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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Språkstörningen afasi drabbar 12 000 personer årligen i Sverige. Afasi är en 

förvärvad språkstörning och orsakas av en skada i hjärnan, vanligaste orsaken är stroke.  

Enligt ett verktyg för att beskriva och bedöma afasi, A-FROM (Kagan et al. 2008), kan 

man se till fyra aspekter av afasin: afasisvårigheter, delaktighet i vardagliga situationer, 

språklig och kommunikativ omgivning samt personliga faktorer. Inom varje domän kan 

flera olika typer av logopedisk intervention och behandling genomföras. Vetenskaplig 

evidens stödjer effekt av logopedisk intervention men diskussion pågår då resultaten 

inte är entydiga. Forskning på området är inte heller entydig kring vilken typ av 

intervention som har mest evidens att ge effekt. Syfte: Studiens huvudsyfte är att genom 

granskning av de senaste årens forskning besvara vilka logopediska afasiinterventioner 

som stöds av evidens. Ett ytterligare syfte är att göra besök i klinisk verksamhet för att 

inhämta data kring hur logopeder arbetar med personer med afasi. Metod: Systematiska 

litteratursökningar genomfördes i sju medicinska databaser. Artiklar som uppfyllde 

uppsatta inklusionskriterier evidensgraderades. Vidare besöktes ett sjukhus i Svealand 

för auskultation på och intervjuer med legitimerade logopeder. Resultat och slutsats: 

Studien visade på att afasiinterventioner har varierande grad av evidens. Varje typ av 

intervention behandlades av endast en eller ett fåtal inkluderade artiklar som ofta hade 

få försöksdeltagare. Förslag på rekommendationer för kliniskt arbete kan utfärdas 

utifrån inkluderade studier och deras evidensgrad. Den enskilda interventionen som 

studerats av flest inkluderade studier (tre studier) är CIAT/CILT. Starkast stöd i evidens 

har träning av expressiva förmågor, främst ordmobilisering.  

 

Nyckelord: afasi, stroke, logopedi, afasiintervention, afasibehandling, evidensbaserad 

vård, A-FROM   
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ABSTRACT 
 
Background: The speech- and language deficit aphasia affects 12 000 persons annually 

in Sweden. Aphasia is caused by injury in the brain and the most common etiology is 

stroke. According to the tool for describing and assessing aphasia, A-FROM (Kagan et 

al., 2008), the four following aspects of aphasia need to be considered: severity of 

aphasia, participation in life situations, communication and language environment and 

personal factors. Several different interventions and treatments can be performed in 

every domain. There is scientific evidence for interventions performed by speech and 

language pathologists; however, the question is yet being discussed since results are 

unambiguous. Purpose: The main purpose of this study is to investigate which aphasia 

interventions performed by speech and language pathologists that are supported by 

evidence. A further purpose is to visit clinical practices to obtain data concerning how 

speech and language pathologists work with persons with aphasia. Method: Systematic 

search for literature was executed in seven medical databases. Articles that met certain 

criteria were graded regarding evidence. The authors additionally made visits to speech 

and language pathologists at a hospital Svealand, Sweden, for observation and 

interviewing of speech and language pathologists. Results and conclusions: The level of 

evidence for interventions varies. No intervention is investigated in more than three 

included studies and the number of participants is often small. Recommendations for 

clinical work can be given based on evidence from the included studies. The one 

intervention that was being studied by the most studies is CIAT/CILT. Interventions 

targeting expressive language, in particular word retrieval, have the strongest support in 

evidence.      

 

Keywords: aphasia, stroke, speech and language pathology, aphasia intervention, 

aphasia treatment, evidence-based medicine, A-FROM  
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1. Bakgrund 

 

1.1. Afasi 

1.1.1. Definition 

Afasi definieras som en språkstörning till följd av en skada såsom tumör, infektion, 

stroke eller traumatisk hjärnskada i något eller några av hjärnans språkområden ofta i 

vänster hjärnlob (American Speech-Language-Hearing Association [ASHA], u.å.). 

Enligt ASHA (u.å.) innebär afasi svårigheter inom ett eller flera av följande områden: 

språkproduktion, språkförståelse, läsning och skrivning. Den egentliga betydelsen av 

termen ”afasi” är avsaknad av förståelse/produktion av tal medan termen ”dysfasi” 

betyder nedsättning i förståelse/produktion av tal (Aphasiahelp, 2002). Termerna 

används dock i stort synonymt med varandra (Aphasiahelp, 2002). I denna studie 

används för enkelhetens skull enbart termen afasi då termen använts i litteratur inför och 

under föreliggande studie.  

 

1.1.2. Typer av afasi 

Det finns olika klassifikationssystem för afasi. Bostons klassifikationssystem 

(Geschwind, 1974 enl. Code, 2013) är det mest användbara och vanligast 

förekommande systemet (Damasio, 1998). Den teoretiska basen för Bostons system är 

att specifika delar i främst vänster hjärnhemisfär är specialiserade på olika funktioner 

för språk. Två språkliga huvudområden är Brocas area och Wernickes area. Dessa två 

områden kopplas ihop genom nervsamlingen arcuate fasciculus, se Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1: Bild över hjärnan (Wikimedia, utan årtal [u.å.]). Följande viktiga språkliga områden är utmärkta 

av författarna: Brocas area, Wernickes area, arcuate fasciculus och perisylviska regionen.  

 

Nedan beskrivs de olika typerna av afasi och deras mest utmärkande drag utifrån 

Brookshire (2007). Det bör understrykas att personer med afasi (pma) kan ha väldigt 

olika individuella svårigheter.  

 

Brocas afasi 

Afasitypen som kallas Brocas afasi orsakas av stroke lokaliserad i lägre delen av 

premotor cortex (Brocas område, se Figur 1). Detta område styr bland annat planering 

av talmotoriken. En skada här leder till icke-flytande tal och korta yttranden med långa 

pauser emellan. En Brocaafatikers yttranden består ofta av innehållsord som substantiv 
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och verb medan grammatiska småord ofta utelämnas. Det skrivna språket liknar ofta det 

talade. I regel är språkförståelsen starkare än språkproduktionen hos personer med 

Brocas afasi.  
 

Wernicke’s afasi 

Den typiska orsaken till Wernicke’s afasi är att skada uppstår i den språkdominanta 

temporalloben (Wernicke’s område, se Figur 1). Språkförståelsen blir, gällande både 

läs- och/eller hörförståelse, nedsatt i olika grad. Ofta har personer med Wernicke’s afasi 

svårt att koppla samman hur ett ord låter med hur det ser ut i skrift och även med dess 

betydelse. Svårigheter med ordmobilisering, förmågan att kunna plocka fram ord ur det 

mentala lexikon vi vanligtvis har att tillgå, förekommer och det verbala korttids-minnet 

kan bli nedsatt. Generellt är språkproduktionen flytande och kan bestå av långa 

syntaktiskt korrekta yttranden. Dock förekommer ofta parafasier (utbyte av ett ljud eller 

ett ord till ett annat) och neologismer (nyordsbildningar). Det skrivna språket liknar ofta 

det talade.  

 

Global afasi 

Global afasi orsakas i de flesta fallen av stroke i den mittersta cerebrala artären. De 

områden som försörjs av artären skadas, till exempel perisylviska regionen (enkelt 

förklarat som området där parietalloben och temporalloben möts, se Figur 1). Global 

afasi påverkar alla språkliga förmågor i stor grad. Många som drabbats av global afasi 

kan varken utföra enkla hörförståelseövningar eller svara adekvat på ja-nej-frågor. Ofta 

begränsas den kommunikativa produktionen till ett fåtal ord eller uttryck som kan 

kompletteras med gester och mimik. Läs- och skrivförmågan försämras kraftigt eller 

försvinner helt.   

 

Konduktionsafasi 

Konduktionsafasi orsakas i regel av stroke i övre temporalloben, nedre parietalloben 

eller i insula (ett område lokaliserat innanför och helt täckt av temporalloben i varje 

hemisfär). Stroken skadar arcuate fasciculus (en samling axoner som kopplar samman 

parietal-, temporal-, och frontalloberna, se Figur 1) utan att skada Brocas och 

Wernickes area. Det typiska symtomet vid konduktionsafasi är kraftigt nedsatt 

repetitionsförmåga både i tal och i skrift. Talet är flytande men innehåller parafasier. 

Svårigheter med ordmobilisering kan förekomma. Språkförståelsen är dock i stort 

bevarad.  

 

Transkortikal afasi 

Transkortikal afasi följer på hjärnskada i den språkdominanta hemisfären som bevarar 

arcuate fasciliculus, Brocas och Wernickes area men som påverkar signalöverföringen 

mellan dessa centrala områdens nervbanor och resten av hjärnan. Brookshire (2007) 

beskriver olika typer av transkortikal afasi med olika symtom beroende på vilken del av 

hjärnan som skadats, men genomgående i typerna är att repetitionsförmågan är bevarad 

medan andra språkliga förmågor är nedsatta i olika grad. 

 

Anomisk afasi 

Denna typ av afasi skiljer sig från andra typer av afasi där den grundläggande skadan 

konsekvent är lokaliserad till samma område. Anomisk afasi kan däremot uppstå av 

skador i olika områden i hjärnan (Goodglass 1993 enl. Brookshire 2007). Det 

utmärkande symtomet för anomisk afasi är svårigheter med ordmobilisering vilket kan 

visa sig både muntligt och skriftligt. Talet är grammatiskt korrekt men med pauser som 
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resultat av svårigheterna med att hitta rätt ord. Lätt nedsättning av språkförståelse kan 

förekomma.  

 

1.1.3. Epidemiologi och prognos  

Den vanligaste orsaken till afasi är stroke och ungefär 30 % av personer som drabbas av 

sin första stroke får afasi (Engelter et al., 2006). Afasi drabbar män och kvinnor i alla 

åldrar men antalet personer som insjuknar korrelerar med stigande ålder (Engelter et al., 

2006). I Sverige drabbas ungefär 12 000 personer varje år av afasi (Afasiförbundet, 

u.å.[a]).  

 

Det har undersökts vilka tänkbara faktorer som påverkar typ och grad av afasi. I en del 

studier har ålder visat sig ha betydelse för typ av afasi i bemärkelsen att Wernickes afasi 

oftare drabbar äldre människor än vad Brocas afasi gör (Obler et al., 1978; Eslinger & 

Damasio, 1981). Engelter et al. (2006) menar istället att ålder inte har effekt på vilken 

typ av afasi strokepatienter drabbas av. Kön har inte heller visat sig ha någon betydelse 

för vilken typ av afasi strokepatienter drabbas av (Eslinger & Damasio, 1981). 

Plowman, Hentz & Ellis Jr (2012) har i en litteraturstudie sammanfattat prognostiska 

faktorers evidens för påverkan på typ och grad av afasi:  

 

 Kön har inte evidens att påverka.  

 Ålder har varierande/oklar evidens att påverka. 

 Strokens svårighetsgrad samt skadans lokalisation och storlek har evidens att 

påverka.   

 

Spontan återhämtning sker för många pma under de första månaderna efter stroke 

(Laska et al., 2001; El Hachioui et al., 2012; Lendrem & Lincoln, 1985). Det händer att 

återhämtningen sker under en längre period, upp till flera decennier enligt Smania et al. 

(2010) som gjorde en longitudinell studie av en pma:s språkliga utveckling. Olika 

språkliga förmågor kan också ha olika återhämtningsmönster (Lomas & Kertesz, 1978; 

El Hachioui et al., 2012).  

 

 

1.2. Afasiintervention 

1.2.1. Definition 

Med ”intervention” avses i föreliggande studie insatser som utförs alternativt leds av 

legitimerade logopeder, vilket stämmer väl överens med hur ASHA (u.å) sammanfattat 

vilka logopediska interventioner som erbjuds till pma:  

 

 Utbilda pma i språkstörning och afasi. 

 Träna språkliga förmågor. 

 Kompensera språkliga svårigheter genom alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK). 

 Utbilda och träna närstående och vårdgivare i att kommunicera mer effektivt 

med pma.  

 

Metoder som inte omfattas av begreppet intervention i studien är medicinering, djup 

hjärnstimulering och andra icke-logopediska insatser.  
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1.2.2. Typer av intervention 

Med utgångspunkt i ASHA:s ovan nämnda sammanfattning av vilka logopediska 

interventioner som erbjuds pma beskrivs typer av intervention vidare:  

 

Utbildning till pma i språkstörning och afasi 

Det kan innebära att logopeden delar ut muntlig och skriftlig information anpassad för 

att pma ska kunna ta till sig den. Anpassat material, även kallat afasivänligt material, 

kan innehålla bilder och förenklad text i större storlek än vanligt (Aphasia Institute, u.å.; 

Rose et al., 2011; Rose et al., 2012).  

 

Träning av språkliga förmågor 

Denna typ av intervention kan till exempel innebära att öva på läsning, skrivning eller 

ordmobilisering. Det finns strukturerade metoder för funktionsbehandling och några av 

de största mest använda och mest studerade är Constraint-Induced Aphasia/Language 

Therapy (CIAT/CILT; Pulvermüller et al., 2001), se Bilaga 8, och Melodic Intonation 

Therapy (MIT) (Sparks, Helm & Albert, 1974), se Bilaga 8. Författarna till den aktuella 

studien vill dock påpeka att funktionsträning också sker på andra sätt än genom 

namngivna metoder med förbestämd struktur. Ett exempel är ordmobilisering som kan 

tränas genom att benämna föremål som finns i rummet eller genom att muntligt eller 

skriftligt avsluta välkända ordspråk: ”man ska inte kasta sten i – glashus”.  

 

Kompensation av språkliga svårigheter genom alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) 

Denna typ av intervention innebär att pma, anhöriga och vårdpersonal utbildas i att 

använda ett hjälpmedel som AKK. AKK benämns ofta som högteknologiska eller 

lågteknologiska (Garrett & Lasker, 2005; van de Sandt-Koenderman, 2004; Fager et al., 

2006). Högteknologiska hjälpmedel kan exempelvis vara bildbaserade handdatorer med 

talsyntes som läser upp meddelanden. Lågteknologiska hjälpmedel kan exempelvis vara 

bilder i pärm eller kommunikationskartor. 

 

Utbildning till och träning av närstående och vårdpersonal i att kommunicera mer 

effektivt med pma 

Utbildning och träning av omgivningen, såsom närstående och vårdpersonal, kan 

exempelvis innehålla aspekterna taltempo, anpassning av den språkliga belastningen 

efter pma:s trötthet, kommunikativa strategier och även AKK. 

 

1.2.3. Evidens för intervention 

Det har undersökts huruvida logopediska interventioner har effekt på pma:s 

återhämtning med blandade resultat. Det diskuteras huruvida logopediska 

afasiinterventioner har någon effekt (Holland & Fromm, 1996; Enderby, 1993) över 

huvud taget. Det råder oenighet i frågan om det verkligen går att avgöra vad som är 

interventioners effekt och vad som är spontan återhämtning.  

 

Viss forskning har kommit fram till att intervention inte ger någon effekt på 

återhämtning från afasi (Sarno, Silverman & Sands, 1979; Lincoln et al., 1984). Båda 

nämnda studier jämförde grupper av pma som fick behandling med grupper som inte 

fick någon intervention. Liknande språklig återhämtning skedde i båda grupperna 

oavsett intervention eller inte. Resultaten har dock senare ifrågasatts på grund av 

tveksamheter rörande metod (Brookshire, 2007; Wertz et al., 1986). 
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Det finns även stöd för att pma som får ta del av logopediska interventioner återhämtar 

sig bättre än de som inte får det (Vignolo 1964 enl. Brookshire, 2007; Shewan & 

Kertesz, 1984; Wertz et al., 1986; Randall, 1998; Brady et al., 2012). Greener, Enderby 

och Whurr (1999) genomförde en litteraturstudie med 11 randomized controlled trials 

(RCT; kvantitativa studier med randomisering och kontroll) med slutsatsen att 

logopedisk behandling varken är tydligt effektiv eller tydligt ineffektiv.  

 
1.2.3.1 Effekt av mängd och intensitet 

Det har även studerats huruvida mängd och intensitet av intervention påverkar dess 

effekt. Forskning har funnit tendenser till att den positiva effekten på återhämtning ökar 

om interventionen har hög intensitet och mängd (Basso, 2005; Brady et al., 2012). 

Likaså menar Bhogal et al. (2003) efter en genomförd litteraturstudie med resultatet att 

pma återhämtade sig bättre efter intervention med högre intensitet (medel: 8,8 

timmar/vecka under 11 veckor) jämfört med efter intervention med lägre intensitet 

(medel: 2 timmar/vecka timmar under 22,9 veckor). Vissa specifika 

interventionsmetoder för träning av språkliga förmågor, såsom CIAT/CILT, bygger på 

en hög grad av intensitet (Pulvermüller et al., 2001).  

 

Det finns dock även evidens som visar på att intensiteten och/eller mängden inte verkar 

vara avgörande (Bakheit et al., 2007). Sammanfattningsvis kan sägas att mängd och 

intensitet alltså är viktiga aspekter att ha i åtanke vid utformandet och implementerandet 

av en afasiintervention men att högre mängd och intensitet inte alltid ger bättre effekt 

(Cherney 2012). Enligt Cherney (2012) finns det inom det logopediska fältet inte heller 

enhetliga gränser dragna för låg respektive hög grad av intensitet vilket kan bidra till 

variation i studiers upplägg och resultat.  

 

Författarna till föreliggande studie vill även framhålla att hög mängd och intensitet i 

intervention rimligen kan antas vara betungande och/eller ogenomförbart för en del pma 

på grund av fysisk eller psykisk hälsa, avstånd till vårdgivare eller andra yttre faktorer 

vilket också påverkar hur stor vikt som ska läggas vid dessa två aspekter.   

 
1.2.3.2 Effekt av typ av behandling 

Brady et al. (2012) utförde en litteraturstudie av 39 studier med sammanlagt 2518 

försöksdeltagare (fd) för att undersöka återhämtning hos pma. Resultaten visade att det 

fanns viss evidens för traditionell logopedisk behandling. I jämförelsen mellan olika 

behandlingsmetoders effekt var evidensen dock bristfällig och inga tydliga slutsatser 

kunde dras. Brookshire (2007) har sammanfattat en del av de senaste 50 årens mest 

framstående resultat inom forskningsfältet afasiintervention till att intervention har 

effekt om följande förutsättningar finns:  

 

 behandlingen ges eller vägleds av kvalificerade professionella 

 behandlingens innehåll är lämpligt för pma 

 behandlingens intensitet, långvarighet och timing är lämplig för pma 

 känsliga och reliabla mått används för att följa resultaten 

 

Brookshire (2007) nämner även i sammanfattningen att intervention har högre effekt vid 

lindrig grad av afasi. Det påpekas dock att stor del av forskningen som gjorts inom fältet 

för afasiintervention mäter effekter i testresultat snarare än i förändring i pma:s 

vardagliga kommunikation.  
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Ett relativt nytt och växande forskningsfält inom afasi är kvalitativ forskning (Simmons-

Mackie & Lynch, 2013). Där studeras vardaglig kommunikation, ofta med hjälp av 

fallstudier. Kvalitativa resultat ger stöd för att logopedisk intervention har effekt på 

språket inte bara i tester utan även i vardaglig kommunikation (Wilkinson & Wielaert, 

2012), se avsnitt 1.4 Evidensbaserad vård.   

 

 

1.3. ICF och A-FROM 

Idag diskuteras afasiintervention ofta utifrån två klassifikationssystem. Det ena är The 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF; World Health 

Organization, 2001) som på svenska benämns ”Internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa”. Det andra är Living with Aphasia: 

Framework for Outcome Measurements (A-FROM; Kagan et al., 2008) ICF och A-

FROM är två klassifikationssystem som syftar till att vara redskap för att bedöma och 

beskriva pma:s livssituation och belysa flera olika aspekter av hur afasi som 

funktionsnedsättning påverkar ens liv.  

 

1.3.1. ICF 

ICF är framtaget av World Health Organization (WHO, 2001) och är uppbyggt av fem 

domäner: kroppsfunktion och struktur, aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer samt 

personliga faktorer (WHO, 2002). Domänerna har inbördes förhållanden till varandra 

och flera underordnade aspekter att undersöka för bedömning av hälsa där fysisk, 

mental och social funktion och förmåga inkluderas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Schematisk bild över ICF:s domäner (Wikimedia, u.å). 

 

En rapport från WHO (2002) sammanfattar ICF:s användningsområden till följande:  

 

 vara en internationell grund att standardisera data kring funktion utefter 

 vara ett verktyg för utvärdering av hälsovård för kroniska sjukdomstillstånd och 

funktionshinder 
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 kunna användas av människor med alla typer av nedsättningar för att identifiera 

inte bara sina hälsovårdsbehov utan även identifiera och mäta omgivningens 

effekt på hur man upplever sitt liv 

 vara behjälpligt för att förklara kostnader i samband med hälso- och sjukvård  

 vara behjälpligt för att utvärdera interventionsprogram.  

 

1.3.2. A-FROM 

A-FROM har inspirerats av ICF:s intention att beskriva och bedöma personers 

funktionsnedsättningar utifrån flera domäner istället för att endast fokusera på den 

fysiska funktionsnedsättningen. Kagan et al. (2008) ansåg dock inte att ICF var optimalt 

för att användas kliniskt inom afasivård. De utformade därför ett mer användarvänligt 

verktyg med fyra domäner framtagna för att fånga upp pma:s hela livssituation (Kagan 

et al. 2008). Kagan et al. beskriver A-FROM:s fyra domäner med exempel på 

bedömning och intervention för respektive domän:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Schematisk bild över A-FROM:s domäner skapad av författarna till föreliggande studie, baserad 
på figur från Aphasia Institute (u.å.) 

 

Afasisvårigheter (Severity of aphasia) 

Innefattar läsning, skrivning, tal och förståelse. Ett sätt  att bedöma denna aspekt av 

afasi är genom ett språkligt test. Exempel på intervention är träning av ordmobilisering. 

 

Delaktighet i vardagliga situationer (Participation in life situations) 

Innefattar aktiviteter, kommunikation och konverserande, roller och ansvarsområden 

samt relationer. I A-FROM understryks det att inte sträva efter att bedöma pma:s 

kapacitet att utföra uppgifter/handlingar utan snarare att beskriva pma:s faktiska 

delaktighet i relevanta vardagliga situationer. Ett sätt att bedöma denna aspekt av afasi 

är genom intervju och självskattning. Exempel på intervention är samtal i grupp. 

 

Kommunikativ och språklig omgivning (Communication and language environment) 

Innefattar dels aspekter av afasin som påverkar pma:s kontakt med och tillgång till 

tjänster, system, organisationer och politik. Även omgivningens attityder till både pma 

som person och även afasin som sjukdom. Ett sätt att bedöma denna aspekt av afasi är 

genom instrument som kvantitativt undersöker personers upplevelser av omgivningen. 

Exempel på intervention är kommunikationspartnerträning.  
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Personlig identitet, attityd och känslor (Personal identity, attitude and feelings) 

Innefattar pma:s tankar om framtiden, känslor samt pma:s bild av sig själv och afasin 

som sjukdom. Ett sätt att bedöma denna aspekt av afasi är genom instrument som 

kvantitativt undersöker personens upplevda svårigheter gällande sjukdomens påverkan 

på funktion, begränsningar och psykologisk hälsa. Exempel på intervention är 

livscoaching och rådgivning.   
 

De fyra domänerna möts i helhetsperspektivet ”Att leva med afasi” (Living with 

aphasia). I denna studie har A-FROM använts på följande sätt: struktur vid sortering 

och urval av artiklar, datainsamling i klinik samt vid presentation av resultat.   

 

 

1.4. Evidensbaserad vård 

1.4.1. Definition 

Termen ”evidensbaserad vård” (EBV) kommer från engelskans ”evidence based 

medicine” (EBM; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], u.å[a]). 

Tillämpandet av EBM benämns ibland som ”evidence based practice” (EBP). I den 

aktuella studien använder författarna ”EBV” som övergripande begrepp. Om en referent 

använt ett annat begrepp (EBM, EBP) anges det använda begreppet under fotnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 4: Schematisk bild över de tre grundpelarna i EBM (SBU, u.å.[a]).  

 

Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis och att arbeta med EBV innebär 

att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och 

önskemål (SBU, u.å.). Detta innebär att hälso- och sjukvården systematiskt ska sträva 

efter att så långt som möjligt bygga vård på vetenskaplig grund och väl beprövad klinisk 

erfarenhet. Komplement till detta är patientens individuella värderingar och 

omständigheter. American Physical Therapy Association (APTA) beskriver EBV som 

till för patienterna (Dijkers et al., 2012). De anser att syftet med EBV
1
 är att kunna 

erbjuda patienterna bästa tillgängliga behandling.  

 

                                                

1 EBM enligt originaltexten (Dijkers et al., 2012) 
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EBV bör grundas på såväl kvantitativa kontrollerade studier som studier med lägre grad 

av kontroll (Dijkers et al., 2012; Sackett, 1997). I det skede av processen där man visar 

på om en intervention har godtagbar effekt eller ej hos en viss patientgrupp är RCT-

studier en lämplig utvärderingsmetod. I momenten före och efter lämpar sig dock 

designer med mindre kontroll bättre (Dijkers et al., 2012).  

 

Flera studier visar brist på skriftliga källor med fokus på EBV inom just logopedi (Apel 

& Self, 2003; Reilly, Oates, & Douglas, 2004). Avsnitt 1.4.5. EBV inom logopedi 

behandlar därför EBV specifikt inom det logopediska fältet.  

 

1.4.2. Historia 

Dijkers et al. (2012) skriver att patientens preferenser troligtvis alltid präglat 

evidensbaserad vård men att det först relativt nyligen utvecklats verktyg för att patienter 

tillsammans med kliniker ska kunna fatta informerade beslut kring den egna vården.  

 

Länge var läkekonsten ett hantverk med beprövad erfarenhet som grund. Även då en 

evidensbas började sammanställas och publiceras var det klinisk erfarenhet som 

dominerade med fallstudier och longitudinella sådana som bas. Med en sådan typ av 

evidensbas följer dock en rad problem: icke slumpmässiga stickprov, svaga utfallsmått, 

priming- och latenseffekter samt förväntningsbias (Dijkers et al. 2012).  

 

Klinisk forskning, så som den definieras idag, utvecklades enligt Dijkers et al. (2012) 

under 1700-talet och de första RCT-studierna publicerades under 1800-talet. Under 

1970-talet och följande år växte forskningsfältet vilket möjliggjorde skapandet av en 

evidensbas med grund i vetenskapen. Men den enorma mängden forskningsresultat blev 

omöjlig för den enskilda klinikern att följa. Tillgängligheten underlättades först när 

datorn och senare också internet gjorde sin framfart över världen.  

 

Dijkers et.al (2012) skriver att verktygen som skapade förutsättningarna för 

evidensbaserad vård i huvudsak togs fram i England och Kanada. Medicinforskaren 

Cochrane i England hade under sitt yrkesliv lagt märke till att trots den stora mängden 

forskning som publicerades så implementerades den sällan i klinik. Samtidigt tyckte han 

sig se att mycket av den vård som utfördes inte hade någon grund i evidens. Därför 

föreslog han 1979 (The Cochrane Collaboration, u.å.) en databas för insamling av olika 

studier för att erbjuda kliniker och andra intresserade lättillgänglig information om 

vårdinsatser och deras utfall. Fyra år efter Cochranes död, 1992, startades The Cochrane 

Collaboration som idag är ett internationellt etablerat nätverk av personer som 

förbereder, uppdaterar samt marknadsför tillgängligheten av systematiska genomgångar 

av forskningsstudier. Att snabbt och lätt kunna ta till sig bästa tillgängliga evidens är en 

förutsättning för att kliniker ska kunna bedriva EBV.  

 

1.4.3. Fördelar med EBV 

Johnston et al. (1998) lyfter några av de fördelar med EBV
2
 som förespråkare uttalat: 

EBV
3
 har funktionen att säkerställa jämlik vård, förbättra vårdkvaliteten, identifiera de 

mest kostnadseffektiva interventionerna, förebygga ogrundad praxis samt stimulera 

behövd forskning.  

                                                

2 EBM (Johnston et al., 1998) 
3 EBM (Johnston et al., 1998) 



  

 

12 

 

Dodd (2007) hävdar att den medicinska yrkeskårens anseende ökar genom strävan efter 

att basera tillämpad vård på högsta möjliga evidens. Han menar att anseendet ökar både 

bland andra professioner men också bland patienter. Extern evidens är nödvändig för att 

det kliniska arbetet ska hållas uppdaterat och aktuellt vilket gynnar patienterna (Sackett, 

1997). Evidensbaserad vård hjälper kliniker att tänka resultatinriktat vid behandling 

vilket annars riskerar att bli en sekundär prioritering på grund av bland annat 

administrativt arbete (Dodd, 2007). Strävan efter evidensbaserad vård snabbar på den 

process det innebär att tillämpa positiva forskningsresultat i det kliniska arbetet (Dodd, 

2007).  

 

1.4.4. Kritik mot EBV 

EBV
4
 har alltid mötts av kritik från olika håll vilket grundar sig i att förespråkare och 

kritiker av EBV
5
 har olika kunskapsteoretiska utgångslägen (Dijkers et al., 2012) och 

försök till att klargöra syftet med EBV
6
 har gjorts. Ett exempel är ”the Grading of 

Recommendations Assessment Development and Evaluation” (GRADE) som är ett 

verktyg för att analysera och beskriva evidensstyrka och rekommendationsgrad i 

vetenskapligt underlag (SBU, u.å.[b]). Att kritiken mot EBV
7
 trots sådana försök aldrig 

har försvunnit reflekterar de skilda synsätt på kliniskt beslutsfattande och dess grunder 

som finns (Dijkers et al., 2012).   

 

EBV
8
 har av kritiker benämnts som ”syntetisk evidens” (Dijkers et al., 2012). RCT-

studier har vissa inklusions- och exklusionskriterier för deltagande vilket begränsar 

möjligheten att överföra resultaten till kliniskt medicinskt arbete (Feinstein et al., 1997).  

Randomiserade studier avser inte att besvara frågor om behandlingen av individuella 

patienter, de avser istället att besvara frågor om behandling av patienter på gruppnivå. 

(Cohen et al., 2012; Feinstein et al., 1997). Varje enskild patients unika situation 

utesluts och olika subgrupper av exempelvis patienter med ovanliga sjukdomar döms ut 

(Cohen et al., 2012).  

 

Dijkers et al. (2012) poängterar även att kvantitativa kontrollerade studier inte enbart 

begränsas av inklusions- och exklusionskriterier utan generaliserbarheten begränsas 

även av att sådana studier utförs under kontrollerade omständigheter som är mycket 

ovanliga i verkligheten. Sådana omständigheter används för att kontrollera för till 

exempel ”bias”, det vill säga partiskhet. Att helt eliminera risken för bias menar dock 

Dijkers et al. (2012) är en omöjlighet.  

 

Vid granskning av evidens krävs viss försiktighet, exempelvis vaksamhet mot risken att 

en studie avvisas som ofullkomlig trots att resultatet med liten sannolikhet är felaktigt. 

Jakten på perfekt utförda studier får målet att hjälpa patienter att hamna i skymundan 

(Woolf, 2000).  

 

Det finns en hierarki inom forskningsevidens där kvantitativa kontrollerade studier 

värderas högst medan kvalitativa studier värderas lägst, men trots att många ser RCT 

                                                

4 EBM, EBP (Dijkers et al., 2012)  
5 EBM, EBP (Dijkers et al., 2012) 
6 EBM, EBP (Dijkers et al., 2012) 
7 EBM, EBP (Dijkers et al., 2012) 
8 EBM (Dijkers et al., 2012) 
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som bästa möjliga evidens så är det kvaliteten på studien som är avgörande (Woolf, 

2000; Dijkers et al., 2012). Det finns RCT-studier som motsäger varandra och det finns 

observatoriska studier som kommer fram till samma resultat och slutsatser som RCT-

studier av hög kvalitet varför det inte finns någon anledning att endast lita till RCT-

studier eller metaanalyser av sådana (Dijkers et al., 2012).  

 

Det som Dijkers et al. (2012) beskriver underbygger åsikten hos den föreliggande 

studiens författare att RCT-studier inte alltid är den mest optimala studiedesignen för att 

undersöka något, till exempel rehabilitering. Det här överensstämmer med Cohen et al. 

(2004) som skriver att viktiga subjektiva bedömningar så som livskvalitet inte går att 

studera med de metoder som värderas högst inom EBV
9
.  

 

1.4.5. EBV inom logopedi 

Evidensbas kan utebli från kliniskt arbete på grund av brister i ett eller flera moment i 

vårdkedjan och det finns en risk att vanligt förekommande behandlingar egentligen inte 

har någon säker validitet (Bernstein Ratner, 2006). Resultat om vilken praxis som har 

alternativt inte har stöd i forskning når inte alltid klinikern. Klinikern kan i sin tur välja 

att tillämpa eller inte tillämpa den information/kunskap som denne faktiskt nås av, och 

slutligen är det också avgörande hur tydligt resultaten går att applicera på den aktuella 

patienten (Bernstein Ratner, 2006).  

 

Det rent medicinska ursprunget (läkar- och sjuksköterskekåren) har satt sina spår på 

innebörden av begreppet EBV
10

, därför är det oklart i vilken grad dess anvisningar kan 

appliceras på andra vårdyrken (Bernstein Ratner, 2006). Ett sådant yrke är logopedyrket 

där en stor del av interventioner som utförs är riktade mot beteendeförändring (Johnston 

et al., 1998). Att endast validera logopediska metoder efter RCT-studier är missvisande 

för många metoder då det inte går att administrera placebo och dölja betingelser för 

patienter och behandlande logoped (Bernstein Ratner, 2006).  

 
1.4.5.1 Att applicera EBV inom logopedi 

Det logopediska fältet behandlar många olika tillstånd och diagnoser som sträcker sig 

över ett vitt åldersspann vilket kan jämföras med det allmänmedicinska området där 

RCT-studier har visat sig otillräckliga i att identifiera bästa praxis (Pring, 2004). 

 

Få logopediska artiklar undersöker olika behandlingars verkningsgrad, vilket är 

problematiskt (Bernstein Ratner, 2006). Det gör att enhetliga meta-analyser av 

behandlingseffekt inom tal, språk och hörsel är sällsynta och de som gjorts är ofta 

sammansmältningar av studier som skiljer sig mycket åt i metodologi och kvalitet vilket 

kan ge missvisande resultat (Bernstein Ratner, 2004). Därför bör verksamma logopeder 

söka efter och läsa litteratur även inom relevanta grannområden där det kan finnas 

givande information att hämta, till exempel kognitiva behandlingsmetoder vilka kan 

vara applicerbara på flera av logopedins patientgrupper (Bernstein Ratner, 2006).  

 
1.4.5.2 Logopeders röster om tillämpandet av EBV 

En studie av Vallino Napoli & Reilly (2004) syftade till att kartlägga vilka källor för 

evidens som logopeder använder sig av i klinik samt deras syn på forskning avseende 

det kliniska arbetet. Artikelförfattarna såg att det har gjorts framsteg mot ett 

                                                

9 EBM (Cohen et al., 2004) 
10 EBP (Bernstein Ratner, 2006) 
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evidensbaserat logopediskt vårdförfarande och att det finns en medvetenhet om EBV
11

 

bland logopederna i studien samt en strävan efter att hålla sig uppdaterade inom 

området. Dock såg Vallino Napoli & Reilly (2004) även två huvudsakliga barriärer som 

hindrade logopederna i studien från att tillägna sig evidensbaserad kunskap. Den första 

barriären var den begränsade arbetstid som tilldelades logopederna för att ägna sig åt 

läsning av forskning. Även Zipoli et al. (2005) visar på detta i en studie där 50 % av 

deltagande logopeder ansåg sig ha för lite arbetstid att engagera sig åt EBP. Den andra 

barriären Vallino Napoli & Reilly (2004) fann var att de källor med forskningsresultat 

som fanns tillgängliga för logopederna i studien sällan konsulterades.  

 

Ett sätt att komma närmre EBV inom logopedi är att lära logopedstudenter att på 

regelbunden basis tillgodogöra sig granskade publicerade studier och söka uppdaterad 

information om interventioner som används i klinik (Bernstein Ratner, 2006). 

 

 

1.5. Motiv för den aktuella studien 

Forskning är ännu inte samstämmig kring huruvida logopedisk intervention vid afasi ger 

effekt och vilken intervention som ger bäst effekt. Det är svårt att avgöra då afasi kan 

yttra sig på så skilda sätt och olika symtom behandlas olika. Viktiga aspekter av afasi är 

enligt A-FROM följande: afasisvårigheter, delaktighet i vardagliga situationer, 

kommunikativ och språklig omgivning samt personlig identitet, attityd och känslor. 

Författarna till föreliggande studie har valt att kategorisera afasiinterventioner efter A-

FROM:s domäner med förhoppningen att även kunna lyfta interventioner som mer 

sällan diskuteras och studeras. I och med att EBV innebär både forskningsevidens och 

kliniskt beprövad erfarenhet görs även besök i klinik för intervjuer och auskultationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11 EBP (Vallino Napoli & Reilly, 2004) 
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2. Syfte  

Studiens huvudsyfte är att genom granskning av de senaste årens forskning besvara 

följande frågeställning: vilka logopediska afasiinterventioner stöds av evidens? 
 

Vidare syftar studien till att genom intervju och auskultation på ett sjukhus i Svealand 

undersöka vilka afasiinterventioner som är kliniskt beprövade samt används av 

logopeder i kliniskt arbete på sjukhuset. Slutligen avser studien att i den mån det är 

möjligt resultera i förslag på rekommendationer för legitimerade logopeder i kliniskt 

arbete grundat i vilka afasiinterventioner som stöds av evidens. 
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3. Metod  

3.1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Studien genomfördes i form av en systematisk litteraturstudie och avgränsades till 

studier av intervention vid afasi orsakad av stroke hos personer över 18 år. Studier som 

undersökt afasi efter andra orsaker än stroke uteslöts. Likaså uteslöts studier om 

metoder för diagnostik/bedömning av typ och grad av afasi. Afasi i samsjuklighet med 

depression inkluderades då depression är vanligt förekommande för denna patientgrupp 

och inte alltid utrett för (Kontou, 2009). Däremot uteslöts studier där kognitiva 

sjukdomar förekom bland deltagarna. Av praktiska skäl inkluderades i enstaka fall 

studier där en liten del av det totala antalet fd hade afasi av annan orsak än stroke eller 

även hade diagnosen apraxi.  

 

 

3.2. Procedur 

3.2.1. Litteraturstudie 

Litteratursökningen genomfördes mellan mars och maj 2013. Arbetet inleddes med 

utformandet av sökord och sökordskombinationer, urvalskriterier samt val av lämpliga 

databaser. Efter detta förberedande arbete påbörjades litteratursökningen.  

 

Förberedande arbete 

Lämpliga databaser valdes ut med stöd av personal på Medicinska Biblioteket, Uppsala 

Universitet. De databaser som användes var: Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), Cochrane Library, Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVa), Linguistics and Language Behavior Abstract (LLBA), Psychologic Information 

Database (PsycINFO), Scopus samt Pubmed, en databas för vetenskapliga artiklar från 

bland annat Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline). 

 

Ett antal sökord och sökordskombinationer utformades, såsom aphasia, stroke, 

cerebrovascular accident, speech language therapy, intervention, therapy, rehabilitation. 

Även sökningar på specifika interventionsmetoder genomfördes: Constraint-Induced 

Aphasia Therapy (CIAT), Constraint-Induced Language Therapy (CILT), Language 

Enrichment Therapy (LET) och Melodic Intonation Therapy (MIT). För fullständiga 

sökningar, se Bilaga 1. 

 

Därefter togs en uppsättning urvalskriterier fram som krävdes för att artiklarna skulle 

kunna inkluderas i studien. Urvalskriterier som användes var:  

 

 årtal då studien publicerats: 1993-2013  

 ålder på deltagarna i studien: >18 eller ”vuxna” 

 språket artikeln publicerats på: engelska 

 abstract (sammanfattning): tillgänglig 

 

Urvalskriterier och sökbegränsningarna MESH och Thesaurus (där termer kan 

definieras på olika sätt) användes i den mån detta var möjligt. De olika databaserna hade 

dock olika möjlighet att aktivera kriterierna. I databasen Scopus gavs exempelvis endast 

möjlighet att bestämma tidsspann samt språk. 
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Litteratursökning 

Sökningar inom valda databaser genomfördes utifrån ovan nämnda sökord och 

urvalskriterier. Detta för att inledningsvis få en överblick över antalet sökträffar de 

enskilda databaserna genererade. Antalet träffar skiljde sig mycket åt mellan de olika 

databaserna. I Tabell 1 nedan redovisas antalet träffar för sökningarna med de två första 

sökorden/sökordskombinationerna i varje databas.  

 
Tabell 1: Antal sökträffar för sökningarna med de två första sökorden/sökordskombinationerna i varje 

databas. 

 

Vid vidare sökningar lästes sökträffarnas titlar igenom. Artiklar med relevanta titlar 

sparades i referenshanteringsprogrammet Zotero. Se även 3.2.1.1. Urvalsprocess och 

sortering. För antalet sökträffar vid vidare sökningar, se Bilaga 1. 

 
3.2.1.1 Urvalsprocess och sortering 

Ett första urval bland sökträffarna gjordes utifrån titelinnehåll och artiklar som 

bedömdes vara relevanta eller oklara sparades i referensprogrammet Zotero där 

dubbletter sedan togs bort. Därefter gjordes ett andra urval efter att artiklarnas abstracts 

genom Zotero lästes och sparades som ”relevanta” respektive ”icke relevanta”. Härnäst 

delades de för studien relevanta artiklarna in i undergrupper efter 

interventionsriktningarna med utgångspunkt i A-FROM: afasisvårigheter, delaktighet i 

vardagliga situationer, kommunikativ och språklig omgivning samt personliga faktorer.  

 

Vidare sorterades artiklarna i respektive undergrupp efter huruvida artikeln i sin helhet 

(full text) fanns tillgänglig kostnadsfritt genom databaserna. För de som inte fanns 

tillgängliga i sin helhet krävdes prenumeration på tidskriften eller betalning. En del av 

artiklarna som inte fick läsas kostnadsfritt genom databaserna inhämtades med hjälp av 

handledare samt personal på Medicinska Biblioteket, Uppsala Universitet.  

 

Det slutliga urvalet skedde då artiklarna lästes och information framgick som inte gått 

att utläsa i titel eller abstract. I detta skede exkluderades artiklar exempelvis på grund av 

att studiens deltagare led av samsjuklighet, om studiens deltagare hade afasi med annan 

orsak än stroke eller att studien inte undersökte effekten på pma:s språk och 

kommunikation av logopedisk intervention.  

 

Författarna har arbetat sig bakåt i tiden med start från artiklar publicerade år 2013 för att 

nå antalet artiklar och antal år i tidsspannet som var rimligt att bearbeta inom ramarna 

för föreliggande studie. Totalt inkluderades 34 artiklar från de senaste 4 respektive 6 

åren: inom A-FROM-domänen afasisvårigheter var tidsspannet 2010-2013 och för 

övriga tre domäner var tidsspannet 2008-2013. Skillnaderna i tidsspann mellan de olika 

A-FROM-domänerna avgjordes av tidsramarna för den aktuella studien. Hänsyn togs 

även till mängden studier med syftet att uppnå en så balanserad fördelning mellan 

domäner som möjligt. För antalet inkluderade artiklar efter varje steg, se Bilaga 2.  

 

 Scopus LLBA Psycinfo Pubmed Cinahl DiVa Cochrane 

Aphasia 12 920 3 764 3 713 3 633 1 017 86 81 

Aphasia 

AND 

Stroke 

4 339 463 732 1 170 386 33 73 



  

 

18 

3.2.1.2 Gradering av evidens (enskilda artiklar) 

Graderingsarbetet inleddes med att lämpliga skalor för evidensgradering valdes ut: 

PEDro–P Scale, SCED Scale och skalan från AWHONN. Författarna definierade 

tillsammans skalornas punkter samt satte upp kriterier för ”uppfylld/ja” och ”ej 

uppfylld/nej” för varje punkt.  

  

PEDro och PEDro-P  

Physiotherapy Evidence Database (PEDro) Scale togs fram 1999 för att gradera kvalitet 

och evidens för RCT-studier i databasen PEDro. Skalan bygger på ”the Delphi list” 

(Verhagen et al., 1998): en lista med 9 punkter som togs fram med hjälp av experter 

inom gradering av kvalitet, exempelvis grundare av andra graderingsskalor, statistiker 

och epidemiologer (Verhagen et al., 1998). PEDro består av 11 punkter. Reliabiliteten 

för skalan som helhet har bedömts som acceptabel till bra medan reliabiliteten för 

enskilda punkter har större variation (Maher et al., 2003) och skalan bedöms ha god 

validitet (de Morton, 2009). PEDro-P, se Bilaga 3, är enligt Psychological Database of 

Brain Impairment Treatment Efficacy (PsycBITE, 2010) en uppdaterad version av 

originalskalan PEDro där själva designen på skalan är ny men punkterna är desamma 

och ska besvaras i enlighet med originalskalan.   

 

SCED  

Single-Case Experimental Design (SCED) Scale består av 11 punkter, se Bilaga 4, 

Reliabiliteten för skalan som helhet har bedömts som utmärkt medan reliabiliteten för 

enskilda punkter har större variation (Tate et al., 2008). Enligt Tate et al. (2008) har 

skalan också visst stöd för validitet.  

 

AWHONN 

Skalan för evidensgradering på kvalitativa studier från Association of Women’s Health, 

Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN), se Bilaga 5, presenterades av Cesario et al. 

(2002) och består av 49 punkter. Varken reliabilitet eller validitet för skalan har 

undersökts.  

 

Skalan från AWHONN reducerades ned från 49 punkter till 19 punkter av författarna 

till föreliggande studie. Punkterna som togs bort ansågs vara formulerade på så vis att 

ramarna för uppfyllande inte var tillräckligt tydligt eller ansågs kräva kunskap och 

erfarenhet som författarna inte hade eller hade möjlighet att erhålla inom ramarna för 

denna studie. För att se originalskalan samt den reducerade skalan från AWHONN, se 

Bilaga 5. 

 

Enligt Psycbite (2010) indikerar skalorna PEDro och SCED huruvida en studie har låg 

påverkan av bias och därmed hög evidens eller inte. Vidare tas fyra punkter upp som 

också bör tas i beaktande för en mer fullständig bedömning av en studies relevans, 

kvalitet och evidens: huruvida de prognostiska variablerna är av vikt, huruvida 

författarna valt en lämplig statistik analys, huruvida slutsatserna är korrekt baserade på 

data och huruvida fynden är värdefulla för kliniskt arbete. Dessa fyra punkter har inte 

bedömts eller diskuterats vidare i aktuell studie. Varje artikel graderades av en av 

författarna. Ett litet antal slumpmässigt valda artiklar graderades av båda författarna för 

att uppnå samstämmighet.  
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3.2.2. Besök i den kliniska verksamheten 

Besök genomfördes i klinisk verksamhet vid ett sjukhus i Svealand. Besöken innehöll 

auskultationer på samt intervjuer med legitimerade logopeder som arbetar kliniskt med 

pma.  

 
3.2.2.1 Deltagare 

Rekrytering av deltagare skedde genom utskick av mail till neurologopeder inom 

sjukhusets verksamhet. I mail bifogades informationsbrev och blankett för informerat 

samtycke, se Bilaga 6. Preliminärt informerat samtycke lämnades ut via mail och 

slutligt informerat samtycke lämnades skriftligt vid tillfället för auskultation eller 

intervju. De enda inklusionskriterierna för deltagande var att titeln legitimerad logoped 

samt tjänst där arbete med pma ingick. Totalt tillfrågades 13 personer varav 4 valde att 

delta. Alla deltagande logopeder var av kvinnligt kön.  

 

Deltagarna hade samlad erfarenhet av vård av pma som var inneliggandes på 

rehabiliteringsavdelning, pma boendes på vårdhem samt pma boendes i eget hem som 

uppsökte klinik för att få vård. Inga ytterligare personliga uppgifter samlades in från 

deltagarna då det bedömdes irrelevant för studien.  

 
3.2.2.2 Procedur 

Fyra enskilda intervjuer genomfördes. Intervjuerna genomfördes på sjukhuset och på 

Biomedicinskt centrum, Uppsala, och tog i tid ungefär 1,5 timme vardera. Inför 

intervjuerna gavs muntlig information till deltagarna om studiens syfte, anonymt 

deltagande, etiska aspekter och procedur för intervju. Av praktiska skäl spelades ingen 

intervju in och av sekretesskäl antecknades inga namn på deltagare. Båda författarna 

medverkade vid intervjuerna. Intervjuerna var semistrukturerade i sin form och inleddes 

med öppna frågor. Vidare baserades intervjuerna på en checklista, se Bilaga 7, som 

författarna använde sig av för att få information om så många aspekter av 

afasiintervention som möjligt.  

 

Endast en auskultation på en deltagande logopeds patientbesök genomfördes. 

Logopeden hade inhämtat muntligt samtycke till författarnas närvaro från patienten vid 

tidigare besök. Logopeden samt författarna upplevde patienten som införstådd i vad 

författarnas närvaro hade för syfte och att deras närvaro kunde upphöra efter önskan. 

Under besöket antecknade båda författarna följande: datum, pma:s diagnos, vilka 

specifika interventioner som utfördes/diskuterades samt under vilken domän ur A-

FROM interventionen kategoriseras till. Inga patientuppgifter eller behandlingsresultat 

antecknades. Fokus förelåg därmed på logopedens arbete och inte patienten. 

Följaktligen är det logopeden som räknas som deltagare i den aktuella studien.  

 

3.2.3. Analys av intervjusvar och observation 

Under varje intervju antecknades vad som sades. Efter intervjun kategoriserades 

yttrandena in under A-FROM:s fyra domäner och under de olika punkterna i checklistan 

som användes vid intervjun. Efter att alla intervjuer utförts sammanställdes alla 

deltagares yttranden under varje domän och punkt i checklistan utan att det antecknades 

vilken deltagare som sagt vad. Författarna samarbetade kring antecknande, 

kategorisering och sammanställning av yttranden. Sammanställningen av intervjusvaren 

under varje domän kompletterades med författarnas anteckningar från observationen.  
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3.2.4. Etiska överväganden 

Risken fanns att besök i den kliniska verksamheten skulle kunna åsamka deltagarna 

obehag då författarnas närvaro kunde upplevas som ett ifrågasättande eller bedömande 

av det arbete deltagande logopeder utförde. Författarnas närvaro under auskultationer 

riskerade även att orsaka obehag för berörda patienter. Slutligen kunde den eventuella 

stress som deltagande logopeder eventuellt upplevde till följd av författarnas närvaro ha 

påverkat kvaliteten på besöket och därmed även patienten.  

 

Utdelning av information om studien och villkor för deltagande till deltagarna och de 

berörda patienterna inför besöken samt inhämtning av samtycke förväntades minska 

riskerna för att utsätta logopeder och patienter för obehag eller missnytta. Det eventuella 

obehag som deltagare och patienter ändå kunde tänkas uppleva förväntades i sådana fall 

vara i mild grad och ej bestående.  

 

Studien kartlägger graden av evidens för olika interventioner vid afasi. Deltagarna 

kommer att kunna ta del av resultaten vilket de kan ha nytta av i sitt kliniska arbete. 

Genom logopedernas arbete kommer resultaten potentiellt även att komma patienter till 

gagn. Därför bedömdes nyttan vara högre än riskerna.  
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4. Resultat 

Totalt 34 artiklar inkluderades i litteraturstudien. De är indelade efter A-FROM:s 

domäner: 

 

 Afasisvårigheter: 22 artiklar 

 Delaktighet i vardagliga situationer: 8 artiklar 

 Kommunikativ och språklig omgivning: 2 artiklar 

 Personlig identitet, attityd och känslor: 2 artiklar 
 

Resultatet presenteras i form av Tabell 2-11 tillsammans med sammanfattande texter. I 

tabellerna står artiklarna i fallande evidensgrad inom respektive skala. Under respektive 

A-FROM-domän presenteras även resultatet från besök i klinik. För mer information 

om interventionerna som undersökts i inkluderade studier, se Bilaga 8. För mer 

information om de olika afasityperna som tas upp i tabellerna, se 1.1.2. Typer av afasi.  

 

 

4.1. Afasisvårigheter 

Afasisvårigheter innefattar läsning, skrivning, tal och förståelse. Inkluderade artiklar har 

delats in i följande grupper: ordmobilisering, expressiva förmågor samt läs-, och 

skrivförmågor. Vidare har de delats upp i huruvida artiklarna fått signifikant resultat 

eller indikerande resultat (ej utfört statistiska analyser alternativt ej fått signifikant 

resultat). Artiklarna presenteras i Tabell 2-6 med tillhörande sammanfattningar.  

 

4.1.1. Ordmobilisering 

I Tabell 2 och Tabell 3 presenteras artiklar som undersökt interventioner som riktas mot 

pma:s ordmobilisering.  

 

I Tabell 2 presenteras sju artiklar. Den studie som har högst grad av evidens, 11/11 

enligt SCED, av alla artiklar under denna domän är Hashimoto (2012). Hashimoto 

undersökte effekten av två icke-namngivna interventioner, semantisk respektive 

fonologisk bas, på två fd:s ordmobiliseringsförmåga. Interventionerna innebar att pma 

fick benämna en bild utan att ledtrådar eller prompting gavs och sedan nämna andra 

ord/egenskaper som lämpligen kunde associeras semantiskt respektive fonologiskt med 

bilden. De associerade orden/egenskaperna lästes upp högt av pma om möjligt 

alternativt repeterades efter logopeden. Slutligen skulle bilden benämnas igen. Stegen 

upprepades med ett antal bilder i olika set. Testning skedde kontinuerligt och slutligen 6 

veckor efter avslutad behandling, även otränade ord testades för. Båda fd fick 

signifikanta resultat för intervention med viss variation vilken interventionsbas 

(semantisk eller fonologisk) som gav störst effekt och hur bestående effekten var. För 

detaljer hänvisas till originalartikeln.  

 

Den artikel med signifikant resultat och näst högst evidensgrad, 9/11 enligt SCED, är 

Ferguson et al. (2012) där metoderna IGT och PGT får stöd. Det är metoder där gester 

och rörelser används i kombination med verbal produktion för att förbättra pma:s 

ordmobilisering, för mer information se Bilaga 8. Resultaten visade att metoderna gav 

olika effekt, generaliserbarhet och långvarighet på förbättring för olika fd. Dock fick 

båda metoderna statistiskt signifikant god effekt på alla pma. För detaljer hänvisas till 
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originalartikeln. Vidare i Tabell 2 presenteras fem artiklar som fått signifikant resultat 

med evidensgrad 8/11 enligt SCED.  

 
Tabell 2: Presenterar artiklar med signifikant resultat för positiv effekt av interventioner inom 

ordmobilisering. Nya förkortningar som används i tabellen: IGT=intention gesture therapy, 

PGT=pantomine gesture therapy, PACE=promoting aphasic’s communication effectiveness, 

CIAT/CILT=constraint induced aphasia/language therapy, transk=transkortikal afasi, broca=brocas afasi, 

wernicke=wernickes afasi, anomi=anomiska (ordmobiliserings-) svårigheter. 

 År Fd Intervention Evidens 

Hashimoto 2012 2 pma 
 

Semantisk & fonologisk. 
Resultat: Signifikant positiv effekt för 

semantisk och fonologisk träning. 

SCED: 
11/11 

Ferguson et 
al. 

2012 4 pma 
Blandad 

afasi 

IGT & PGT. 
Resultat: Signifikant positiv effekt av båda 

interventionerna men på olika sätt. 

SCED: 
9/11 

Kurland et 

al. 

2012 2 pma  

Transk: 1 
Broca: 1 

PACE & CIAT. 

Resultat: Signifikant positiv effekt för båda 
interventionerna, större effekt för CIAT.  

SCED: 

8/11 

Conroy et 

al. 

2012 4 pma 

Blandad 
afasi 

Avtagande prompting. 

Resultat: Signifikant positiv effekt på ord som 
tränats, däremot inte för nya ord.  

SCED: 

8/11 

Greenwood 

et al. 

2010 1 pma 

Anomi 

Fonologisk & ortografisk bas. 

Resultat: Signifikant positiv effekt för 
fonologisk träning på ordmobilisering. Ingen 

effekt för ortografisk träning.   

SCED: 

8/11 

Kurland et 

al. 

2010 1 pma 

Wernicke 

CILT & PACE. 

Resultat: Signifikant positiv effekt för CILT & 
PACE, störst effekt för CILT.  

SCED: 

8/11 
 

Marangolo 

et al.  

2010 6 pma 

Blandad 
afasi * 

Träning med och utan rörelse. 

Resultat: Signifikant positiv effekt för träning 
av ordmobilisering enligt studiens upplägg.  

SCED: 

8/11 

*En av fd har afasi orsakad av traumatisk skada.  

 

I Tabell 3 presenteras sju artiklar som inte fått signifikant resultat utan istället 

indikerande resultat för positiv effekt. Samtliga artiklar i Tabell 3 har fått evidensgrad 8 

eller 9 av 11 möjliga poäng enligt SCED. En av artiklarna med evidensgrad 9/11 är 

Raymer et al. (2012) där effekten av ENT, se Bilaga 8, och GES, se Bilaga 8, 

undersöktes på 8 fd. Under de första testningarna visade sig ENT ha gett positiv effekt 

hos flest fd: 6/8 fd mot 3/8 för GES. Under uppföljning en månad senare visade sig 

effekten på ordmobilisering bestå för ENT hos 4/8 fd mot 5/6 för GES. För detaljer 

hänvisas till originalartikeln.  

 

Edmonds och Babb (2011) är nästa artikel med evidensgrad 9/11. I studien fick två pma 

genomgå VNeST-behandling, för mer info se Bilaga 8. Flera språkliga förmågor 

testades före och efter behandling men fokus låg på benämning av substantiv och verb. 

Behandlingen gav effekt på båda pma:s verbala ordmobilisering, främst på ord som 

ingått i träningen men också på nya ord. Den ena fd:s skriftliga ordmobilisering testades 

där viss effekt av behandlingen sågs. För detaljer hänvisas till originalartikeln.  
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Tabell 3: Presenterar artiklar med indikerande resultat för positiv effekt av interventioner inom 

ordmobilisering. Nya förkortningar som används i tabellen: ENT=errorless naming treatment, GES= 

gestural facilitation of naming, broca=broca’s afasi, VNeST=verb network strengthening treatment, 
express=expressiva svårigheter, glob=global afasi, kond= konduktionsafasi, ACT=anagram and copy 

treatment, CART=copy and recall treatment, SFA=semantic feature analysis, AMT=auditory and 

monitoring therapy, PTF=production focused therapy, fon=fonologiska svårigheter. 

 År Fd Intervention Evidens 

Raymer et at. 2012 8 pma 

Blandad 
afasi 

Ordmobilisering: ENT & GES. 

Resultat: Indikerar positiv effekt för ENT & 
GES. Ordmobilisering: Ingen signifikant 

skillnad mellan dem.  

SCED: 

9/11 

Edmonds & 

Babb 

2011 2 pma 

Broca 

Ordmobilisering: VNeST. 

Resultat: Indikerar positiv effekt 

SCED: 

9/11 
Kurland & 

Falcon 

2011 1 pma* 

Express.  

Ordmobilisering: Intensiv behandling. 

Resultat: Indikerar positiv effekt dock 

varierad.  

SCED: 

9/11 

Van Hees et 

al. 

2013 8 pma 

Blandad 

afasi  

Ordmobilisering: Semantisk bas & fonologisk. 

Resultat: Indikerar positiv effekt för främst 

fonologisk träning. 

SCED: 

8/11 

Ball et al. 2011 3 pma 

Glob: 2 

Kond: 1  

Ordmobilisering muntlig och skriftlig: ACT & 

CART, modifierade versioner. 

Resultat: Indikerar att interventionerna kan ge 

positiv effekt på skriftlig ordmobilisering.  

SCED: 

8/11 

Kiran & 

Roberts 

2010 4 pma* 

Blandad 

afasi 

Ordmobilisering: SFA. 

Resultat: Indikerar positiv effekt för tränade 

ord.  

SCED: 

8/11 

Waldron et 

al. 

2011 1 pma 

Okänd 

afasi, 

Fon.  

Ordmobilisering m.m.: AMT & PFT. 

Resultat: Signifikant positiv effekt i 

ordmobilisering efter båda interventionerna, ej 

signifikant förbättring i de andra förmågorna. 

SCED: 

8/11 

*Fd är flerspråkiga. Kurland & Falcon (2011): engelska-spanska. Kiran & Roberts (2010): 2 engelska-

spanska, 2 engelska-franska. 

 

Vidare fick även Kurland och Falcon (2011) evidensgrad 9/11 enligt SCED. En spansk- 

och engelsktalande pma fick intensiv ordmobiliseringsträning (2,5 timmar/dag, 5 

dagar/veckan i 2 veckor) i tre faser: behandling på spanska (förstaspråket), på engelska 

och mixad. Behandlingen bestod av verbal ordmobiliseringsträning genom benämning 

med och utan skriftstöd, repetition av ord, kategorisering, koppla samman ord och bild 

och andra liknande uppgifter som syftar till att aktivera lexikala och semantiska nätverk 

och göra ord mer lättåtkomliga. I fas nummer tre användes också strategier för att 

undvika användandet av stereotypa fraser som att skriva en sådan fras på ett papper med 

ett streck över för att visualisera.  Fd:s ordmobiliseringsförmåga varierade vilket kan ha 

påverkats av hälsorelaterade faktorer. Behandlingen gav viss effekt, framförallt på 

förstaspråket spanska. För detaljer hänvisas till originalartikeln. 

 

4.1.2. Expressiv förmåga 

I Tabell 4 och Tabell 5 presenteras artiklar som undersökt interventioner som tränar 

expressiva förmågor hos pma. Expressiva förmågor innefattar produktion av språk i 

exempelvis tal, skrift eller tecken.   

 

I Tabell 4 presenteras fem artiklar som fått signifikant resultat för träning av expressiv 

förmåga. Två av artiklarna är RCT-studier och graderades därför enligt PEDro-P, de 

båda fick 7/11 möjliga poäng. Den första som presenteras är Palmer et al. (2011) där 34 
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fd randomiserat delats in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. 

Experimentgruppens fd fick datorprogrammet ”StepbyStep”, se Bilaga 8, installerat på 

sin dator, träning genom programmet tillsammans med logoped/volontär samt 

anvisningar för egen hemmaträning (rekommendation: minst 20 minuter, 3 dagar i 

veckan under 5 månader). Kontrollgruppen fortsatte med sitt vardagsliv där språklig 

stimulering ofta ingick i form av deltagande i gruppträffar, vardaglig läsning och 

liknande. Alla fd testades två gånger: fem respektive åtta månader efter interventionens 

början. Resultatet visade att fler i experimentgruppen hade en förbättring av 

ordmobiliseringsförmågan än fd i kontrollgruppen vid femmånaderstestningen. Vid 

åttamånaderstestningen hade en liten del av experimentgruppen samma eller bättre 

resultat medan mångas effekt hade avtagit något. För detaljer hänvisas till 

originalartikeln.  

 
Tabell 4: Presenterar artiklar med signifikant resultat för positiv effekt av interventioner riktade mot 

expressiv förmåga. Nya förkortningar som används i tabellen: exp=experimentgrupp, kon=kontrollgrupp, 

fon=fonologiska svårigheter, sem=semantiska svårigheter, CLT=cognitive-linguistic treatment, 

CT=communicative treatment, REST=reduced syntax therapy, broca=brocas afasi, anomi=anomiska 

(ordmobiliserings-) svårigheter. 

 År Fd Intervention Evidens 

Palmer et 

al. 

2012 34 pma 

Exp: 17 

Kon: 17 

Hemträning: Datorprogrammet ”StepbyStep”. 

Resultat: Signifikant positiv effekt. 

PEDro: 

7/11 

de Jong-

Hagelstein 

et al. 

2011 80 pma* 

CLT: 38 

CT: 42 
Fon/Sem 

CLT & CT. 

Resultat: Signifikant positiv effekt för båda 

interventionernas effekt på lingvistisk och 
kommunikativ förmåga. Större effekt för CLT 

i vissa delförmågor.   

PEDro: 

7/11 

Hough 
Strauss 

2010 1 pma 
Brocas 

afasi 

MIT, modifierad version. 
Resultat: Signifikant positiv effekt. 

SCED: 
9/11 

Penn & 

Archer 

2011 2 pma** 

Anomi 

Promptingstrategier: PROS, IPC & TPC. 

Resultat: Signifikant positiv effekt för TPC & 
PROS. 

SCED: 

8/11 

Ruiter et al.  2010 12 pma 

Broca: 10 
Okänd: 2  

REST. 

Resultat: Signifikant positiv effekt på 
kommunikation och grammatik i produktion. 6 

månader senare: Fortfarande effekt hos 9/12.   

SCED: 

8/11 

*Jämför två metoder snarare än att jämföra en metod med en obehandlad kontrollgrupp. I studien 

benämns dock CT vara en kontrollmetod. Bedömdes därför mest lämplig att räknas som en RCT-studie. 

**Fd är tvåspråkiga sesotho-engelska. 

 

Den andra RCT-studien är De Jong-Hagelstein et al. (2011)  som också hade flest fd, 80 

pma, av de som inkluderats i aktuell studie. Deltagarna randomiserades till två 

interventionsgrupper: Cognitive Linguistic Treatment (CLT), se Bilaga 8, och 

Communicative Treatment (CT; kontrollmetod i De-Jong-Hagelstein et al.), se Bilaga 8. 

Alla fd påbörjade intervention senast 3 veckor efter stroken. Båda gruppernas 

intervention genomfördes med liknande intensitet och mängd: minst två men helst fem 

timmar per vecka, medelantalet totala interventionstimmar var 45,4 timmar. 

Uppföljning skedde efter 3 månader respektive efter 6 månader. Den största 

förbättringen skedde inom de första 3 månaderna för båda grupperna. Båda grupperna 

visade effekt av interventionen. CLT hade större effekt i uppgifter som rörde semantik 

och fonologi. För detaljer hänvisas till originalartikeln. 
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Vidare i Tabell 4 presenteras tre fallstudier. Hough Strauss (2010) har undersökt 

effekten av Melodic Intonation Therapy (MIT), se Bilaga 8, på en Brocaafatiker med 

signifikant resultat för positiv effekt. Hough Strauss’ studie är den som fick högst grad 

av evidens enligt SCED, 9/11, i gruppen artiklar som undersökt intervention mot 

expressiv förmåga. Fd i studien förbättrade sin förmåga att producera fraser genom 

MIT. Störst förändring skedde i producerandet av fraser som använts i träning men en 

generaliserande effekt observerades även för produktion av nya fraser. För detaljer 

hänvisas till originalartikeln.  
 

Tabell 5: Presenterar artiklar med indikerande resultat för positiv effekt för interventioner riktade mot 
expressiv förmåga. Nya förkortningar som används i tabellen: CILT=constraint induced language 

therapy. 

 År Fd Intervention Evidens 

Kirmess & 

Maher 

2010 3 pma* 

Blandad 

afasi 

CILT. 

Resultat: Indikerar positiv effekt 

SCED: 

8/11 

Fridriksson 

et al. ** 

2012 13 pma 

Brocas 

afasi 

Speech entrainment 

Resultat: Indikerar positiv effekt i test & 

spontantal. 

SCED: 

7/11 

*Två av deltagarna hade även fått diagnosen apraxi. **Studien har gjort tre experiment varav endast det 
ena har bedömts relevant för aktuell studie: Experiment 3.  

 

I Tabell 5 presenteras två artiklar med indikerande resultat. Den som av de två artiklarna 

fick högst evidens enligt SCED med 8/11 uppfyllda punkter är Kirmess & Maher 

(2010). De undersökte hur CILT-behandling, se Bilaga 8, under tio dagar, totalt 20-30 

timmar, hade för effekt på tre pma. Träningen inleddes en till två månader efter stroke 

och skedde i grupp samt enskilt tillsammans med logoped. Alla tre deltagarna visade 

förbättring efter behandlingen i uppgifter i repetition, ordmobilisering, benämning och 

berättande kring bild. Uppföljande testningar gjordes på två av deltagarna, tre respektive 

sex månader efter behandling, och de båda visade fortsatt förbättring i majoriteten av 

deltesterna. För detaljer hänvisas till originalartikeln. 

 

4.1.3. Läs- och skrivförmåga 

I Tabell 6 presenteras den enda artikeln som uppfyllde uppsatta inklusionskrav och som 

undersökt läs- och skrivförmågan. 

 
Tabell 6: Presenterar artiklar med signifikant resultat för positiv effekt för interventioner riktade mot läs- 

och skrivförmågor. Förkortningar som används i tabellen: kond=konduktionsafasi. 

 År Fd Intervention Evidens 

Beeson et al. 2010 2 pma* 

Kond: 1 
Okänd: 1 

Skrivförmåga: Fonologisk & ortografisk. 

Resultat: Signifikant positiv effekt för vissa 
delmoment. 

SCED: 

7/11 

*Fd vars typ av afasi ej är angiven har också fått diagnosen apraxi. 

 

Beeson et al. (2010) undersökte skrivförmågan hos två pma som båda hade drag av 

förvärvad fonologisk alexi och agrafi (nedsatt läs- och skrivförmåga). Fd fick genomgå 

behandling och träna på kopplingen ljud-bokstav för enskilda ljud men också på ordnivå 

genom nonsensord. Genom feedback från logoped fick fd också träna på att själva 

identifiera och rätta sina stavfel. Fokus låg främst på skrivförmågan, lästräning erhölls 

främst indirekt genom uppgifterna. Beeson et al. (2010) nådde resultatet att 

interventionen fick positiv effekt för alla delförmågor som mättes. Delresultatens styrka 

varierade mellan ickesignifikant och signifikant hos fd. Ett delresultat som var 
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signifikant för båda fd var stavning av riktiga ord. För detaljer hänvisas till 

originalartikeln. Studien bedömdes ha evidensgrad 7/11 enligt SCED.  

 

4.1.4. Besök i klinik 

Språklig förståelse 

Deltagarna uppger att det är svårt att bedöma effekten av interventioner som ska 

förbättra förståelsen av talat språk. De berättar att de inte tränar förståelse på något 

specifikt sätt utan oftare diskuterar med pma om vad som är svårt att förstå, när pma 

måste anpassa något i sin kommunikation, när pma ska be om hjälp och liknande frågor. 

Interventioner riktas oftare mot omgivningen istället för mot pma själv, se avsnitt 4.3. 

Kommunikativ och språklig omgivning.  

 

Tala 

Flera av deltagarna har antingen hållit i eller erbjudit pma plats i gruppträning genom 

CIAT, se Bilaga 8. Där är pma ofta väldigt motiverade och interventionen har effekt på 

talet men har även ett psykosocialt värde. Effekten på talet mäts genom det 

neurolingvistiska testet A-ning och subjektiva skattningar. Flera deltagare uppger att de 

i övrigt inte jobbar funktionsinriktat med talet på grund av bristfällig eller tveksam 

evidens och effekt, deltagarna säger sig dock ha gjort det mer tidigare. Det framkommer 

att det ofta önskas från pma eller anhöriga att jobba med talet vilket ibland måste vägas 

in vid val av intervention. Det lyfts fram att logopeder kan uppmuntra verbala yttranden 

överlag, som ljud eller även inkorrekta ord. Det kan skapa kommunikationstillfällen och 

fungera som samtalsstöd.  

 

Läsa 

Enligt deltagarna kan man träna läsförmåga genom att använda läsram, träna på att söka 

av sidorna för att inte missa delar exempelvis om pma har neglekt och att arbeta med 

lässtrategier. Deltagarna tipsar om böcker på biblioteket med större text eller ”8 sidor” 

som är en tidning för människor som har svårt att läsa med större text, enkelt språk och 

korta meningar (8 sidor, u.å). Deltagarna belyser också vikten av att göra läsningen 

lättillgänglig genom att uppmuntra pma och anhöriga till att låna hem böcker eller 

genom att se till att det ligger dagstidningar framme på sjukhusavdelningen. 

 

Skriva  

Flera deltagare uppger att de ofta tränar på att skriva pma:s eller anhörigas namn då det 

kan vara viktigt för vissa personer och får dem att uppleva ökat självförtroende och 

stolthet. Annars nämns ingen specifik intervention för att träna skrivning med papper 

och penna. Dock kan hjälpmedel användas för att skriva, se avsnitt 4.3. Kommunikativ 

och språklig omgivning.  

 

Datorbaserad träning 

Flera deltagare uppger att de ibland arbetar med afasisvårigheter genom datorbaserade 

program. Tveksamheter finns som tidigare nämnts kring evidensen för funktionsträning 

men pma efterfrågar ofta sådan träning och då kan datorprogram som Lexia eller 

språkliga appar vara aktuella. I fall där pma är motiverad och tränar mycket hemma 

upplevs träningen ha effekt enligt deltagarna. Via dator kan pma också träna 

funktionellt i mail- eller ordbehandlingsprogram. Där finns rättstavning och i vissa 

program finns ordprediktion. Mer om detta under AKK, avsnitt 4.2. Delaktighet i 

vardagliga situationer. 
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4.1.5. Sammanfattning afasisvårigheter 

Sammanfattningsvis kan sägas att mest forskning har bedrivits på interventioner för 

expressiv förmåga, främst vid ordmobiliseringssvårigheter. Majoriteten av studierna är 

fallstudier, endast två RCT-studier bedömdes uppnå uppsatta inklusionskriterier. 

Interventionerna under domänen afasisvårigheter som fått signifikant resultat för positiv 

effekt samt högst evidens enligt SCED Scale är en icke namngiven metod för 

ordmobiliseringsträning med fonologisk och semantisk bas, att träna ordmobilisering 

genom gester och slutligen MIT för att träna den expressiva förmågan. De två RCT-

studierna fick likvärdig grad av evidens enligt PEDro-P och gav signifikant resultat för 

positiv effekt för datorprogrammet StepbyStep och interventionen CLT, båda för att 

förbättra den expressiva förmågan.  

 

Under de kliniska besöken tryckte deltagarna på att de uppfattar evidensen som 

bristfällig och osäker för interventioner under domänen afasisvårigheter. Det kan sägas 

stämma då väldigt få RCT-studier görs och de studier som görs har ofta få fd vilket ger 

tveksam möjlighet att generalisera till andra pma. Att CIAT används som metod i klinik 

stöds av tre inkluderade studier som alla har signifikant eller indikerande resultat för 

positiv effekt med evidensgrad 8/11 enligt SCED.  

 

 

4.2. Delaktighet i vardagliga situationer 

Delaktighet i vardagliga situationer innefattar aktiviteter, kommunikation och 

konverserande, roller, ansvarsområden samt relationer. Författarna har valt att inbegripa 

AKK i denna domän. Då denna domän inte inbegriper specifika behandlingsmetoder på 

samma sätt som i domänen afasisvårigheter ser förutsättningarna för gruppering av de 

inkluderade studierna annorlunda ut. Artiklarna i följande avsnitt har delats in i tre 

tabeller efter om de visar signifikant resultat (Tabell 7), indikerande resultat (Tabell 8) 

eller om de redovisar teman funna genom intervjumetod (Tabell 9).  

 

I Tabell 7 presenteras fem artiklar där två använt kvalitativ metod, två använt kvantitativ 

metod och en använt både kvalitativ och kvantitativ metod. Den studie som inom denna 

domän visar högst grad av evidens med skalan PEDro-P (7/11 poäng) samt är den enda 

RCT-studien i tabellen är Rajaram et al. (2012). Forskarna undersökte om en 

självgenereringseffekt kan ses för ökad igenkänning samt ihågkomst av Blissymboler 

hos personer med afasi om pma själva får ”skapa” symboler genom att knyta samman 

prickar som tillsammans bildar olika Blissymboler. I studien ingick 8 pma. Det visade 

sig att behandlingen genererade utökad igenkänning. Vidare visade den sig ge bättre 

ihågkomst av Blissymboler över tid. För detaljer hänvisas till originalartikeln.      

 

Övriga två kvantitativa studier uppnådde 7/11 poäng i evidensgrad med skalan SCED. 

De båda studierna skiljer sig mycket åt både avseende antal fd och syfte. Hough 

Johnson (2009) undersökte om en person med svår icke-flytande afasi efter vänstersidig 

stroke kunde lära sig att använda ett AKK genom symbolassociation. Mannen hade 

begränsad verbal förmåga och även nedsatt till mycket nedsatt auditiv och visuell 

förståelse. Det AKK som användes var Dialect av Zygo, se Bilaga 8, med mjukvaran 

Speaking Dynamically Pro. Med jämna mellanrum registrerades eventuella förändringar 

i mannens kommunikationsförmåga och man såg att han utvecklades under alla tre 

faserna i behandlingen, som bestod av totalt 40 tillfällen. Utvecklingen fluktuerade 
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genomgående och stegrade sakta uppåt med den största ökningen under den sista 

månaden av behandlingen. För detaljer hänvisas till originalartikeln. 

      

Den andra artikeln som graderades med SCED och fick 7/11 poäng var Rose et al. 

(2012). Studien undersökte pma:s preferenser i utformningen av skriftlig information 

om stroke och afasi. 40 deltagare redogjorde i intervjusituation för sina preferenser 

angående siffror, typsnitt, teckenstorlek, radavstånd, textlängd samt grafisk utformning. 

Resultatet visade på individuella skillnader i preferenser men även viss samstämmighet. 

För detaljer hänvisas till originalartikeln.   

 
Tabell 7: Presenterar artiklar med signifikant resultat för positiv effekt för artiklar som undersökt 

interventioner för pma:s delaktighet. Nya förkortningar som används i tabellen: global=global afasi, 
broca=brocas afasi, SGE=självgenereringseffekt, PEM=printed education materials, Icke-flyt.=icke-

flytande afasi, AKK=alternativ och/eller kompletterande kommunikation, anhör=närmaste anhörig, 

SN=person från pma:s sociala nätverk.  

 År Fd Intervention Evidens 

Rajaram et 

al. 

2012 8 pma 

Global: 
4 

Broca: 4  

SGE för BLISS  

Resultat: Ingen signifikant interaktion mellan 
behandling & symboluppsättning. Signifikant 

interaktion mellan behandling och 

symboluppsättning avseende ihågkomst 

mellan träningstillfällen.    

PEDro: 7/11 

Rose et al. 2012 40 pma 

Blandad 

afasi 

PEM  

Resultat: Signifikant resultat för pma  

SCED: 7/11 

AWHONN: 

15/19 
Hough & 

Johnson 

2009 1 pma* 

Icke-

flyt. 

afasi 

Dialect (AKK) 

Resultat: Signifikant positiv effekt för träning 

av symbolassociation och användandet av ett 

AKK.  

SCED: 7/11 

Arnesveen 

Bronken et 

al. 

2012 1 pma Individuell dialogbaserad samarbetes- & 

problemlösningsprocess. 

Resultat: Samkonstruktion av personliga 
berättelser främjar psykosocialt välbefinnande 

hos pma.  

AWHONN: 

16/19 

Dietz et al.  2013 9 fd =      
3 triader 

Pma: 3 

Anhör: 3 

SN:  3  
 

AKK-strategier  
Resultat: AKK-strategier gav pma en egen 

”röst” att uttrycka sig och berätta om 

livsförändringar efter afasin.  

AWHONN 
12/19 

*Fd har även fått diagnosen apraxi som följd av stroken.  

 

Den studie som uppnådde högst evidensgrad av de kvalitativa studierna inom denna 

domän var Anersveen Bronken’s et al. (2012) fallstudie. En pma och en sjuksköterska 

interagerade regelbundet med syftet att på en bas av förtroende undersöka om 

samkonstruktion av personliga berättelser kan främja psykosocial hälsa under pma:s 

första år efter stroke. Det visade sig i detta fall ha god effekt.  För detaljer hänvisas till 

originalartikeln.  
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Tabell 8: Presenterar artiklar som undersökt interventioner för pma:s delaktighet och med indikerande 

resultat för positiv effekt. Nya förkortningar som används i tabellen: interv=interventionsgrupp, 

kont=kontrollgrupp, exp=expressiva svårigheter. 

   År  Fd   Intervention  Evidens 

Daumüller 

& 

Goldenberg* 

2010 33 pma** 

Interv: 23 

Kont: 10 
Blandad 

afasi 

Exp. 

Gesture therapy 

Resultat: Indikerande resultat för effekten 

på tränade gester. Även viss 
generaliserande effekt på otränade gester. 

Signifikanta resultat för effekten av en av 

tre interventionsfaser.  

PEDro: 6/11 

Basso 2010 1 pma 
Global 

afasi 

“Natural” conversation 
Resultat: Indikerar positivt resultat för 

effekt på framförallt motivationen att 

samtala samt för verbal produktion.  

SCED: 6/11 

*Daumüller och Goldenberg uppger att studien är en fallstudie men med en kontrollgrupp. Den 
graderades i det aktuella arbetet som RCT-studie på grund av förekomsten av kontrollgrupp. **Stort 

bortfall av fd under studiens gång. Endast 9 fd i interventionsgruppen slutförde alla tänkta 

interventionsfaser.  

 

Den studie inom domänen som uppnådde högst evidensgrad av de två studier med 

indikerande resultat, se Tabell 8, på effekt av intervention var Daumüller & Goldberg 

(2010). De undersökte om produktion av kommunikativa gester kan förbättras genom 

behandling och om en sådan förbättring generaliserade till gester pma inte tränat på i 

behandling. Behandlingen gav resultat på tränade gester och en liten förbättring av 

användandet av icke-tränade gester. För detaljer hänvisas till originalartikeln.  

 

Basso (2010) uppnådde evidensgrad 6/11 vid bedömning med SCED-skalan. Basso 

(2010) utgick från konversationsteori i sin undersökning av om individuell ”naturlig” 

konversationsträning, med fokus på exempelvis träning av turtagning med mera, kunde 

förbättra språkliga förmågor hos en person med svår afasi. I Bassos (2012) fallstudie 

gav träningen gott resultat. För detaljer hänvisas till originalartikeln.  

 
Tabell 9: Presenterar artiklar som redovisar teman funna genom intervjumetod avseende interventioner 

för pma:s delaktighet i vardagliga situationer. Nya förkortningar som används i tabellen: lätt=lätt afasi, 

måttlig=måttlig afasi, svår=svår afasi.    

 År Fd Intervention Evidens 

Northcott 
& Hilari 

2011 7 pma 
11 lätt 

7 måttlig 

11 svår 

Blandad 
afasi  

Kvalitativa djupintervjuer. 
Resultat: Identifierar skyddande faktorer 

för fortsatt socialt umgänge för pma.   

AWHONN: 
14/19 

 

I Tabell 9 presenteras den artikeln som redovisat teman funna genom intervju avseende 

interventioner för pma:s delaktighet. Northcott & Hilari (2011) genomförde en 

kvalitativ studie där sju pma intervjuades om sitt sociala liv efter stroke. Flera faktorer 

som orsakar att många pma förlorar sina vänner kunde ringas in, samt faktorer som 

skyddar mot detta. För detaljer hänvisas till originalartikeln.  
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4.2.1. Besök i klinik 

Pma:s arbetsplats 

Deltagande logopeder som arbetar med pma i arbetsför ålder uppger att möjligheten 

finns att utföra arbetsplatsbesök men måste då prioriteras för att hinnas med. 

Arbetsplatsbesök som deltagarna utfört har inneburit att se till arbetsmiljön, skärma av 

pma:s arbetsplats, undersöka om hjälpmedelsprogram går att installera och använda 

enligt önskemål på pma:s dator. I enstaka fall har informationsmöte om afasi hållits för 

pma:s medarbetare. Deltagarna berättar att kontakten med arbetsplatsen är beroende av 

att pma önskar och godkänner det. 

 

Afasiförening, anpassade utbildningar m.m. 

I intervjuerna uppger deltagande logopeder att de delar ut information om 

afasiföreningar, strokeföreningar, Vuxenskolan och ”Prova-på-rummet”, en mötesplats 

för pma och anhöriga som lokala afasiföreningar kan tillstå där det ofta finns datorer 

med träningsprogram för pma (Afasiförbundet, u.å.[b]). Enstaka deltagare uppger att de 

handgripligen hjälpt pma att kontakta någon förening genom att ringa eller följa med 

dit. 

 

Konversationspartnerträning 

Deltagare uppger att konversationspartnerträning inte hinns med i den utsträckning som 

är önskvärd. Insatserna som görs är snarare att under besöken vara 

kommunikationsmodell inför pma, anhöriga, boendepersonal och vårdpersonal. Dock 

finns det enligt deltagande logopeder goda möjligheter att ge 

kommunikationspartnerträning indirekt genom samtal under besöken där turtagning, 

fråga – adekvat svar och liknande ständigt sker. Pma:s förmåga att konversera tränas 

även genom uppmuntran till enkla gester som tummen-upp eller genom mimik. En 

interventionsmetod som deltagande logopeder uppges använda är ”Supported 

Conversation for Adults with Aphasia” (SCA), se Bilaga 8.   

 

AKK 

Något som deltagande logopeder uppger sig arbeta mycket med är AKK. De 

högteknologiska AKK som nämns av logopeder under intervjuerna är 

rättstavningsprogram, Lightwriter, Micro Rolltalk, Boardmaker, Ipad med appar, 

Gridplayer samt Eco Smartpen men det finns en uppsjö hjälpmedel som inte nämns här. 

Logopederna uppger sig ofta ta hjälp av hjälpmedelskonsulter vid förskrivning av 

högteknologiska AKK:n. De lågteknologiska AKK som nämns är afasikort (med 

kortfattad information om orsak, svårigheter och förmågor), kommunikationspärm och 

samtalsböcker. Olika AKK lämpar sig bäst för olika patientgrupper. Vid svår afasi 

används bildmaterial, exempelvis kommunikationspärm, i mycket hög grad. Deltagande 

logopeder poängterar att även om pma själv inte kan ta kommunikativa initiativ så kan 

tillgängligheten till en kommunikationspärm skapa intresse hos personer runt omkring 

vilket i sin tur skapar fler kommunikationstillfällen för pma. I kommunikationspärmar 

används gärna personliga foton och individanpassade bilder så att det blir pma:s egna 

berättelse och egna yttranden som representeras i så hög grad som möjligt. För personer 

med mildare grad av afasi är högteknologiska AKK ofta mer aktuella och 

tillfredsställande.  

 

Datorbaserad träning 

De deltagande logopeder som arbetar med pma med mildare grad av afasi uppger att 

pma:s delaktighet kan öka genom att, förutom de program och appar som nämnts under 
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AKK, träna på hur mailfunktionen på datorn fungerar eller på hur man kopplar upp sig 

på Skype. På så sätt kan konversationsmöjligheterna för pma öka betydligt.   

 

4.2.2. Sammanfattning delaktighet i vardagliga situationer 

Inom domänen Delaktighet i vardagliga situationer har forskning bedrivits på olika 

interventioner och ingen egentlig enhetlig riktning kan ses. Bland de 8 studier som 

uppfyller inklusionskriterierna för den aktuella studien inom denna domän kan endast 

en relativ enhetlighet skönjas. Tre studier belyser effekter av AKK men då studiernas 

syften skiljer sig åt kan de egentligen inte jämförbara.  

 

Tre fallstudier och en flerfallstudie har inkluderats och i övriga fyra studier varierar 

deltagarantalet mellan åtta och fyrtio. Två RCT-studier uppfyller kraven för inklusion i 

det aktuella studien. Den som uppnår högst evidensgrad, 7/11 PEDro-P Scale, visar på 

signifikant interaktion mellan behandlingen att fylla i Blissymboler och förmåga att 

minnas symbolerna. Ingen signifikant interaktion kunde dock skönjas mellan 

behandling och självgenereringseffekt för obehandlade Blissymboler. Den andra RCT-

studien uppnådde evidensgrad 6/11 vid bedömning med PEDro-P Scale. Där sågs viss 

generaliserande effekt av Gesture therapy till otränade gester.  

 

En fallstudie inom domänen uppnådde evidensgrad 16/19 vid bedömning med 

AWHONN-skalan. Resultatet indikerar signifikant positiv effekt av individuell 

dialogbaserad samarbetes- & problemlösningsprocess för psykosocialt välbefinnande.  

 

De studier som inkluderats inom domänen har prövat effekten av följande 

interventioner: användandet av två olika AKK – ett för återuppbyggandet av identitet 

och ett för ökad kommunikationsförmåga; Gesture therapy; ”Natural” conversation; 

självgenereringseffekt genom att fylla i Blissymboler; preferenser i skriftlig info samt 

samkonstruktion av berättelser för ökad psykosocial hälsa.  

 

Av logopederna som intervjuats inom ramarna för det aktuella arbetet nämns att 

följande interventioner används i klinik: arbetsplatsbesök; förmedlande av kontakt med 

afasiförening; CPT; AKK samt datorbaserad träning. Det som logopederna anser sig 

använda mest är olika hög- och lågteknologiska AKK.  

 

Viss samstämmighet mellan klinik och forskning kan ses då AKK är det som används 

mest av logopederna och även det som undersökts mest i forskning inom domänen de 

senaste 6 åren. I övrigt syns ingen samstämmighet.  

 

 

4.3. Kommunikativ och språklig omgivning 

Kommunikativ och språklig omgivning innefattar dels aspekter av afasi som påverkar 

pma:s kontakt med och tillgång till tjänster, system och organisationer i samhället samt 

politik. Omgivningens attityder till pma som person och till sjukdomen inkluderas. 

Inom denna domän blev endast två studier funna som uppfyller de inklusionskrav som 

det aktuella arbetets författare satt upp och de har därför inte delats in på något särskilt 

sätt utan redovisas i en och samma tabell, Tabell 10.  
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Tabell 10: Presenterar artiklar med interventioner inom A-FROM-domänen kommunikativ och språklig 

omgivning. Nya förkortningar som används i tabellen: anhör=anhöriga, CPT=conversation partner 

training, VI=verbal information, ES=emotionellt stöd.  

 År Fd Intervention Evidens 

Blom 

Johansson et 

al. 

2013 3 pma 

3 anhör 

CPT + VI + ES 

Resultat: Signifikant ökning av 

anhörigas upplevda kunskaper om afasi, 

stroke & kommunikation. Positivt 
resultat också kring upplevt stöd samt 

konversationsförmåga, dock något 

blandat. 

SCED: 10/11 

 

AWHONN: 

18/19 

Howe et al. 2012 48 anhör  

 

Inkludering av anhöriga i pma:s 

rehabiliteringsprocess. 

Resultat: Kategorier framtagna över hur 

anhöriga vill bli delaktiga. 

AWHONN: 

15/19 

 

Inom domänen kommunikativ och språklig omgivning uppnådde en studie som utförts 

med både kvantitativ och kvalitativ metod evidensgrad 10/11 vid bedömning med 

skalan PEDro-P samt 18/19 vid bedömning med skalan AWHONN. Blom Johansson et 

al. (2013) genomförde en flerfallstudie med syftet att utforma och utvärdera en 

familjeorienterad intervention att sätta in i tidigt skede (inom 2 månader) av behandling 

för personer med måttlig till svår afasi efter stroke. Interventionen bestod av totalt sex 

tillfällen. Tre av dessa riktades mot pma:s anhöriga och innehöll främst information om 

afasi samt emotionell stöttning. Tre tillfällen riktades mot pma och anhöriga 

tillsammans och baserades på Conversation Partner Training (CPT), se Bilaga 8. 

Studien visar på behovet av emotionell stöttning samt förmedlande av information om 

afasi, främst till anhöriga. Blandade resultat sågs för nyttan av CPT. För detaljer 

hänvisas till originalartikeln.  

 

Howe et al. (2012) genomförde djupintervjuer med 48 anhöriga till pma med syftet att 

identifiera de anhörigas egna mål för rehabilitering av pma. Detta för att i förlängningen 

kunna utforma lämpliga tjänster för just anhöriga till pma. Sju kategorier av mål som de 

anhöriga önskade för sig själva ringades in. Studien uppnådde evidensgrad 15/19 vid 

bedömning med skalan AWHONN. För detaljer hänvisas till originalartikeln. 

 

4.3.1. Besök i klinik 

Anhörigas acceptans av pma:s sjukdom  

Deltagande logopeder uppger varierande mängd tid som de lägger på interventioner 

riktade mot pma:s kommunikativa och språkliga omgivning. Ibland räcker tiden inte till, 

ibland har de anhöriga inte möjlighet eller motivation till att delta i pma:s behandling 

och ibland träffar logopeden de anhöriga i ett så kritiskt skede att de inte ännu är 

mottagliga för samtal eller information om intervention. I sådana fall finns möjlighet att 

uppsöka kurator. I intervjuerna nämner de deltagande logopederna att de anhöriga kan 

ha svårt att acceptera pma:s ”nya personlighet”. Då, anser logopederna, är det extra 

viktigt att prioritera acceptansriktad intervention.  

 

Gruppträning 

Deltagande logopeder har alla hållit i alternativt remitterat pma till CIAT-grupp i 

Uppsala. Deltagarna upplever att CIAT har stort psykosocialt värde för pma som oftast 

är mycket motiverade till denna träningsform och blir stärkta under processens gång. 

Enstaka av de deltagande logopederna uppger sig också vid något tillfälle ha lett 
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”vanlig” afasigrupp. I en sådan grupp har pma fått berätta för varandra om sina 

svårigheter och utföra kommunikationsträning med stöttning. Den typen av 

interventioner, gruppbehandling, skulle behöva genomföras oftare enligt deltagande 

logopeder, men de uppger att svårigheterna med att få ihop en väl matchad grupp av 

pma ofta är stora och då uteblir den typen av intervention och fokus läggs istället på 

individuell intervention.    

 

Språkförståelse 

Flera av de deltagande logopederna anser att språkförståelse hos pma är svårt att jobba 

med på funktionell nivå och att de därför oftare jobbar mot anhöriga och omgivning i 

det avseendet. Det kan då se ut som så att logopederna informerar om att pma har 

nedsatt språkförståelse och att det är vanligt att förståelsen överskattas. Även 

undervisning i strategier för att göra språket mer lättförståeligt för pma ges, till exempel 

användet av skriftstöd och gester under samtal med pma. Återigen nämner deltagande 

logopeder SCA som en intervention de använder sig av och även ”written choices”, se 

Bilaga 8. 

 

Anhöriga, vårdpersonal, boendepersonal och vänner – delaktighet och utbildning 

Flera deltagare berättar att pma:s vänner sällan är inblandade i rehabiliteringsprocessen 

medan anhöriga är delaktiga i högre grad. Hur ofta deltagande logopeder jobbar riktat 

mot anhöriga beror på vilken patientgrupp de arbetar med. Äldre pma har ofta en 

partner som själv kanske har sämre hälsa vilket försvårar hens delaktighet i pma:s 

behandling. Deltagare nämner att anhöriga i forskning sägs vara viktiga i pma:s 

behandling och rehabilitering. Därför är det positivt de gånger anhöriga kan och vill 

engageras och utbildas i att stötta pma. Vidare säger deltagande logopeder att 

vårdpersonal och boendepersonal ofta utbildas genom att logopeden är 

kommunikationsmodell under vårdbesöken och genom att information ges både 

muntligen och skriftligen.  

 

Info till samhället om afasi  

Enligt deltagande logopeder har samhället väldigt låg kunskap om afasi och särskilt om 

svår afasi. Insatser för en förändring kan vara att anordna temadagar då afasi hamnar i 

fokus, se till att informationsfoldrar finns lättillgängliga på sjukhus och andra lämpliga 

instanser, skapa intresseorganisationer samt lyfta frågan i media och sociala medier. Det 

är dock, enligt deltagarna, inget som i dagsläget ingår i logopedens tjänst. Det är istället 

Svenska Logopedförbundet (SLOF), intresseorganisationer och föreningar som har 

möjlighet att sprida kunskap.  

 

4.3.2. Sammanfattning kommunikativ och språklig omgivning 

Endast två studier under domänen kommunikativ omgivning uppfyllde kriterierna för 

inklusion i det aktuella arbetet. Dessa presenteras i Tabell 10. Den ena använder sig av 

kvalitativ metod och uppnår hög evidensgrad både vid bedömning med SCED (10/11 

poäng) och vid bedömning med AWHONN (18/19 poäng). Studien visar på signifikant 

resultat för ökning av anhörigas kunskaper om pma:s sjukdom och svårigheter efter 

intervention. Positivt resultat, om än något blandat, syns även för upplevt emotionellt 

stöd samt förmåga att stötta pma i konversationer. Den andra studien som inkluderats 

använder både kvalitativ och kvantitativ metod och undersöker hur 48 anhöriga till pma 

vill göras delaktiga i pma:s rehabiliteringsprocess. Studien uppnår evidensgrad 15/19 

vid bedömning med skalan AWHONN. 
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Under de intervjuer som författarna till det aktuella arbetet utförde med logopeder 

nämns interventionerna: undervisning till anhöriga och vårdpersonal om strategier för 

att öka pma:s språkförståelse, SCA samt ”written choice”. Andra interventioner som 

nämns är gruppträning, exempelvis CIAT, vilket upplevs vara en intervention med god 

effekt. Logopederna uppger dock svårigheter med att få till sådan intervention, dels då 

det kräver en relativt enhetlig grupp pma, och dels då det sällan finns tillräckligt med tid 

att avsätta för sådan intervention. Något samtliga logopeder i den aktuella studien 

upplever som svårt är att hantera anhörigas till pma bearbetning av att acceptera 

sjukdomen och dess påverkan på pma.  

 

Undervisning till anhöriga och vårdpersonal om afasi och strategier för stöttning av 

kommunikation stöds av en studie inkluderad i arbetet. I övrigt kan sägas att 

interventionsstudier inom kommunikativ omgivning är underrepresenterade i forskning. 

 

 

4.4. Personlig identitet, attityd och känslor 

Personlig identitet, attityd och känslor innefattar acceptans och bearbetning av den egna 

sjukdomen och de svårigheter som följer med den; emotionella aspekter som kan 

påverka rehabiliteringsarbetet som exempelvis sorg och depression; upplevd yttre 

stöttning i den nya situationen samt faktorer som påverkar pma:s välbefinnande och 

känsla av att kunna leva väl med afasin. Inom denna domän blev endast två studier 

funna som uppfyller de inklusionskrav som det aktuella arbetets författare satt upp och 

de redovisas därför tillsammans i Tabell 11. 

 
Tabell 11: Presenterar artiklar med interventioner inom A-FROM-domänen personlig identitet, attityd 

och känslor.  Nya förkortningar som används i tabellen: interv=intervention, anhör=anhöriga, 

CHANT=Communication Hub for Aphasia in North Tyneside, SLARS= Successfully Living with 

Aphasia Rating Scale. 

 År Fd Intervention Evidens  

Mumby & 

Whitworth 

2012 Interv: 20 pma*  

Intervju: 3 pma 
+ 3 anhör  

Blandad afasi 

CHANT 

Resultat: Signifikant effekt av integrerad 
intervention.  Erbjuder viktig info från 

pma om långsiktig återhämtning, 

intervention samt anpassning till afasi 
efter stroke.   

SCED:  

9/11 
 

AWHONN

: 14/19 
 

Grohn et 

al. 

2012 15 pma   

Blandad afasi 

Semistrukturerade intervjuer. SLARS 

graderingsskala 
Resultat: Identifierar faktorer för “living 

successfully with aphasia”. 

AWHONN

: 13/19 

* Bortfall bland fd. Ursprungligen deltog 39 fd, endast 26 fd fullföljde alla moment.  

 

Mumby & Whitworth (2012) använde både kvantitativ och kvalitativ metod i sin studie 

som uppnådde evidensgrad 9/11 vid bedömning med SCED-skalan och 14/19 vid 

bedömning med AWHONN. Syftet med studien var att utvärdera välbefinnande efter 

deltagande i ett program som erbjuder stöd och behandling till personer med långvarig 

afasi efter stroke. Tjugosex deltagare redogjorde för sina erfarenheter av programmet 

och man utvärderade bland annat hur deras livskvalitet förändrats genom deltagandet. 

Resultatet visade bland annat på stor vinst i psykosocial och kommunikativ 

anpassningsförmåga.  Fem teman om interventionsprogrammet kunde ringas in utifrån 

deltagarnas berättelser: livskvalitet, hinder, underlättande faktorer, typ av aktivitet samt 

effektivitet. För detaljer hänvisas till originalartikeln.  
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Grohn et al. (2012) utförde en kvalitativ studie med syftet att beskriva pma:s 

upplevelser av vad som främjat ”successfully living with aphasia” (”att leva väl med 

afasi”, författarkommentar) under de första tre månaderna med afasi. Femton deltagare 

genomgick semistrukturerade intervjuer utifrån vilka fem teman sedan kunde skönjas, 

däribland behovet att vara aktivt engagerad i den egna rehabiliteringsprocessen. För 

detaljer hänvisas till originalartikeln.     

 

4.4.1. Besök i klinik 

Acceptans av egna sjukdomen 

Flera deltagande logopeder upplever sig inte ha konkreta verktyg för att kunna utföra 

interventioner inom A-FROM-domänen personlig identitet, attityd och känslor. Alla 

deltagarna nämner dock att de hoppas och tror att de ändå indirekt stöttar de sidorna hos 

sina patienter. Exempelvis genom samtal kring svårigheterna, genom att förmedla 

information om språkstörningen och genom att uppmuntra pma till att kontakta 

afasiföreningar och andra liknande instanser som erbjuder stöd.  

 

Depression  

Deltagande logopeder berättar att depression eller nedstämdhet förekommer hos pma 

vilket ofta påverkar motivationen för träning, strategier och AKK. Det kan vara svårt att 

hantera för logopeden och pma. Det man som logoped då kan göra är att lyssna på och 

samtala med pma och vid behov även informera personer runt pma, exempelvis 

sköterska på boende eller någon anhörig om personens tillstånd. Logopederna delger att 

de vid behov kan remittera eller hänvisa pma vidare till vårdcentral för terapeutisk hjälp. 

En deltagare sammanfattar med att säga att logopeder inte är psykologer men absolut 

medmänniskor.  

 

4.4.2. Sammanfattning personlig identitet, attityd och känslor 

I Tabell 11 presenteras de två studier som inom domänen personlig identitet, attityd och 

känslor uppfyller kriterierna för inklusion i det aktuella arbetet. Den ena studien 

använder sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. Studien uppnår relativt hög 

evidensgrad både vid bedömning med SCED (9/11 poäng) och vid bedömning med 

AWHONN (14/19 poäng). Studien visar på signifikant resultat för positiv effekt av den 

integrerade interventionen CHANT. Den andra studien som inkluderats använder sig 

endast av kvalitativ metod och undersöker genom semistrukturerade intervjuer åsikter 

hos 15 pma om faktorer för att leva väl med afasi. Studien uppnår evidensgrad 13/19 

vid bedömning med skalan AWHONN.  

 

Under de intervjuer som utförts inom ramarna för det aktuella arbetet svarar logopeder 

att de ofta stöter på depression hos pma vilket påverkar motivationen till träning. 

Logopederna betonar vikten av att i sådana fall ge emotionell stöttning. Flera deltagande 

logopeder upplever sig sakna verktyg för att kunna utföra interventioner inom domänen, 

men hoppas och tror att de ger pma indirekt stöttning exempelvis genom samtal, 

undervisning, uppmuntran och förmedlandet av relevanta kontakter. Logopederna 

upplever, vilket tidigare nämnts, att pma ofta vill träna på konkreta svårigheter vilket 

logopederna anser kan ge viktiga resultat inom såväl domänen Personlig identitet, 

attityd och känslor som inom domänen Afasisvårigheter. Om pma efter träning 

exempelvis kan klara att skriva det egna namnet inger det ofta pma stolthet och 

självförtroende.  
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Interventionsstudier inom domänen Personlig identitet, attityd och känslor är 

underrepresenterade i forskning. Samtidigt upplever föreliggande studies deltagare som 

grupp att de saknar konkreta verktyg för stöttning av pma inom domänen upplevs vilket 

indikerar att mer forskning inom området behövs.  
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5. Diskussion 

Studien har undersökt evidensgraden för logopediska afasiinterventioner genom 

litteraturstudier och evidensgradering. Vidare har data insamlats genom intervjuer och 

auskultationer från kliniska logopeder vid ett sjukhus i Svealand kring hur de jobbar 

kliniskt med pma.  

 

 

5.1. Resultatdiskussion 

I den aktuella studien inkluderades 34 artiklar och samtliga visade på positiv effekt på 

pma:s språk, kommunikation och välbefinnande efter logopediska afasiinterventioner. 

Evidensgraden för artiklarna varierade.  

 

Följande inkluderade interventioner har visat sig ha högst grad av evidens: en icke 

namngiven intervention med fonologisk och semantisk bas för ordmobilisering 

(Hashimoto, 2012); IGT och PGT för ordmobilisering (Ferguson et al., 2012); ENT och 

GES för ordmobilisering (Raymer et al., 2012); VNeSt för ordmobilisering (Edmonds & 

Babb, 2011); en icke namngiven intensiv ordmobiliseringsträning (Kurland & Falcon, 

2011); MIT för expressiv förmåga (Hough Strauss, 2010); en icke namngiven 

intervention för att främja psykosocialt mående genom samkonstruktion av personliga 

berättelser (Arnesveen Bronken et al., 2012); kombinationen CPT, emotionell stöttning 

till anhöriga samt information till anhöriga om stroke, afasi och kommunikation (Blom 

Johansson et al., 2013); CHANT - en kombinerad och integrerad intervention (Mumby 

Whitworth, 2012) för pma:s anpassning till och välbefinnande efter stroke och afasi; en 

icke namngiven intervention där pma får rita Blissymboler (Rajaram et al., 2012) för att 

lära sig och minnas dem; datorprogrammet StepbyStep för träning av expressiv förmåga 

(Palmer et al., 2012) samt CLT för expressiv förmåga (de Jong-Hagelstein et al., 2011). 

 

Att många interventioner är icke namngiva och ofta anpassade till och applicerade på en 

specifik individ eller grupp med afasi stämmer överens med de mönster som Robey 

(1998) skönjde i en litteraturstudie med 55 inkluderade studier. Robey diskuterar 

svårigheterna med att kunna jämföra studier och kunna dra slutsatser när 

forskningsläget ser ut som det gör inom fältet afasiintervention. Samma svårigheter har 

författarna till föreliggande studie haft med att analysera av resultaten. I Robeys 

litteraturstudie är det en enskild intervention som sticker ut genom att ha beforskats i 

flera inkluderade studier, nämligen Schuell-Wepman-Darley Multimodal Stimulation 

Visits Approach (SWDM). SWDM har inte studerats av någon inkluderad artikel i 

föreliggande studie.  

 

Den enskilda interventionen som i föreliggande studie har studerats av flest inkluderade 

artiklar är CIAT/CILT. Tre studier med evidensgrad 8/11 enligt SCED har visat 

signifikant eller indikerande positiv effekt för interventionen. Det går i linje med andra 

litteraturstudier där CIAT/CILT har fått stöd för att ge effekt på pma:s språkliga 

förmågor och kommunikativa delaktivitet (Cherney et al., 2008; Allen et al., 2012). 

Cherney et al. menar dock att många frågor inte är tillräckligt beforskade, däribland hur 

effektiv metoden är för pma med svår grad av kronisk afasi eller pma i akut skede av 

sjukdomen. 
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Fyra inkluderade studier har undersökt interventioner som innefattar gester och rörelser. 

En annan färsk litteraturstudie av Rose et al. (2013) undersökte just gest-baserade 

interventioner genom 23 studier. Det resultat Rose et al. fick var att träning av gester i 

kombination med verbal träning hade signifikant effekt på verbal produktion av verb 

och substantiv för över hälften av alla fd. Om effekten gällde endast tränade eller även 

otränade ord varierade mellan studierna. I föreliggande studie varierade graden av 

evidens, från 6/11 poäng enligt PEDro-P till 9/11 poäng enligt SCED. Enligt Rose et al. 

finns det överlag hög grad av kvalitet och evidens bakom flera av de goda resultaten för 

gest-inriktad intervention, dock är effektstorleken ännu inte jämförd med annan 

intervention utan gester och det behövs ytterligare forskning på området.  

 

Den studien med högst grad av evidens i föreliggande studie är Hashimoto (2012) med 

en intervention för ordmobiliseringsträning med fonologisk och semantisk bas. I en 

tidigare litteraturstudie av Kiran & Bassetto (2008) diskuteras ordmobiliseringsmetoder 

främst med semantisk bas. Deras slutsatser är att de flesta interventioner som syftar till 

att uppnå tillgång till ord i inre lexikonet genom semantik generellt ger effekt på tränade 

ord och i viss grad även otränade ord. Kiran & Bassetto konstaterar att även om olika 

metoders upplägg och uppgifter varierar verkar stimulering av semantiska processer 

vara främjande för ordmobilisering överlag.  

 

De flesta av studierna inkluderade i föreliggande studie riktar sig mot afasisvårigheter, 

främst verbal ordmobilisering. Tre studier belyser dock effekterna av olika AKK. 

Annan litteratur som undersökt effekterna av olika AKK har precis som författarna i 

föreliggande studie konstaterat att det är väldigt individuellt vilka pma som främjas av 

vilka AKK och även att det finns tendenser till övervikt med studier som undersöker 

högteknologiska AKK. Baxter et al. (2012) genomförde en större litteraturstudie på 

effekten av AKK, 65 studier inkluderade, men inkluderade inte bara pma utan även 

personer med andra funktionshinder. Baxter et al. kom fram till att det i många studier 

finns risk för att hög grad av bias förelegat vilket kan sägas överensstämma med 

föreliggande studie då de tre inkluderade AKK-studierna hade väldigt varierande metod 

och grad av evidens vilket försvårar jämförelser. 

 

5.1.1. Kliniska besök 

Författarna genomförde besök inom olika delar av den logopediska verksamheten vid 

ett sjukhus i Svealand vilket gav varierade svar i intervjuerna och representerar en lika 

bred syn på afasiintervention som applicerats i litteraturstudien.  

 

Vad deltagarna uppgav sig arbeta med inom afasiintervention var följande: CIAT, 

datorbaserad träning, appar, skriva namn och lässtrategier för att träna specifika 

afasisvårigheter. Vidare berättade deltagarna att arbetsplatsbesök görs i mån av tid och 

att information väldigt ofta ges till pma om föreningar och prova-på-rum för att öka 

pma:s kunskap om språkstörningen och pma:s delaktighet. Deltagarna arbetar med 

konversationspartnerträning och SCA samt att ge pma plats i CIAT-grupp för att öka 

pma:s delaktighet. Hög- och lågteknologiska AKK samt datorträning används även av 

deltagarna vilket har stöd i såväl föreliggande studie som i andra studier (Baxter et al., 

2012). I intervjuerna uppgavs att deltagarna lär ut strategier för att omgivningen ska 

göra sig förstådd för pma och att de utbildar både pma och omgivningen i afasi och 

kommunikativa strategier som SCA och written choices. Att arbeta med anhöriga och 

deras förmåga att vara en god kommunikationspartner till pma ökar pma:s 

kommunikativa delaktighet och aktivitet (Simmons-Mackie et al. 2010).  
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Vidare berättades att deltagarna tränade mer på specifika språkliga förmågor tidigare 

medan stora delar av intervention nu istället riktas mot omgivning, strategier, 

anpassning och AKK. Det går i linje med ett av mönstren som Bengtsson och Sjölund 

(2011) fann genom en journalstudie, nämligen att intervention riktad mot 

kommunikation och strategier (SCA och PACE) ökade under 2000-talet i förhållande 

till 1990-talet.  

 

Ökad kunskap och utbildning om språkstörningen till pma och anhöriga är positivt för 

pma:s välbefinnande. Det stöds av evidens i föreliggande studie och i annan forskning. 

Olika Therapeutic Patient Education (TPE), alltså program för terapeutisk utbildning 

och information, har sammanställts i en litteraturstudie av Daviet et al. (2012) där fokus 

var TPE för strokeöverlevare. Daviet et al. menade på att TPE borde vara en given del i 

vården av strokepatienter med förutsättningen att den individanpassas. Anhöriga och 

pma behöver enligt Daviet et al. träning och vägledning av professionella för att kunna 

implementera kunskaper och strategier i vardagliga livet på bästa sätt.  Dock skulle 

programmen kunna förbättras genom standardisering och utveckling av 

utvärderingsverktyg. 

 

Deltagarna uppgav att de inte har konkreta verktyg för att jobba direkt med pma:s 

personliga bitar men att stöttning kan antas ske indirekt genom samtal, information om 

språkstörningen, information om afasiföreningar och liknande. Då nedstämdhet och 

depression inte är ovanligt hos pma enligt deltagarna är det ibland aktuellt att vidare-

remittera eller hänvisa vidare till annan professionalitet för hjälp.   

 

Flera av interventionerna som används i klinik på sjukhuset som besöktes tas upp och 

får stöd av forskning. Utifrån besöken i klinik bör dock forskning i högre grad 

undersöka interventioner som riktar sig mot pma:s omgivning och delaktighet i 

vardagliga situationer då det idag finns få beprövade metoder för detta med stöd i 

forskning. Konkreta verktyg för att stärka pma:s personliga identitet, attityd och känslor 

upplevde deltagarna sig sakna men indirekt stöd ges genom samtal, information och 

annan intervention. Väldigt få studier som berör denna typ av intervention har hittats i 

litteratur, det är alltså ett interventionsområde med vaga ramar som varken har en stark 

grund i evidens eller beprövad erfarenhet.  

 

 

5.2. Metoddiskussion 

5.2.1. Afasi och dysfasi 

I studien användes genomgående termen ”afasi” i litteratursökning och vidare arbete. 

Val av term motiveras av författarna med att det är den term som använts i litteratur 

inför och under den aktuella studien. I efterhand har kontrollsökningar gjorts i 

databaserna som användes i den aktuella studien för att se antal sökträffar på sökorden 

”aphasia” respektive ”dysphasia”, se Tabell 12.  
 

Kontrollsökningarna visade att ”afasi” generellt är den mest använda termen med stor 

marginal i databaserna och att ”dysfasi” förekommer fler gånger i endast en av 

databaserna, PubMed. Det kan rimligen antas att större delen av sökträffarna för 

sökordet ”dysphasia” även innefattas av sökträffarna för sökordet ”aphasia”. Författarna 

kan dock inte utesluta att ytterligare interventioner hade kunnat belysas eller att 

interventioner skulle kunna fått en annan rekommendationsgrad om även termen 
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”dysfasi” användes.  Görs en liknande studie föreslår författarna att båda termerna ska 

användas.  
 

 

Tabell 12: Tabellen visar antalet sökträffar för termerna ”aphasia” och ”dysphasia” i databaserna Scopus, 
PubMed, PsycINFO, LLBA, Cinahl, DiVa och Cochrane. Sökningarna gjordes med urvalskriteriet 1993-

2013 som även var gällande i litteratursökningarna för studien. Sökningarna gjordes 2013-12-12, 

kompletterades 2014-01-18. 

 Scopus PubMed PsycINFO LLBA Cinahl DiVa Cochrane 

Aphasia 21 322 13 431 10 551 6 667 3 540 100 466 

Aphasia, 
1993-2013 

13 790 7 389 6 278 4 293 3 424 63 374 

        

Dysphasia 2 342 14 097 621 202 119 8 34 

Dysphasia, 

1993-2013 

1 793 7 892 357 112 105 0 25 

 

 

5.2.2. Inkluderade studier 

Författarna valde att inkludera studier som behandlade alla typer av afasi vilket gav ett 

brett resultat. Vidare sattes en bred definition för vad afasiintervention innebär. Detta 

för att kunna täcka in många olika typer av interventioner och även kunna lyfta 

interventioner som ännu inte är så vanligt förekommande i forskning. I många liknande 

litteraturstudier som gjorts inkluderas främst funktionsbehandling, alltså interventioner 

som riktar sig mot endast domänen ”afasisvårigheter”. Författarna ansåg det också 

viktigt att inkludera interventioner inom alla domäner ur A-FROM. Av samma orsak 

inkluderades alla typer av studier gällande metod och typ av data: kvantitativa och 

kvalitativa. Kvalitativ forskning är ett växande fält men inkluderas inte alltid i 

litteraturstudier.   

 

5.2.3. Begränsat tidsspann 

Det slutliga tidsspannet för inkluderade artiklar i den aktuella studiens slutresultat var 

2010-2013 för A-FROM-domänen afasisvårigheter och 2008-2013 för övriga tre 

domäner vilket avgjordes av tidsramarna för den aktuella studien. Forskning inom 

afasiintervention har bedrivits länge och vilka interventioner som undersöks kan 

fluktuera över tid. Det innebär att det kan finnas betydligt fler artiklar med hög 

evidensgrad som styrker en intervention, och även att det med all säkerhet finns 

interventioner som inte tas upp i aktuell studie för att denna forskning bedrevs tidigare 

än år 2010 respektive 2008. Metoder inom forskning, intervention och bedömning 

förnyas och moderniseras, därför kan det vara av nytta att se till senare forskning. Om 

en specifik intervention inte längre beforskas bör man fundera över varför.  

 

5.2.4. Graderingsarbetet 

Flera skalor undersöktes av författarna utöver de tre som valdes, exempelvis GRADE 

(Grade working group, 2004; SBU, u.å. [b]). Författarnas begränsade erfarenheter och 

kunskaper i evidensgradering samt tidsramen för studien var påverkande faktorer i valet 

av skalorna. De skalor som användes (PEDro-P, SCED och AWHONN) bedömdes 

mycket lämpliga för aktuell studie då de är utformade för att gradera vetenskapliga 

artiklar inom just medicin.  
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Författarna definierade tillsammans punkterna i valda skalor och satte upp ramar för 

”ja”- och ”nej”-svar. Det kan inte uteslutas att någon av punkterna tolkades något 

felaktigt vilket i så fall skulle kunna påverka studiens validitet. Författarna till 

föreliggande studie reducerade även ned en av skalorna, AWHONN, från 49 punkter till 

19. Punkterna som valdes bort ansågs sakna tillräcklig information om ramarna för 

uppfyllande eller ansågs kräva kunskap och erfarenhet som författarna inte har eller har 

möjlighet att erhålla inom ramarna för denna studie. Tolkningarna av skalornas punkter 

samt reduktionen av en av skalorna gör att evidensgraderingarna i denna studie inte 

säkert kan jämföras med graderingar med samma skalor i andra studier. Dock har 

åtgärderna bidragit till ett konsekvent graderingsarbete och graderingarna kan därmed 

jämföras väl inom den aktuella studien.  

 

Samtliga RCT-studier som graderats har två punkter som är icke uppfyllda utan 

forskarnas påverkan, nämligen punkt 5 och 6, se Bilaga 3. Dessa två punkter säger att fd 

ska vara blinda för vilken grupp de tilldelats (intervention eller kontroll) och att 

personerna som genomförde interventionen även de ska vara blinda för vilken fd som 

tilldelats vilken grupp. Detta är svårt att uppfylla, om inte omöjligt, av praktiska och 

etiska skäl vilket bör påpekas. 

 
5.2.4.1 Reliabilitet och validitet 

Författarna samarbetade kontinuerligt under urvalsprocessen kring huruvida en artikel 

skulle inkluderas eller inte i de fall då osäkerhet uppstod. Exempel på sådana fall är en 

studie som undersökt en intervention som var en teaminsats snarare än endast en 

logopedisk insats (studien inkluderades) och en studie där en av två deltagare hade afasi 

med annan orsak än stroke (studien exkluderades).  

 

För att minska hot mot interbedömarreliabilitet definierade författarna, som nämnts 

tidigare, tillsammans alla punkter på skalorna och satte upp ramar för uppfyllande ”ja” 

och ”nej” för varje punkt. Dessutom bedömdes att en av skalorna, AWHONN, var för 

omfattande både tidsmässigt och kunskapsmässigt att utföra och valet gjordes att 

reducera skalan för att kunna använda den konsekvent med hög samstämmighet.   

 

Författarna vill lyfta det faktum att en artikel som inkluderades är skriven av 

handledaren till aktuell studie, Blom Johansson et al. (2013). Hot mot den aktuella 

studiens trovärdighet i graderingsarbetet skulle därmed kunna föreligga. Ambitionen 

fanns inledningsvis att dölja alla namn på artikelförfattare i samma domän som Blom 

Johansson et al. (kommunikativ och språklig omgivning) men på grund av den 

begränsade tidsramen för studien gjordes inte detta. Författarna poängterar att även 

denna artikel graderats strikt efter ramarna för aktuell graderingsskala och ingen övrig 

påverkan förelåg.  

 
5.2.4.2 Reporting bias 

I en systematisk litteraturstudie är syftet att täcka litteraturen inom ett visst 

forskningsområde och efter uppsatta inklusionskriterier. Forskningsartiklar har dock 

olika förutsättning att bli publicerade (Cochrane Collaboration, 2002). Artiklar med 

signifikant ”positivt” resultat blir i högre grad publicerade och detta mönster kallas 

”publication bias” (den föreliggande studiens författare översätter ”bias” till 

”metodfel”). Dessutom har artiklar med signifikant ”positivt” resultat större chans att 

publiceras snabbt (”time lag bias”), att publiceras på engelska (”language bias”) och att 

publiceras flera gånger (”multiple publication bias”). Ett samlingsnamn för de olika 



  

 

42 

metodfelen är ”reporting bias” (Cochrane Collaboration, 2002). Att förutsättningarna 

varierar för publikation beroende av en artikels resultat gör det svårt att veta hur 

täckande en litteraturstudie faktiskt är.  

 

Alla artiklar som inkluderades i den aktuella studien fick resultat med positiv effekt för 

logopedisk intervention, dock inte alltid signifikant. Detta var inte ett 

inklusionskriterium eller en förväntan från författarnas sida. Sterne, Egger och Smith 

(2001) menar att forskare som gör litteraturstudier ska arbeta systematiskt, se till allt 

publicerat material och även söka efter opublicerat material för att minska risken för 

bias. I föreliggande studie har endast publicerade artiklar inkluderats. Dock har 

författarna varit systematiska i sitt söknings- och urvalsarbete och inte tagit hänsyn till i 

vilken eller vilka tidskrifter en artikel publicerats i, hur många gånger en artikel har 

citerats eller vad artikelns resultat säger. Det kan ses som åtgärder för att minska att 

reporting bias påverkat resultatet, risken är ändock inte helt eliminerad.  

 

5.2.5. Kliniska besök 

Fler deltagare hade varit önskvärt då det bidragit till högre grad av mättnad i deltagarnas 

svar. Önskvärt vore även fler deltagare att auskultera på, vilket troligen hade gett ett mer 

representativt resultat. Den aktuella studiens intervjuresultat bygger på för få deltagare 

för att kunna representera yrkeskåren i stort eller ens alla kliniska logopeder på det 

specifika sjukhuset. Fler deltagare skulle även bidragit till högre grad av anonymitet. 

Enskilda deltagare representerar olika delar av verksamheten vilket i vissa fall skulle 

kunna göra det tydligt för personer som har insyn i verksamheten att veta vilka 

deltagarna är. 

 
5.2.5.1 Bias 

Relativt få av de tillfrågade valde att delta och det måste diskuteras huruvida 

”selektionsbias” förelegat, alltså hur sambandet såg ut mellan de som valde att delta och 

det som undersöktes i studien – vilka interventioner som används kliniskt. Författarna 

kan inte veta vad som avgjorde huruvida tillfrågade valde att delta eller ej.  

 

Vidare kan diskuteras huruvida bias förelegat då deltagarna på ett sätt granskas av 

författarna och även förväntas granska sig själva. Det kan inte uteslutas att risken fanns 

att deltagarna varit måna om att framställa sig från sin bästa sida, vilket kan ha påverkat 

deras svar. Författarna har försökt minska denna risk genom att poängtera anonymitet 

för deltagande och att inleda intervjuer och auskultationer med att förklara sig vara 

öppna till vilka metoder som har mest evidens då resultatet av litteraturstudien inte 

sammanställts vid tidpunkterna för besöken. Författarna strävade alltså efter att vara 

objektiva och utan värderingar under besöken.  

 
5.2.5.2 Etik 

Under besöken i klinik uppstod diskussion mellan författarna och deltagarna huruvida 

det är etiskt försvarbart att auskultera på pma som inte är kognitivt intakta och där 

risken finns att godkännande till författarnas närvaro ges utan förståelse vad som sker. 

Det diskuterades även hur forskningen ska inkludera och hantera pma med mycket svår 

afasi där pma har svårt att besvara frågor eller utföra uppgifter. Det finns en stor lucka 

inom forskningen gällande studier som inkluderar denna patientgrupp vilket gör att den 

inte inkluderas fullständigt av EBV. I aktuell studie behövde inte ställning tas i dessa 

två etiska frågor då endast en auskultation genomfördes och där pma uppvisade god 
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förståelse för situationen. Författarna tycker ändå att det är viktiga frågor som bör tas 

upp i större grad i forskning.   

 

 

5.3. Slutsats 

Studiens huvudsyfte, att genom granskning av de senaste årens forskning besvara vilka 

logopediska afasiinterventioner som stöds av evidens, besvaras genom att en mängd 

interventionsstudier och dess evidensgrad har presenterats. En svårighet inom 

forskningsfältet afasiintervention och evidens är att många interventioner representeras 

av få studier och att många studier har få deltagare. Således bör mer forskning bedrivas 

inom alla riktningar av logopedisk afasiintervention för att tydligare slutsatser ska 

kunna dras gällande vad som ger bäst effekt, detta i enlighet med en mängd andra 

litteraturstudier på området (Rose et al., 2013; Allen, Mehta & McClure, 2012; Baxter 

et al, 2012; Brady et al. 2012; Cherney et al., 2008; Daviet et al., 2012; Robey, 1998). 

 
5.3.1.1 Förslag på rekommendationer för kliniskt arbete 

Det slutliga syftet var att i den mån det är möjligt resultera i förslag på 

rekommendationer för kliniskt arbete. Baserat på bästa möjliga vetenskapliga evidens 

från de senaste åren, alltså de inkluderade studiernas interventioner och evidensgrad, 

kan följande förslag på rekommendationer för kliniskt arbete utfärdas: 

 

 Att träna expressiva förmågor däribland ordmobilisering med hjälp av de 

namngivna samt icke namngivna metoder som presenteras i avsnitt 5.1. 

Resultatdiskussion och beskrivs vidare i originalartiklarna 

 Att arbeta med pma:s expressiva och kommunikativa förmågor genom 

CIAT/CILT-grupper 

 Att arbeta för främjat psykosocialt mående hos pma genom samkonstruktion av 

personliga berättelser  

 Att arbeta mot pma:s anhöriga genom kommunikationspartner-träning i 

kombination med information om stroke, afasi och kommunikation 

 Att arbeta för främjat välbefinnande och ökad anpassning hos pma genom 

CHANT 

 Att öka pma:s inlärning och ihågkomst av Blissymboler genom ritande av dessa 

 Att träna pma:s expressiva förmåga genom datorprogrammet StepbyStep  

 

Rekommendationerna syftar till att läsas tillsammans med diskussionen kring 

föreliggande studies metodologiska begränsningar och brister samt de bias som kunnat 

föreligga.  

 

 

5.4. Förslag på framtida forskning 

Den aktuella studien har undersökt forskning i afasiintervention ur ett brett perspektiv 

och kartlagt vad som studerats de senaste åren, interventionsstudiers resultat samt grad 

av evidens för olika interventioner. Inledningsvis vill författarna säga att litteraturstudier 

av forskning bör genomföras kontinuerligt för att vården ständigt ska kunna grunda sitt 

patientarbete på aktuell evidens. Utifrån den aktuella studiens resultat skulle det vara 

intressant att sammanställa studier som istället väljer ett smalare perspektiv på 

afasiintervention studerat under ett längre tidsspann, exempelvis att titta på artiklar som 
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kan passa in under A-FROM-domänen ”kommunikativ och språklig omgivning” de 

senaste 10 åren. Den aktuella studiens resultat kan användas som uppslag för att välja 

vilken A-FROM-domän eller vilken typ av forskning (kvalitativ, kvantitativ RCT eller 

kvantitativ icke randomiserad CT) som skulle kunna vara intressant att belysa vidare. På 

samma sätt skulle framtida forskning kunna välja en specifik intervention att undersöka 

närmare.  

 

Föreliggande studie undersöker evidens för interventioner genom att presentera enskilda 

artiklars evidensgrad och huruvida resultatet visar på effekt (statistisk signifikans eller 

indikation) eller ej. Däremot tas inte effektstorleken för artiklarnas resultat upp, dels för 

att det krävs att en studie är kvantitativ för att göra detta och att den använt statistisk 

analys. Dessa två krav uppfylls inte av alla inkluderade artiklar i den aktuella studien. 

Effektstorleken berättar hur stor en interventions effekt är och skulle förslagsvis kunna 

studeras vidare inom kvantitativ forskning för att se inte bara vilka interventioner som 

ger effekt utan även vilka som ger störst effekt.  

 

En annan forskningslinje som skulle kunna bedrivas vidare är att studera hur logopeder 

jobbar kliniskt parallellt med att litteraturstudier görs. För att studera logopeders 

kliniska arbete och kliniska erfarenheter kan journaler studeras, intervjuer enskilt eller i 

fokusgrupp genomföras samt auskultationer göras. Att fortsätta samla in kliniska 

logopeders erfarenheter och kunskaper är ett viktigt komplement till forskning för att 

logopeder i klinik ska kunna bedriva evidensbaserad medicin.  
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Litteratursökningsarbete	  

Bilagan redogör för hur litteratursökningar genomfördes och presenterar resultat av 
sökningsarbetet i Tabell 13-16. Samtliga sökningar utfördes mellan april och maj 
2013. Inledningsvis utfördes översiktliga sökningar i databaserna Scopus, LLBA, 
PsycInfo, Pubmed, Cinahl, Diva och Cochrane.  

Tabell 13: Tabell över antal sökträffar på de fem vanligaste sökordskombinationernas träffar ur 
respektive databas.   
 Databas: Scopus LLBA PsycInfo Pubmed Cinahl DiVa Cochrane 
Sökord:         
Aphasia  12 920 3 764 3 713 3 633 1 017 86 81 
Aphasia AND 
Stroke 

 4 339 463 732 1 170 386 33 73 

Aphasia AND 
Cerebrovas-
cular accident 

 1 208 27 504 1 175 8 1 29 

Aphasia AND 
Stroke AND 
Therapy 

 2 173 178 185 585 136 6 71 

Aphasia AND 
Stroke AND 
Intervention 

 1 071 44 83 79 41 2 73 

Vidare utfördes nedanstående sökningar på ytterligare sökordskombinationer. 
Sökningarna nedan gjordes ej i databaserna DiVa och Cochrane då författarna ansåg 
dem ha ett såpass lättöverskådligt antal sökträffar på tidigare sökordskombinationer.  

Tabell 14: Tabell över antalet sökträffar efter vidare sökningar.  
  Databas: Scopus LLBA PsycInfo Pubmed Cinahl 
Sökord:       
Aphasia AND Stroke 
AND Rehabilitation 

 1 980 93 231 392 142 

Aphasia AND Stroke 
AND Treatment 

 2 413 108 203 620 126 

Aphasia AND Stroke 
AND Pathology 

 1 158 144 48 343 38 

Aphasia AND Stroke 
AND Carer 

 151 15 21 30 5 

Aphasia AND 
Stroke AND 
Caregiver 

 225 15 40 31 9 

Aphasia AND 
Stroke AND 
Relative 

 507 34 53 114 22 

Aphasia AND 
Stroke AND 
Significant others 

 307 32 44 3 6 
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Vidare gjordes även sökningar på följande specifika metoder: 

• Constraint-Induced Aphasia Therapy, CIAT 
• Constraint-Induced Language Therapy, CILT 
• Language Enrichment Therapy, LET 
• Melodic Intonation Therapy, MIT 

Tabell 15 exemplifierar antalet sökträffar vid sökningar på specifika metoder. 

Tabell 15: Tabell över sökträffar vid respektive sökord i databasen Scopus.  
 Scopus 
Aphasia AND Stroke AND CIAT 209 
Aphasia AND Stroke AND CILT 198 
Aphasia AND Stroke AND LET OR Language Enrichment Therapy 23 
Aphasia AND Stroke AND MIT OR Melodic Intonation Therapy 183 

Följande tabell exemplifierar sökningar som gjordes för att undersöka huruvida 
sökordet ”NOT Dementia” påverkade antalet sökträffar.  

Tabell 16: Tabell över antalet sökträffar vid respektive sökord i databasen PsycInfo. 
 PsycInfo 
Aphasia AND Stroke AND Intervention 83 
Aphasia AND Stroke AND Intervention NOT Dementia 81 

Tabell 16 visar att sökorden ”NOT Dementia” inte minskade antalet sökträffar 
nämnvärt och därför inte behövde läggas stor vikt vid.  
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Urvalsarbete	  

De systematiska litteratursökningarna som genomfördes, se Bilaga 1, utmynnade i ett 
antal artiklar som bearbetades i studien. Nedan följer en beskrivning av urvalsarbetet 
stegvis och Tabell 17 visar antalet sparade artiklar efter de olika stegen.  

1: Sökning med förutsättningar att texten fanns på engelska, att abstract fanns 
tillgänglig, att deltagare i studien var vuxna/över 18 år samt tidsspannet 1993-2013. 
Artiklar med relevant titel sparades ned i referenshanteringsprogrammet Zotero. 

2: Dubbletter togs bort i Zotero. Artiklar delades in relevanta och icke relevanta 
utifrån abstracts. I fall där det var oklart huruvida artikeln uppfyllde de uppsatta 
inklusionskriterierna sparades den som relevant.  

3: Tidsspannet smalnades ned till år 2003-2013 på grund av mängden artiklar.  

4: Begränsning i att inte alla artiklar är tillgängliga för författarna eller handledare 
utan kräver betalning för medlemskap eller prenumeration på tidskrift. I studien 
bearbetades endast de artiklar som fanns tillgängliga för författarna att läsa 
kostnadsfritt genom databaser, ytterligare ett antal artiklar inhämtades genom 
handledaren för studien och personal på Medicinska Biblioteket, Uppsala.  

5: Tidsspannet smalnades ned ytterligare på grund av artikelmängd i förhållande till 
den aktuella studiens tidsomfattning. Under graderingsarbetet och då artiklarna 
bearbetades vidare sorterades artiklar bort om de visade sig inte uppfylla våra krav.   

 

Tabell 17: Tabellen visar antalet sparade artiklar efter respektive steg i urvalsarbetet.  
Steg i urval: 1. Titel 2. Abstract 3. Tids-spann 4. Full text 5. Slutligt urval  

A-FROM:      
Afasisvårigheter  133 94 81 22 
Delaktighet   29 19 16 8 
Omgivning  11 9 2 2 
Person  2 2 2 2 
Totalt:  455 175 124 101 34 
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Skala	  för	  gradering	  av	  evidens	  på	  kvalitativa	  studier	  
	  
Originalskalan	  presenterad.	  Understrukna	  punkter	  visar	  vilka	  punkter	  författarna	  
använt	  i	  reducerad	  skala.	  Varje	  punkt	  besvarades	  med	  Uppfylld/Ja	  eller	  Ej	  
uppfylld/Nej.	  
	  
	  

Association	  of	  Women’s	  Health,	  Obstetric	  and	  Neonatal	  Nurses	  
(AWHONN)	  evidence-‐based	  clinical	  practice	  guideline	  development	  
team’s	  scoring	  system	  	  
 

Category I: Descriptive Vividness 

• Is essential descriptive information included?  
• Is there clarity in the description of the study?  
• Is there credibility in the description of the study?  
• Is there adequate length of time spent at the site to  gain the familiarity necessary 

for vivid description?  
• Does the researcher validate findings with the study  participants?  
• Is the descriptive narrative written clearly? (vividly?)   

Category II: Methodologic Congruence  

A. Rigor in documentation  
• Are all elements or steps of the study presented accurately and clearly? 

 1. Introduction  
• Phenomenon is identified  
• Philosophical base of study is made explicit  
• Purpose and type of qualitative study is  stated  
• Study questions or aims are identified  
• Assumptions are identified  

2. Literature review  

3. Statements of methods  

• Access to site, sample, and population  
• Researcher’s role and interview structure  
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4. Data collection  
5. Data analysis  
6. Conclusions/findings  

B. Procedural rigor  

• Has the researcher asked the right questions? Does  the researcher tap the 
participant’s experience versus her or his theoretical knowledge of the 
phenomenon?  

• Did the researcher describe steps taken to ensure that the participant did not 
misrepresent herself or himself, or misinform the researcher?  

• Did the researcher describe steps taken to deter the informant from substituting 
supposition about an event rather than recalling the actual experience?  

• Did the researcher eliminate the potential for “elite bias” by placing equal weight 
on high-status or elite informant data and low-status or less articulate informant 
data?  

• Did the researcher describe steps taken to avoid influence or distortion of the 
events observed by her or his presence? (like the Hawthorne effect)  

• Were sufficient data gathered?  
• Was sufficient time spent gathering data?  
• Were the approaches for gaining access to the site  or participants appropriate?  
• Was the selection of participants appropriate?  

C. Ethical rigor  

• Were participants informed of their rights?  
• Was informed consent obtained from the participants and documented?  
• Were mechanisms developed and implemented to protect participants’ rights? 

D. Confirmability (auditability) 
 

• Was the description of the data collection process  adequate?  
• Were the records of the raw data sufficient to  allow judgments to be made?  
• Did the researcher describe the decision rules for  arriving at ratings or 

judgments?  
• Could other researchers arrive at similar conclusions after applying the decision 

rules to the data?  
• Did the researcher record the nature of the decisions, the data on which they were 

based, and the reasoning that entered into the decisions?   

Category III: Analytical Preciseness  
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• Did the interpretive theoretical statements correspond with the findings?  
• Did the set of themes, categories, or theoretical statements depict or describe a 

whole picture?  
• Can the hypotheses or propositions developed during the study be verified by 

data?  
• Were the hypotheses or propositions presented in the research report?  
• Are the study conclusions based on the data gathered? 

 Category IV: Theoretical Connectedness  

• Are the theoretical concepts adequately defined and/or validated by data?  
• Are the relationships among the concepts clearly expressed?  
• Are the proposed relationships among the concepts validated by data?  
• Does the theory developed during the study yield a comprehensive picture of the 

phenomenon under study?  
• Is a conceptual framework or map derived from the data?  
• Is there a clear connection made between the data and the (nursing) frameworks?   

Category V: Heuristic Relevance  

A. Intuitive recognition  
• Is the phenomenon described well?  
• Would other researchers recognize or be familiar  with the phenomenon?  
• Is the description of the phenomenon consistent  with common meanings or 

experiences?  

B. Relationship to existing body of knowledge  

• Did the researcher examine the existing body of  knowledge?  
• Was the process studied related to nursing and  health? (do we need this?)  

C. Applicability  

• Are the findings relevant to nursing practice?  
• Are the findings important for the discipline of  nursing?  
• Can the findings contribute to theory development?  
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Informerat samtycke 

 

 

Härmed samtycker jag till att deltaga i logopedstudenter Anna Österbergs och Frida 
Sonnentheils examensarbete inom logopedprogrammet, Institutionen för 
neurovetenskap, Uppsala Universitet, genom att vara objekt för auskultationer och 
intervjuer om vilka interventionsmetoder som används med vuxna patienter med afasi 
orsakad av stroke. 

 

 

 

______________________________________________________________________	  

Datum      Underskrift 

 

 

______________________________________________________________________ 

Titel      Namnförtydligande 
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Frågor	  samt	  checklista	  för	  intervju	  
 
Vad är afasiintervention för dig? 
Vilka faktorer spelar in för dig vid val av intervention/-er? 
Vilka interventioner upplever du ha god effekt? Varför? På vilket sätt?  
Har pma ofta önskemål om målsättning?  
Hur anpassar du val av metod/träning utifrån tidpunkt för pma’s insjuknande? 
 
Afasisvårigheter: 

• Förstå talat språk 
• Läsa 
• Tala 
• Skriva 
• Individuell träning 
• Gruppträning 
• Intensitetsgrad 
• Telebehandling (Distansbehandling) 
• Face to face-behandling 
• Datorbaserad träning 
• Antal besök  
• Flerspråkighet  

 
Personlig identitet, attityd och känslor: 

• Acceptans av egna sjukdomen 
• Depression 
• Utbildning till pma och anhöriga om sjukdomen  

 
Kommunikativ och språklig omgivning: 

• Anhörigas acceptans av pma:s sjukdom  
• Anhöriga, vårdpersonal, boendepersonal och vänner – delaktighet i behandling 
• Utbildning till anhöriga, vårdpersonal, boendepersonal och vänner  

 
Delaktighet i livssituationer: 

• Pma:s arbetsplats 
• Afasiförening, anpassade utbildningar m.m. 
• Konversationspartnerträning  
• Info till samhället om afasi  
• AKK 

 
 
Skulle du vilja göra något annorlunda i ditt logopediska arbete? Saknas något? Skulle du vilja 
ändra på något? 
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Interventionsmetoder som undersökts i inkluderade artiklar 

Afasisvårigheter 

Anagram and Copy Treatment (ACT): En metod för träning av stavning och lexikal 

förmåga. Går ut på att pma ska arrangera bokstäver (anagram) till det korrekta 

målordet som presenterats muntligt. Målorden repeteras och tränas på flertalet gånger 

för att stärka representationen (Harris et al., 2012). 

Auditory and Monitoring Therapy (AMT): En metod för träning av ordmobilisering 

med fonologisk bas med flera faser. Den första fasen innehåller övningar med auditiv 

diskriminering av initiala och finala språkljud i ord. Även att avgöra om ett verbalt 

presenterat ord rimmar med ett skrivet ord. Nästa fas innehåller övningar där pma ska 

benämna bilder och producera ord med ökande svårighetsgrad och längd. Den sista 

fasen innehåller övningar där pma ska avgöra om ett verbalt presenterat ord sagts 

korrekt eller ej. Om pma bedömer ordet korrekt ska pma repetera det, om ordet 

bedöms inkorrekt sagt ska pma avgöra vilken del av ordet som var inkorrekt 

(Waldron, Whitworth & Howard, 2011).   

Avtagande prompting: En metod för träning av ordmobilisering för pma. Går ut på 

att pma först får se en bild och lyssna till logopeden som producerar ordet, pma får 

sen själv försöka producera ordet tre gånger. Därefter presenteras bilden tillsammans 

med ordets första stavelse fonologiskt och ortografiskt och pma får försöka producera 

ordet tre gånger. Dessa två första steg sker på flera bilder. Slutligen får pma benämna 

alla bilderna utan prompting. Om pma i något av stegen inte klarar att producera 

korrekta målordet ska logopeden ge prompting från steget under (Conroy & 

Snowcraft, 2012). 

Cognitive-Linguistic Treatment (CLT): En metod för träning av pma:s expressiva och 

kommunikativa förmåga. CLT riktar in sig på att förbättra den underliggande 

lingvistiska processen, exempelvis fonologi, semantik eller syntax. De Jong-

Hagelstein et al. (2011) använde BOX, ett semantiskt träningsprogram och FIKS, ett 

fonologiskt träningsprogram.  

Communicative Treatment (CT): En metod för att förbättra den expressiva och 

kommunikativa förmågan genom att använda verbala eller ickeverbala strategier i 

samtal.  

Constraint Induced Aphasia/Language Therapy (CILT/CIAT): En metod för träning av 

expressiv och kommunikativ förmåga. Träningen har hög intensitet med flera timmars 

träning/dag i exempelvis två veckor. Går ut på att all kommunikation styrs till att ske 

genom en och samma modalitet (exempelvis verbalt) och att andra kommunikativa 

modaliteter (exempelvis gester, papper och penna, bilder) inte ska användas i 

situationen (Pulvermüller et al., 2001).  

Copy and Recall Treatment (CART): En metod för träning av stavning och lexikal 

förmåga. Genom att kopiera och upprepa ord, ofta med även semantisk information 

som en bild, används CART för att stärka pma:s ortografiska representation av ord 

(Beeson et al., 2013). 
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Errorless Naming Treatment (ENT): En metod för träning av ordmobilisering för pma. 

Går ut på att pma ser en bild på ett objekt och får namnet på objektet. Sedan får pma 

upprepa och/eller läsa målordet flera gånger för att träna. Under träningen ska felsvar 

undvikas utan det korrekta målordet ska uppnås i så hög grad som möjligt. ENT 

bygger har alltså både semantisk bas (bilden) och fonologisk bas (ordet) (Raymer et 

al. 2012). 

Gestural Facilitation of Naming (GES): En metod för träning av ordmobilisering för 

pma. Går ut på att ett ord kopplas ihop med en lämplig rörelse eller gest. Pma får 

träna på ordet och sedan repetera ordet tillsammans med rörelsen för att underlätta 

ordmobiliseringen (Raymer et al., 2012).  

Intention Gesture Treatment (IGT): En metod för träning av ordmobilisering för pma 

genom att använda gester i kombination med tal. För personer med afasi orsakad av 

skada i vänster hjärnlob kan IGT innebära att göra en cirkelrörelse med vänster arm 

för att initiera aktivitet i områden i höger hjärnlob (Ferguson et al., 2012).   

Melodic Intonation Therapy (MIT): En metod för träning av expressiv förmåga för 

pma. Språkets melodi och intonation används genom en bevarad förmåga, som sång, 

för att aktivera de språkliga delarna i den oskadda hjärnloben. Pma får sjunga fram 

först korta yttranden och senare längre meningar i flera steg. Melodin bygger ofta på 

ordets eller frasens naturliga melodi. Visuell prompting ges till målord eller målfraser 

(Norton et al., 2009). 

Pantomine Gesture Treatment (PGT): En metod för träning av ordmobilisering för 

pma genom att använda ”mimande” gester tillsammans med tal (Ferguson et al., 

2012). 

Prodution-Focused Therapy (PFT): En metod för träning av fonologiska svårigheter 

(Waldron, Whitworth & Howard, 2011). PTF baseras enligt Waldron et al. på sådan 

artikulatorisk träning som kan användas för personer med apraxi där kinematisk 

(beskrivning av rörelse och läge) analys görs.  

Prosodic Cues (PROS), Initial Phoneme Cues (IPC) och True Phonemic Cues (TPC): 
Strategier för prompting där ledtråden som ges antingen är att ett prosodisk 

hummande av ordet där varje stavelse hummas, är ordets initiala språkljud eller är 

språkljudet som representerar ordstammen (Penn & Archer, 2011).  

Promoting Aphasic’s Communication Effectiveness (PACE): En metod för träning av 

pma:s kommunikativa förmåga. Tränas genom multimodal kommunikation där pma 

och logopeden interagerar och turas om att producera yttranden (Davis, 1980). 

Reduced Syntax Therapy (REST): En metod för träning av att producera yttranden för 

pma med nedsatt grammatisk förmåga. REST utformades för pma med tyska eller 

engelska som modersmål, har senare översatts till bland annat holländska.  REST 

innefattar tolv olika grammatiska konstruktioner, exempelvis subjekt + predikat 

(Ruiter et al., 2013). 

Semantic Feature Analysis (SFA): En metod för att träna ordmobilisering för pma. 

Enligt SFA kan man komma på ett ord snabbare och lättare om andra ord inom 

samma semantiska nätverk produceras och därmed aktiverar nätverket. Pma 
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benämner bilder och multimodal input ges till pma, exempelvis bilder i kombination 

med skrift (Davis, 2005). 

StepbyStep: Ett datorprogram för hemträning. Programmet innehåller övningar för 

träning av ordmobilisering samt uttal, stavning och förståelse av ord (substantiv, verb, 

känslor, människor/pronomen, väder). Det finns övningar på ord- och meningsnivå. 

Det finns även möjlighet att lägga in egna ord/namn att använda i övningar. 

Övningarna och prompting presenteras skriftligt, muntligt och genom video.   

Verb Network Strengthening Treatment (VNeST): En metod för träning av 

ordmobiliseringsförmågan hos pma. VNeST har en semantisk bas och innebär att pma 

ska bygga meningar utifrån skrivna verb, substantiv, personer och frågeord. Metoden 

bygger på att pma utifrån ett verb ska bestämma de tematiska rollerna agent, patient 

och instrument för de andra orden i frasen och bygga meningar, alltså bestämma vem 

som gör vad med vem/vad. Exempel: En hantverkare (agent) mäter (verbet) trappan 

(patienten) (Edmonds, Nadeau & Kiran, 2009). 

 

Delaktighet i vardagliga situationer  

AKK-strategier: Metoder för att underlätta språkförståelse samt produktion av 

språkliga yttranden. Exempel på lågteknologiska AKK-strategier är bildstöd och 

”written choice”. Exempel på högteknologiska AKK är datorbaserade hjälpmedel 

med text-till-tal-funktion.  Dietz et al. (2013) använder denna intervention för att 

undersöka hur pma:s upplevelser av förändringar i livssituationen efter afasin skiljer 

sig från anhörigas och andra personer från pma:s sociala nätverk.  

Conversation Partner Training (CPT): kommunikationspartnerträning. En metod för 

att lära anhöriga till pma hur de på bästa sätt kan stötta denne i kommunikation.  

Dialect: ett symbolbaserat AKK i flera nivåer (se AKK-strategier). Utgivare är Zygo 

och AKK:t användes här med mjukvaran Speaking Dynamically Pro. Hough & 

Johnsons (2009) intervention bestod av fyra entimmessessioner per vecka i drygt tre 

månader. Den första fasen av interventionen inbegrep identifiering av symbolerna på 

Dialect’s display. Under interventionens andra fas tränades navigering mellan 

kategorier samt adekvat val av kategorisymbol vid uppmaning och frågor. Den tredje 

fasen av interventionen involverade uppbyggnad av kortare fraser genom 

kombinationer av symboler. Slutligen genomgick pma:s partner övergripande träning 

i hierarkistrukturen för symbolerna, att navigera mellan symbolnivåer, strategier för 

att underlätta användandet av AKK:t samt lämplig prompting för att främja AKK-

användandet även utanför ramarna för interventionen. 

Gesture therapy: En metod som syftar till att ge pma kunskap om de kommunikativa 

funktionerna hos gester och även förbättra pma:s spatiala precision vid användandet 

av gester.    

”Natural” conversation: En metod för att utveckla pma från passiv till aktiv 

samtalsdeltagare. Metoden kombinerar två synsätt: ”impairment-based approach” 

(skadebaserat synsätt) och ”consequences-based approach” (konsekvensbaserat 

synsätt) och baseras huvudsakligen på interaktionen mellan pma och behandlande 
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logoped. Inga förutbestämda uppgifter finns. Logopeden ska hela tiden sträva efter att 

hålla interaktionen så nära naturlig konversation som möjligt och har det 

huvudsakliga ansvaret för detta.   

Printed Education Materials (PEM): Tryckt informationsmaterial, exempelvis 

informationsfoldrar.  

Samkonstruktion av personliga berättelser: Individuell dialogbaserad samarbetes- & 

problemlösningsprocess som i en fallstudie av Arnesveen Bronken et al. (2012) visats 

främja psykosocialt välmående hos pma. 

Självgenereringseffekt (SGE) för Bliss: Bliss är ett AKK baserat på symboler och är 

det enda grafiska system som i sig kan utgöra ett eget språk (Ferm & Thunberg, 

2008). Logopedi, s. 466). SGE för Bliss undersöktes av Rajaram et al. (2012) genom 

interventionen att fd fick fylla i Blissymboler. Mätningar gjordes för om 

interventionen ökat igenkänning och/eller ihågkomst av Blissymboler hos pma.  

Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA): Metod för att underlätta 

samtal med pma. Genom olika strategier kan konversationspartners stötta fungerande 

kommunikation hos vuxna med afasi. Målen med SCA är att erkänna pma:s 

kompetens samt att med hjälp av enkla strategier göra individens kompetens synlig. 

Exempel på strategier inom SCA är att eliminera distraktioner (exempelvis buller), 

tala i korta och enkla meningar, använda uttrycksfull röst, ställa ja-/nej-frågor, skriva 

stödord samt verifiera att pma förstått och uppfattats rätt.  

Written Choice: Metod för ökad ömsesidig förståelse i samtal med pma. Nyckelord i 

samtalet skrivs ner som valmöjligheter. Pma pekar på olika val och meddelar på så 

sätt sina preferenser och åsikter till konversationspartnern. 

 

Personlig identitet, attityd och känslor  

Communication Hub for Aphasia in North Tyneside (CHANT): Ett tvåårigt samarbete 

mellan lokala myndigheter, hälsomyndigheter och volontära instanser i North 

Tyneside, Storbritannien. Projektet är utformat av pma och erbjuder stöd och 

interventioner till personer med långvarig afasi orsakad av stroke.  

 

 

 

 

 

 


	Binder1Sonnentheil.pdf
	Binder2.pdf
	Sonnentheil & Österberg 2014
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