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SAMMANFATTNING 
Afasi definieras som en förvärvad språkstörning och orsakas vanligen av stroke. 

Språkliga funktioner hos den drabbade kan påverkas i olika grad, där svårigheter ofta 

kvarstår och påverkar personens delaktighet och kommunikationsförmåga. Det saknas 

kliniska riktlinjer för afasibehandling innehållande specifika metoder. Denna studie 

syftade till att sammanställa befintliga behandlingsmetoder för grammatiska svårigheter 

och nedsatt diskursförmåga i ett evidensbaserat kunskapsunderlag. En systematisk 

litteratursökning genomfördes och de inkluderade studierna evidensgranskades. Detta 

resulterade i en sammanställning av tio metoder för behandling av grammatiska 

svårigheter och diskurs. Genomgående sågs låg studiekvalitet, bristande studiedesign 

och lågt deltagarantal hos de inkluderade studierna. Majoriteten av 

behandlingsmetoderna bedömdes ha otillräcklig evidens, även där en omfattande 

teoretisk bakgrund fanns att tillgå. Behovet av mer omfattande studier med hög kvalitet 

är nödvändigt för att logopeden ska kunna arbeta evidensbaserat samt följa 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande strokevård. 

 

Nyckelord: afasi, stroke, diskurs, grammatiska svårigheter, behandlingsmetod, riktlinjer 
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ABSTRACT 
Aphasia is defined as an acquired language impairment and is often caused by stroke. 

The impairment can affect the person in many ways depending on the severity, and 

lasting effects often have a negative impact on the persons participation and 

communication. Currently there are no national guidelines for aphasia following stroke 

containing named interventions. The purpose of our study is to compose an evidence-

based summation of interventions for aphasia currently in use which specifically target 

grammatical and discourse impairment. A systematic literature search was conducted, 

and the included studies were assessed. This resulted in a summation of ten included 

interventions for treating grammatical and discourse impairment. Persistently, the 

studies were of poor quality, had a flawed design and had a low number of participants. 

The majority of the interventions were, in spite of the occasional substantial theoretical 

framework, considered to have insufficient evidence base. There is a need for more 

extensive, high-quality studies for speech-language pathologists to be able to carry out 

evidence-based therapy in accordance with the recently published national guidelines 

for stroke. 

 

Keywords: aphasia, stroke, discourse, aphasia intervention, SLP, grammatical 

impairment  
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1. Bakgrund 

 

1.1. Afasi 

 

1.1.1. Definition av afasi 

Afasi definieras som en förvärvad språkstörning till följd av en hjärnskada, vilket 

påverkar en eller fler av språkets modaliteter (Brady, Kelly, Godwin & Enderby, 2016). 

I 80-90 % av fallen orsakas afasi av stroke (Brookshire & McNeil, 2015). Afasi kan 

även uppkomma efter infektion, hjärntumör, skalltrauma och hjärnabscess. Det finns en 

stor individuell variation av symptom vid afasi vilka kan kopplas till den del av hjärnan 

som skadats (Hallowell & Chapey, 2008). Främst uppkommer afasi efter en vänstersidig 

skada, då språk är lateraliserat till vänster hjärnhalva hos ungefär 96 % av högerhänta 

och 70 % av vänsterhänta människor (Tipett & Hillis, 2017).  

 

Språkstörning hos personer med afasi yttrar sig på varierande sätt avseende 

svårighetsgrad och omfattning av de språkliga modaliteter som drabbats (Brady et al., 

2016). Nedsättning kan ske inom språkproduktion, språkförståelse, skrivproduktion, 

läsförståelse och gestanvändning (Brady et al., 2016). Ofta upplever personer med afasi 

kommunikationssvårigheter och blir begränsade i sina sociala liv (Socialstyrelsen, 

2018). Afasins svårighetsgrad kan förändras över tid då en eller flera modaliteter kan 

rehabiliteras eller återhämtas spontant (Brady et al., 2016). Besvären är vanligen störst i 

anslutning till strokeinsjuknandet men många personer med afasi upplever kvarstående 

svårigheter (Socialstyrelsen, 2018). 

 

1.1.2. Afasiklassifikation 

Forskare har länge försökt identifiera afasisymptom och klassificera dem i syndrom 

utan att nå konsensus. Under 1800-talet började kategoriseringen av afasi gällande 

skadelokalisation, där Paul Brocas och Karl Wernickes iakttagelser fick stor betydelse 

(Brookshire & McNeil, 2015; Kemmerer, 2014). Av uppemot ett tjugotal 

klassifikationssystem har Bostonskolans teori och Lurias teori haft mest inflytande 

(Ardila, 2010). 

 

Bostonskolans klassifikationssystem bygger på Wernickes teori där afasi benämns som 

antingen flytande eller icke-flytande samt kortikal, subkortikal eller transkortikal 

(Kemmerer, 2014). Flytande tal definieras som tal i normal hastighet och icke-flytande 

tal som mödosamt, långsamt och sparsamt. Systemet beskriver åtta typer av afasi: 

Brocas afasi, Wernickes afasi, transkortikal motorisk afasi, transkortikal sensorisk afasi, 

blandad transkortikal afasi, global afasi, anomisk afasi och konduktionsafasi. När en 

förbindelse mellan hjärnans språkcentrum (Brocas område, Wernickes område och det 

semantiska lexikonet) skadas motsvarar det en specifik afasityp. Enligt Kemmerer 

(2014) kan inte afasityperna anses vara helt korrekta då svårigheterna vid afasi är 

mycket individuella. Teorin kan dock vara till nytta för kliniker när de ska ställa en 

diagnos och behandla personer med afasi. 

 

Luria menade att det finns sex eller sju typer av afasi och att språkfunktionen är det 

centrala framför skadelokalisationer i hjärnan (Kemmerer, 2014). Klassifikationen utgår 

från en modell där språk räknas till en komplex högre kognitiv funktion som inte kan 

avgränsas från andra förmågor (Ahlsén, 2008b). I den dynamiska modellen beskrivs en 
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tänkbar bakomliggande huvudsaklig störning, möjlig skadelokalisation och typiska 

symptom (Ahlsén, 2008b). Afasityperna benämns som efferent motorisk afasi, 

dynamisk afasi, akustisk-agnostisk afasi, akustisk-amnetisk afasi, afferent motorisk 

afasi, semantisk afasi samt ett senare tillägg av amnetisk afasi (Ardila, 2010).  

 

De senaste årtiondenas teknologiska framsteg inom hjärnavbildning, såsom fMRI och 

PET, har haft en stor betydelse för den neurologiska forskningen (Ardila, 2010; Tippett 

& Hillis, 2017). Den ökade förståelsen för språkets organisation i hjärnan, upptäckten 

av spegelneuron, ett stigande intresse för att identifiera störda kognitiva processer och 

förnyade analyser av klassiska språkområden i hjärnan har möjliggjorts av denna nya 

teknologi (Ardila, 2010). Teorier om störning av språkliga processer och deras 

relaterade kognitiva förmågor utvecklades; ett exempel på detta är den så kallade Dual 

Stream-modellen framtagen av Hickok och Poeppel. I modellen anses en ventral ström, 

främst för språkförståelse, och en dorsal ström, främst för språkproduktion, representera 

språkets organisation i hjärnan (Tippet & Hillis, 2017). Skada i någon ström ger då 

upphov till språkliga svårigheter i form av afasi. Enligt Ardila (2010) visade DT-

röntgen att afasi ofta förekom i samband med subkortikala skador, något som även det 

tyder på kortikala-subkortikala språkkretsar. Schalling (2008) redovisar också hur 

förfinad teknik gett upphov till diagnostiserad subkortikal afasi där det rör sig om 

subkortikala fokala skador i exempelvis thalamus, basala ganglierna eller capsula 

interna (vitsubstansbana mellan kortex och hjärnstammen).  

 

En syndrombaserad indelning av afasi kan enligt Kemmerer (2014) ha fördelen att den 

fångar upp tendenser som är värdefulla för kliniker och forskare. Den kan samtidigt ha 

bristen att hänsyn inte tas till svårighetsgrad och senare förändrad karaktär av afasin 

(Kemmerer, 2014). Vanligen förekommande svårigheter vid afasi kan på ett enkelt sätt 

beskrivas i fonologiska, lexikala och semantiska, grammatiska och pragmatiska 

symptom (Alhsén, 2008a). Symptomen kan innebära substitution, utelämning, tillägg 

och omkastning av språkljud och ord. Det kan även finnas svårigheter med att förstå 

ords betydelse, prata i längre meningar, dra korrekta slutsatser, tyda kroppsspråk och 

föra en sammanhängande konversation (Ahlsén, 2008a). 

 

 

1.2. Vård vid afasi 

 

1.2.1. Logopedisk intervention 

Inom logopedisk intervention vid afasi finns många tänkbara behandlingsmetoder som 

skiljer sig i sin syn på orsaken till afasi och målet med behandling (Whitworth, Webster 

& Howard, 2005). Enligt Whitworth et al. (2005) delas metoderna vanligen in i två 

större inriktningar där en syftar till att rehabilitera språknedsättningen och en annan 

syftar till att kompensera för språknedsättningen. Intervention utifrån kognitiv 

neuropsykologi syftar till att träna och återfå tillgång till de skadade processerna. En 

individanpassad behandling betonas för att ta hänsyn till dels önskemål hos personen  

med afasi, dels dennes behov av kommunikation i vardagen (Whitworth et al., 2005). 

 

Enligt en översikt av Tippett och Hillis (2017) stödjer teorier om neuroplasticitet en 

tidig och intensiv intervention. Liknande utfall sågs i studier av intensiv sedvanlig 

logopedisk behandling jämfört med constraint-induced behandling (se 4.1.1 CIAT), 

vilket kan motivera en intensiv behandlingsperiod oavsett behandlingsmetod. 
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Whitworth et al. (2005) poängterade att det är viktigt huruvida förbättringen kan 

tillskrivas behandlingsmetoden eller något annat såsom spontan förbättring eller 

sekundära effekter av behandlingen i form av exempelvis socialt stöd. Logopeden bör 

ha en tydlig motivering till varför man väljer att träna något och varför det skulle uppnå 

en förbättring. Det finns även en skyldighet att tillhandahålla personer med afasi 

behandling utifrån bästa tillgängliga evidens och kunskap om afasi (Whitworth et al., 

2005). 

 

I en systematisk översikt om afasibehandlingars effektivitet av Brady et al. (2016) 

jämfördes olika typer av logopedisk behandling. Många aspekter av behandling, 

däribland behandlingsdos, behandlingsperiod, intensitet, behandlingsform samt 

utfallsmått och effekt, redovisades. I översikten framkom en förbättring av afasins 

svårighetsgrad vid högintensiv träning samt en hög dos av träning, där hög dos 

definieras som 60 till 208 timmar och låg dos 5 till 78 timmar. Däremot sågs samtidigt 

en ökad risk för avhopp med ökad intensitet och dos. Brady et al. (2016) ansåg att det 

inte framkom tillräckligt med evidens för att kunna välja en teoretiskt underbyggd 

behandlingsmetod framför en annan och att behov finns för framtida forskning om det 

mest gynsamma tillvägagångsättet. 

 

1.2.2. Socialstyrelsens riktlinjer för vård 

Sveriges nationella riktlinjer för vård vid stroke innehåller rekommendation om åtgärder 

för rehabilitering och behandling vid afasi (Socialstyrelsen, 2018). En prioriteringsskala 

mellan 1-10 anger om åtgärden som rekommenderas bör (1-3), kan (4-7) eller kan i 

undantagsfall (8-10) utföras. Socialstyrelsen rekommenderar att intensiv språklig 

träning hos logoped bör erbjudas personer som fått afasi efter stroke och hänvisar till 

forskning som visat att intensiv språklig träning har större effekt än lågintensiv språklig 

träning. Träningen tolkas vara lämpligast i subakut eller kronisk fas efter stroke. En 

intensiv träning förbättrar personens funktionella kommunikationsförmåga i en större 

utsträckning, och definieras av Socialstyrelsen som minst 4 träningstimmar i veckan och 

totalt uppemot 60 träningstimmar. Lågintensiv träning definieras som 2 till 3 

träningstimmar i veckan med totalt uppemot 25 träningstimmar. Högintensiv språklig 

träning (3 timmar per dag) kan ha större effekt än intensiv träning men träningsmängden 

behöver anpassas efter personens allmäntillstånd och förmåga att ta till sig träningen 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 

1.3. Grammatisk förmåga 

 

1.3.1. Meningsproduktion 

Teorier för hur meningsproduktion går till baseras till stor del på analyser av vad som 

gått fel vid vanligt förekommande språkfel hos normalpopulationen; det råder dock stor 

osäkerhet kring hur meningsproduktion går till (Mitchum & Berndt, 2008; Kemmerer, 

2014). Enligt en teori av Garrett (1988) för meningsproduktion som presenteras i boken 

”Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication 

disorder” (Mitchum & Berndt, 2008, s. 634-636) sker denna process i tre steg innan 

fonologisk kodning samt artikulation tillämpas: 

 

Message level, konceptnivå. Här förbereds det meddelande som talaren avser att 

förmedla, innan det ges språklig form. Detta utgår från talarens föreställningar om 
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mottagarens kunskap, talarens pragmatiska förmågor samt den diskursmodell som 

talaren avser använda sig av.  

 

Functional level, i detta steg sker lexikal selektion av de huvudsakliga beståndsdelar 

som ger mening till meddeladet. Därefter ges funktion till dessa beståndsdelar i form 

av satsdelar (ofta verb, subjekt och objekt) samt argumentstruktur (ofta verb, vem 

som utför, agent, och vad som påverkas, föremål) och relationerna mellan dessa 

bestäms.  

 

Positional level, i detta steg positioneras de ingående beståndsdelarna tillsammans 

med böjningsmorfem samt funktionsord som exempelvis konjunktioner och 

prepositioner i en korrekt ordföljd. Yttrandet antar nu en korrekt grammatisk form. 

 

Yttrandet genomgår sedan fonologisk kodning under Phonetic level, för att sedan 

artikuleras i form av ett verbalt meddelande i det sista steget Articulatory 

representation (Thompson & Faroqi-Shah, 2002; Mitchum & Berndt, 2008; 

Kemmerer, 2014). 

 

1.3.2. Agrammatism och paragrammatism  

Agrammatism innebär svårigheter på syntaktisk och morfologisk nivå. Agrammatism är 

vanligt förekommande hos personer med Brocas afasi, men kan förekomma vid olika 

afasityper (Kemmerer, 2014). Agrammatism kan yttra sig på olika sätt, men ofta är både 

språkets morfologi och syntax bristande eller kraftigt förenklad. Meningar kan 

reduceras till korta yttranden bestående av enstaka ord, ofta endast meningsbärande 

substantiv (Goodglass, 1993; Thompson, 2008; Kemmerer, 2014). Om längre meningar 

produceras används en förenklad syntaktisk form; personer med agrammatism tenderar 

att förlita sig på en kanonisk ordföljd (subjekt - verb - objekt) även när andra satsdelar 

kräver en omvänd ordföljd eller vid formulering av frågor (Goodglass, 1993; 

Kemmerer, 2014). Syntaktiska funktionsord såsom prepositioner, determinerare, 

konjunktioner och pronomen samt morfologiska böjningsformer utelämnas vanligen, 

vilket gör språket grammatiskt inkorrekt. Verb används generellt mycket sparsamt och 

då ofta i infinitivform samt utan hjälpverb (Goodglass, 1993; Thompson, 2008; 

Kemmerer, 2014). Personer med agrammatism kan även ha stora svårigheter att koppla 

verb med verbargument (de deltagare som verbet kräver) och ju fler argument ett verb 

har, desto större krav ställs på meningens syntaktiska ramverk och följaktligen desto 

svårare att producera för en person med agrammatism (Thompson, 2008; Kemmerer, 

2014). Ett syntaktiskt mångfacetterat språk ger en mer uppenbar och svårhanterlig 

agrammatism (Goodglass, 1993; Kemmerer, 2014). 

 

Svårigheter kan även yttra sig som syntaktiska och morfologiska substitutioner i en 

annars korrekt mening, så kallad paragrammatism. Paragrammatism kännetecknas även 

av ett normalt talflyt och normal prosodi, och är vanligt hos personer med Wernickes 

afasi (Goodglass, 1993; Kemmerer, 2014). Substitutionerna gäller ofta syntaktiska 

funktionsord eller böjningsmorfem, men kan även innebära större fel som syntaktisk 

placering av substantiv och verb (Goodglass, 1993). I boken ”Understanding Aphasia” 

(Goodglass, 1993) föreslogs att agrammatism och paragrammatism i grunden innebär 

samma svårighet hos personer med afasi, men där agrammatism är ett resultat av 

undvikandestrategi hos personen och paragrammatism är ett resultat av misslyckade 

försök. 
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Skadelokalisationen vid agrammatism är omdiskuterad och ännu inte klarlagd, då olika 

skadelokalisationer längs hela sidofåran har observerats med varierande agrammatiska 

symptom (Kemmerer, 2014). Skador i Brocas område ger ofta framträdande och 

omfattande agrammatism, men agrammatism förekommer även i fall där Brocas område 

inte är skadat alls eller endast i minimal omfattning (Goodglass, 1993; Kemmerer, 

2014).  

 

 

1.4. Diskurs 

 

En bred och vedertagen definition av diskurs är språkets struktur bortom enskilda 

meningar (Kemmerer, 2014). Diskurs består av en lokal nivå, där meningar sätts 

samman, och en global nivå, där ett länge yttrande eller berättelse sammankopplas 

(Kemmerer, 2014). Detta benämns som språkets mikro- och makrostruktur (Boyle, 

2011). Mikrostrukturen utgörs av språkets lingvistiska lokala struktur; lexikal och 

syntaktisk form i ord, fraser och meningar. Makrostrukturen är den övergripande och 

konceptuella strukturen samt den pragmatiska organisationen (Boyle, 2011). 

Enligt Pritchard, Hilari, Cocks och Dipper (2017) kan diskurs anses vara strukturen för 

kommunikation i stort och därmed central för personers vardagliga kommunikation. 

Språkliga svårigheter vid afasi kan i förlängningen påverka diskurs och på så sätt få 

konsekvenser för en persons delaktighet och sociala umgänge (Pritchard et al., 2017). 

 

Diskurs kan anses bestå av olika genrer exempelvis narrativ, procedurell, deskriptiv och 

resonerande diskurs (Boyle, 2011). I det som benämns som vardaglig diskurs kan 

samtliga diskursgenrer ingå och talaren kan fritt växla mellan dessa samt anpassa val av 

ord och meningsuppbyggnad. I afasibehandling tränas främst en enskild diskursgenre 

där logopeden exempelvis bestämt ämne och styr turtagning (Boyle, 2011). 

 

Sherratt (2007) presenterade en kognitiv-lingvistisk modell av diskursproduktion som 

bygger vidare på en modell utvecklad av Fredriksen et al. från 1990. I modellen inleds 

produktionen vid ett konceptstadium där personen exempelvis formulerar ett svar på en 

fråga eller spontant vill berätta något och avslutas med oral produktion och artikulation. 

Nivåerna där emellan involverar val av lämpligt diskursramverk, införande av 

semantisk information genom access till semantiskt och episodiskt minne, urval och 

prioritering av information, sammanlänkning av satser i ett semantiskt nätverk samt 

syntaktisk analys och morfologisk bearbetning (Sherratt, 2007). Dessa steg sker 

antagligen simultant och i ett dynamiskt förhållande med varandra då både bottom-up 

och top-down processer är involverade (Pritchard et al., 2017). 

 

Det förekommer en omfattande mängd olika utfallsmått av diskurs med varierande 

validitet och reliabilitet (Pritchard et al., 2017; Bryant, Ferguson & Spencer, 2016). 

Mätningar kan genomföras utifrån ett strukturellt, funktionellt eller blandat strukturellt-

funktionellt perspektiv (Pritchard et al., 2017). I en översikt om diskursutfallsmått av 

Pritchard et al. (2017) framkom att det starkaste psykometriska måttet var Correct 

Information Units (CIU), där en korrekt enhet motsvaras av ett ord som är relevant och 

begripligt i sin kontext. Det är ett funktionellt mått som syftar till att visa hur väl en 

person med afasi förmedlar information (Marini, Andreetta, del Tin & Carlomagno, 

2011). Nicholas och Brookshire (1993) utvecklade CIU ur måttet Content Units (CU) 

samt skapade ett standardiserat protokoll för poängsättning av diskurs hos personer med 

afasi. Mätningen utgår ifrån hur väl det som patienten säger stämmer överens med det 
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stimuli som presenteras. Exempel på stimuli kan vara bild på en händelse eller 

sekvensbilder i två steg då patienten ska förklara vad som pågår.  

 

 

1.5. Motiv för studien 

 

Ett arbete med framtagande av nationella kliniska riktlinjer för afasibehandling pågår i 

Sverige. I dagsläget innehåller dessa riktlinjer inga specifika behandlingsmetoder. I ett 

tidigare magisterarbete av Palmqvist (2019) genomfördes en enkätundersökning om 

afasirehabilitering där 78 logopeder i Sverige deltog. Där framkom namngivna 

behandlingsmetoder; det redovisades dock ingen evidens. Utifrån Socialstyrelsens 

riktlinjer för vård vid stroke bör logopeder erbjuda evidensbaserad och personinriktad 

behandling. Detta motiverar framtagandet av ett evidensbaserat kunskapsunderlag med 

en översikt av behandlingsmetoder. 
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2. Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka behandlingsmetoder för grammatiska svårigheter 

(syntax och morfologi) och nedsatt diskurs vid afasi som det finns vetenskapligt 

underlag för, samt sammanställa och redogöra för metodernas evidensbas. Dessa 

redovisas i en systematisk kunskapsöversikt vilken ämnas göras tillgänglig för den 

kliniskt verksamma logopeden. 

 

 

3. Metod  

 

3.1. Litteratursökning och urval 

Litteratursökningen genomfördes mellan maj och september 2019. Initialt utformades 

sökord och söksträngar; därefter valdes lämpliga databaser ut och litteratursökningen 

påbörjades. Artiklar valdes ut och sorterades efter relevans. Urvalskriterier togs fram för 

att avgöra vilka artiklar som skulle inkluderas i studien. 

 

Utformning av sökord och söksträng samt val av lämpliga databaser gjordes med hjälp 

av personal på Medicinska Biblioteket på Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet.  

Databaser som användes var Cochrane Library, PubMed, SpeechBite, EBSCOhost (som 

inkluderar databaserna PsycINFO, CINAHL och Medline), ScienceDirect och Scopus. 

Därefter utformades sökord, exempelvis användes: aphasia, language therapy, speech 

therapy, therapeutics, syntax, discourse. MESH-termer användes i den mån det var 

möjligt. En bred testsökning utfördes i samråd med personal på Medicinska Biblioteket 

där antal sökträffar vid ett tillfälle uppgick till 1498 artiklar på PubMed, vilket ansågs 

vara för många och irrelevanta träffar. Vidare sökningar gjordes med specificerad 

söksträng för att smalna av sökträffen. I de databaser det var möjligt användes filter för 

artiklar publicerade på engelska eller svenska (PubMed och EBSCOhost). För 

fullständiga sökningar se bilaga 1. En förnyad sökning i samtliga utvalda databaser 

gjordes i början av september med de tidigare sökorden för att hitta nypublicerade 

artiklar. Inga nya artiklar kunde dock identifieras. 

 

Urvalskriterier togs fram för att inkludera artiklar i studien. 

- tillgängligt abstract (sammanfattning) 

- tillgänglig eller beställbar artikel i fulltext 

- artikeln publicerad på engelska eller svenska 
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Figur 1 visar ett flödesschema över artikelurvalet i varje steg.  

 

 
Figur 1. Flödesschema över artikelurvalet. 

 

Bland de artiklar som sökningarna genererat gjordes ett första urval efter titel där 

möjligen passande artiklar sparades ned. Duplikat exkluderades. Kvarvarande artiklar 

sorterades efter relevans i kategorierna relevant, irrelevant och osäker. Ett andra urval 

av artiklar gjordes efter läsning av artikelns abstract. Artiklarna sorterades, där det var 

möjligt, efter beskriven behandlingsmetod, i annat fall som relevant icke-namngiven 

behandlingsmetod för meningsbyggnad eller diskurs. 

 

En ytterligare reducering av artiklarna gjordes utifrån tillgänglighet. Artiklar som inte 

gick att öppna i fulltext exkluderades. Ett par av dessa artiklar beställdes dock i fulltext 

via portalen Researchgate och kunde då läsas. Ett slutgiltigt urval av artiklar gjordes 
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efter att de lästes i fulltext då en fullständig bedömning av relevans möjliggjordes. I de 

fall en systematisk översikt för metoden påträffats handsöktes och selekterades 

relevanta artiklar utifrån de inkluderade artiklarna i översikten. Vidare artiklar 

inkluderades vid behov för att komplettera behandlingsmetodernas 

utförandebeskrivning. Sökning utgick då från metodens originalartikel i de fall det var 

möjligt samt i övriga refererade artiklar. Se bilaga 2 för samtliga inkluderade artiklar i 

föreliggande studie. 

 

Författarna sökte även i böcker på Uppsala Universitetsbibliotek efter beskrivna 

behandlingsmetoder för meningsbyggnad och diskurs. Sökningen utgick då från 

referenser i de inkluderade artiklarna samt litteratur som använts under tidigare kurser 

på Logopedprogrammet Uppsala Universitet.  

 

Efter avslutad litteratursökning framkom ett behov av att lyfta in en behandlingsmetod 

(MODAK) samt en modifiering (MPPA) baserad på dess kliniska relevans för svenska 

logopeder (Palmqvist, 2018). 

 

3.1.1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Studien genomfördes i form av en systematisk litteraturstudie vilken inkluderade 

artiklar där metoder för behandling av nedsatt meningsbyggnad och diskurs vid afasi 

var beskrivna. Artiklar med studier som inkluderade deltagare med primärprogressiv 

afasi eller metoder med icke-logopedisk intervention (såsom transkraniell elektrisk 

stimulation (tDCS)) uteslöts. I första hand inkluderades studier av namngivna 

behandlingsmetoder som avsåg att undersöka effekten för behandling av grammatiska 

svårigheter eller diskurs. I andra hand inkluderades studier av namngivna metoder där 

det redovisades sekundär effekt av dessa, samt metoder som ännu inte var namngivna. 

Artiklar exkluderades om de inte redovisade primära eller sekundära fynd rörande 

grammatiska svårigheter eller diskurs.  

 

 

3.2. Litteraturgranskning 

 

Lämpliga granskningsmallar valdes ut för att granska och bedöma artiklarnas 

evidensgrad: mallar från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

samt Single-Case Experimental Design Scale (SCED). Artiklarna granskades där det var 

möjligt efter behandlingsmetoden som redovisades. I granskningsarbetet prioriterades 

nyligen publicerade artiklar, flertalet artiklar som undersökte samma behandlingsmetod, 

behandlingsmetoder explicit inriktade mot behandling av meningsbyggnad eller diskurs 

samt översiktsartiklar. Författarna granskade inledningsvis artiklar tillsammans för att 

uppnå samstämmighet. Därefter granskades artiklar enskilt, 10 % av dessa valdes 

slumpmässigt ut för sekundär granskning gällande samstämmighet. 

 

SBU:s mallar för granskning av randomiserade kontrollerade studier och av 

systematiska översikter enligt Assessment of Multiple Systematic Reviews (AMSTAR) 

valdes för att granska artiklar av dessa studiedesigner. Se bilaga 3 och bilaga 4. SBU har 

i sitt arbete med att utvärdera insatser inom hälso- och sjukvård sammanställt en tredje 

upplaga av deras metodbok (SBU, 2017). I metodboken beskrivs SBU:s arbetssätt för 

att systematiskt granska den vetenskapliga litteraturen. Någon utvärdering av mallarnas 

reliabilitet och validitet är inte genomförd. 
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SCED valdes ut för att granska artiklar av studiedesign single-case. Se bilaga 5. Den är 

utvecklad för att utvärdera metodiken hos single-case studier och skalan utgår från 11 

punkter där möjliga svagheter hos studien granskas (Tate et al., 2008). Enligt Tate et al. 

(2008) bedöms reliabiliteten som utmärkt för skalan i helhet och något lägre för 

enskilda punkter. Skalan bedöms även vara valid. Författarna i föreliggande studie 

använde förtydligande av granskningspunkterna till hjälp i sitt arbete (Tate et al., 2008). 

 

3.3. Material 

 

Lämpligt redskap för att redogöra för behandlingsmetoderna som de ingående artiklarna 

undersöker och beskriver valdes ut: Template for Intervention Description and 

Recplication (TIDieR). Även lämpligt redskap för att bedöma 

evidensgradering/tillförlitlighet hos artiklarna valdes ut: Grading of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation (GRADE).  

 

TIDieR användes för att sammanställa behandlingsmetoderna som artiklarna redovisar. 

TIDieR är en checklista och guide för att beskriva en intervention på ett systematiskt 

sätt, utvecklat av en expertgrupp (Hoffmann et al., 2014). Checklistan består av 12 

punkter tänkta att uppmana artikelförfattare att på ett strukturerat sätt beskriva den 

undersökta interventionen tillräckligt väl och detaljerat för att andra ska kunna replikera 

den, se bilaga 6. Hoffmann et al. (2014) föreslår även användning av TIDieR då 

författare sammanställer systematiska översikter av behandlingsmetoder för att läsaren 

ska få tillräckligt underlag om metoden för en eventuell replikering. TIDieR är ett 

välkänt verktyg och innehåller ett antal punkter vilket motiverar användningen i 

föreliggande studie. TIDieR används dock endast som ett datainsamlingsverktyg för att 

kunna beskriva de olika behandlingsmetoderna på ett bra sätt och redovisas inte i detalj 

i Resultatdelen. 

 

Författarna beslutade använda GRADE-systemets terminologi såsom SBU beskriver 

den för att beskriva evidensstyrkan av de granskade studierna, redovisat per 

behandlingsmetod. GRADE är framtaget av en internationell expertgrupp och används 

av exempelvis World Health Organisation (WHO) och Cochrane Collaboration (SBU, 

2017). SBU tillämpar GRADE för evidensgradering då de sammanställer en systematisk 

översikt. Bedömningen utgår från studiedesign, studiekvalitet och samstämmighet och 

evidensstyrkan redovisas enligt en fyrgradig skala där stegen är stark, måttligt stark, 

begränsad och otillräcklig tillförlitlighet (SBU, 2017). SBU beskriver att ett begränsat 

vetenskapligt underlag kan vara tillräckligt för att använda metoden kliniskt om den i 

övrigt uppfyller krav såsom kostnadseffektivitet och att ett otillräckligt underlag 

indikerar behov av mer forskning. Vid stark till måttligt stark tillförlitlighet finns god 

evidens och metoden kan användas givet att utvärderingens analys i övrigt ger stöd för 

den (SBU, 2017). Den föreliggande studien uppfyller inte kraven på en systematisk 

översikt, men författarna menar att det utifrån den uppdaterade metodboken av SBU är 

motiverat att använda evidensgraderingen och dess terminologi. 
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4. Resultat 

 

4.1. Resultatsammanställning 

Totalt 10 behandlingsmetoder inkluderades i litteraturstudien, se sammanställning 

nedan. Trettio artiklar granskades till grund för sammanställningen; dessa finns 

redovisade per metod i bilaga 2. Bilaga 2 ger en översiktlig bild av respektive metods 

ingående artiklar med beskrivning av resultat, studiedesign, granskningspoäng och 

evidensgrad. 

 

4.1.1. Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT) 

Metodnamn 

CIAT kallas även Constraint-Induced Language Therapy (CILT) och Intensive 

Language Action Therapy (ILAT). 

 

Målgrupp 

Enligt översiktsartikeln av Pierce, Menahemi-Falkov, O'Halloran, Togher och Rose 

(2019) är CIAT lämplig för personer med kronisk afasi till följd av stroke sex månader 

eller mer efter strokeinsjuknandet. I originalartikeln av Pulvermüller et al. (2001) 

redovisas ingen exklusion gällande typ eller grad av afasi. I de granskade studierna 

ingick deltagare med varierande skadelokalisation, tid sedan insjuknande och afasityp. 

Majoriteten av studierna undersökte CIAT vid kronisk afasi, med undantag för den 

randomiserade kontrollerade studien (RCT) av Ciccone et al. (2016) där metoden 

tillämpades i ett mycket tidigt skede med start inom 11 dagar efter strokeinsjuknandet.  

 

Syfte och målsättning 

CIAT syftar, enligt Pulvermüller et al. (2001), till att utöka deltagarnas verbala 

kommunikation och därför tränas ord och meningar med hög överförbarhet till 

deltagarnas vardagliga liv. I en efterföljande studie har Rose, Mok, Carragher, 

Katthagen och Attard (2016) ämnat undersöka generaliserbarhet till diskurs. Faroqi-

Shah och Virion (2009) undersökte en modifikation inriktat mot morfologi och syntax 

som Pierce et al. (2019) benämner CIAT-Grammatical (CIAT-G). 

 

Motiv och teoretisk bakgrund 

Metoden är utvecklad ur Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT), en 

behandlingsmetod inom fysioterapi, som syftar till att förebygga att en svaghet i en 

extremitet leder till non-use (inlärd passivitet). CIAT bygger på massed practice 

(intensiv träning), constraint (begränsning) och shaping (forma respons), samt 

behavioral relevance (fraser som är relevanta i vardagssammanhang) (Pulvermüller et 

al., 2001). En begränsning till enbart verbal kommunikation hos personer med afasi 

anses tillsammans med högintensiv behandling främja språkåterhämtningen 

(Pulvermüller et al., 2001). 

 

Utförande 

Behandlingen utförs i grupp om 2–4 deltagare med logoped som administratör. 

Behandlingsperioden varierar mellan 2–4 veckor, i 1-3 timmar per dag beroende av 

deltagarna, totalt uppemot 30-35 träningstimmar. Till behandlingen används 32 bildkort 

som tillsammans utgör 16 par. Bildkorten är utformade utifrån tio kategorier 

(exempelvis substantiv, verb, antal, färger, minimala par), dessa kombineras successivt 
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tillsammans med specifika frasstrukturer för att öka svårighetsgraden (“Erik, kan jag få 

två blåa koppar, tack?”). Behandlingen är en slags “request and response”-träning där 

deltagarna turas om att begära kort från en annan deltagare i gruppen. Begäran sker 

genom ett antal fasta fraser som först modelleras av logopeden, såsom “Erik, har du 

en/ett…”, svar och avslutande fraser såsom “ja, jag har en/ett...” och “tack”. Det är inte 

tillåtet att gestikulera eller peka. Deltagarna placeras runt ett bord där skärmar ställs upp 

för att skymma sikten till de övriga deltagarnas kort. Logopeden stöttar deltagarna 

språkligt vid behov under behandlingens gång (Pulvermüller et al., 2001; Vuksanović, 

Milovanović, Konstantinović & Filipović, 2018). 

 

Modifieringar  

Fem studier undersökte modifieringar av CIAT:s originalprotokoll:  

 

Multi-Modality Aphasia Therapy (M-MAT) (Rose et al., 2016) är en modifierad version 

av CIAT där constraint inte tillämpas. Logopeden kan ge instruktioner genom att 

gestikulera, rita, läsa och skriva. Det finns inga skärmar mellan deltagarna och de kan 

svara både verbalt och icke-verbalt. 

 

I studien av Mozeiko, Myers och Coelho (2018) utfördes CIAT-behandling i två 

perioder om två veckor (3 timmar/dag) med uppehåll i fem veckor.  

 

CIAT plus (Pierce et al., 2019) är en modifikation där logopeden kan ge skriftlig prompt 

i behandlingen som alternativ till verbal prompt och deltagarna uppmuntras att träna 

vardaglig kommunikation hemma tillsammans med anhörig. 

 

Faroqi-Shah och Virion (2009) undersökte modifieringen CIAT-G och hur väl den 

fungerar för deltagare med agrammatism. Behandlingen innehåller 6 nivåer av 

constraint som används för att forma deltagarnas svar (exempelvis nivå 1 ska innehålla 

subjekt, verb och objekt). Logopeden kan ge skriftlig prompt och ställer stegvis högre 

krav på grammatiskt korrekta meningar. I spelsituationen tilldelas deltagarna ett 

slumpmässigt tidsadverbial som de uppmanas att använda tillsammans med en korrekt 

tempusböjning av verbet i sin begäran av spelkort. Skärmar används inte. 

 

En ytterligare modifiering av CIAT är CIAT II (Pierce et al., 2019) som i tillägg till 

originalprotokollet innehåller bland annat rollspel och repetitionsövningar samt andra 

aktiviteter för att stimulera språkanvändning. 

 

Evidensbas 

I översiktsartikeln av Pierce et al. (2019) redovisades en bristande evidensgrund för 

CIAT och andra constraint-behandlingar. Enligt författarna verkade både CIAT och M-

MAT lovande som behandlingsmetoder även om en metod inte går att föredra framför 

den andra. De ansåg inte att det fanns tillräckligt med högkvalitativa gruppstudier för att 

genomföra en metaanalys. I en RCT av Ciccone et al. (2016) redovisades inga 

signifikanta skillnader mellan CIAT och individanpassad logopedisk behandling. I en 

studie av Griffith et al. (2017) redovisades liten till måttlig effektstorlek på samtliga 

utfallsmått gällande diskurs och syntax, denna baseras på en RCT av Szaflarski et al. 

(2015). Faroqi-Shah och Virion (2009) redovisade inga signifikanta resultat i sin studie 

av CIAT-G. De ansåg vidare att det inte är klarlagt vilka individer som är lämpade för 

en constraint-baserad behandling. I en studie som jämförde generalisering till diskurs 

hos deltagare som genomgått M-MAT eller CIAT plus (Rose et al., 2016) redovisades 
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stora individuella skillnader, både förbättrade och försämrade resultat gällande 

diskursparametrar. Inga signifikanta skillnader gällande dessa parametrar sågs på 

gruppnivå. Författarna nämnde i diskussionen att studiens crossover-design gjorde det 

svårt att utesluta överförbarhet mellan metoderna.  

 

Utifrån granskning av de ingående studierna framgår ett genomgående lågt 

deltagarantal, delvis bristande studiedesign och låg generaliserbarhet. Evidensen för 

CIAT vid behandling av grammatiska svårigheter och diskurs bedöms vara begränsad. 

 

 

4.1.2. Verb Network Strengthening Treatment (VNeST) 

Målgrupp 

Den första studien av Edmonds, Nadeau och Kiran från år 2009 undersökte VNeST 

lämplighet för personer med måttlig afasi (Edmonds & Babb, 2011). En uppföljande 

studie undersökte lämpligheten för personer med måttlig till grav afasi där den 

bedömdes passa för båda svårighetsgraderna (Edmonds & Babb, 2011). I en studie av 

VNeST-C inkluderas deltagare med måttlig till grav apraxi utöver afasi (Furnas & 

Edmonds, 2014). Ingen exklusion gällande typ av afasi eller tid sedan insjuknande 

rapporterades i de granskade studierna. 

 

Syfte och målsättning 

VNeST syftar till att förbättra deltagarnas mobilisering av tränade verb i meningar, med 

en generalisering till otränade enheter i meningsproduktion samt diskurs (Edmonds, 

Mammino & Ojedaa, 2014). Målsättningen är att genom en bred metodisk aktivering av 

så kallade verb networks (se motiv och teoretisk bakgrund) samt flera underliggande 

processer förbättra och förnya skadade neurala förbindelser (Edmonds, Obermeyer & 

Kernan, 2015). 

 

Motiv och teoretisk bakgrund 

VNeST liknar till stor del andra verbcentrerade behandlingsmetoder för afasi men 

skiljer sig genom att fokusera på verbets semantiska roller för att uppnå generalisering 

(Edmonds et al., 2014). Metoden utgår från verb networks, det nätverk som utgörs av ett 

verb och dess relaterade semantiska roller. Genom att i behandlingen generera par av 

agent- och patientroller för ett verb samt relatera semantisk information till dessa stärks 

detta nätverk (Edmonds et al., 2014). Dessa verb networks är i sin tur representerade av 

neurala nätverk som stärks genom ökad omvärldskunskap och erfarenhet (Edmonds et 

al., 2015). 

 

Utförande 

Individuell behandling som utförs av logoped. Behandlingsperioden är 10 veckor, 2 

timmar om dagen, 2 gånger i veckan. Totalt uppemot 35 träningstimmar. Behandlingen 

genomförs i 6 steg. I behandlingen används ett material bestående av fyra delar: 10 kort 

med namnet på tränade verb, samt 6–8 kort per verb med agent-/patientkort som bildar 

3–4 par för varje verb (exempelvis bagare och socker, snickare och virke), samt 5 kort 

med orden vem, vad, var, när och varför används. För varje verb finns även 25 

meningar där verbet förekommer antingen i en korrekt mening, i en mening med 

inkorrekt agent, i en mening med inkorrekt patient eller i en mening med reverserad 

patient/agent-roll. Logopeden börjar med att i steg 1 presentera korten “vem” och “vad” 

tillsammans med ett verb och fråga ”vem kan [verb] vad”, exempelvis “vem kan köra 

vad”? Deltagaren svarar med 3–4 agent-/patientpar, exempelvis chaufför och taxi. 
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Svårighetsgraden ökar i de efterföljande stegen i upp till 6 steg genom att bland annat 

använda korten var, när och varför. I ett steg ska deltagaren bedöma om upplästa 

meningar är korrekta. I det sista steget upprepas steg 1 utan prompts (Edmonds & Babb, 

2011; Edmonds et al., 2014; Edmonds et al., 2015). Ett fullständigt 

behandlingsprotokoll presenteras som bilaga i Edmonds et al. (2014). 

 

Modifieringar 

VNeST-C är en internetbaserad modifikation av VNeST där behandlingen sker per 

distans (telemedicin) (Furnas & Edmonds, 2014). Behandlingsperiod 8 veckor, 3 gånger 

i veckan i 2 timmar per tillfälle. Logopeden utför behandling på sin dator genom delad 

vy med deltagarens dator samt ljudlänk för prompt och feedback (videolänk vid behov). 

Deltagaren har möjlighet att svara både verbalt och skriftligt via tangentbordet (Furnas 

& Edmonds, 2014). 

 

I studien från 2015 ansåg författarna att deras resultat tydde på att ett tillägg av ett steg 

som tränar meningsproduktion i behandlingen skulle kunna bidra till ytterligare 

generalisering (Edmonds et al., 2015). 

 

Evidensbas 

Samtliga granskade artiklar bedömdes ha en studiedesign av låg kvalitet. I studien av 

Edmonds och Babb (2011) ingick endast två deltagare för vilka det redovisades skilda 

resultat och generaliseringseffekter på diskursmåttet CIU. I studier av VNeST har viss 

förbättring av diskurs gällande utfallsmått % CU samt CIU rapporterats (Edmonds et 

al., 2014). Signifikant resultat på förbättring av meningsproduktion (syntaktiska 

strukturer) för tränade och otränade semantiskt relaterade enheter men ett blandat 

resultat för diskursparametrarna rapporterades (Edmonds et al., 2014). Studien av 

modifikationen VNeST-C redovisade viss generalisering till diskurs i form av fler ord 

per mening samt en minskning av neologismer i skrift (Furnas & Edmonds, 2014). I en 

retrospektiv studie från 2015 av Edmonds et al. genomfördes en utökad analys av data 

från studien utförd av Edmonds et al. 2014. Generalisering till otränade meningar och 

förbättring gällande ett fåtal diskursparametrar i Nicholas och Brookshires protokoll 

sågs i varierande grad hos deltagarna. Förbättringarna varierade i stor utsträckning 

oberoende av afasins svårighetsgrad (Edmonds et al., 2015).  

 

Utifrån granskning av de ingående studierna framgår viss generaliserbarhet, främst till 

meningsproduktion men även diskurs. Generellt ses positiva trender i de ingående 

studierna för denna metod gällande behandling av syntax och diskurs. Dessa resultat 

varierar i omfattning samt bibehållen effekt vid uppföljning. Då de ingående studierna 

har få deltagare och bristande studiedesign bedöms evidensen som otillräcklig för 

VNeST. 

 

 

4.1.3. Semantic Feature Analysis (SFA) 

Målgrupp 

Enligt en översiktsartikel av Efstratiadou, Papathanasiou, Holland, Archonti och Hilari 

(2018) har SFA undersökts och utvärderats för en variation av afasityper, svårighetsgrad 

och skadelokalisation. De ingående studierna i översiktsartikeln har främst inkluderat 

deltagare med lätt till måttlig afasi och deltagare med flytande afasi. I studien av 

Falconer och Antonucci (2012) hade deltagarna kronisk afasi med måttlig till grav 

svårighetsgrad, ingen exklusion av afasityp redovisades. 
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Syfte och målsättning 

SFA syftar till att förbättra ordmobilisering genom en aktivering av det semantiska 

systemet (Efstratiadou et al., 2018). I en studie från 2012 (Falconer & Antonucci) 

undersöktes behandlingsmetoden utifrån diskurs i en gruppbehandling. Studier har visat 

en förbättring av deltagares kommunikativa effektivitet (Falconer & Antonucci, 2012). 

 

Motiv och teoretisk bakgrund 

Efstratiadou et al. (2018) menar att SFA bygger på en teori om att sprida aktivitet inom 

det semantiska systemet. Detta system ses som ett nätverk av semantiska 

representationer och förbindelser till relaterade representationer, där semantiska 

representationer med liknande särdrag har starkare förbindelser med varandra 

(Efstratiadou et al., 2018). Exempelvis har målordet apelsin allmänna särdrag (såsom 

frukt, växer på träd) och specifika särdrag (såsom orange), vilket skiljer det från andra 

frukter. SFA förlitar sig på starka semantiska associationer för benämning, vilket gör att 

målordet kan produceras efter en aktivering av de olika semantiska representationerna 

tillsammans med dess associerade fonologiska information (Efstratiadou et al., 2018).  

 

Utförande 

Ursprungsprotokollet för SFA har modifierats på olika sätt i många studier, vilket gör 

det svårt att sammanställa ett generellt utförande av metoden (Efstratiadou et al., 2018). 

De ingående studierna i översiktsartikeln av Efstratiadou et al. (2018) varierade markant 

avseende längd och mängd av behandling. Behandlingsperioder mellan 3–10 veckor, i 

genomsnitt 2–3 gånger i veckan i 1 timme per session har rapporterats. Totalt antal 

träningstimmar varierar mellan 5,25–25 timmar, med ca 17 timmar i genomsnitt.  

 

Behandlingen utförs genom att logopeden visar en bild på ett målord för patienten att 

benämna, sedan utökas det semantiska nätverket kring målordet genom 6 olika särdrag 

(kategori, användning, egenskaper, handling, plats och association). Används målordet 

äpple kan det semantiska nätverket se ut som följande: frukt, juice, röd/rund, (växer), 

träd och apelsin. Logopeden använder sig av en karta över det semantiska nätverket där 

särdragen efterfrågas och antecknas i tur och ordning. Endast de särdrag som anses 

lämpliga efterfrågas (föremål har exempelvis sällan en handling). Prompt i form av 

frågor kan användas. Om patienten inte lyckas benämna särdrag ska logopeden uttala 

samt anteckna ordet och fortsätta med nästa särdrag. Om patienten inte lyckas benämna 

målordet ska logopeden först efterfråga alla särdrag innan målordet uttalas (Boyle, 

2004). 

 

Modifieringar 

Studien av Falconer och Antonucci (2012), som baseras på en tidigare studie av samma 

författare, undersökte ett modifierat PACE-protokoll (för beskrivning av PACE, se 

4.1.10) för att träna diskurs i grupp med fyra deltagare. I behandling tillämpas 

vardagliga diskursuppgifter utifrån kommersiellt tillgängligt bildmaterial för att elicitera 

sammanhängande berättande. Även en hemuppgift ingick i protokollet. I behandlingen 

turades deltagarna om, enligt det modifierade PACE-protokollet, att beskriva ett målord 

som de övriga deltagarna inte kunde se. Till hjälp vid ordmobiliseringssvårigheter 

användes en SFA-karta där semantiska särdrag fylldes i. Under en deltagares tur 

agerade de övriga deltagarna lyssnare och i slutet av turen ombads de benämna 

målordet.  
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I översiktsartikeln (Efstratiadou et al., 2018) ingick en studie av Peach och Reuter 

(2010) som presenterade en modifiering av SFA med inriktning mot ordmobilisering 

inom diskurs. Objekt eller handling byts ut mot sekvensbilder där två eller fler 

handlingar utförs. I varje sekvensbild väljs det ut målmeningar eller målobjekt för 

deltagaren att benämna. Deltagaren vägleds med två frågor avsedda att locka fram 

lexikal information. Dessa frågor benämns i studien som diskursstimuli. Exempel på 

fråga kan vara “Hur köper man kläder?” eller “Hur tänder man ljusen i julgranen?”. 

Deltagarens eventuella felaktiga svar antecknas av logopeden och sammanställs i en 

lista. Den sammanställda listan används sedan i SFA-behandlingen. Originalkartan har i 

denna version modifierats för att passa syftet. Logopeden använder prompt i första 

behandlingssteget. I nästa steg parar logopeden ihop målbilden med det stimuli som 

enligt tidigare steg bör generera rätt svar. Sedan uppmuntras deltagaren att benämna 

objekt eller händelse i bilden. Ungefär 3–4 målbilder används i behandlingen under 

varje träningssession. De sekvensbilder som räknas som felaktiga men inte behandlas 

under en session ges som hemuppgift. 

 

Evidensbas 

Efstratiadou et al. (2018) rapporterade liten till minimal effektstorlek för majoriteten av 

deltagare i översiktens inkluderade studier. Sammantaget sågs förbättring av benämning 

av tränade ord med en begränsad generalisering till otränade ord och diskurs 

(Efstratiadou et al., 2018). Studierna av Falconer och Antonucci (2012) samt Peach och 

Reuter (2010) som undersökte SFA för diskurs ingick i översiktsartikeln. Falconer och 

Antonucci (2012) rapporterade förbättrad ordmobilisering och en mer effektiv 

kommunikation till följd av SFA i gruppträning. Peach och Reuter (2010) rapporterade 

minimal till måttlig effektstorlek på diskurs, mätt i CIU.  

 

Utifrån granskning av de ingående artiklarna finns stöd för SFA främst för förbättring 

av benämning med viss generalisering till diskurs. Evidensen för SFA som 

behandlingsmetod för diskurs och syntaktisk förmåga bedöms som otillräcklig. 

 

 

4.1.4.  Treatment of underlying features (TUF) 

Metodnamn 

TUF kallades tidigare Linguistic Specific Treatment (LST). 

 

Målgrupp 

Enligt sammanställningen av Thompson och Shapiro (2005) har de studier som 

undersökt TUF inkluderat deltagare med lätt till måttlig Brocas afasi med agrammatism. 

En meta-analys av Dickey och Yoo (2010) undersökte behandlingens effekt och 

generaliserbarhet i förhållande till deltagarnas hörförståelse, grad av afasi och förmåga 

till komplex meningsförståelse. En stor variation mellan deltagarna sågs och inga 

tydliga slutsatser kring målgrupp kunde dras.  

 

Syfte och målsättning 

Syftet med TUF är att förbättra deltagarens förmåga att bilda och förstå meningar med 

hjälp av lexikal och syntaktisk bearbetning av komplexa meningar (Thompson & 

Shapiro, 2005).   
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Motiv och teoretisk bakgrund 

Författarna i studien Thompson och Shapiro (2005) har utvecklat TUF baserat på ett 

lingvistiskt tillvägagångssätt då fokus ligger på träning av meningar med komplex 

uppbyggnad. Detta menar författarna ska skapa förståelse för meningsuppbyggnad som 

kan föras över till mindre komplexa meningar med liknande innehåll. Detta 

tillvägagångssätt menar de kan förbättra patienternas brister i produktion av meningar 

och förståelse av meningsbyggnad. De hänvisar till teorier om komplexa relationer 

mellan lexikal och syntaktisk bearbetning då beståndsdelarna i en mening bryts ned i 

satsdelar och får en enskild betydelse för att sedan få en gemensam betydelse då de sätts 

ihop i en sats. 

 

Utförande 

En övergripande förklaring av TUF ges i studien av Thompson och Shapiro (2005). I 

studien gjord av Thompson, den Ouden, Bonakdarpour, Garibaldi och Parrish (2010) 

ges en mer detaljerad behandlingsplan (för fullständigt behandlingsprotokoll, se 

artikeln). Behandling genomförs 2 timmar per vecka. I behandling används 10 meningar 

där de stereotypa deltagarrollerna är omvända (exempelvis “Bruden bär brudgummen”). 

Dessa meningar presenteras i tre typer av frasstrukturer med omvänd ordföljd, 

exempelvis “Brudgummen bärs av bruden”. Med hjälp av ett datorprogram tränas 

förståelse och produktion av dessa meningar. På skärmen visas två bilder per mening 

där deltagaren ska peka ut bilden som anses passa till meningen (en bild är korrekt och 

en bild är inkorrekt och föreställer de stereotypa deltagarrollerna). I nästa uppgift visas 

ett bildpar på skärmen. Innan deltagaren får säga sin mening kommer en modellmening 

från en inspelad röst i datorprogrammet (“Gällande den här bilden skulle jag kunna 

säga…”). Sedan får deltagaren 10 sekunders reaktionstid att producera en mening 

gällande den andra bilden. För godkänt behöver meningen innehålla korrekta 

semantiska roller och verb (Thompson et al., 2010). Under behandlingen tränas totalt 20 

bilder med tillhörande meningar i randomiserad ordning. 

 

Modifieringar 

En modifiering av TUF nämns i boken ”Language intervention strategies in aphasia and 

related neurogenic communication disorder” (Thompson, 2008) och benämns som 

TUF-syntax. I behandlingen används i det första steget den aktiva formen av en mening 

som mål i träningen. Den typen av tillvägagångssätt avser att öka vetskapen och 

åtkomsten hos deltagaren av verbets information i målmeningen (för detaljer om 

metoden se Thompson i Chapey, 2008, s. 745, 754–755).  

 

Evidensbas 

Thompson och Shapiro (2005) sammanfattade resultaten från tidigare studier av TUF. 

Förbättring inom diskurs ses gällande meningslängd, verbanvändning samt semantiskt 

innehåll (användning av argument). Inga utfallsmått eller effektstorlekar redovisas. I 

studien av Thompson et al. (2010) redovisades liten till stor effektstorlek gällande 

tränade frasstrukturer, med stor variation mellan deltagarna. 

 

Utifrån de granskade artiklarna bedöms evidensen för TUF som behandlingsmetod för 

diskurs och grammatiska svårigheter vara otillräcklig.  
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4.1.5. Phonomotor Treatment (PMT) 

Målgrupp 

Utifrån de artiklar som har granskats nämns personer med afasi och anomi 

(benämningssvårigheter) som lämpliga för PMT (Kendall, Oelke, Brookshire & 

Nadeau, 2015). Lämplig målgrupp utifrån ålder, afasityp, svårighetsgrad och tid sedan 

strokeinsjuknande har undersökts utan tydligt resultat (Hunting Pompon et al., 2017). 

 

Syfte och målsättning 

Syftet med PMT är främst att förbättra produktion av ord genom att träna fonem och 

fonemsekvenser med multimodala representationer med förhoppning om generalisering 

till konversationsnivå (Kendall et al., 2015). 

 

Motiv och teoretisk bakgrund 

PMT har inspirerats av två metoder: Parallel distributed processing model och 

Lindamood Phoneme Sequencing Program. Dessa metoder behandlar språkliga 

svårigheter efter stroke på en fonologisk nivå. Teorin bakom dessa metoder är hjärnans 

försvagade bearbetningsförmåga av enskilda fonem och fonemsekvenser till följd av 

kompensation via den icke-dominanta hjärnhalvan (Kendall et al., 2015). Vidare menar 

Kendall et al. (2015) att bearbetningen av de språkliga domänerna kan förbättras genom 

intensiv multimodal träning. Genom att öka den fonologiska medvetenheten kan 

förbättring ske för otränade ord samt på diskursnivå. Författarna anser sin hypotes 

trovärdig då det inte finns några bevis på grundläggande förändringar av hjärnans 

bearbetning på grund av hjärnskada och därmed kan funktioner tränas upp igen (Kendall 

et al., 2015).  

 

Utförande 

I artikeln av Kendall et al. (2015) finns ett protokoll med utförlig beskrivning av 

behandlingen. Behandlingsperiod 6 veckor, 5 dagar i veckan, 2 timmar per dag med 

totalt 60 träningstimmar. Materialet som används vid utförande av PMT är bilder på 

munnar som artikulerar olika språkljud, en spegel, bokstavsbilder, en whiteboard och 

färgade klossar. Behandlingen utförs i två steg. I det första steget tränas endast språkljud 

isolerat. Ett multimodalt tillvägagångssätt tillämpas, vilket innebär att logopeden 

producerar, visar bild på eller förklarar ett ljud och deltagaren observerar. Därefter ska 

deltagaren berätta vilket ljudet var. När deltagaren har hittat rätt ljud ombeds denne att 

själv producera detta. I steg två tränas stavelser. Utförandet liknar steg ett men ställer 

högre krav på deltagarens förmåga att kombinera olika språkljud. Behandlingen 

innefattar både riktiga ord och nonord, stavelserna blir längre under träningens gång 

(Kendall et al., 2015). 

 

Modifieringar 

Inga modifieringar av behandlingen återfanns i den systematiska sökningen. 

 

Evidensbas 

Studien av Kendall et al. (2015) presenterar inga resultat för diskurs men nämner att de 

förväntar sig resultat gällande både diskurs och otränade ord i framtida studier baserat 

på den data de redan har samlat in. En retrospektiv studie av Silkes, Fergadiotis, 

Hunting Pompon, Torrence och Kendall (2019) som baseras på Kendall et al. (2015) 

använde sig av de inspelade träningssessionerna (före behandling, direkt efter och 3 

månader efter avslutad behandling) för bedömning av diskurs. Förbättring på utfallsmått 
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CIU per minut och antal korrekta CIU redovisas, samt till stor del bibehållen effekt vid 

3-månadersuppföljningen.  

 

Det finns visst stöd för att PMT förbättrar diskurs, dock bedöms evidensen för 

behandlingen gällande diskurs som otillräcklig utifrån de granskade artiklarna. 

 

4.1.6. Mapping therapy 

Målgrupp 

Enligt Rochon, Laird, Bose och Scofield (2005) och Schwartz, Saffran, Fink, Myers och 

Martin (1994) är metoden lämplig för personer med kronisk afasi där ett icke-flytande 

tal och agrammatism förekommer. Målgruppen är personer med svårigheter med 

förhållandet mellan syntaktiska strukturer och semantiska roller (Bandur & Shewan, 

2008). Deltagarna i de ingående studierna hade afasi av måttlig till grav svårighetsgrad 

(Rochon et al., 2005; Schwartz et al., 1994). 

 

Syfte och målsättning 

Metoden har till en början syftat till att behandla och förbättra meningsförståelse som 

senare har kommit att utvecklas till att inkludera träning av meningsproduktion (Bandur 

& Shewan, 2008). Målsättningen är att stärka processer enligt mapping deficits 

hypothesis (se motiv och teoretisk bakgrund). 

 

Motiv och teoretisk bakgrund 

Mapping therapy grundar sig i mapping deficits hypothesis av Schwartz et al. (1987) där 

syntaktiska svårigheter att förstå och producera meningar ses som en förlängning av 

svårigheten att kartlägga relationen mellan semantiska roller och syntaxens satsdelar 

(Rochon et al., 2005). Denna nedsättning resulterar i en felaktig koppling mellan en 

semantisk roll, såsom agent, till den motsvarade syntaktiska satsdelen, subjekt, i en 

mening; det vill säga mapping (placering) av aktören i meningens syntaktiska ramverk. 

Felet inträffar således mellan funktionell nivå och positionsnivå (Rochon et al., 2005), 

se Garretts modell för meningsproduktion i 1.3.1 Meningsbyggnad. 

 

Utförande 

I studien av Rochon et al. (2005) användes 144 meningar med sex olika transitiva verb i 

varierande tempusformer; call, shoot, hug, chase, push, slap. Ett detaljerat 

behandlingsprotokoll bifogas i studien, se sida 35–36. Behandlingsperiod ca 10–12 

veckor, 1 timme per tillfälle 2 gånger i veckan, totalt uppemot 19 sessioner. Material i 

form av fotografier där människor porträtterar meningarnas subjekt och objekt 

presenteras för deltagarna. Behandlaren förklarar vad som sker och vem som gör vad i 

fotografiet samt vem som är agent och föremål/patient, och ber sedan deltagaren säga en 

mening som passar till fotografiet. När deltagaren korrekt formulerat meningen 

innehållande agent och föremål/patient placeras två markörer med olika färg ut på 

fotografiet som stöd för de olika rollerna. Behandlingen sker i 4 nivåer där det ställs 

ökande krav på deltagarens syntaktiska förmåga. Den sista nivån tränar meningar med 

stor syntaktisk variation, däribland passiva meningar och meningar med objektet först.  

 

Modifieringar 

Inga modifieringar av behandlingen återfanns i den systematiska sökningen. 

  



  

 

22 

 

Evidensbas 

Rochon et al. (2005) redovisade viss generalisering och varierande signifikanta resultat 

för deltagarna på tränade meningsstrukturer, dock sågs även förbättring hos 

kontrolldeltagarna. I studien sågs, till skillnad från Schwartz et al. (1994), ingen 

förbättring inom meningsproduktion efter träning av meningsförståelse eller vice versa. 

Schwartz et al. (1994) redovisade förbättring gällande syntaktisk produktion samt till 

viss del även förståelse av syntax. 

 

De inkluderade granskade artiklarna ansågs ha bristande studiedesign. Evidensen för 

Mapping Therapy som behandlingsmetod för meningsbyggnad utifrån de granskade 

studierna bedöms otillräcklig. 

 

 

4.1.7. Modalitets-Aktivering (MODAK) 

I litteratursökningen framkom inga studier av MODAK. I ett nummer av tidskriften 

Dansk Audiologopedi från 2014 finns en artikel publicerad av personerna bakom 

behandlingsmetoden, vilket nedanstående resultat baseras på (Lønborg, Hansen & Lutz, 

2014). 

 

Målgrupp 

Enligt metodens skapare, Luise Lutz, är MODAK framtagen för olika svårigheter vid 

alla typer av afasi, flytande som icke-flytande, oavsett svårighetsgrad eller skede i 

rehabiliteringsförloppet (Lønborg, Hansen & Lutz, 2014). 

 

Syfte och målsättning 

Samtidig behandling av de fyra modaliteterna tala, förstå, läsa och skriva i kombination 

för att aktivera de språkliga neurala nätverken i hjärnan. Målet är att automatisera 

processerna för språkproduktion och språkförståelse samt få en generalisering till 

spontantal.  

 

Motiv och teoretisk bakgrund 

Enligt Lutz fokuserar MODAK på en samtidig stimulering av modaliteter snarare än en 

specifik process såsom ordmobilisering eller benämning. Det framgår av 

tidsskriftsartikeln att Lutz hämtat inspiration till behandlingsmetoden från 

språkvetenskapliga teoretiker, exempelvis Chomsky, Levelt, Luria och Lenneberg, och 

psykolingvistiska processmodeller. Det presenteras inte några konkreta paralleller 

mellan dessa teorier om neurala förutsättningar eller språkvetenskapliga teorier och 

behandlingsmetoden MODAK. Det är möjligt att Lutz presenterar en fullständig 

teoretisk bakgrund till metoden i den tyska originalpublikationen av MODAK, som 

författarna till föreliggande studie inte kunnat ta del av (Lutz, 1997).  

 

Utförande 

Behandlingsmetoden beskrivs översiktligt i tidskriftsartikeln. Grundprogrammet består 

av två delmoment; ”tilløb” (kan översättas till förberedelse) och ”dialog”. Vid varje 

träningstillfälle används 4 olika bilder föreställande en situation eller handling, med 

tillhörande kanoniska meningar. I tilløb-momentet genomförs 7 på varandra följande 

steg per bild där deltagaren exempelvis ska para ihop en skriven mening med en bild. I 

dialog-momentet förs ett samtal om bilderna, vilka deltagaren har bearbetat i olika 

modaliteter under tilløb-momentet. Materialet översattes och bearbetades till danska år 
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2013 av Lønborg, som även anordnar MODAK-kurser i Sverige i samarbete med 

Svenska Logopedförbundet.  

 

Evidensbas 

Inga kontrollerade studier av MODAK har genomförts vilket medför att det inte finns 

underlag för en evidensgradering av behandlingsmetoden. Tidskriftsartikeln hänvisar till 

en systematisk översikt av Rose, Raymer, Lanyon och Attard (2013) som del av 

förmodat evidensunderlag för MODAK. I översikten undersöktes den eventuella 

fördelen av kombinerad verbal och icke-verbal träning i form av gester jämfört med 

endast verbal träning (Rose et al., 2013). Studien redovisade positiva resultat för 

kombinerad träning på ett fåtal individer samt ett fåtal utfallsmått; dock ingår inte den 

icke-verbala modaliteten gestikulering i MODAK. 

 

Det finns inget underlag att tillgå för att bedöma evidens för MODAK. 

 

 

4.1.8. Novel Approach to Real-life communication: Narrative Intervention 
in Aphasia (NARNIA) 

Målgrupp 

Enligt Whitworth et al. (2015) lämpar sig NARNIA för personer med lätt till måttlig 

afasi. 

 

Syfte och målsättning 

Syftet med NARNIA är att utveckla en behandlingsmetod inriktad direkt mot diskurs. 

Behandlingen ämnar förbättra lexikal tillgång, argumentstruktur och makrostrukturer 

för ett flertal genrer inom diskurs. Målsättningen är att öka personens förmåga att 

kommunicera mer effektivt samt överföra dessa färdigheter till det vardagliga livet 

(Whitworth et al., 2015). 

 

Motiv och teoretisk bakgrund 

Whitworth et al. (2015) menar att baserat på det arbete som utförts av Whitworth (2010) 

finns ett bristande underlag gällande tillgängliga verktyg för diagnostik av 

diskurssvårigheter och data från “friska talare” att jämföra med. Genom ett 

metalingvistiskt tillvägagångssätt med fokus på ord-, mening- och diskursnivå tränas 

naturliga samtalssituationer där olika genrer av diskurs ingår. Konversationsträning ses 

som ett mer framgångsrikt tillvägagångssätt i intervention då det innehåller en mängd 

olika genrer av diskurs till skillnad från monologer (exempelvis vid bildbeskrivning) 

som inte är lika mångfacetterade. 

 

Utförande 

Behandlingsperiod 5 veckor, 4 gånger i veckan. Protokollet som tillämpades i studien 

bygger på det som huvudförfattaren använde i en tidigare studie (Whitworth, 2010). 

Behandlingen börjar med förklaring av bildsekvenser. De utvalda bilderna är ämnade att 

representera händelser med hög igenkänningsfaktor (exempelvis person som planerar en 

resa). Fokus ligger på de centrala händelserna i bilden samt att hitta rätt verbargument 

och skapa en passande mening. Senare i behandlingen introduceras ett ramverk för 

berättande som innehåller början, mitten och slut i form av en tankekarta. Till de tre 

stegen finns stödord som hjälp till dialogen, vilka minskas under behandlingens gång i 

förhoppning om att deltagaren blir mer självgående i sin berättande (för bilder och mer 

detaljer se artikeln av Whitworth et al. 2015). När detta ramverk bemästras av 
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deltagaren introduceras ramverk för de övriga genrerna. Deltagaren uppmuntras att 

formulera svaren muntligt men får skriva ned dem. När principen av berättande genom 

dessa ramverk är etablerad ändras fokus i behandlingen. Ökad förståelse kring 

deltagarens val av meningsuppbyggnad diskuteras och deltagaren får själv reflektera 

över detta med hjälp av ett antal skattningsskalor innehållande bland annat “förmåga att 

slutföra mening” eller “övergripande förståelse av meningens betydelse” (Whitworth et 

al., 2015). 

 

Modifieringar 

Inga modifieringar av behandlingen återfanns i den systematiska sökningen. 

 

Evidensbas 

I studien av Whitworth et al. (2015) redovisas förbättringar gällande merparten av de 

språkliga utfallsmåtten för deltagarna som mottog NARNIA, i jämförelse med de som 

mottog sedvanlig behandling som endast förbättrades gällande enheter i 

meningsproduktion. Författarna redovisar varierande resultat både inom och mellan 

grupperna vilket gör det svårt att göra en helhetsbedömning av NARNIAs effekt. De 

beskriver dock en positiv trend för användandet av makrostruktur i diskursbehandling 

men frågeställningen kvarstår om hur svårigheter inom diskurs bäst ska behandlas. 

 

Baserat på studien av Whitworth et al. (2015) ses evidensen för NARNIA som 

behandlingsmetod för meningsproduktion och diskurs som otillräcklig.  

 

 

4.1.9. Helm-Estabrooks Language Program for Syntax Stimulation 
(HELPSS) 

I studien av Marini, Caltagirone, Pasqualetti och Carlomagno (2007) undersöktes och 

jämfördes effekten av behandlingsmetoderna HELPSS och modifierad PACE, vilken 

används i föreliggande studie för att beskriva metoderna (PACE se 4.1.10). 

  

Målgrupp 

I studien av Marini et al. (2007) inkluderades deltagare med måttlig till grav icke-

flytande afasi där behandlingen tillämpades i ett tidigt skede. Metoden lämpar sig för 

personer med agrammatism (Helm-Estabrooks & Ramsberger, 1986). 

 

Syfte och målsättning 

Behandlingsmetoden tränar 11 typer av meningar och syftar till att förbättra deltagarens 

syntaktiska förmåga (Helm-Estabrooks & Ramsberger, 1986). 

 

Motiv och teoretisk bakgrund 

HELPSS baserades på den syntaktiska svårighetshierarkin som utarbetades av Gleason, 

Goodglass, Green, Ackerman och Hyde år 1975 (Helm-Estabrooks & Ramsberger, 

1986). Gleason et al. (1975) menar att den syntaktiska funktionen hos en person med 

grammatiska svårigheter inte är förlorad utan snarare mindre tillgänglig. I HELPSS 

tränas därför frasstrukturer i ökande svårighetsgrad för att förbättra den syntaktiska 

förmågan. 

 

Utförande 

I studien av Marini et al. (2007) redovisades en behandlingsperiod på 7 veckor, 5 

gånger i veckan i 1 timme per session. Totalt 35 antal träningstimmar. 
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Behandlingsprotokoll enligt Helm-Estabrooks et al. (1981) med träning av exempelvis 

deklarativ, intransitiv och transitiv imperativ samt frågeord (vad, vem, var, när). 

Träningen sker i två nivåer där svårighetsgraden ökar. Logopeden visar en bild och ger 

en kort beskrivning, där målmeningen framgår i nivå 1 men utelämnas i nivå 2. 

Deltagaren repeterar och fyller sedan i svaret när fraser i beskrivningen utelämnas. 

 

Modifieringar 

Sentence Production Programme (SPPA) är en reviderad och uppdaterad version av 

HELPSS. SPPA är i sin tur översatt till svenska i form av Menings-produktions-

program vid afasi (MPPA) av Pia Apt. I metoden används träningsmaterial med olika 

typer av meningskonstruktioner; intransitiv och transitiv imperativ, frågeord (vad, vem, 

var, när), subjekt-verb-objekt-satser, subjekt-verb-satser, komparativ och ja/nej-

frågor. Materialet handlar om tre familjer i vardagliga aktiviteter och samtal (Apt, 

2007). 

  

Evidensbas 

I studien av Marini et al. (2007) redovisades längre yttranden hos samtliga deltagare 

(ökad produktion av funktionsord och substantiv), dock ingen ökad användning av verb. 

Studien har ett lågt deltagarantal och en studiedesign med låg kvalitet. 

 

Evidensen för HELPSS som behandlingsmetod för diskurs och syntaktisk förmåga 

bedöms utifrån de ingående granskade studierna som otillräcklig. 

 

 

4.1.10. Promoting Aphasics’ Communicative Effectiveness treatment (PACE) 

Målgrupp 

I studien av Marini et al. (2007) inkluderades deltagare med måttlig till grav icke-

flytande afasi. Davis (2005), metodens skapare, nämner att lämpligheten av PACE för 

personer med framförallt Wernickes afasi eller grav afasi är omdiskuterat men han anser 

att metoden kan passa de flesta personer med afasi oberoende av svårighetsgrad så länge 

viljan att kommunicera finns. 

 

Syfte och målsättning 

I framtagandet av PACE förutsatte Davis (2005) att personer med afasi oftast har en 

kommunikationskapacitet och att en behandling baserad på naturliga konversationer, 

oavsett modalitet, ger tillfälle för förbättring. Behandlingsmetoden syftar till att träna 

funktionell kommunikation enskilt eller i grupp (Brookshire & McNeil, 2015). 

 

Motiv och teoretisk bakgrund 

PACE är baserad på fyra principer; jämlikt deltagande, ny information, feedback och 

valfri modalitet (skriva, tala, rita, gestikulera eller annat sätt). I metoden tränas inte 

specifika kommunikativa beteenden eller i förväg definierade lingvistiska 

meningsformer (Brookshire & McNeil, 2015; Davis, 2005). Det som eftersträvas är 

endast en korrekt överföring av information (meddelande) mellan sändare/talare och 

mottagare, vilket kan uppnås med valfri modalitet (Davis, 2005).  

 

Utförande 

I studien av Marini et al. (2007) redovisades en behandlingsperiod på 7 veckor, 5 

gånger i veckan i 1 timme per session. Totalt 35 träningstimmar. Behandling utgick från 

ett modifierat PACE-protokoll skapad av Carlomagno et al. (1991 i Marini et al., 2007). 
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I behandlingen turas logoped och deltagare om att dra meddelandekort ur en kortlek, 

vilka innehåller exempelvis en bild, en mening eller en kort berättelse. Utan att visa 

kortet för den andra parten beskrivs innehållet genom valfri kommunikativ modalitet. 

Under behandlingen ger logopeden inga prompt eller rätta svar utan ger endast feedback 

på det meddelande som ska överföras (Davis, 2005). Då PACE inte tränar specifika 

kommunikativa strategier kan deltagaren först genomgå en kognitiv-lingvistisk 

behandling för att sedan få möjlighet att tillämpa dessa strategier i PACE 

konversationsformat (Brookshire & McNeil, 2015). 

 

Modifieringar 

En mängd modifierade PACE-protokoll har utformats och undersökts genom åren, där 

någon av de fyra principerna vanligen har uteslutits (Davis, 2005). I den granskade 

studien av Marini et al. (2017) har en modifierad version av PACE undersökts, där 

bildbeskrivning och berättande ingick, med bibehållna principer. 

 

Evidensbas 

Marini et al. (2007) redovisade förbättring av diskurs på utfallsmåtten genomsnittlig 

meningslängd, CIU och % CIU. Studien har ett lågt deltagarantal och en studiedesign 

med låg kvalitet. I en pilotstudie utförd av Maher et al. (2006) jämfördes 

behandlingsmetoden CILT med PACE där båda behandlingarna administrerades 

högintensivt i varsin grupp. Majoriteten av deltagarna i båda grupperna visade 

förbättringar av diskurs gällande betydelsebärande ord, relevanta yttranden, meningar 

och genomsnittlig meningslängd. Den grupp som mottog CILT visade något större 

förbättringar i dessa utfallsmått, samt en större förbättring än PACE-gruppen vid en 

kvalitativ analys av diskursförmåga. Artikelförfattarna menar att det är svårt att utesluta 

att detta inte beror på förekomsten av grav apraxi hos flertalet deltagare i PACE-

gruppen (Maher et al., 2006). 

 

Evidensen för PACE som behandlingsmetod för diskurs och grammatiska svårigheter 

bedöms utifrån de ingående granskade studierna som otillräcklig. 

 

 

5. Diskussion 

 

5.1. Resultat 

I litteraturstudien granskades 30 studier i vilka det framkom 10 behandlingsmetoder 

som sammanställdes i resultatet. Beskrivning av metoder gjordes utifrån TIDieR 

checklista (se bilaga 6) i en kondenserad form, där de resultat som är relevanta för 

målgruppen lyfts fram. Utformningen av resultatet styrdes av en stor variation i 

metodbeskrivningar i de olika studierna samt begränsat utrymme. I de fall där 

detaljerade behandlingsprotokoll finns att tillgå är detta angivet. Evidensen för 

metoderna bedömdes i ett fall som begränsad (CIAT), i åtta fall som otillräcklig och i 

ett fall fanns inget underlag för evidensbedömning (MODAK). Det sammanlagda 

evidensläget är otillräckligt-begränsat för de ingående granskade behandlingsmetoderna 

avseende behandling av grammatiska svårigheter och diskurs. 

 

Resultatet redovisar behandlingsmetoder med varierande teoretisk bakgrund och 

inriktning. TUF, VNeST, Mapping Therapy och HELPSS är behandlingsmetoder där 
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utgångpunkten i behandlingen är verbet, för att kunna konstruera syntaktiska strukturer 

och underlätta meningsproduktion. SFA är i grunden en behandling för ordmobilisering 

men genom en modifiering ämnar den förbättra diskurs. PMT utgår från en fonologisk 

grund där träning sker på fonem- och fonemsekvensnivå. CIAT grundar sig i teorier om 

constraint men centralt i behandling är även träning och umgänge samt stöd från andra 

personer med afasi. PACE och NARNIA är utformade för att specifikt behandla 

diskurs, i form av konversationsträning. PACE har ett multimodalt tillvägagångssätt där 

målet är att deltagaren ska kommunicera ett budskap, något som också kan anses gälla 

för MODAK. 

 

Per behandlingsmetod fanns endast ett fåtal publicerade studier som ämnade att 

undersöka behandling av grammatiska svårigheter och diskurs. De inkluderade 

granskade studierna hade genomgående studiedesign av bristande kvalitet och lågt 

deltagarantal, som varierade mellan 1–24 individer (genomsnitt 9 individer). 

Exempelvis granskades studier av cross-over design, där samtliga deltagare får två olika 

behandlingar i direkt följd, vilket är en mycket problematisk studiedesign då det inte går 

att med säkerhet fastställa vilken behandling som resulterat i eventuell effekt. Studierna 

av retrospektiv design bidrog i sin tur till en ännu snävare underlagsgrund för 

behandlingsmetoden, då de använde sig av samma patientunderlag som originalstudien. 

I de fall brister i originalstudien förekom påverkades även kvaliteten i den retrospektiva 

studien. Vid granskning framkom även i många fall ojämnt sammansatta grupper 

gällande storlek eller demografi. Ett exempel är studien av Maher et al. (2006) där 

merparten av deltagarna i en av de två grupperna hade grav talapraxi. Vissa studier har 

endast inkluderat vänsterhänta deltagare eller deltagare med nyuppkommen stroke och 

andra studier har inkluderat deltagare oberoende av hänthet samt antal stroke. Det går 

inte att utesluta att faktorer som dessa kan ge ett snedvridet resultat. 

 

En viss osäkerhet framkom gällande utfallsmåtten för diskurs. Löst definierade begrepp 

används i studierna såsom ”förbättrad meningsproduktion”, ”kompletta yttranden”, 

”färre utsvävningar” och ”sammanhängande tal”. Dessa vaga begrepp samt försök att 

kvantitativt mäta diskurs kan ses som mycket problematiska då den rådande 

definitionen av diskurs snarare är kvalitativ, språket bortom enskilda meningar. 

Whitworth et al. (2015) studie av NARNIA utmärker sig i detta fall då behandlingen 

utgår från språkets makrostruktur och träningen inriktar sig på förmågan att förstå och 

hålla röd tråd samt bibehålla sammanhanget i yttrandet. Andra behandlingsmetoder, i 

synnerhet modifieringen SFA för diskurs, har som grund att träna mobilisering av ord, 

ofta verb, eller produktion av meningar med förhoppning om att även kunna förbättra 

diskurs. I dessa fall behandlas inte diskurs i träningssituationen utan metoden förlitar sig 

på eventuell spridningseffekt och generalisering till diskurs. 

Socialstyrelsen framhäver vikten för kliniker att arbeta efter bästa tillgängliga evidens. 

Denna litteraturstudie resulterade i en sammanställning av tio behandlingsmetoder 

vilkas evidensbas redovisas både sammantaget per metod samt för de respektive 

ingående artiklarna (bilaga 2). En behandlingsmetod, MODAK, saknar underlag för 

evidensbedömning. I en enkät i en tidigare magisteruppsats av Palmqvist (2019) uppgav 

56 % av de tillfrågade (60 % av de som uppgav att de använde specifik 

behandlingsmetod) att de använde sig av MODAK. Det är då anmärkningsvärt att 

varken tillräcklig teoretisk bakgrund eller evidensbas har hittats av författarna till denna 

studie. Då kurser i MODAK hålls i samarbete med Svenska Logopedförbundet, 

bekostas av logopedmottagningen vid ett sjukhus samt att logopeden frånvarar från 
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ordinarie arbete anser författarna till denna studie att detta inte är kostnadseffektiv vård 

eller sker i linje med Socialstyrelsens riktlinjer.  

 

 

5.2. Metod 

Denna litteraturstudie syftade till att sammanställa en översikt av behandlingsmetoder 

som använts för behandling av grammatiska svårigheter och nedsatt diskursförmåga. 

Arbetet resulterade i en sammanställning av de 10 behandlingsmetoder som kan anses 

vara mest relevanta för kliniskt verksamma logopeder i Sverige idag. Omfattningen av 

sammanställningen begränsades av förutsättningarna för ett magisterarbete avseende 

tidsutrymme och resultatstorlek.  

 

Författarnas erfarenhet av systematiska litteratursökningar kan också anses vara en 

begränsning, varför söksträngar initialt utformades med hjälp av bibliotekarie på 

Medicinska Biblioteket Uppsala Universitet. Det är möjligt att fler testsökningar kunde 

genomförts då de valda databaserna skiljde sig åt gällande sökmöjligheter. En bättre 

anpassning av sökord och MESH-termer skulle även kunnat gynna sökningen. Under 

arbetets gång påträffades begreppsförvirring inom fältet, detta framförallt gällande 

diskurs, vilket försvårade sökningen och val av vedertagna begrepp. Dock återfanns 

flertalet av de inkluderade studierna i systematiska översikter (såsom Brady et al., 2016) 

vilket tyder på relevanta sökträffar. Författarna selekterade på egen hand de till sist 

inkluderade studierna, vilket medför risk för att relevanta studier oavsiktligt 

exkluderades. Även avstämning av artikeldubbletter mellan databaser har utförts av 

författarna, vilket kan leda till oavsiktligt bortfall av relevanta studier, framförallt 

mellan EBSCOhost och ScienceDirect där flertalet tidskrifter ingår i båda databaser. 

Sökningar i ScienceDirect visade endast artiklar publicerade innan juni 2018 då svenska 

universitet sagt upp avtalet med Elsevier. Vid genomgång av de tidskrifter som ingår i 

ScienceDirect framkom dock att en majoritet, samt de viktigaste, av tidskrifterna även 

publiceras i andra databaser som ingick i sökningen. Litteratursökning utanför databaser 

begränsades till Uppsala Universitetsbiblioteks boksamling då författarna ansåg att 

behandlingsmetoder inte nämndes i tillräcklig omfattning i denna typ av litteratur.  

 

Författarna prioriterade att granska behandlingsmetoder utifrån utfallsmått för 

grammatiska svårigheter och diskurs som redovisades i studien, metodens teoretiska 

bakgrund, artikelns studiedesign och metodens utbredning och användning i Sverige. En 

stor grupp av studier som redovisade icke namngivna behandlingsmetoder och 

behandlingsmetoder där endast en artikel publicerats var inte möjliga att inkludera i 

översikten. Det går inte att utesluta att dessa studier redovisar behandlingsmetoder med 

god evidens, varför ett mer omfattande arbete är motiverat. 

 

Författarna ämnade säkerhetsställa ett så gott granskningsarbete som möjligt genom att 

välja vedertagna och lämpliga granskningsmallar. Dessa mallar var inte alltid helt 

applicerbara. Ett exempel på detta är en sammanfattning av TUF-studier, som inte 

klassas som en översikt, men ändå granskades med AMSTAR. Då författarna inte hade 

åtkomst till en uppdaterad version av SCED-scale, Risk-of-Bias in N-of-1 Trials 

(RoBiNT), som möjligen hade varit att föredra, användes SCED. Författarna granskade 

initialt artiklar tillsammans tills samstämmighet kunde uppnås. I de enskilt granskade 

studierna som slumpmässigt valdes ut att granskas av ytterligare en författare, 

bedömdes poängsättningen vara samstämmig. 

 



  

 

29 

 

 

5.3. Fortsatt forskning 

Det redan mycket svårbeforskade området afasi begränsas ytterligare av att det bedrivs 

så spridd och lågkvalitativ forskning. Studier med större deltagarantal och varierande 

afasityp är av vikt för att undersöka effekt, generalisering och långvarig effekt för 

behandlingsmetoder. 

 

5.4. Slutsats 

Svenska logopeder är i behov av ett välgrundat kunskapsunderlag för afasibehandling 

för att kunna arbeta evidensbaserat, patientsäkert och kostnadseffektivt. Denna 

litteraturstudie syftade att sammanställa behandlingsmetoder för grammatiska 

svårigheter och diskurs samt deras evidens. I resultatet redovisas tio 

behandlingsmetoder där majoriteten bedömdes ha otillräcklig evidens samt bristande 

studiedesign. Även om detta resultat är knapphändigt är det ett steg i rätt riktning mot 

ett hjälpmedel för den kliniskt verksamma logopeden. 

 

 

6. Författarnas tack 

 

Författarna vill rikta ett stort tack till handledare Monica Blom Johansson för visat 

förtroende och ett varmt engagemang under arbetets gång.  

 

Tack till Heidi Simosdotter Marlisto på Medicinska Biblioteket för hjälp vid 
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Bilaga 1 

 

Litteratursökning 

I tabellerna nedan redovisas fullständiga söksträngar per databas. 

 

Databas Söksträng Filter Antal träffar 

EBSCOhost 
(PsycINFO, 
CINAHL, 
MEDLINE) 

aphasia AND ( therapy OR treatment OR 
therapeutics OR speech therapy OR speech and 
language therapy ) NOT TI ( transcranial OR tdcs ) 

Engelska 11 935 

 TI aphasia AND TI ( therapy OR treatment OR 
therapeutics OR speech therapy OR speech and 
language therapy ) NOT TI ( transcranial OR tdcs ) 

 1879 

 TI aphasia AND TI ( therapy OR treatment OR 
therapeutics OR speech therapy OR speech and 
language therapy ) NOT TI ( transcranial OR tdcs 
OR magnetic stimulation ) NOT SU ( drug or 
medication ) AND TX ( syntactic OR syntax OR 
sentence production ) 

 133 

 TI aphasia AND TI ( therapy OR treatment OR 
therapeutics OR speech therapy OR speech and 
language therapy ) NOT TI ( transcranial OR tdcs 
OR magnetic stimulation ) NOT SU ( drug or 
medication ) AND TX syntactic structure 

 5 

 TI aphasia AND TI ( therapy OR treatment OR 
therapeutics OR speech therapy OR speech and 
language therapy ) NOT TI ( transcranial OR tdcs 
OR magnetic stimulation ) NOT SU ( drug OR 
medication ) AND TX ( narrative OR discourse ) 

 120  

 TI aphasia AND AB ( therapy OR treatment OR 
therapeutics OR speech therapy OR speech and 
language therapy ) NOT TI ( transcranial OR tdcs 
OR magnetic stimulation ) AND TX ( sentence 
structure OR phrase structure OR syntaxes OR 
syntactical OR syntactic ) 

 123 

 TI aphasia AND AB ( therapy OR treatment OR 
therapeutics OR speech therapy OR speech and 
language therapy ) NOT TI ( transcranial OR tdcs 
OR magnetic stimulation ) AND TX ( narrative OR 
narratology OR narrative structure OR 
storytelling OR story telling OR discourse ) 

 232 

 

 

 



Databas Söksträng Filter Antal träffar 

PubMed ("Aphasia/therapy"[Mesh]) AND 
("Therapeutics"[Mesh] OR therapy[tiab] OR 
speech therapy[tiab] OR intervention[tiab] OR 
treatment[tiab]) 

Engelska, 
Svenska 

1498 

 ((((("Aphasia/therapy"[Mesh]) AND 
("Therapeutics"[Mesh] OR therapy[tiab] OR 
speech therapy[tiab] OR intervention[tiab] OR 
treatment[tiab]))) NOT 
(transcranial[Title/Abstract] OR 
tdcs[Title/Abstract] OR transcranial magnetic 
stimulation[Title/Abstract]))) AND 
(semantic[Title/Abstract] OR 
semantics[Title/Abstract] OR 
syntaxes[Title/Abstract] OR sentence 
production[Title/Abstract] OR 
syntactical[Title/Abstract] OR phrase 
structure[Title/Abstract] OR 
syntax[Title/Abstract]) 

 142 

 

 

Databas Söksträng Filter Antal träffar 

Scopus TITLE ( aphasia )  AND  TITLE-ABS-KEY ( ( therapy 
)  OR  ( speech  AND  language  AND therapy )  
OR  ( treatment )  OR  ( intervention )  OR  ( 
therapeutics ) )  AND  TITLE-ABS-KEY ( ( syntax )  
OR  ( syntactic )  OR  ( phrase  AND structure )  
OR  ( sentence  AND production ) ) 

 210 

 TITLE ( aphasia )  AND  TITLE-ABS-KEY ( ( therapy 
)  OR  ( speech  AND  language  AND therapy )  
OR  ( treatment )  OR  ( intervention )  OR  ( 
therapeutics ) )  AND  TITLE-ABS-KEY ( ( syntax )  
OR  ( syntactic )  OR  ( phrase  AND structure )  
OR  ( sentence  AND production ) ) 

Tidskrifter som ej 
ingår i tidigare 
databassökningar 

0 

 (TITLE(aphasia) AND TITLE-ABS-KEY((therapy) OR 
(speech and language therapy) OR (treatment) 
OR (intervention) OR (therapeutics)) AND TITLE-
ABS-KEY((narrative) OR (discourse))) 

 199 

 (TITLE(aphasia) AND TITLE-ABS-KEY((therapy) OR 
(speech and language therapy) OR (treatment) 
OR (intervention) OR (therapeutics)) AND TITLE-
ABS-KEY((narrative) OR (discourse))) 

Tidskrifter som ej 
ingår i tidigare 
databassökningar 

3 

 

 

 

 



Databas Söksträng Filter Antal träffar 

SpeechBite aphasia AND therapy AND narrative  28 
 aphasia AND therapy AND narrative Borttagning av duplikat 11 
 aphasia AND therapy AND syntax  23 
 aphasia AND therapy AND syntax Borttagning av duplikat 2 
 aphasia AND therapy AND discourse  43 
 aphasia AND therapy AND discourse Borttagning av duplikat 2 

 

 

Databas Söksträng Filter Antal träffar 

Cochrane aphasia in Title Abstract Keyword NOT ( 
transcranial OR tdcs ) in Title Abstract Keyword 
AND therapy OR treatment OR therapeutics OR 
speech therapy OR speech and language therapy 
in Title Abstract Keyword AND syntactic OR 
syntax OR syntactics OR sentence productions 
OR phrase structure in Title Abstract Keyword 

 21 

 aphasia in Title Abstract Keyword NOT ( 
transcranial OR tdcs ) in Title Abstract Keyword 
AND therapy OR treatment OR therapeutics OR 
speech therapy OR speech and language therapy 
in Title Abstract Keyword AND syntactic OR 
syntax OR syntactics OR sentence productions 
OR phrase structure in Title Abstract Keyword 

Borttagning av 
duplikat 

0 

 aphasia in Title Abstract Keyword NOT ( 
transcranial OR tdcs ) in Title Abstract Keyword 
AND therapy OR treatment OR therapeutics OR 
speech therapy OR speech and language therapy 
in Title Abstract Keyword AND narrative OR 
narratology OR narrative structure OR 
storytelling OR story telling OR discourse in Title 
Abstract Keyword - (Word variations have been 
searched) 

 17 

 aphasia in Title Abstract Keyword NOT ( 
transcranial OR tdcs ) in Title Abstract Keyword 
AND therapy OR treatment OR therapeutics OR 
speech therapy OR speech and language therapy 
in Title Abstract Keyword AND narrative OR 
narratology OR narrative structure OR 
storytelling OR story telling OR discourse in Title 
Abstract Keyword - (Word variations have been 
searched) 

Borttagning av 
duplikat 

2 

 



Bilaga 2 

 

Tabell över inkluderade artiklar 
I tabellen nedan redovisas samtliga ingående artiklar. 

 

Metod Författare/Artikelnamn Resultat Studiedesign SBU/annat GRADE 

CIAT Ciccone et al. (2016). 
Constraint-induced aphasia therapy 
(CIAT): a randomised controlled trial 
in very early stroke rehabilitation. 

Modifiering: mycket tidig 
intervention. Ingen signifikant 
resultatskillnad mellan 
grupperna. 

Single-blinded RCT (n= 20) SBU: Medelhög risk 
för bias 

++, begränsad 
tillförlitlighet 

 Faroqi-Shah & Virion (2009). 
Constraint-induced language therapy 
for agrammatism: Role of 
grammaticality constraints. 

Modifiering: CIAT-G. Viss 
förbättring för samtliga 
deltagare, bibehölls inte vid 3-
månaders kontroll. Ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupperna.  

Case series, single subject 

design (n= 4) 

SCED: 9/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Griffith et al. (2017). 
An examination of changes in spoken 
productions within constraint-
induced aphasia therapy. 

Effektstorlek liten till medel på 
gruppnivå för samtliga 
utfallsmått (CIU, MLU, T-Units, 
mazes, counted words, 
CIU/utterance). 

Repeated measures design 
(n= 8)  

SBU: Medelhög risk 
för bias, baserat på 
granskning av  
Szaflarski et al. 
(2015) 

++, begränsad 
tillförlitlighet 

 Mozeiko et al. (2018).  
Treatment Response to a Double 
Administration of Constraint-Induced 
Language Therapy in Chronic 
Aphasia. 

Modifiering: 2 perioder. 
Heterogen grupp med liten till 
stor effektstorlek på diskurs 
(mätt med CIU och CIU per 
minut). 

Modified multiple baseline 
design (n= 4) 

SCED: 10/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Pierce et al. (2019). 
Constraint and multimodal 
approaches to therapy for chronic 

Positiva trender sågs för både 
CIAT och multi-modala 
behandlingar, kunde inte 

Systematic review (studier = 
60) 

AMSTAR: 6/11, 
medelhög kvalitet 

+++, måttlig 
tillförlitlighet 



aphasia: A systematic review and 
meta-analysis. 

fastställa att en behandling är 
att föredra över en annan. 

 Pulvermüller et al. (2001). 
Constraint-induced therapy of 
chronic aphasia after stroke. 

Ökad vardaglig kommunikation 
rapporterad i 
självskattningsformulär av CIAT-
gruppen (CAL). 

RCT, originalartikel (n= 17) SBU: Låg risk för 
bias 

+++, måttlig 
tillförlitlighet 

 Rose et al. (2016).  
Comparing multi-modality and 
constraint-induced treatment for 
aphasia: a preliminary investigation 
of generalisation to discourse. 

Modifiering: M-MAT. Varierande 
resultat med både förbättring 
och försämring av 
diskursparameterar (CIU och CIU 
per minut). 

Cross-over design (n= 13) SCED: 9/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Szaflarski et al. (2015).  
Constraint-Induced Aphasia Therapy 
for Treatment of Chronic Post-Stroke 
Aphasia: A Randomized, Blinded, 
Controlled Pilot Trial 

Förbättrad kommunikation 
rapporterad i 
självskattningsformulär (CAL). 

Single-blinded RCT (n=24) SBU: Medelhög risk 
för bias 

+++, måttlig 
tillförlitlighet 

 CIAT-gruppen signifikant 
förbättring på CAL 
(självskattning av 
kommunikation). Inga 
specifika utfallsmått för 
syntax eller diskurs 
redovisades. 

 Vuksanović et al. (2018). 
Effect of type of language therapy on 
expressive language skills in patients 
with post‐stroke aphasia. 

Inga signifikanta skillnader sågs i 
utfallsmått gällande grammatisk 
förmåga eller diskurs. Signifikant 
förbättring i C1S2-gruppen (CIAT 
först) gällande antal 
producerade meningar. 

Randomized within-subject 
crossover design (n= 17) 

SBU: Medelhög risk 
för bias 

+, otillräcklig 
tillförlitlighet 

Mapping 
therapy 
 

Rochon et al. (2005). 
Mapping therapy for sentence 
production impairments in nonfluent 
aphasia. 

Viss generalisering. Viss 
förbättring på tränade 
meningsstrukturer, även hos 
kontrollgruppen. 

Single-subject, experimental 
control (n= 5) 

SBU: Låg risk för 
bias 

++, begränsad 
tillförlitlighet 

 Schwartz et al. (1994). 
Mapping therapy: A treatment 
programme for agrammatism. 

Förbättring av syntaktisk 
produktion, till viss del även 
förståelse. 

Single-subject pre-post 
design (n= 8) 

SCED: 9/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

SFA Boyle (2004). Båda deltagare förbättrades till 
viss grad gällande diskurs. Ena 

Multiple-baseline design (n= 2) SCED: 11/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 



Semantic feature analysis treatment 
for anomia in two fluent aphasia 
syndromes. 

deltagaren ökad CIU/min, andra 
ökad CIU. 

 Efstratiadou et al. (2018). 
Systematic Review of Semantic 
Feature Analysis Therapy Studies for 
Aphasia. 

Positiv trend för resultat av SFA 
för ordmobilisering, med 
begränsad generalisering till 
diskurs. 

Systematic review (Studier= 
21) 

AMSTAR: 11/11 ++++, hög 
tillförlitlighet 

 Falconer & Antonucci (2012). 
Use of semantic feature analysis in 
group discourse treatment for 
aphasia: Extension and expansion. 

Modifiering. Samtliga deltagare 
visade förbättringar inom 
effektivitet och/eller 
informationsinnehåll i 
diskursuppgifter, utfallsmått 
CIU, %CIU och CIU/min.  

Single-subject design (n= 4) SCED: 9/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Peach & Reuter (2010).  
A discourse-based approach to 
semantic feature analysis for the 
treatment of aphasic word retrieval 
failures. 

Modifiering: SFA discourse. 
Minimal till måttlig 
behandlingseffekt av diskurs 
(CIU), baserat på granskning av 
Efstratiadou et al. (2018). 

Single case time-series 
design (n= 2) 

SCED: 10/11, 
baserat på 
granskning av 
Efstratiadou et al. 
(2018) 
 

+, otillräcklig 
tillförlitlighet 

TUF/LST Dickey & Yoo (2010).  
Predicting outcomes for linguistically 
specific sentence treatment 
protocols. 

Signifikant variation för 
behandlingseffekt och 
generalisering sågs för 
deltagarna i de inkluderade 
studierna i förhållande till deras 
hörförståelse, komplexa 
meningsförståelse och afasigrad. 

Small-scale meta-analysis AMSTAR: 3/11, låg 
kvalitet (i brist på 
lämplig 
granskningsmall för 
denna studie 
användes AMSTAR) 

+, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Thompson et al. (2010). 
Neural plasticity and treatment-
induced recovery of sentence 
processing in agrammatism. 

Liten till stor effektstorlek 
gällande tränade frasstrukturer, 
stor variation mellan deltagare. 

Single-subject multiple 
baseline design (n= 18) 

SCED: 11/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Thompson & Shapiro (2005). Generella positiva trender 
gällande meningslängd och 
meningsproduktion. Inga 

Sammanfattning av tidigare 
studier av TUF. (Studier= 8) 

AMSTAR: 2/11, låg 
kvalitet (i brist på 
lämplig 

+, otillräcklig 
tillförlitlighet 



Treating agrammatic aphasia within 
a linguistic framework: Treatment of 
Underlying Forms. 

utfallsmått eller effektstorlekar 
redovisas från de ingående 
studierna.  

granskningsmall för 
denna studie 
användes AMSTAR) 

VNeST Edmonds & Babb (2011). 
Effect of verb network strengthening 
treatment in moderate-to-severe 
aphasia. 

Motstridiga resultat för diskurs 
(utfallsmått CIU). 

Multiple baseline design (n= 
2) 

SCED: 9/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Edmonds et al. (2014). 
Effect of Verb Network Strengthening 
Treatment (VNeST) in Persons with 
Aphasia: Extension and Replication of 
Previous Findings. 

Måttligt till stor effektstorlek för 
diskurs, utfallsmått %CU. 

Multiple baseline design (n= 
11) 
 
 

SCED: 10/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Edmonds et al. (2015). 
Investigation of pretreatment 
sentence production impairments in 
individuals with aphasia: towards 
understanding the linguistic variables 
that impact generalisation in Verb 
Network Strengthening Treatment. 

Viss generalisering till otränade 
meningar och förbättring 
gällande ett fåtal 
diskursparametrar (complete 
utterance, CIU) med stor 
spridning mellan deltagarna. 

Retrospective, single-subject 
design (n= 11) 

SCED: 10/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Furnas & Edmonds (2014). 
The effect of computerised verb 
network strengthening treatment on 
lexical retrieval in aphasia. 

Modifiering: VNeST-C. Ökad 
förmåga till meningsproduktion 
och diskurs genom 
verbmobilisering. Viss 
generalisering till diskurs samt 
minskade neologismer. 

Single-subject design (n= 2) SCED: 11/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

PMT Hunting Pompon et al. (2017). 
Influence of linguistic and 
nonlinguistic variables on 
generalization and maintenance 
following phonomotor treatment for 
aphasia. 

Ingen tydlig målgrupp för PMT 
framkommer. 

Retrospective (Kendall, et al. 
2015) (n= 26) 
 

Evidensgranskning 
ej tillämpligt 

 



 Kendall et al. (2015). 
The influence of phonomotor 
treatment on word retrieval abilities 
in 26 individuals with chronic 
aphasia: An open trial. 

Denna studie undersökte inte 
utfallsmått för grammatiska 
förmågor eller diskurs. 

Single group, open trial 
design (n= 26) 

SCED: 9/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Silkes et al. (2019). 
Effects of Phonomotor Treatment on 
discourse production. 

Förbättring på utfallsmått 
CIU/minut och antal korrekta 
CIU redovisas. Till stor del 
bibehållen effekt vid 3-
månadersuppföljningen. 

Retrospective (Kendall, et al 
2015) (n= 26) 
 

SCED: 9/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

NARNIA 
 

Whitworth et al. (2015) 
NARNIA: A new twist to an old tale. A 
pilot RCT to evaluate a multilevel 
approach to improving discourse in 
aphasia. 

Förbättringar gällande 
merparten av de språkliga 
utfallsmåtten, positiv trend för 
behandlingen. 

RCT, single blinded (n= 14) SBU: Låg risk för 
bias 
 

+++, måttlig 
tillförlitlighet 

HELPSS 
 

Helm-Estabrooks & Ramsberger 
(1986).  
Aphasia treatment delivered by 
telephone.  

Ej tillämpligt. Artikeln användes 
endast till utförandebeskrivning. 

Single-subject design (n= 1) Evidensgranskning 
ej tillämpligt 

 

 Marini et al. (2007). 
Patterns of language improvement in 
adults with non-chronic non-fluent 
aphasia after specific therapies. 

Förbättrad meningslängd i form 
av produktion av substantiv och 
funktionsord. 
 

Alternating-treatment design 
(n=3) 

SCED: 8/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

PACE Marini et al. (2007). 
Patterns of language improvement in 
adults with non-chronic non-fluent 
aphasia after specific therapies. 

Förbättring av diskurs på 
utfallsmåtten genomsnittlig 
meningslängd, CIU och % CIU. 

Alternating-treatment design 
(n=3) 

SCED: 8/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 

 Maher et al. (2006) 
A pilot study of use-dependent 
learning in the context of Constraint 
Induced Language Therapy. 

Vissa förbättringar av diskurs i 
blindad kvalitativ analys. 
Varierade förbättringar av 
meningsbyggnad och diskurs 
inom gruppen. 

Pre-post repeated measures 
pilot study 
(n=9) 

SCED: 10/11 +, otillräcklig 
tillförlitlighet 



 

 

 Davis (2005). 
PACE revisited. 

Ej tillämpligt. Artikeln användes 
endast till utförandebeskrivning 

Sammanfattning och 
beskrivning av PACE 

Evidensgranskning 
ej tillämpligt 

 



2:1mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning 
av randomiserade studier

reviderad 2014

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för syste
matiska fel och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla 
inkluderade studier enligt GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse 
(B), överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–respons
samband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H).

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet 
”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet.

A. Granskning av studiens begränsningar – 
eventuella systematiska fel (bias)

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt

A1. Selektionsbias

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod?

b) Om studien har använt någon form av begräns
ning i randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 
minimisering), är skälen till detta adekvata?

c) Var grupperna sammansatta på 
ett tillräckligt likartat sätt?

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje
variabler, har det skett på ett adekvat sätt?

Kommentarer: 

Bedömning av risk för selektionsbias: 

A2. Behandlingsbias

a) Var studiedeltagarna blindade?

b) Var behandlare/prövare blindade?

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 
enligt tillförlitlig dokumentation?

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats 
på samma sätt bortsett från interventionen?

Kommentarer:

Bedömning av risk för behandlingsbias: 
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A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?

b) Var de personer som utvärderade resultaten 
blindade för vilken intervention som gavs?

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 
med validerade mätmetoder?

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter?

g) Var valet av statistiskt mått för 
rapporterat utfall lämpligt?

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 
lämplig för den fråga som är föremål för studien?

Kommentarer:

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått)

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 
förhållande till populationens storlek?

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i 
förhållande till storleken på utfallet?

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna?

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade 
mellan de som avbryter sitt deltagande 
och de som fullföljer studien?

e) Var den statistiska hanteringen 
av bortfallet adekvat?

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade?

Kommentarer:

Bedömning av risk för bortfallsbias: 
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A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt

A5. Rapporteringsbias

a) Har studien följt ett i förväg 
publicerat studieprotokoll?

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som  
var primära respektive sekundära?

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 
utfallsmått på ett fullständigt sätt?

d) Mättes biverkningar/komplikationer 
på ett systematiskt sätt?

e) Redovisades enbart utfallsmått som 
angivits i förväg i studieprotokollet?

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg?

Kommentarer:

Bedömning av risk för rapporteringsbias:

A6. Intressekonfliktbias

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bind
ningar och jäv, låg eller obefintlig risk att studiens 
resultat har påverkats av intressekonflikter?

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 
finansier ing, låg eller obefintlig risk att 
studien har påverkats av en finansiär 
med ekonomiskt intresse i resultatet?

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för 
annan form av intressekonflikt (t ex att 
författarna har utvecklat interventionen)?

Kommentarer:

Bedömning av risk för intressekonfliktbias:
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Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått) Låg Medelhög Hög

A1. Selektionsbias

A2. Behandlingsbias

A3. Bedömningsbias

A4. Bortfallsbias

A5. Rapporteringsbias

A6. Intressekonfliktbias

Kommentarer:

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias):

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna

Hanteras endast på syntesnivå

C. Granskning av studiens överförbarhet Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt

a) Överensstämmer sammanhanget och 
kontrollgruppens villkor med den situation 
som SBU/HTArapportens slutsatser avser?

b) Är den inkluderade studiepopulationen 
tillräckligt lik den population som SBU/
HTArapportens slutsatser avser?

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 
som SBU/HTArapportens slutsatser avser?

Kommentarer:

Bedömning av brister i överförbarhet: 

D. Granskning av precision Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 
inkluderade individer och antal händelser (utfall)?

Kommentarer:

E. Granskning av publikationsbias

Hanteras endast på syntesnivå
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F. Granskning av effektstorlek Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt

a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)?

b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)?

Kommentar:

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 
mellan exponering och utfall?

Kommentar:

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders

Inte aktuellt på RCT:er

Mall för kvalitetsgranskning av 
randomiserade studier: förklaringar
Granskningsmallen avser att ge ett systematiskt underlag med vars hjälp man kan 
be döma risken för att ett givet utfall man skattat i en studie systematiskt snedvridits 
(bias) under forskningsarbetet. Konsekvensen av detta är att utfallet antingen under
skattas eller överskattas jämfört med ett ”sant” utfall. Även utfallets riktning kan ha 
missbedömts.

Syftet med mallen är att skapa ett systematiskt och transparent underlag för att disku 
tera hur stor risken är att skattade utfall i en enskild studie är systematiskt snedvridna. 
Någon algoritm för att räkna samman kvalitetspoäng erbjuds alltså inte. När det gäller 
bedömningsbias (A3) och bortfallsbias (A4) behöver granskningen ske per utfallsmått 
eftersom kvalitetsbrister/bias kan skilja sig för olika utfallsmått.

För att resultaten ska kunna användas för evidensgradering enligt GRADE krävs ytter
ligare information i form av sammanställningar på syntesnivå, alltså sammanvägning 
om fler än en studie finns. I vissa fall kan sammanställningar endast ske på syntesnivå, 
till exempel bristande samstämmighet (inconsistency), precision och publikationsbias.
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A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel
 
A1. Risk för selektionsbias (selection bias)

Med ”selektionsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har  
hante rat urval av försökspersoner (motsvarande) samt indelning i interventions och 
kontrollgrupper.

Risk för selektionsbias föreligger då interventionsgruppen respektive kontrollgruppen 
inte är tillräckligt lika varandra vid baslinjen avseende kända såväl som okända risk och 
skyddsfaktorer. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone delvis bero på dessa 
skillnader och på så vis snedvrida resultatet. Randomiser ingen bör ske på ett oförutsäg
bart sätt och processen bör inte vara möjlig att mani pulera. Detta kan förhindras till 
exempel genom att allokeringen sker med hjälp en dator genere rad slumptals serie samt 
genom att processen är maskerad till exempel med slutna kuvert.

Ibland begränsas randomisering för att åstadkomma lika stora grupper (t ex blockran
domisering) eller för att skapa balans mellan grupperna avseende sådana egenskaper hos 
deltagarna som kan påverka resultaten (t ex stratifierad randomisering). Detta kan öka 
förutsägbarheten avseende vilken grupp en given individ kommer att hamna i. Detta 
gäller speciellt om blocken är små respektive om varje stratum innehåller få personer.

A1d. Post hocjustering av utfallet baserat på skillnader i kända baslinjefaktorer är 
kontroversiellt. Om det används som ett sätt att testa känsligheten av ett positivt 
utfall är det okej, men för att ändra ett negativt utfall i grundanalysen till ett 
positivt krävs mycket hållbara argument.

A2. Risk för behandlingsbias (performance bias)

Med ”behandlingsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur personer som 
tillhör interventions respektive kontrollgruppen har behandlats i studien.

Risk för behandlingsbias föreligger då interventions eller kontrollgruppen exponeras för 
något annat än det som jämförelsen syftar till att mäta, till exempel annan behandling 
mot aktuell sjukdom än godkänd standardbehandling. Det utfall man funnit i studien 
kan då åtminstone delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrida resultatet.

Om man vill skatta effekten av en given behandling bör kontrollgruppen (placebo eller 
obehandlad kontroll) exponeras för exakt samma sak som behandlingsgruppen bortsett 
från själva behandlingen. Om annat förekommer kan effekten som redovisas i studien 
överskatta eller underskatta den sanna effekten, detta gäller även effektens riktning, det 
vill säga risk för behandlingsbias föreligger.
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Om man vill skatta effekten av en behandling jämfört med en alternativ (aktiv) be 
handling bör ingen av grupperna exponeras för något annat än det som ingår i de båda 
behandlingarna. Om annat förekommer kan effekten i studien överskatta eller under
skatta den sanna effektskillnaden, detta gäller även effektens riktning, det vill säga risk 
för behandlingsbias förekommer.

Skillnader kan avse felaktig behandling, ofullständig behandling, behandlingsavbrott, 
tillägg utanför studieprotokollet med mera. Risken för bias kan minska om behandlare 
och patienter är ovetande om gruppindelningen (blindad studie) och om det finns struk
turerad kontroll av implementeringen (t ex en checklista eller en manual).

A2a/b. Det är önskvärt att både patienter, prövare (och utvärderare, se A3b) är blin
dade i en studie. Ibland kan det av praktiska skäl vara svårt eller omöjligt att 
dölja för prövare och/eller patient vilken behandling som ges. Blindningen kan 
också misslyckats på grund av karakteristiska effekter eller biverkningar av 
aktiv behandling, exempelvis muntorrhet vid behandling med neuroleptika och 
underlivsblödningar vid behandling med östro gen. I vissa fall är det möjligt 
att ge biverkningsmotverkande medel som tillägg till aktiv behandling för att 
minska risken för att blindningen äventyras. Andra faktorer som kan försvåra 
blindningen är bristande likhet mellan tabletter, inhalationspreparat etcetera 
avseende utseende eller smak. En stor ”placeboeffekt” i kontrollgruppen kan tala 
för en lyckad blindning. I vissa studier låter man studiedeltagarna gissa om de 
fått aktiv behandling eller kontroll.

A2c. Kontroll av följsamheten är särskilt viktig då det saknas en signifikant effekt
skillnad i utfall mellan grupperna. En bristande följsamhet kan minska såväl 
interventionens effekter som bieffekter. Detta är alltså extra viktigt vid så kallade 
noninferiority(”inte sämre än”)studier men om interventionen har en signifi
kant effekt är kontroll av följsamheten ofta av mindre betydelse. Undantag är 
om det var sämre följsam het i gruppen som fick referensbehandling. Det senare 
är tänkbart i en placebokontrollerad studie om blindningen varit otillräcklig, 
alternativt om en referensbehandling har mycket högre frekvens av biverkningar.

A3. Risk för bedömningsbias (detection bias)

Med ”bedömningsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har han
terat genomförande av mätningar och analys av resultat.

Risk för bedömningsbias föreligger då det finns skillnader i hur utfallen i interventions 
respektive kontrollgruppen bestäms. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone 
delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrida resultatet. Bedömningsbias, och 
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därmed studiekvaliteten som helhet, kan vara olika för olika utfallsmått i en och samma 
studie. Bedömning under A3 kan därför behöva göras separat för olika utfallsmått i 
samma studie.

A3a. Risken för bias ökar ju mer subjektiva inslag som finns i bedömningen av utfallet. 
Medan överlevnad/död är robusta utfallsmått är symtomskalor och livskvalitets
mätningar mycket känsliga för bias och i princip oanvändbara i oblindade studier.

A3b. Förutom att den som utvärderar studien är blindad är det också viktigt att det 
framgår av beskrivningen att all resultatbearbetning utfördes innan prövnings
koden bröts.

A3c. I randomiserade studier är ofta prövare och utvärderare samma personer, men i 
större högkvalitativa studier finns ibland oberoende kommittéer (DSMB) som 
tar ställning till och utvärderar utfallet.

A3d. Här handlar det ofta om hur så kallade kompositmått, det vill säga kombinerade 
utfallsmått, är sammansatta eller vilken koppling till klinisk relevans som finns 
för olika surrogatmått.

A3e. Om mätningen sker med hjälp av en standardiserad metod som validerats med 
avseende på den aktuella populationen minskar risken för bias.

A3f. Val av mättidpunkt för att optimera möjligheten att upptäcka en skillnad i utfall 
är särskilt viktigt i så kallade noninferioritystudier.

A3g. De vanligaste mått som används för dikotoma variabler, exempel ja–nejvariabler, 
är riskkvot (risk ratio, RR), oddskvot (odds ratio, OR), absolut riskreduktion/risk
skillnad (risk difference) och number needed to treat (NNT). Hazard ratio (HR) 
används för att analysera risken över tid. För kontinuerliga variabler används 
vanligen absolut skillnad i medelvärde (difference in means, mean difference) 
alternativt definieras gränsen för respons och utfallet rapporteras som responder 
rate. Alla måtten (helst differensen mellan grupperna) ska redovisas med lämp  
ligt precisionssmått, företrädesvis 95 procents konfidensintervall.

A3h. Resultaten kan analyseras enligt intention to treat (ITT) och/eller per protokoll  
(PP). En ITTanalys innebär att alla personer som randomiserats följs upp inom 
sin behandlingsarm oavsett om de fått tilldelad behandling eller inte och är oftast 
den metod som bör användas. Om resultaten är beräknade på annat sätt än med 
ITT finns det risk för att behandlingseffekten blir överskattad. ITTanalysen kan 
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kompletteras med en känslighetsanalys enligt ”worst case scenario” där sämsta 
tänkbara utfall tillskrivs saknade patienter i den grupp som uppvisar bäst effekt 
och bästa tänkbara utfall tillskrivs saknade patienter i den grupp som uppvisar 
sämst effekt. Ibland (speciellt noninferioritystudier) är det viktigt att även en 
PPanalys redovisas, vilket innebär att bara de som följt hela studieprotokollet 
ingår i analysen.

A4. Bortfallsbias (attrition)

Med ”bortfallsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har hanterat 
bortfall, det vill säga personer som har gått med på att delta i en undersökning men som 
lämnar denna innan den fullbordas.

Risk för bortfallsbias föreligger då det finns skillnader i bortfallet mellan interventions 
och kon trollgruppen. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone delvis bero på 
dessa skillnader och på så vis snedvrida resultatet. Ett generellt stort bortfall, skillnader 
i bortfallstorlek samt framför allt orsaksskillnader till bortfall ökar risken för bias. Det 
bortfall som bedöms här avser bortfall efter randomisering. Man kan aldrig räkna med 
att bortfall är slumpmässigt. Om sammansättningen av personer i bortfallet inte skiljer 
sig från dem som finns kvar i studien, är dock en bättre situation än om det finns signi
fikanta skillnader. Nedanstående exempel kan tjäna som grova riktvärden:

• litet (<10 %)
• måttligt (10–19 %)
• stort (20–29 %)
• mycket stort (≥30 %). Undersökningen bedöms ofta sakna informationsvärde  

vilket kan innebära att studien bör exkluderas. 

Bortfallet måste också ställas i relation till storleken (och skillnaden) i utfallet. Ju lägre 
utfall desto större problem även med små bortfall.

Bortfallet kan variera mellan olika tidpunkter i en studie och mellan olika utfallsmått. 
Bortfallet är ofta större ju längre tid som har gått. Därmed kan behandlingsresultaten 
från de sista besöken vara av tveksam validitet, medan resultaten från de första besöken 
kan vara giltiga.

A4e. Vid analys av studier med bortfall används olika så kallade imputeringsmetoder 
(dvs hur man ersätter missade mätningar, t ex last observation carried forward 
(LOCF), observed cases (OC) eller interpoleringar). Det är viktigt att utfall med 
olika imputeringsmetoder redovisas alternativt att man använt den metod som 
är minst gynnsam för utfallet (konservativ). Detta kan förvisso göra att storleken 
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på effekten underskattas. I så kallade noninferioritystudier ska man tvärtom 
använda den imputeringsmetod som gynnar utfallet eftersom man annars kan 
komma fram till en felaktig slutsats om frånvaro av effekt/skillnad.

A5. Rapporteringsbias (reporting bias)

Med ”rapporteringsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har 
hanterat rapportering i relation till sitt protokoll.

Det utfall man funnit i studien kan åtminstone delvis bero på att endast vissa resultat 
rapporteras, medan andra inte rapporteras. Utfallet riskerar då att såväl överskattas som 
underskattas. Även utfallets riktning kan ha påverkats.

A5a. Det är inte ovanligt att studier med negativa resultat inkluderar förklarande 
efteranalyser (explanatory eller post hocanalyser) för att till exempel finna vissa 
subgrupper inom den studerade patientgruppen som kan ha nytta av behand
lingen. Dessa analyser kan fylla en viktig hypotesgenererande funktion, men 
slutsatserna i en negativ studie får aldrig baseras på sådana analyser. När en stu 
die visar ett positivt utfall för sitt primära utfallsmått är däremot subgruppsana
lyser av stort värde för att bedöma generaliserbarheten av resultatet.

A5c/d. Även om redovisade utfallsmått är rimliga, definierade i förväg och adekvat rap
porterade kan det finnas andra viktiga utfallsmått som utelämnats. Oftast gäller 
det utfallsmått för att bedöma biverkningar/risker.

A5f. Det är viktigt att inte fler analyser av studien än vad som angetts i protokollet 
(och den statistiska planen medger) gjorts. Det är också viktigt att det framgår 
om den redovisade analysen är en slutanalys eller en förplanerad interimsanalys. 
Ad hoc interimsanalyser är självklart mycket problematiska speciellt i öppna 
studier där de kan misstänkas vara datadrivna.

A6. Intressekonfliktbias (other considerations)

Om författare till studien kan vinna något på ett givet resultat, så kan detta medföra 
en överskattning eller underskattning av effekten i den riktning som författaren skulle 
vinna på.

Sammanvägning

För att dimensionen studiebegränsningar ska kunna beaktas när ett betyg sätts för ett 
sammanvägt utfallsmått med hjälp av GRADE, krävs att alla ovanstående former av risk 
för bias vägs samman. Detta sker med fördel i diskussion i expertgrupp.
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B. Bristande överensstämmelse mellan studierna (heterogeneity)

Hanteras på syntesnivå.

C. Bristande överförbarhet (indirectness of evidence)

Med ”överförbarhet” avses möjligheten att tillämpa studiens upplägg, diskussion och 
resultat på de förhållanden som SBU/HTArapporten avser.

Om population, intervention, kontrollalternativ eller utfallsmått avviker från dem som 
specificerats i SBU/HTAöversikten före ligger överförbarhetsproblem. Det utfall man 
funnit i studien kan då åtminstone delvis avvika från det ”sanna” utfallet med avseende 
på hur population, intervention, kontroll alternativ eller utfallsmått har specificerats 
i översikten. Utfallet kan alltså underskattas såväl som överskattas, vilket även gäller 
ut fallets riktning.

Det är betydligt viktigare att studiepopulationen motsvarar den population man vill 
dra slutsatser om i SBU/HTArapporten, än om studiepopulationen inte är represen
ta tiv med avseende på syftet i den enskilda studien (t ex beroende på bortfall före 
randomiseringen).

För att dimensionen överförbarhet ska kunna beaktas när ett betyg sätts med hjälp 
av GRADE för ett sammanvägt utfallsmått, krävs att ingående studier beaktas som 
en helhet.

D. Bristande precision (imprecision)

Här beaktas två aspekter av precision. För det första, om syftet är att testa om inter
ventionen är bättre än kontrollvillkoret räcker det här med att studera om konfidens
intervallet täcker linjen för ”ingen skillnad” (”1” vid binära utfallsmått samt ”0” vid 
kontinuerliga utfallsmått). Täcks denna linje är precisionen bristande. Resultaten i 
Superior, Noninferior B och Inferior har god precision i detta avseende (Figur B2.1). 
För det andra, om syftet är att testa huruvida interventionen inte är sämre än kontroll
interventionen (ofta rörande biverkningar), krävs även en i förväg kliniskt definierad 
gräns för hur mycket sämre interventionen får vara utan att det är ett problem (sug
gested appreciable harm, kliniskt relevant skillnad). Om konfidensintervallet inte täcker 
denna gräns är precisionen god och man kan då dra slutsatsen att interventionen inte 
var sämre än kontroll interventionen. I Figur B2.1 har gränsen satts till 1,25. Tre exem
pel på resultat som kan illu strera detta är Superior, Noninferior A samt Noninferior B. 
Exempel på dålig precision utgörs av Imprecise A och Imprecise B. Observera att data
kvaliteten är viktig vid bedömning av precisionen i noninferiorityutfall. Exempelvis 
kan en dålig rapportering av biverkningar göra att resultatet ser ut att vara lika i båda 
behandlingsarmarna.
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Superior 15 179 30 179 0.45 (0.24; 0.88)
Non-inferior A 200 300 220 300 0.73 (0.51; 1.03)
Imprecise A 5 179 6 179 0.83 (0.25; 2.77)
Non-inferior B 2 000 4 000 1 900 4 000 1.11 (1.01; 1.21)
Imprecise B 30 179 20 179 1.60 (0.87; 2.94)
Inferior 30 156 15 179 2.60 (1.34; 5.05)

Study or 
subgroup Events Total

Experimental Control Odds Ratio
IV, Fixed, 95% CI

Odds Ratio
IV, Fixed, 95% CI

Favours
experimental

Favours
control

 0.2 0.5 1 2 5

Events Total

∆

1.25

Figur B2.1 Illustration av olika tester med skogsdiagram (forest plot).

Finns det fler studier som är lämpliga att väga samman ska det sammanvägda kon fidens
inter vallet beaktas.

E. Publikationsbias

Hanteras endast på syntesnivå.

F. Effektstorlek

Hanteras i första hand på syntesnivå. Om ingående studiers kvalitet har föranlett 
nedgradering kan uppgradering för effektstorlek komma ifråga endast efter noggrann 
övervägning.

G. Dos–responssamband

Sammanvägs på syntesnivå. Av praktiska skäl kan det vara bra att notera resultatet 
för den enskilda studien i granskningsmallen.

H. Sannolikhet att effekten är underskattad på grund av confounders

Inte aktuellt på RCT:er.
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Bilaga 6. Mall för kvalitetsgranskning av 
systematiska översikter enligt AMSTAR [1,2]

reviderad 2014

AMSTAR ger en beskrivning av hur författarna har genomfört en systematisk översikt 
och om översikten uppfyller grundläggande kvalitetskrav.

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Ja Nej Kan inte 
svara

Ej till- 
lämpligt

1. Redovisas en förutbestämd metod 
för genomförandet?

 Forskningsfrågan och inklusionskriterierna ska 
vara fastställda innan översikten genomförs.

2. Gjordes studieurval och dataextraktion 
av två oberoende granskare?

 Minst två oberoende granskare ska ha utfört data- 
extraktionen, och ett konsensusförfarande bör vara  
definierat för att lösa oenigheter.

3. Var litteratursökningen av 
tillfredsställande omfattning?

 Sökningen bör göras i minst två elektroniska databaser.  
Översikten ska ange de årtal och databaser som ingår  
(t ex Central, Embase och Medline). Ämnesord (key- 
words) och/eller MeSH-termer ska anges och i tillämp- 
liga fall sökstrategin.

 Alla sökningar bör kompletteras med genomgång av över-
siktsartiklar, läroböcker, aktuella innehålls förteckningar, 
ämnesspecifika databaser och register eller rådfrågning av 
experter, samt av referenslistorna i de framtagna studierna.

4. Användes studiernas publikationsform som 
ett inklusions-/exklusionskriterium?

 Författarna bör ange om alla typer av publikationer  
omfattades av litteratursökningen. Om litteratur har 
exkluderats pga publikationsform (t ex ”grå litteratur”)  
eller pga språk, etc ska detta anges.

5. Finns förteckningar över inkluderade 
och exkluderade studier?

 En förteckning över medtagna respektive uteslutna  
studier bör finnas i rapporten.
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Ja Nej Kan inte 
svara

Ej till- 
lämpligt

6. Har de inkluderade studiernas 
karakteristika och resultat redovisats?

 Kända faktorer hos deltagarna i de utvärderade studierna  
(patient characteristics), såsom ålder, etnicitet, kön, rele- 
vanta socioekonomiska data, sjukdomstillstånd, varaktig- 
het, svårighetsgrad och andra sjukdomar, bör anges i  
rapporten. Uppgifter om del tagarna, åtgärd/behandling  
och utfall i studierna bör presenteras i sammanfattad form,  
t ex i en tabell.

7. Har den vetenskapliga kvaliteten hos de ingående 
studierna utvärderats och dokumenterats?

 Förutbestämda metoder för kvalitetsvärderingen ska anges.

 För effektstudier bör exempelvis framgå om författarna valt  
att bara ta med randomiserade, dubbelblindade studier med  
kontrollgrupper som får placebo. För andra studietyper  
gäller andra ställningstaganden.

8. Har vederbörlig hänsyn tagits till de 
inkluderade studiernas vetenskapliga 
kvalitet vid formulering av slutsatserna?

 Utvärderingen av metodologisk stringens och vetenskaplig 
kvalitet ska framgå i översiktens analys och dess slutsatser, 
och tydligt anges vid utformning av rekommendationer.

9. Användes lämpliga metoder för 
sammanvägning av studiernas resultat?

 Lämpligheten i att lägga samman resultaten från de 
olika studierna bör säkerställas genom bedömning av 
de ingående studiernas homogenitet (dvs Chi2-test för 
beräkning av homogenitet, I2). Om heterogenitet finns 
bör man använda en modell som tar hänsyn till slump-
effekter (random effects model) och/eller överväga om det 
ur klinisk synpunkt är lämpligt att slå ihop resultaten.

10. Har sannolikheten för publikationsbias* bedömts?
 En bedömning av publikationsbias bör omfatta en kombi- 

nation av grafiska hjälpmedel (t ex med funnel plot eller 
andra tester) och/eller statistiska metoder (t ex Eggers  
regressionsanalys).

11. Är eventuella intressekonflikter angivna?
 Eventuella sponsorer och bidragsgivare bör tillkännages både 

i den systematiska översikten och i de ingående studierna.

* SBU:s kommentar: Publikationsbias leder till snedvriden publikation,  
t ex att positiva resultat publiceras oftare än negativa resultat.
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SCED Scale   

  The SCED Scale 

  

 

 

 

Rating Scale for Single Participant Designs 

 

 
Rater 1: 

 

_________________ 

Rater 2: 

 

_________________ 

Consensus 

 

________________ 

yes no yes no yes no 

1. Clinical history was specified. Must include Age, Sex, 

Aetiology and Severity. 

� � � � � � 

specify page & paragraph specify page & paragraph specify page & paragraph 

2. Target behaviours. Precise and repeatable measures that 

are operationally defined. Specify measure of target 

behaviour. 

� � � � � � 

   

3. Design 1: 3 phases. Study must be either A-B-A or 

multiple baseline 

� � � � � � 

   

4. Design 2: Baseline (pre-treatment phase). Sufficient 

sampling was conducted 

� � � � � � 

   

5. Design 3: Treatment phase. Sufficient sampling was 

conducted 

� � � � � � 

   

6. Design 4: Data record. Raw data points were reported 

� � � � � � 

   

7. Observer bias: Inter-rater reliability was established for 

at least one measure of target behaviour 

� � � � � � 

   

8. Independence of assessors 

� � � � � � 

   

9. Statistical analysis 

� � � � � � 

   

10. Replication: either across subjects, therapists or settings 

� � � � � � 

   

11. Evidence for generalisation 

� � � � � � 

   

 

For each item, please justify scoring (for both 

“yes” and “no” responses), by at least mentioning 

page and paragraph numbers in the field 

underneath the tick boxes. 
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TIDieR checklist                 
 

 
WHEN and HOW MUCH 

  

8. Describe the number of times the intervention was delivered and over what period of time including 

the number of sessions, their schedule, and their duration, intensity or dose. 

_____________ _____________ 

 TAILORING   

9. If the intervention was planned to be personalised, titrated or adapted, then describe what, why, 

when, and how. 

_____________ _____________ 

 MODIFICATIONS   

10.ǂ If the intervention was modified during the course of the study, describe the changes (what, why, 

when, and how). 

_____________ _____________ 

 HOW WELL   
11. Planned: If intervention adherence or fidelity was assessed, describe how and by whom, and if any 

strategies were used to maintain or improve fidelity, describe them. 

_____________ _____________ 

12.ǂ 
 

Actual: If intervention adherence or fidelity was assessed, describe the extent to which the 

intervention was delivered as planned. 

_____________ _____________ 

** Authors - use N/A if an item is not applicable for the intervention being described. Reviewers – use ‘?’ if information about the element is not reported/not   
sufficiently reported.         

† If the information is not provided in the primary paper, give details of where this information is available. This may include locations such as a published protocol      
or other published papers (provide citation details) or a website (provide the URL). 

ǂ If completing the TIDieR checklist for a protocol, these items are not relevant to the protocol and cannot be described until the study is complete. 

* We strongly recommend using this checklist in conjunction with the TIDieR guide (see BMJ 2014;348:g1687) which contains an explanation and elaboration for each item. 

* The focus of TIDieR is on reporting details of the intervention elements (and where relevant, comparison elements) of a study. Other elements and methodological features of 
studies are covered by other reporting statements and checklists and have not been duplicated as part of the TIDieR checklist. When a randomised trial is being reported, the 
TIDieR checklist should be used in conjunction with the CONSORT statement (see www.consort‐statement.org) as an extension of Item 5 of the CONSORT 2010 Statement. 
When a clinical trial protocol is being reported, the TIDieR checklist should be used in conjunction with the SPIRIT statement as an extension of Item 11 of the SPIRIT 2013 
Statement (see www.spirit‐statement.org). For alternate study designs, TIDieR can be used in conjunction with the appropriate checklist for that study design (see 
www.equator‐network.org).  
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