överlappande dimension av traditionella språkfunktionstester (Lomas m.fl., 1989). I 
studien testades deltagarna med sex veckors mellanrum. Halva gruppen hade afasi i akut 
skede och halva gruppen hade afasi i kroniskt skede vid det första mättillfället. Även 
Bakheit m.fl. (2005) fann en hög korrelation mellan WAB och CETI, både i akut skede 
och vid ytterligare fyra mättillfällen varav det sista var 24 veckor efter insjuknandet 
(Bakheit, Carrington, Griffiths, & Searle, 2005). I en studie av Pedersen m.fl. (2001) 
validerades den danska översättningen av CETI och man jämförde CETI med flera 
andra tester hos 68 afasipatienter som alla haft afasi i minst ett år. I likhet med de andra 
studierna visade resultatet på en stark korrelation mellan WAB och CETI (p = 0,76) 
(Pedersen, Vinter, & Olsen, 2001). Sammantaget har flera studier visat att det finns en 
korrelation mellan logopedbedömning av språklig funktion och anhörigskattning av 
funktionell kommunikation.  
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1.7.2. Övriga	  jämförelser	  av	  afasitester	  	  

Laska m.fl. (2007) observerade en stark korrelation mellan logopedbedömningarna 
NGTA (Reinvang & Engvik, 1980) som testar språklig funktion och ANELT (Blomert 
m.fl., 1994) som testar funktionell kommunikation (Laska, Bartfai, Hellblom, Murray, 
& Kahan, 2007).  Man observerade att NGTA var ett känsligt instrument för att särskilja 
mellan patienter med låga värden på ANELT, dvs. som hade stora svårigheter med 
funktionell kommunikation, och att ANELT var ett känsligt instrument för att särskilja 
mellan patienter som hade höga värden på NGTA, dvs. som hade god språklig förmåga 
utifrån språkfunktionstest. Därför föreslogs att ett standardiserat språkfunktionstest 
kunde vara mer passande i det akuta skedet och att ett test på funktionell 
kommunikation kunde passa bättre i ett senare skede.  
 
Fucetola och Connor (2015) lät närstående till 130 personer med afasi utföra CETI som 
sedan analyserades utifrån två faktorer baserat på om frågorna till största delen var 
samtalsbaserade eller kommunikationsbaserade. De samtalsbaserade frågorna 
involverade deltagande i samtal med andra medan de kommunikationsbaserade frågorna 
handlade om att t.ex. kalla på uppmärksamhet, kommunicera känslor eller svara ja/nej. 
Det fanns en korrelation mellan talflyt och de samtalsbaserade frågorna: deltagarna som 
hade icke-flytande afasi uppvisade lägre resultat. Det fanns ingen korrelation mellan 
talflyt och de kommunikationsbaserade frågorna. Afasins svårighetsgrad korrelerade, i 
likhet med talflyt, med de samtalsbaserade frågorna men inte med de 
kommunikationsbaserade frågorna. Utifrån detta föreslår forskarna att anhöriga till 
största delen baserar sin bedömning på den verbala expressiva språkförmågan, vilket 
kan ge en missvisande bild av den totala språkförmågan och kommunikativa 
kompetensen hos personen med afasi (Fucetola & Connor, 2015).  
 
 
1.8. Motiv	  för	  studien	  

I tidigare forskning har det observerats att det finns en korrelation mellan 
logopedbedömning och anhörigskattning. Hur korrelationen ser ut över tid samt hur 
korrelationen ser ut vid olika grad av afasi är dock inte så väl undersökt. Därför behövs 
det mer kunskap för att kunna veta om och när de olika mätmetoderna kan användas. 
Anhörigskattningen ANH har hittills inte blivit validerad och en jämförelse med 
anhörigskattningen CETI kan indikera om instrumentet är tillförlitligt. Om ANH skulle 
ha hög validitet ökar utbudet av anhörigskattningar som kan användas.  
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2. Syfte	  

I denna studie undersöktes huruvida anhörigskattning korrelerar med logopedisk 
bedömning av språklig funktion respektive funktionell kommunikation över tid samt vid 
olika grad av afasi. 
  
Följande specifika frågeställningar sattes upp: 
 

1. Hur överensstämmer anhörigskattning mätt med ANH respektive CETI med 
logopedisk bedömning av språklig funktion testad med NGTA? 

2. Hur överensstämmer anhörigskattning mätt med ANH respektive CETI med 
logopedisk bedömning av funktionell kommunikation testad med ANELT? 

3. Hur överensstämmer anhörigskattning av funktionell kommunikationsförmåga 
mätt med ANH respektive CETI? 

4. Skiljer sig eventuellt samband, dels mellan anhörigskattningarna och dels mellan 
anhörigskattning och logopedisk bedömning, över tid (akut skede respektive 6 
månader efter insjuknandet)? 

5. Hur överensstämmer anhörigskattning och logopedisk bedömning vid olika grad 
av afasi?  
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3. Metod	  

3.1. Deltagare	  

Deltagardata samlades in i en tidigare forskningsstudie där morbiditet, mortalitet och 
återhämtning observerades hos afasipatienter (Laska m.fl., 2001). Deltagare i studien 
var personer med afasi efter stroke. Studien fick godkänt av en etisk prövningsnämnd.   
 
Alla patienter som kom in till Danderyds sjukhus med akut stroke från den 1 juni 1993 
till 30 september 1994 screenades för afasi. Var fjärde patient som inkom skickades 
direkt till strokeavdelningen. Detta gav 106 patienter. Av dessa hade 36 stycken afasi 
och kunde därför inkluderas i studien.  
 
Av de återstående tre fjärdedelarna med stroke skickades de flesta till strokeavdelningen 
dagen efter insjuknandet, i mån av ledig vårdplats på avdelningen. Dessa personer 
testades också för afasi och man fann 83 personer med afasi som inkluderades i studien. 
Totalt gav det 119 deltagare. De deltagare som helt tillfrisknade från afasin bedömdes 
inte vidare efter tidpunkten då detta fastslogs. Vissa av deltagarna erhöll logopedisk 
behandling under tiden som studien pågick, men huruvida deltagarna fick det eller inte 
bestämdes på kliniska grunder oberoende av studien.  
 
Testerna genomfördes på svenska. Vissa patienter hade flerspråkig bakgrund men 
ansågs ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra testerna. Några 
enstaka patienter som inte behärskade svenska tillräckligt väl för att kunna genomföra 
testning exkluderades. Av de totalt 119 deltagarna var 64 st (54 %) kvinnor och 55 st 
(46 %) män. Medelåldern var 75,4 år, (SD = 11,9) vid tidpunkten för insjuknandet.  
 
Indelning av afasigrad gjordes utifrån resultatet på NGTA; 0-19 poäng motsvarade grav 
afasi, 20-39 poäng måttlig afasi och 40-59 poäng lätt afasi. Sexton dagar efter 
insjuknandet hade 46 % grav afasi, 12 % måttlig afasi och 42 % lätt afasi. Efter 6 
månader hade 18 % grav afasi, 17 % måttlig afasi, 49 % lätt afasi och för 16 % av 
deltagarna var afasigraden okänd då dessa inte genomförde testning med NGTA vid 
tidpunkten. Alla deltagare genomförde inte alla testningar och därför krympte grupperna 
som analyserades i denna studie. Mer om detta i proceduravsnittet (se Tabell 1 och 
Tabell 2).  
 
En anhörig till personen med afasi fyllde i anhörigskattningarna. Demografisk 
information angående ålder, relation till personen med afasi, kön etc. för de anhöriga 
fanns inte tillgängligt. 
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3.2. Material	  

Deltagarnas språk- och kommunikationsförmåga bedömdes med fyra olika 
bedömningsmaterial som redovisas nedan.  
 
3.2.1. Norsk	  grunntest	  for	  afasi	  (NGTA)	  

NGTA är ett test som bedömer språklig funktion och baseras på Bostonterminologin. 
Testet undersöker talflyt, språkförståelse, repetition, benämning, läsning och skrivning 
(Reinvang & Engvik, 1980). Eftersom deltagarna testades i ett tidigt skede så användes 
en förkortad version av NGTA som ansågs vara kompatibel med originalversionen 
(A.C. Laska, personlig kommunikation, 2016-12-01) (se bilaga 1). Genomförandet av 
den förkortade versionen tog 10-15 minuter vilket kan jämföras med 35-40 minuter för 
originalversionen. Resultatet på förståelse, repetition och benämning adderas till en 
koefficient som mäter graden av afasi och språknedsättning. I den förkortade versionen 
går koefficienten från 0-59 där 0 motsvarar lägst språkfunktion (Laska m.fl., 2007).  
 
3.2.2. Amsterdam-‐	  Nijmegen-‐	  Everyday-‐	  Language-‐	  Test	  (ANELT)	  

ANELT mäter funktionell kommunikationsförmåga. Testet består av 10 frågor om olika 
vardagsscenarion, exempelvis ”Du har tid hos doktorn, men något annat har kommit 
emellan. Du måste ändra tiden. Du ringer upp, och vad säger du då?”. Förståelighet, 
dvs. om innehållet i det som patienten säger kan förstås, och uppfattbarhet, dvs. om 
orden som patienten säger är möjliga att uppfatta och känna igen, skattas på en skala 
från 1 till 5. I de fall där patienten på grund av sin afasi inte förstår instruktioner eller 
kan producera ett svar skattas 0. Det finns två olika versioner av ANELT som är 
likvärdiga för att kunna utföra en omtestning. ANELT anses ha hög reliabilitet och 
validitet (Blomert m.fl., 1994).  
 
3.2.3. Communicative	  Effectivness	  Index	  (CETI)	  

CETI mäter funktionell kommunikation genom att en anhörig till personen med afasi 
skattar sin närståendes förmåga att kommunicera både verbalt och icke-verbalt. 
Testblanketten består av 16 olika uppmaningar om att skatta kommunikationsförmågan 
i olika situationer, exempelvis ”Var god uppskatta x förmåga att få någons 
uppmärksamhet”. Den anhörige får sätta ett kryss på en 100 mm lång VAS (visual 
analogue scale) för att markera hur väl personen med afasi klarar av situationen, från 
klarar inte alls till klarar som förut. Skalorna mäts sedan med linjal och ett medelvärde 
från 0 till 100 räknas ut. CETI har hög reliabilitet och validitet (Lomas m.fl., 1989).  
 
3.2.4. Enkät	  till	  afasipatienters	  anhöriga	  (ANH)	  

ANH är ett formulär där anhöriga skattar kommunikationsförmågan hos sin närstående 
med afasi. Testet framställdes under 1990-talet av Ann-Charlotte Laska (A.C. Laska, 
personlig kommunikation, 2016-05-16). Det består av 11 frågor om patientens 
kommunikativa förmåga och inställning till svårigheterna (se bilaga 2). Den anhörige 
kryssar på en 100 mm lång VAS hur väl de tycker att den närstående kommunicerar 
samt hanterar sina svårigheter och svaren mäts sedan med linjal. För de första 7 
frågorna motsvarar den högra delen av skalan en hög språkförmåga. På de 4 sista 
frågorna är skalan omvänd så för att räkna ut medelvärde subtraherades först värdet på 
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dessa frågor från 100. ANH har inte använts i någon tidigare studie och har inte blivit 
validerad (A.C. Laska, personlig kommunikation, 2016-05-16). 
 
 
3.3. Procedur	  

Deltagarna testades direkt efter insjuknandet, efter 16 dagar, 3 månader, 6 månader och 
18 månader med olika bedömningsmaterial. NGTA och ANELT genomfördes någon 
dag efter insjuknandet, efter 16 dagar, 6 månader samt 18 månader. ANH och CETI 
genomfördes efter 16 dagar och 6 månader. De gemensamma tidpunkter då samtliga 
tester genomfördes är efter 16 dagar och 6 månader och det var därför som dessa 
tidpunkter analyserades i denna studie. All testning genomfördes i randomiserad 
ordning av samma logoped (Laska m.fl., 2001). 
 
Alla deltagare genomförde inte alla tester. Hur många deltagare som genomförde de 
olika testkombinationerna vid båda tidpunkterna redovisas i Tabell 1.  
 
Tabell 1 
Antal deltagare för de olika testen samt vilka frågeställningar de avser besvara. Deltagarna utförde 
testerna vid både 16 dagar och 6 månader efter insjuknandet. 
Tester Antal deltagare  Frågeställning 
NGTA och ANH 62 1 och 4 
NGTA och CETI 31 1 och 4 
ANELT och ANH 59 2 och 4 
ANELT och CETI 29 2 och 4 
ANH och CETI 29 3 och 4  
 
Information om ålder och kön för deltagarna redovisas i Tabell 2. Medelåldern för 
deltagarna som genomförde respektive tester vid båda tidpunkterna skiljde sig något 
från medelåldern för de totalt 119 deltagare som var med i studien (Laska m.fl., 2001), 
dock inom en standardavvikelse från medelvärdet. Procentuellt var det för alla 
testkombinationer något fler män som genomfört testerna vid båda tidpunkterna jämfört 
med könsfördelningen för hela gruppen.  
 
Tabell 2  
Information om kön och ålder för grupperna vid tidpunkten för insjuknandet. Totala gruppen består av 
alla 119 som inkluderades i studien. 
Tester Medelålder SD Kön (%) M/K 
Totala gruppen 75,4 11,9 46/54 
NGTA och ANH 72,3 12,3 50,0/50,0 
NGTA och CETI 73,2 12,0 51,6/49,4 
ANELT och ANH 72,0 12,4 53,5/46,5 
ANELT och CETI 73,1 12,3 55,2/44,8 
ANH och CETI 72,3 12,1 55,2/44,8 
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3.5. Databearbetning	  och	  statistik	  

Data bestod av råpoäng och medelvärden från de olika tester som deltagarna genomfört. 
För varje deltagare adderades råpoängen på varje enskilt test och dividerades med 
antalet frågor för respektive test för att få fram ett medelvärde. Medelvärdet på CETI, 
ANH och ANELT samt koefficienten för NGTA användes i analyserna.  
 
För att ta reda på om data var normalfördelad eller inte testades statistisk skevhet och 
histogram på variablerna inspekterades visuellt. Resultaten från tre tester visade sig vara 
statistiskt skeva och de övriga noterades vara icke-normalfördelade vid visuell 
inspektion. Eftersom data ej var normalfördelad användes Spearmans 
rangkorrelationskoefficient i dubbelsidig prövning vid korrelationsanalysen. Genom att 
kvadrera korrelationskoefficienten kunde andel förklarad varians 
(determinationskoefficienten r2) observeras. För att jämföra skillnaden mellan 
korrelationerna över tid gjordes ett Fisher z-test om resultatet på Spearmans 
rangkorrelationskoefficient var statistiskt signifikant.  
 
Skillnader mellan anhörigskattning och logopedisk bedömning undersöktes med 
Wilcoxons teckenrangtest. Eftersom maxpoängen på testerna var olika omvandlades 
skalorna så att alla test hade en poängskala från 0-100 genom att dividera 100 med antal 
skalsteg för respektive test (för ANH och CETI var poängskalan redan från 0-100). 
Efter uträkningen var kvoten för NGTA 1,695 och för ANELT var den 20. Genom att 
multiplicera deltagarnas medelvärden med kvoten för respektive test så hamnade alla 
poäng på samma skala. För exempelvis en person som har fått medelvärdet 35,20 på 
NGTA så beräknades detta (35,2*1,695) till 59,66 på en skala från 0-100.  
 
För ett värde på p < 0,05 ansågs resultatet vara statistiskt signifikant. Skevhet och 
korrelationsanalys genomfördes i SPSS Statistics (Version 24.0). Wilcoxons 
rangteckentest genomfördes i SPSS Statistics (Version 22.0). Fisher z-test genomfördes 
på psychometrica.de (Lenhard & Lenhard, 2014). 
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4. Resultat	  

4.1. Jämförelse	  mellan	  testerna	  

Korrelationerna mellan testerna vid dag 16 och 6 månader redovisas i Tabell 3. För alla 
analyser var p < 0,001 vilket innebar statistiskt signifikanta resultat. 
Korrelationskoefficienten r låg mellan 0,73 och 0,91 för testning vid dag 16 och mellan 
0,71 och 0,90 för testning efter 6 månader.  
 
Tabell 3 
Storlek på korrelationer, r, mellan testerna för dag 16 och efter 6 månader samt vilka frågeställningar de 
avser besvara. 
Tester rdag 16   r6 mån Frågeställning 
NGTA och ANH 0,83*** 0,71*** 1 och 4 
NGTA och CETI 0,86*** 0,77*** 1 och 4 
ANELT och ANH 0,77*** 0,80*** 2 och 4 
ANELT och CETI 0,73*** 0,75*** 2 och 4 
ANH och CETI 0,91*** 0,90*** 3 och 4 

Not. ***= p < 0,001 

 
Medelvärde för logopedisk bedömning och anhörigskattning vid dag 16 och 6 månader 
redovisas i Figur 1.  
 

 
Figur 1. Medelvärde för de olika testkombinationerna och tidpunkterna. Statistiskt signifikanta skillnader 
markeras med * (p < 0,05), ** ( p < 0,01) eller *** ( p < 0,001).  
 
Resultaten redovisas enligt frågeställningarna.  
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4.1.1. Frågeställning	  1	  	  

Hur överensstämmer anhörigskattning mätt med ANH respektive CETI med logopedisk 
bedömning av språklig funktion testad med NGTA? 
 
Båda anhörigskattningarna av funktionell kommunikationsförmåga korrelerade starkt 
med logopedbedömningen av språklig funktion. Korrelationerna var starka både 16 
dagar efter insjuknandet (r = 0,83 för ANH och NGTA samt r = 0,86 för CETI och 
NGTA) och efter 6 månader (r = 0,71 för ANH och NGTA samt r = 0,77 för CETI och 
NGTA). 
 
Anhörigskattningarna överensstämde mycket väl med logopedbedömningen  
(se Figur 1). Endast vid jämförelse av CETI och NGTA 6 månader efter insjuknandet 
kunde en statistiskt signifikant skillnad observeras. De anhöriga skattade då den 
språkliga förmågan lägre än vad logopedens bedömning visade (M = 65,1 respektive  
M = 74,4).  
 
4.1.2. Frågeställning	  2	  	  

Hur överensstämmer anhörigskattning mätt med ANH respektive CETI med logopedisk 
bedömning av funktionell kommunikation testad med ANELT? 
 
I likhet med resultatet för frågeställning 1 korrelerade båda anhörigskattningarna av 
funktionell kommunikationsförmåga starkt med logopedisk bedömning av funktionell 
kommunikation. Korrelationerna var starka både 16 dagar efter insjuknandet (r = 0,77 
för ANH och ANELT samt r = 0,73 för CETI och ANELT) och efter 6 månader (r = 
0,80 för ANH och ANELT samt r = 0,75 för CETI och ANELT). 
 
Vid samtliga jämförelser skattade de anhöriga den funktionella kommunikations-
förmågan högre än logopedens bedömning (se Figur 1). Skillnaderna var statistiskt 
signifikanta för ANH och ANELT vid båda mättillfällena (M = 63,1 och  
M = 48,5 vid dag 16 samt M = 69,9 och M = 59,1 vid 6 månader). Anhörigas högre 
skattning då CETI jämfördes med logopedens bedömning var inte statistiskt signifikant 
vid något av mättillfällena. 
 
4.1.3. Frågeställning	  3	  	  

Hur överensstämmer anhörigskattning av funktionell kommunikationsförmåga mätt 
med ANH respektive CETI? 
 
Anhörigskattningarna korrelerade starkt både 16 dagar efter insjuknandet (r = 0,91) och 
efter 6 månader (r = 0,90).  
 
4.1.4. Sammanfattning	  av	  resultat	  för	  frågeställning	  1-‐3	  

Sammantaget noterades en stark korrelation mellan anhörigskattning och 
logopedbedömning, både vid bedömning av språklig funktion och funktionell 
kommunikation, vid båda mättillfällena. Med andra ord innebär det att oavsett om 
logopedbedömningen gjordes med språkfunktionstest (NGTA) eller test för funktionell 
kommunikation (ANELT) så var samstämmigheten med anhörigas skattning av 
funktionell kommunikation hög. De båda anhörigskattningarna korrelerade också starkt 
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vid båda tidpunkterna. Av alla korrelationer så var korrelationen mellan ANH och CETI 
den starkaste vid båda mättillfällena. Anhörigas skattning av den funktionella förmågan 
sammanföll väl med logopedens bedömning av den språkliga förmågan. En viss 
skillnad sågs vid 6 mån, då anhörigas skattning med CETI var lägre än logopedens 
bedömning. Däremot skattade anhöriga den funktionella kommunikationsförmågan 
genomgående högre än vad logopedens bedömning visade av samma förmåga.  
 
 
4.2. Skillnader	  över	  tid	  

För att undersöka skillnader över tid, dvs. om sambanden var lika starka och såg 
likadana ut vid de olika tidpunkterna (16 dagar respektive 6 månader efter 
insjuknandet), utfördes beräkningar på determinationskoefficienten r2 och Fisher z-test.  
 
Determinationskoefficienten r2 är ett mått på hur mycket av variationen i den ena 
variabeln som kan förklaras av variationen i den andra variabeln, så kallad andel 
förklarad varians eller förklaringsgrad. Detta redovisas i Tabell 4. Andel förklarad 
varians varierade mellan 54 % och 83 % vid dag 16 och mellan 51 % och 81 % efter  
6 månader. För exempelvis ANELT och ANH innebär det att vid dag 16 kan 59 % av 
variationen i ena testet förklaras av ändringar i det andra testet. Resterande 41 % av 
variationen beror på något annat och kan inte förklaras av det andra testet.  
 
Tabell 4 
Determinationskoefficienten, r2, mellan testerna vid de olika tidpunkterna. 
Tester r2

dag 16 r2
6 mån  

NGTA och ANH 0,69 0,51 
NGTA och CETI 0,74 0,59 
ANELT och ANH 0,59 0,64 
ANELT och CETI 0,54 0,56 
ANH och CETI 0,83 0,81 
 
För att se om det fanns en skillnad mellan korrelationerna vid de olika tidpunkterna 
användes Fisher z-test för oberoende stickprov för ensidig prövning. För att kunna dra 
slutsatser om tvåsidig prövning sattes signifikansgränsen till p < 0,025. Testet bedömdes 
kunna användas trots att det var samma deltagare för de båda tidpunkterna, eftersom 
testningarna i sig var oberoende av varandra. Resultat på Fisher z-test redovisas i Tabell 
5.  
 
Tabell 5 
Resultat på Fisher z-test för ensidig prövning. För dubbelsidig prövning har signifikansgränsen satts till 
p < 0,025.  
Tester z p 
NGTA och ANH 1,58 0,06 
NGTA och CETI 1,01 0,16 
ANELT och ANH -0,48 0,32 
ANELT och CETI -0,15 0,44 
ANH och CETI 0,26 0,38 
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4.2.1. Frågeställning	  4	  	  

Skiljer sig eventuellt samband, dels mellan anhörigskattningarna och dels mellan 
anhörigskattning och logopedisk bedömning, över tid (akut skede respektive 6 månader 
efter insjuknandet)? 
 
Sammanfattningsvis kunde inga statistiskt signifikanta skillnader mellan korrelationerna 
påvisas (se Tabell 5). Det betyder att logopedens bedömningar och anhörigas 
skattningar var lika samstämmiga vid 16 dagar som efter 6 månader. Sambandet skiljde 
sig alltså inte över tid för någon av testkombinationerna.  
 
Störst förklarad varians fanns mellan ANH och CETI vid båda mättillfällena (se Tabell 
4). Det innebär att i jämförelse med de andra testkombinationerna är ANH och CETI 
den kombination där det är störst chans att resultatet på det ena testet speglar resultatet 
på det andra testet. Ett högt resultat på ANH bör således resultera i ett högt resultat även 
på CETI oavsett mättillfälle.   
 
 
4.3. Jämförelser	  mellan	  grupper	  utifrån	  afasigrad	  

Deltagarna delades in i tre grupper utifrån resultat på NGTA; 0-19 poäng motsvarade 
grav afasi, 20-39 poäng måttlig afasi och 40-59 poäng lätt afasi. Antal deltagare för 
varje testkombination, tidpunkt och grupp redovisas i Tabell 6. Grupperna var av 
mycket varierande storlek, från 2-40 deltagare.  
 
Tabell 6.  
Antal deltagare (n) för varje testkombination, tidpunkt och grupp utifrån afasigrad. 
  NGTA/ANH NGTA/CETI ANELT/ANH ANELT/CETI ANH/CETI 

 dag 16 6 mån dag 16 6 mån dag 16 6 mån dag 16 6 mån dag 16 6 mån 
Grav 22 12 11 5 21 11 10 4 12 5 
Måttlig 8 10 4 3 8 10 4 3 2 3 
Mild 32 40 16 23 30 38 15 22 15 20 
 
Korrelationen r för varje testkombination, tidpunkt och grupp redovisas i Tabell 7.  
 
Tabell 7. 
Korrelationskoefficienten r för varje testkombination, tidpunkt och grupp utifrån afasigrad. Signifikanta 
resultat markeras med * eller **.  
  NGTA/ANH NGTA/CETI ANELT/ANH ANELT/CETI ANH/CETI 
  dag 16 6 mån dag 16 6 mån dag 16 6 mån dag 16 6 mån dag 16 6 mån 
Grav 0,02 0,52 0,01 0,53 -0,09 0,66* 0,23 0,63 0,41 0,20 
Måttlig 0,83* 0,26 0,80 0,50 -0,16 0,70* 0,40 0,50 -1,00 1,00 
Lätt 0,52** 0,55** 0,58* 0,55** 0,48** 0,67* 0,40 0,55** 0,87** 0,80** 
 Not. * = p < 0,05 och ** = p < 0,01 
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4.3.1. Frågeställning	  5	  	  

Hur överensstämmer anhörigskattning och logopedisk bedömning vid olika grad av 
afasi?  
 
För personerna med lätt afasi fanns en statistiskt signifikant korrelation mellan 
anhörigskattning och logopedbedömning för alla testkombinationer och tidpunkter 
förutom för CETI och ANELT vid dag 16 (se Tabell 7). De statistiskt signifikanta 
korrelationerna var måttliga till starka (r = 0,48–0,67) vid samtliga mättillfällen. Vid 
måttlig och grav afasi fanns en statistiskt signifikant korrelation endast för tre av 
observationerna: ANH och ANELT vid 6 månader för både grav och måttlig afasi  
(r = 0,66 samt r = 0,70) samt ANH och NGTA vid dag 16 för måttlig afasi (r = 0,83).  
 
Gällande testkombinationerna med logopedisk bedömning av funktionell 
kommunikation och anhörigskattning (ANELT/ANH och ANELT/CETI) fanns i högre 
grad en korrelation mellan bedömningarna vid 6 månader än vid 16 dagar. För fem av 
analyserna observerades då en statistiskt signifikant korrelation medan det endast fanns 
en (1) signifikant korrelation vid dag 16, som dessutom var lägre än den motsvarande 
vid 6 månader. För testkombinationerna med logopedisk bedömning av språklig 
funktion och anhörigskattning (NGTA/ANH och NGTA/CETI) påträffades inte samma 
mönster. Av dessa analyser korrelerade tre testkombinationer vid 16 dagar och två vid 6 
månader. 
 
Korrelationen mellan ANH och CETI för gruppen med lätt afasi var stark vid båda 
tidpunkterna (r = 0,87 och r = 0,80). När det gäller personerna med måttlig och grav 
afasi var grupperna för små för att kunna dra någon definitiv slutsats om korrelationen. 
Undantaget var vid dag 16 för personer med grav afasi då gruppen var relativt stor, 12 
personer. Där hittades ingen statistiskt signifikant korrelation. 
 
Sammantaget kan konstateras att för gruppen med lätt afasi fanns, vid alla observationer 
förutom en, statistiskt signifikanta korrelationer mellan anhörigskattning och logopedisk 
bedömning vid båda mättillfällena. För grupperna med måttlig och grav afasi var 
korrelationerna mellan anhörigskattning och logopedisk bedömning oftast inte statistiskt 
signifikant. Detta innebär att för gruppen med lätt afasi var samstämmigheten mellan 
anhörigskattning och logopedbedömning högre än för de med större språkliga 
svårigheter.  
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5. Diskussion	  

5.1. Sammanfattning	  

Studiens resultat visade starka samband mellan anhörigskattning (CETI och ANH) och 
logopedisk bedömning vid båda mättillfällena (16 dagar respektive 6 månader efter 
strokeinsjuknande), både vid bedömning av språklig funktion (NGTA) och funktionell 
kommunikation (ANELT) för hela gruppen som undersöktes. Anhöriga tenderade att 
skatta den funktionella kommunikationsförmågan högre än logopedbedömningen av 
samma förmåga. En liknande tendens kunde inte observeras när logopedbedömningen 
genomfördes med språkfunktionstest då anhöriga skattade mer samstämmigt med 
logopeden. Vid analys av de två anhörigskattningarna CETI och ANH observerades en 
särskilt hög korrelation. Korrelationerna var fortsatt starka över tid vilket betyder att 
testerna korrelerade lika väl vid båda tidpunkterna. Vid gruppindelning efter afasigrad 
observerades att för personer med lätt afasi fanns större samstämmighet mellan 
anhörigskattning och logopedisk bedömning än för personer med måttlig till grav afasi.  
 
 
5.2. Diskussion	  av	  resultat	  

5.2.1. Jämförelser	  mellan	  logopedisk	  bedömning	  och	  anhörigskattning	  

Resultaten från denna studie stämmer överens med de tidigare resultaten från Lomas 
m.fl. (1989), Bakheit m.fl (2005) och Pedersen m.fl. (2001) som alla observerade starka 
korrelationer mellan språkfunktionstest och anhörigskattning. Lomas m.fl. (1989) 
föreslog att anhörigskattningen CETI mäter en separat men överlappande dimension av 
språkförmågan i relation till test som mäter språklig funktion. Man kan tänka sig att den 
totala kommunikationsförmågan består av flera olika delar som samspelar och påverkar 
varandra. Detta kan vara en förklaring till att test av språklig funktion och funktionell 
kommunikation korrelerar trots att de avser att mäta olika saker.  
 
I likhet med studierna av de Jong- Hagelstein m.fl. (2012) och van der Meulen m.fl. 
(2010) så framkom även i föreliggande studie ett samband mellan anhörigskattning och 
logopedbedömning av funktionell kommunikation men med något högre korrelation. 
Att resultaten mellan denna studie och tidigare forskning skiljer sig något kan bero på 
att både van der Meulen m.fl. (2010) och de Jong-Hagelstein m.fl. (2012) använt andra 
tester eller att tidpunkterna för bedömning skiljer sig något.  
 
Vid analys av skillnader mellan logopedisk bedömning och anhörigskattning fanns en 
tendens att anhöriga skattade den funktionella kommunikation högre än vad logopeder 
gjorde av samma förmåga (se Figur 1). Att anhöriga skattade högre kanske kan bero på 
att de ser sina närstående i betydligt fler situationer då den funktionella 
kommunikationen används. Kanske finns det kommunikativa situationer som personen 
med afasi klarar bättre i vardagslivet än vid en testsituation hos logopeden och att dessa 
kommer fram i en anhörigskattning. Eventuellt kan det också bero på att anhöriga 
tenderar att överskatta kommunikationsförmågan hos sin närstående med afasi. Då 
logopedbedömningen gjordes med språkfunktionstest fanns ingen tydlig skillnad mellan 
logopedbedömning och anhörigskattning.  
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5.2.2. Indelning	  efter	  afasigrad	  

Störst samstämmighet mellan anhörigskattning och logopedisk bedömning fanns i 
föreliggande studie hos gruppen med lätt afasi. Liknande resultat har observerats i 
tidigare forskning. I studien av de Jong-Hagelstein m.fl. (2012), föreslogs att ju lättare 
afasi personen hade, desto större korrelation fanns mellan logopedbedömning och 
anhörigskattning på funktionell nivå. Van der Meulen m.fl. (2010) belyste att för 
deltagare med stora expressiva svårigheter fanns ingen signifikant korrelation mellan 
anhörigskattning och logopedisk bedömning på funktionell nivå. Detta innebär att ju 
lättare afasi desto större samstämmighet mellan anhörigskattning och 
logopedbedömning. Skillnader på gruppnivå gällande vilka som skattar högst är inte 
undersökt i föreliggande studie eftersom detta skulle öka antalet analyser kraftigt och 
därmed öka risken för massignifikansproblem (se metoddiskussion). 
 
Att samstämmigheten mellan bedömningarna var störst för de med lätt afasi kan ha att 
göra med det som van der Meulen m.fl. (2012) föreslog, nämligen att anhöriga 
fokuserar mer på expressiva förmågor i sin skattning. Personer med grav afasi har oftast 
större expressiva svårigheter än de med lätt afasi vilket då skulle kunna leda till mindre 
samstämmighet mellan logopedbedömning och anhörigskattning. En annan tänkbar 
förklaring är att det kan vara svårare för en otränad person att tolka kommunikationen 
hos en person med måttlig-grav afasi. Personer med grav afasi kan oftare ge motstridiga 
kommunikativa signaler som kan vara svåra att tyda, exempelvis att säga ja men mena 
nej, än de med lätt afasi. Detta är logopeden medveten om och uppmärksam på i sin 
bedömning medan en anhörig troligtvis inte har den kunskapen. 
 
5.2.3. Jämförelser	  över	  tid	  

Vid jämförelse av logopedisk bedömning av språklig funktion och anhörigskattning 
över tid så visar denna studie i likhet med studierna av Bakheit m.fl. (2005) och Lomas 
m.fl. (1989) på starka korrelationer vid båda mättillfällena.  
 
Beroende på om logopedbedömningen undersökte språklig funktion eller funktionell 
kommunikation (NGTA eller ANELT) så kunde vissa skillnader i samstämmigheten 
mellan testkombinationerna observeras vid gruppindelning efter afasigrad. Vid analys 
av ANELT/ANH och ANELT/CETI fanns större samstämmighet vid måttlig och grav 
afasi (vid 6 månader) än för analys av NGTA/ANH och NGTA/CETI. Skillnaden kan 
bero på att ANH, CETI och ANELT mäter funktionell kommunikation medan NGTA 
mäter språklig funktion. Att en högre samstämmighet mellan bedömningarna av 
funktionell kommunikation påträffats vid lätt afasi och även vid måttlig till grav afasi är 
inte helt oväntat eftersom testen liknar varandra i högre grad. Det kan tänkas att 
anhöriga hade lättare att skatta kommunikationsförmågan hos sin närstående i ett senare 
skede eftersom de hade lärt sig mer om hur kommunikationen i vardagslivet fungerar 
hos sin närstående med afasi, därför var sambandet mellan ANELT och 
anhörigskattningarna starkare efter 6 månader. Vid analys av NGTA och 
anhörigskattningarna fanns ett samband främst vid lätt afasi. Kanske är NGTA och 
anhörigskattningarna för olika varandra för att ha hög samstämmighet vid grava 
svårigheter då logopeden kan fånga upp fler språkliga aspekter med ett detaljerat 
språkfunktionstest. Att ett signifikant samband påträffats även vid måttlig afasi vid 16 
dagar mellan ANH och NGTA är förvånande och kan vara rent slumpmässigt, 



  

 

 
 

20 

alternativt möjligtvis bero på utformningen av ANH, eftersom ett liknande resultat inte 
kunde observeras mellan CETI och NGTA.  
 
5.2.4. 	  ANH	  

Anhörigskattningen ANH har som nämnts inte använts i någon tidigare studie. ANH 
och CETI uppvisade ett starkt samband och stor förklarad varians. Dessa resultat 
indikerar att de två testen mäter samma sak. Både CETI och ANH uppvisade starka 
samband med logopedbedömningarna ANELT och NGTA vilket också tyder på likheter 
mellan anhörigskattningarna. Eftersom ANH och CETI har en liknande utformning 
borde de samstämma väl vid olika grader av afasi men i denna studie noterades endast 
en hög korrelation mellan testen för personer med lätt afasi. För måttlig och grav afasi 
är resultaten i denna studie osäkra då undersökningsgrupperna var små; med större 
gruppstorlekar hade förmodligen signifikanta korrelationer uppvisats med tanke på 
testens likhet.  
 
Sammantaget talar resultaten för att ANH skulle ha hög validitet. Slutsatser på 
gruppnivå är dock svåra att dra. Ytterligare validering skulle behöva göras, exempelvis 
genom studier med större grupper samt mer ingående analys av de olika testfrågorna.   
 
 
5.3. Diskussion	  kring	  metod	  

Först och främst bör belysas att eftersom många statistiska analyser utfördes innebär det 
en risk för massignifikansproblem. Det finns en risk att en eller flera av analyserna har 
fått ett statistiskt signifikant resultat som uppkommit av slumpen trots en 
signifikansnivå på p < 0,05 (Borg & Westerlund, 2012).   
 
Vid analys med Wilcoxons teckenrangtest omvandlades poängskalorna på NGTA och 
ANELT. Testerna i sig är olika och inte validerade mot anhörigskattningarna vilket bör 
tas i beaktande. Om skalorna är jämbördiga har inte undersökts, det är exempelvis inte 
säkert att det högsta värdet på ANH motsvarar samma värde på NGTA gällande språk- 
och kommunikationsförmågan.  
 
När det gäller generaliserbarheten för denna studie så finns det några aspekter som är 
värda att diskutera. Eftersom deltagarna bestod av samtliga som kom in till Danderyds 
sjukhus med afasi efter akut stroke under en viss tid så kan man anta ha fått en varierad 
deltagargrupp. Det enda exklusionskriteriet var om deltagarna inte hade tillräckliga 
kunskaper i svenska för att kunna genomföra testningen. Att inte ha så många 
exklusionskriterier är en styrka för att kunna generalisera resultatet till populationen.  
 
Medelåldern för att insjukna i stroke i Sverige är 73 år för män och 77 år för kvinnor 
(Norrving & Lindgren, 2012) och medelåldern för att insjukna i afasi är något högre 
(Engelter m.fl., 2006). Då medelåldern för alla 119 deltagarna i studien var 75,4 år för 
män och 78 år för kvinnor kan detta antas vara en god spegling av populationen som 
drabbas av afasi. Medelåldern för de som utförde testerna vid båda tidpunkterna var 
något lägre men ligger inom en standardavvikelse för den totala gruppens medelvärde 
(se Tabell 2). Man kan därför anta att det inte finns någon stor skillnad mellan 
medelåldern i stickprovet och för populationen som drabbas av afasi. För både den 
totala gruppen deltagare och för de som genomförde testerna vid båda tidpunkterna var 
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könsfördelningen relativt jämn. Sammantaget kan resultatet därför troligtvis 
generaliseras till populationen.  
 
Vid analys av grupper utifrån afasigrad så stämmer fördelningen av grav, måttlig och 
lätt afasi överens med vad som observerats i tidigare forskning (Pedersen m.fl., 2004). I 
föreliggande studie hade 46 % grav afasi, 12 % måttlig afasi och 42 % lätt afasi i initialt 
skede. Motsvarande fördelning i studien av Pedersen m.fl. (2004) var att initialt hade  
44 % grav afasi, 19 % måttlig afasi och 37 % lätt afasi. I föreliggande studie var vissa 
av grupperna mycket små. För de med måttlig afasi så har analyserna max 10 deltagare 
och för de med grav afasi har hälften av analyserna 10 deltagare eller färre. Det medför 
att resultaten är svåra att generalisera för de med måttlig och grav afasi. Vid testning 
med ANH och CETI var grupperna för de med måttlig afasi bara 2-3 personer vilket gör 
att man inte kan dra några klara slutsatser. Resultatet kan troligtvis i högre grad 
generaliseras till personer med lätt afasi eftersom dessa analyser gjordes på fler 
deltagare.  
 
En annan faktor som kan ha påverkat resultatet på bedömningarna är flerspråkighet hos 
deltagarna. Eftersom språken kan påverkas olika vid afasi (Bergström, 2008) bör båda 
språken testas för flerspråkiga deltagare, vilket inte har gjorts i denna studie. Dock 
handlar det bara om ett fåtal deltagare. Även vid anhörigskattning kan flerspråkighet 
spela in. Om den anhörige gjort sin skattning på ett annat språk än logopeden eller på en 
översatt anhörigskattning kanske det kan innebära en lägre samstämmighet.  
 
Det finns inte någon demografisk information om de anhöriga i denna studie. Denna 
information är viktig med tanke på exempelvis den anhöriges relation till personen med 
afasi. Om den anhörige är en familjemedlem som lever tillsammans med personen med 
afasi kan man tänka sig att den dagliga kontakten leder till en annan sorts skattning än 
för en anhörig som har mer sporadisk kontakt. Den anhörige med daglig kontakt får fler 
kommunikationstillfällen och därmed troligtvis en mer omfattande bild av 
kommunikationsförmågan. Det är också okänt vilken förkunskap om afasi de anhöriga 
hade och vilka instruktioner de fick när de fyllde i anhörigskattningarna. Detta skulle 
kunna ha påverkat hur de fyllde i skattningarna. En anhörig med stor kunskap om afasi 
fokuserar kanske på andra förmågor i sin skattning än vad en anhörig utan förkunskaper 
gör.  
 
 
5.4. Förslag	  till	  framtida	  forskning	  

Utifrån resultatet att anhörigskattning (ANH och CETI) korrelerar med 
logopedbedömning (NGTA och ANELT) både vid 16 dagar och vid 6 månader efter 
insjuknandet vore det intressant att undersöka närmare vilket test som kan vara 
lämpligast vid vilken tidpunkt. Laska m.fl. (2007) föreslog i sin studie att logopedisk 
bedömning med språkfunktionstest skulle kunna passa bättre att använda i tidigt skede 
medan logopedisk bedömning med ett test på funktionell nivå kan passa bättre i ett 
senare skede.  
 
En faktor som talar för att anhörigskattning skulle kunna passa bättre i ett senare skede 
är att anhöriga förmodligen inte har hunnit träffa sin närstående så mycket i det tidiga 
skedet. Detta kan medföra att den anhörige inte upplevt tillräckligt många 
kommunikationssituationer för att kunna göra en fullgod bedömning av 
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kommunikationen i vardagslivet. Dock visar resultaten från denna studie att 
anhörigskattningen korrelerar väl vid logopedbedömning redan vid 16 dagar, i alla fall 
för personer med lätt afasi, vilket är nära inpå insjuknandet. Kanske kunde en liknande 
studie med fler tidpunkter för testning ge mer information om hur korrelationen mellan 
anhörigskattning och logopedisk bedömning ser ut, vilket skulle kunna leda till 
ytterligare kunskap om hur anhörigskattning kan användas för att komplettera 
logopedbedömningen.  
 
Det skulle också vara intressant att se om korrelationen har förändrats vid en senare 
testning än sex månader. Enligt indelningen av afasifaser av Simmons-Mackie m.fl. 
(2013) så sträcker sig den akuta fasen ända upp till sex månader. Eftersom 
bedömningen i denna studie gjordes vid sex månader så är tidpunkten precis i 
gränslandet mellan att vara akut och kronisk. I studien av Pedersen m.fl. (2001) fann 
man en stark korrelation mellan WAB och CETI i kroniskt skede minst ett år efter 
insjuknandet och det vore intressant att undersöka hur det ser ut även för andra tester.  
 
Utifrån afasigrad så indikerar resultaten från föreliggande studie att det finns en skillnad 
i samstämmigheten mellan anhörigskattning och logopedbedömning. För de med lätt 
afasi var samstämmigheten måttlig till hög. För de med måttlig och grav afasi noterades 
färre signifikanta korrelationer. Grupperna med måttlig och grav afasi var små, därför 
kan denna studie inte helt bekräfta resultat från tidigare studier angående afasigrad. 
Framtida forskning med större grupper vore därför önskvärt.  
 
Ett av de vanligaste testen av språklig funktion som används i Sverige idag är A-ning 
(Lindström & Werner, 1995) som bygger på den Lurianska modellen. För att kunna 
överföra resultatet till den kliniska verksamheten i Sverige skulle det vara intressant att 
undersöka huruvida A-ning och anhörigskattning stämmer överens. Även om NGTA 
bygger på Bostonterminologin så liknar dessa varandra eftersom båda testar 
språkfunktion och det är troligt att en sådan studie skulle få liknande resultat som denna.  
 
 
5.5. Kliniska	  implikationer	  	  

Anhörigskattning är ett unikt mätinstrument på många sätt, inte minst med tanke på 
vilken inblick anhöriga har i sin närståendes kommunikationsförmåga. Anhöriga har en 
bild av kommunikationen i vardagslivet som logopeden annars går miste om.  
Anhörigskattning och logopedisk bedömning har visat sig följa varandra tydligt, ett högt 
resultat på det ena testet ger med stor sannolikhet ett högt resultat på det andra testet. 
Utifrån gruppnivå har studiens resultat visat att anhörigas och logopeders bedömning 
samstämmer framför allt vid lätt afasi. Ur ett kliniskt perspektiv är detta värdefull 
kunskap. Genom att känna till att samstämmigheten är lägre vid grav afasi kan 
logopeden samtala med anhöriga för att tillsammans skapa en bild av den totala 
kommunikationen.  
 
En positiv aspekt med att använda anhörigskattning är att anhöriga involveras i 
bedömningen och den kommande rehabiliteringsprocessen. Detta är fördelaktigt med 
tanke på fynden från Kelly-Hayes m.fl (1988) som visar att medicinska och sociala 
faktorer spelar lika stor roll i rehabiliteringen. Anhörigas delaktighet och stöd i 
behandlingen kan bidra till att den blir framgångsrik. Dock behöver man ta hänsyn till 
hur anhöriga mår eftersom det påverkar deras förmåga att fungera som stöd till personen 
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med afasi och delta i behandlingen (Blom Johansson, 2012). Med tanke på att anhöriga 
till personer med afasi ofta uppvisar fler symptom på depression och stress (Draper 
m.fl., 2007) än anhöriga till personer med annan sjukdom är det viktigt att vården 
erbjuder stöd till dem så att arbetsbördan inte blir för stor.  
 
I och med att många strokepatienter får hjärntrötthetssyndrom (Pessah-Rasmussen, 
2014) kan det vara fördelaktigt att använda en bedömningsmetod där patienterna själva 
inte behöver medverka. Att genomföra testning i skeden där hjärntrötthet är påtaglig kan 
vara svårt eftersom bland annat koncentrationsförmågan försämras. Då kan det vara 
positivt att kunna använda anhörigskattning som alternativ metod. Det kan ge en 
indikation på hur omfattande den språkliga nedsättningen är.  
 
Om patienten å andra sidan har kunnat medverka i ett språkfunktionstest men logopeden 
misstänker att ett lågt resultat på testet beror på trötthet eller möjligtvis nervositet hos 
patienten kan anhörigskattning ge viktig information. Om det finns en skillnad mellan 
anhörigskattningen och logopedbedömningen kan det låga resultatet på 
logopedbedömningen eventuellt bero på uttröttning. Att använda anhörigskattning i 
detta fall kan, förutom att belysa problem med hjärntrötthet, även hindra logopeden från 
göra en felaktig bedömning genom att bedöma de språkliga svårigheterna som större än 
vad de egentligen är.  
 
Med detta sagt så bör anhörigskattningen i sig inte ersätta en logopedisk bedömning, 
utan fungera som ett komplement. Korrelationen mellan testerna säger endast någonting 
om medelvärdet på testet och inte om de ingående delarna. För att få en fullständig 
bedömning behöver testernas ingående delar analyseras separat.  
 
 
5.6. Slutsats	  

Det fanns ett starkt samband mellan anhörigskattning och logopedisk bedömning av 
både språklig funktion och funktionell kommunikation. Sambandet var fortsatt starkt 
över tid. Resultaten från studien stämmer till stor del överens med vad andra forskare 
har kommit fram till. Detta antyder att anhörigskattning med fördel kan användas som 
en del i afasibedömningen. Det fanns en tendens till att anhöriga skattade den 
funktionella kommunikationsförmågan högre än logopedbedömningen av samma 
förmåga. ANH och CETI korrelerade starkt över tid vilket indikerar att de mäter samma 
sak och att ANH skulle kunna vara likvärdigt med CETI. Vid gruppindelning efter 
afasigrad var samstämmigheten större mellan testerna för patienterna med lätt afasi än 
för grav och måttlig afasi.   
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7. Bilagor	  

7.1. Bilaga	  1	  –	  Tester	  

 
ANELT- Amsterdam-Nijmegen-Everyday-Language-Test, logopedisk bedömning av 
funktionell kommunikation (Blomert m.fl., 1994) 
 
ANH- Enkät till afasipatienters anhöriga, anhörigskattning (A.C. Laska, personlig 
kommunikation, 2016-05-16). 
 
A-ning- Neurolingvistisk undersökning, logopedisk bedömning av språklig funktion 
(Lindström & Werner, 1995) 
 
CETI- Communicative Effectiveness Index, anhörigskattning (Lomas m.fl., 1989) 
 
NGTA- Norsk grunntest for afasi, logopedisk bedömning av språklig funktion 
(Reinvang & Engvik, 1980) 
 
Partner Communication Questionnaire, anhörigskattning (de Jong-Hagelstein m.fl., 
2012) 
 
The Scenario Test, logopedisk bedömning av funktionell kommunikation (van der 
Meulen m.fl., 2010) 
 
WAB- Western Aphasia Battery, logopedisk bedömning av språklig funktion (Shewan 
& Kertesz, 1980) 
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7.2. Bilaga	  2	  –	  Kortversion	  Norsk	  grunntest	  for	  afasi	  (NGTA)	  

AFASIUNDERSÖKNING ”lilla Reinvang” 
Namn    Datum 
 

	  

FÖRSTÅELSE 
      +/- 

 
                         ”Jag ska fråga dig något som du Används en sax att klippa med? 
                           nog kan svaret på, men du ska   
                           bara svara ja eller nej. Tänk dig Har kycklingar horn? 
                           noga för innan du svarar! 
  Är en häst ett djur? 
 
  Är Sverige ett land? 
 
  Är kungen en kvinna? 
 
  Har får ull? 
 
  Är en häxa snäll? 
 
  Använder man en trasa till att vispa med? 
 
  Är vatten en metall? 
 
  Är en dvärg liten? 
 
  Använder man en yxa till att skära med? 
 
  Är en jolle en båt? 
 
  Har hundar nos? 
 
  Använder man en kopp att äta ur? 
 

Peka på:  Tänder 
 
  Näsa 
 
  Öra 
 
  Panna 
 
  Hand 
  
Gör precis som jag ber om:  Vänd sig mot dörren 
 
  Sträck ut armen och knyt näven 
 
  Lägg handen under hakan 
 
  Räck lång näsa till mig 
 
  Rör först vid örat sedan vid ögat och sedan vid armbågen 
 
  Vänd koppen upp och ned 
 
  Lägg säkerhetsnålen i koppen 
 
  Lägg klockan på bordet 
 
  Slå upp boken och visa på förordet                                  /29 



  

 

 
 

29 

 
 
 
  REPETITION                                                            +/- 
 
Kan du säga  Man 
 
  Femton 
 
  Tomater 
 
  Parkera 
 
  Skrammelorkester 
 
  Ral 
 
  Sob 
 
  Gyp 
 
  Fonitér 
 
  Balfére 
 
  Fina grejor 
 
  Flyg och far 
 
  Regnet trummade på taket 
 
  Han krävde boken åter 
 
  Tomma tunnor är bättre än tio på taket                              /15 
 
  BENÄMNING 
 
Vad är detta?  Näsa 
 
  Öra 
 
  Panna 
 
  Armbåge 
 
  Haka 
 
  Mynt 
 
  Klocka 
 
  Penna 
 
  Nycklar 
 
  Sten 
 
Vad gör jag nu?  Reser dig 
 
  Håller för ögonen 
 
  Läser 
 
  Kastar boll 
 
  Lägger säkerhetsnålen i koppen                                      /15 
 



  

 

 
 

30 

 
 
 
  LÄSNING 
Du ska få ett kort där det står 
ett ord. Peka på den sak som 
står på kortet.  Boll 
 
  Bok 
 
  Kopp 
 
  Klocka 
 
  Säkerhetsnål 
Du ska få ett kort där det står 
en mening. Gör som det står 
på kortet.  Drag upp klockan 
 
  Knyt näven 
 
  Kasta bollen till mig 
 
  Klia dig på vaden 
 
  Rör först vid boken, sedan vid bollen 
  sedan vid klockan                                                 /10 
 
   
 
 

SKRIVNING 
 
Skriv det här ordet:  (kopiering: ”kopp”) 
 
  (diktering: ”boll”) 
 
Skriv den här meningen:  (diktering: ”klia dig på vaden”) 
 
  (diktering: ”båten sjönk hur som helst”) 
 
Skriv hur man kokar potatis!                                                                                              /5 
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7.3. Bilaga	  3	  –	  Enkät	  till	  afasipatienters	  anhöriga	  (ANH)	  
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