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SAMMANFATTNING!
Bland svenska logopeder finns behov av utökad kunskap om vilka specifika metoder 
som finns för behandling av afasi. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram 
kliniska riktlinjer för afasi. Syftet med studien var att ta fram ett evidensbaserat 
kunskapsunderlag med en beskrivning av olika metoder för behandling av hörförståelse 
hos personer med afasi. Resultatet av den aktuella studien ämnas användas till arbetet 
med de kliniska riktlinjerna. En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna 
PubMed, PsycINFO, Cochrane Library, CINAHL samt Speechbite. Utöver detta 
handsöktes ytterligare artiklar. Sammanlagt 23 artiklar kvalitetsgranskades och 
evidensstyrkan för varje metod bedömdes enligt SBU:s beskrivning av GRADE-
systemet. I kunskapsunderlaget presenteras sammanlagt 13 olika behandlingsmetoder 
för behandling av hörförståelse. De flesta av de ingående studierna hade en bristande 
studiekvalitet med lågt antal deltagare. Majoriteten av behandlingsmetoderna bedömdes 
ha otillräcklig evidens, med undantag för CIAT och Hand-action observation treatment 
som bedömdes ha måttlig respektive begränsad evidens. De ingående studierna har 
övervägande visat att logopedisk behandling ger ett signifikant förbättrat resultat på 
hörförståelse. Större behandlingsstudier med bättre kvalitet behövs dock för att kliniska 
logopeder ska kunna välja en behandlingsmetod framför en annan på en evidensbaserad 
grund. 
 
Nyckelord: logopedi, behandling, afasi, hörförståelse  
 
 

ABSTRACT!
Among Swedish speech and language pathologists there is a need for extended 
knowledge of existing treatment methods for aphasia. Currently, there is an ongoing 
process to develop clinical guidelines for aphasia rehabilitation. Therefore, a knowledge 
base is needed, including a description of existing treatment methods, their theoretical 
foundation and evidence base. The aim of the present study was to compose an 
evidence-based summation of treatment methods for auditory comprehension disorder 
in people with aphasia. A systematic literature search was conducted using the 
following databases: PubMed, PsycINFO, Cochrane Library, CINAHL and Speechbite. 
Additionally, several studies were found by manual searches. Twenty-three articles 
were chosen and assessed. A total of 13 different treatment methods were described. 
Most of the included studies had a poor quality and few participants. The majority of 
the treatment methods were found to have an insufficient evidence base, with the 
exception of CIAT and Hand-action observation treatment. They were found to have 
moderate and limited evidence. Most of the included studies have shown a significant 
improvement of auditory comprehension following speech and language therapy. 
Although, for speech and language pathologists to be able to choose a specific treatment 
method based on evidence, larger studies with higher quality will be needed. 
 
Keywords: speech and language therapy, speech and language pathology, treatment, 
aphasia, auditory comprehension, speech perception  
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1.!Bakgrund!
1.1.! Afasi(
Afasi är en förvärvad förlust eller nedsättning av språkliga förmågor till följd av 
hjärnskada. Diagnosen kan innebära svårigheter med språkproduktion och 
språkperception, både i tal och skrift (Ahlsén, 2008), vilket ofta leder till att patientens 
delaktighet begränsas i sociala sammanhang (Socialstyrelsen, 2018). Stroke i vänster 
hjärnhalva är den vanligaste orsaken. Omkring en tredjedel av alla personer som 
drabbas av stroke får någon form av afasi (Engelter m.fl., 2006; Laska, Hellblom, 
Murray, Kahan, & Von Arbin, 2001). Totalt är det 8000–10000 personer per år i 
Sverige som drabbas av afasi (Afasiförbundet, u.å.). 
 
1.1.1.) Klassifikation-
Afasi är en heterogen diagnos där symptombilden varierar beroende på hjärnskadans 
lokalisation och omfattning (Apt, 2012). För vissa personer påverkas främst 
språkförståelsen eller språkproduktionen, men ofta är båda delarna berörda (Ahlsén, 
2008). Det finns olika typer av afasi som klassificeras utifrån vilka symptom som 
förekommer tillsammans.  
 
Följande afasityper är några exempel från Bostonskolans system (Brookshire & McNeil, 
2014, s. 140): 

-! Brocas afasi: icke-flytande spontantal, relativt god hörförståelse, nedsatt 
repetitionsförmåga. 

-! Global afasi: icke-flytande spontantal, nedsatt hörförståelse, nedsatt 
repetitionsförmåga. 

-! Wernickes afasi: flytande spontantal, nedsatt hörförståelse, nedsatt 
repetitionsförmåga. 

-! Anomisk afasi: flytande spontantal, relativt god hörförståelse, relativt god 
repetitionsförmåga. 

-! Transkortikal sensorisk afasi: flytande spontantal, nedsatt hörförståelse, relativt 
god repetitionsförmåga. 

-! Konduktionsafasi: flytande spontantal, relativt god hörförståelse, nedsatt 
repetitionsförmåga. 

 
1.2.! Hörförståelse(
Hörförståelsen, det vill säga förmågan att förstå talat språk, är mer eller mindre 
påverkad vid afasi. Påverkan på hörförståelse kan bland annat bero på svårigheter med 
fonologi, där den auditiva analysen av ord och ordföljd är nedsatt. Även svårigheter 
med morfologi, syntax, semantik och pragmatik kan påverka hörförståelsen negativt. 
Dessa svårigheter kan manifesteras som nedsatt förmåga att känna igen och förstå ord, 
nedsatt förståelse av längre yttranden samt nedsatt förmåga att förstå den egentliga 
innebörden av ett visst yttrande i en viss situation (Ahlsén, 2008).   
 
Många personer med afasi har nedsatt korttidsminne, vilket skulle kunna påverka 
hörförståelsen negativt. För att en person ska förstå ett yttrande måste det bearbetas i 
minnet innan hjärnan kan uppfatta innebörden av det som sagts. Även om hörförståelse 
och minnet har en tydlig koppling, verkar dock inte nedsatt korttidsminne ensamt kunna 
förklara hörförståelsenedsättning (Brookshire & McNeil, 2014, s. 220).  
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1.2.1.) Förståelse-på-ordnivå-
Från att vi hör ett ord till att vi förstår dess betydelse bearbetas ordet på tre nivåer, enligt 
kognitiv neuropsykologisk teori: den auditiva fonologiska analysen, det fonologiska 
inputlexikonet och det semantiska systemet (Whitworth, Webster, & Howard, 2014), se 
figur 1.  
 
Nedsatt förmåga till auditiv fonologisk analys kallas ibland för word sound deafness. 
Detta påverkar alla nivåer av hörförståelse och innebär svårigheter att känna igen/skilja 
på språkljud. Word form deafness uppstår vid nedsatt access till fonologiskt lexikon 
eller auditiva ordformer, vilket innebär svårigheter att känna igen en sträng av fonem 
som ett ord. Om accessen från fonologiskt inputlexikon till det semantiska systemet är 
nedsatt kallas det istället word meaning deafness. Igenkänning av ord är möjlig, men det 
är svårare för patienten att förstå ordets innebörd via auditiv input. Vid en nedsättning i 
det semantiska systemet följer svårigheter med att förstå ordens betydelse oavsett om de 
presenteras auditivt eller skriftligt (Franklin, 1989 i Whitworth m.fl., 2014; Whitworth 
m.fl. 2014).    
 

 
Figur 1. Modell över språkbearbetning på ordnivå baserad på Whitworth m.fl. (2014). 

 
1.2.2.) Förståelse-på-menings9-och-narrativ-nivå-
Förståelse av meningar och yttranden handlar både om de enskilda ordens betydelse och 
betydelsen av orden tillsammans (semantik), vilket styrs av lingvistiska konventioner 
såsom syntax och andra grammatiska regler. Dock måste även talarens intention vägas 
in (pragmatik) för att mottagaren ska förstå det som sägs (Israel, 2014). 
 
1.3.! Rehabilitering(och(logopedisk(intervention(
Kort efter insjuknande i stroke börjar hjärnan läka, vilket kallas spontan återhämtning. 
Under de två första veckorna (akut fas) minskar svullnad och intrakraniellt tryck 
samtidigt som blodflödet normaliseras. I subakut fas (två veckor till sex månader efter 
insjuknande) och kronisk fas (mer än sex månader efter insjuknande) har 
neuroplasticiteten en viktig roll (Cappa, 2011). Plasticitet innebär att hjärnan är 
anpassningsbar och kontinuerligt påverkas av beteenden och erfarenheter, vilket nyttjas 
i behandling (Lindberg & Borg, 2015). I subakut och kronisk fas sker en 
omorganisation av nervbanor, nybildning av synaptiska förbindelser och nyinlärning 
(Cappa, 2011). 
 
Baserat på studier som utförts på råttor verkar det finnas ett tidsbegränsat fönster när 
den största förbättringen/återhämtningen sker och behandling bör därför inledas så tidigt 
som möjligt. Dock finns indikationer på att fönstret aldrig stängs helt. Många patienter 
uppvisar funktionell förbättring under flera år efter insjuknandet (Murphy & Corbett, 
2009).  
 
Rehabilitering av strokepatienter görs i multidisciplinära team där logopeden ingår, 
tillsammans med bland andra omvårdnadspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare 

Hört ord
Auditiv 

fonologisk 
analys

Fonologiskt 
inputlexikon

Semantiska 
systemet
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och psykolog. I tidigt skede sker rehabiliteringen på en strokeenhet. Därefter anpassas 
den efter patientens individuella behov utifrån svårighetsgrad på stroken samt 
omvårdnads- och rehabiliteringsbehov, då patienter med lindrigare svårigheter kan 
erhålla rehabilitering i hemmet istället för i slutenvården (Socialstyrelsen, 2018, s. 35).        
 
1.3.1.) Språkträning-
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för stroke framgår att patienter med afasi bör 
erbjudas intensiv språkträning (Socialstyrelsen, 2018). Vidare menar Socialstyrelsen att 
den språkträning som erbjuds idag mestadels är lågintensiv (1–2 timmar/vecka), trots att 
högintensiv träning (2–3 timmar/dag, 5 dagar/vecka) enligt forskningen har bättre 
effekt. Minst 4 timmar logopedbehandling i veckan är rekommenderat men 
behandlingen och intensiteten ska anpassas beroende på patientens allmäntillstånd och 
förmåga att ta till sig träningen. I akut fas är det troligt att personer med stroke inte 
orkar genomföra intensiv träning och språkträning kan därför vara bäst lämpad i subakut 
eller kronisk fas. Socialstyrelsen konstaterar också att det vetenskapliga underlaget för 
behandling av afasi är otillräckligt, men att deras rekommenderade åtgärder har ”stöd i 
beprövad erfarenhet” (Socialstyrelsen, 2018). Enligt en systematisk översikt från 2016 
är det inte möjligt att välja en behandlingsmetod framför en annan på en evidensbaserad 
grund (Brady, Kelly, Godwin, Enderby, & Campbell, 2016). 
 
1.3.2.) Teoretisk-grund-för-behandling-
Kognitiv neuropsykologisk teori ligger till grund för många afasibehandlingar. Kognitiv 
lingvistisk behandling grundar sig i det kognitiva neuropsykologiska teoretiska 
ramverket (Ellis & Young, 1996 i Wilssens m.fl., 2015). Denna typ av behandling 
fokuserar på den underliggande lingvistiska störningen för att förbättra bearbetningen 
vid den påverkade kognitiva neuropsykologiska nivån – auditiv fonologisk analys, 
fonologiskt inputlexikon respektive det semantiska systemet. Målet är att förbättra 
verbal kommunikation genom att träna grundläggande språkliga förmågor (Doesborgh 
m.fl., 2004; Wilssens m.fl., 2015). 
 
Behandlingar som riktas mot meningsförståelse kan baseras på The mapping hypothesis. 
Schwartz, Linebarger, Saffran och Pate (1987) menade att personer med agrammatism 
på ett korrekt sätt kan analysera syntaxen (t.ex. subjekt, objekt) i meningar de hör, och 
att svårigheterna ligger i att koppla grammatiska beståndsdelar till de semantiska 
rollerna (t.ex. agent, tema). Patienterna har med andra ord svårigheter att förstå 
semantiken i en mening, det vill säga vad beståndsdelarna betyder tillsammans. Flera 
författare har beskrivit varianter av The mapping hypothesis, exempelvis Schwartz, 
Saffran, Fink, Myers och Martin (1994). Hypotesen har benämnts på olika sätt i olika 
studier, exempelvis The mapping deficit hypothesis (Haendiges, Berndt, & Mitchum, 
1996) och The mapping deficit account (Linebarger, 1995 i (Kiran m.fl., 2012) och 
behandling utifrån detta kallas av exempelvis Schwartz m.fl. (1994) för mapping 
therapy. 
 
1.4.! Motiv(för(studien(
I ett magisterarbete av Palmquist (2019) framkom att omkring en tredjedel av svenska 
logopeder inte arbetar utifrån specifika metoder i behandling av personer med afasi. 
Vidare uppgav endast 38 % av logopederna som deltog i studien att de baserar sin 
behandling på en specifik teori och 18 % uppgav att de inte vet om de gör det. 
Dessutom varierar det stort över landet i vilken grad specifika behandlingsmetoder 
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används (Palmquist, 2019). En tänkbar orsak skulle kunna vara att det saknas kunskap 
bland svenska logopeder om vilka olika behandlingsmetoder som finns samt hur de 
genomförs. Bristande resurser och fortbildningsmöjligheter uppgavs i arbetet av 
Palmquist (2019) som hinder i kontakten med afasipatienter. Detta skulle kunna 
medföra att kliniska logopeder inte hinner sätta sig in i nya metoder och deras 
evidensbas. Därför är det viktigt att ett kunskapsunderlag tas fram som kan hjälpa 
logopeder att arbeta evidensbaserat i enlighet med patientlagen (SFS, 2014:821). 
 
Nedsatt förståelse är en prognostisk faktor för strokepatienter gällande funktionell 
rehabilitering av mobilitet och activities of daily living (ADL). Nedsättningen påverkar 
inlärningen negativt. Ju allvarligare nedsättningen är desto mer lidande tenderar 
rehabiliteringen bli (Paolucci m.fl., 2005). Detta tyder på att det är av stor vikt att både 
upptäcka och behandla nedsatt hörförståelse, oavsett grad.  
 
För närvarande pågår ett arbete med att ta fram kliniska riktlinjer specifikt för afasi 
(Monica Blom Johansson, personlig kommunikation). Resultatet av den aktuella studien 
ämnas användas till arbetet med dessa riktlinjer. 
 
 

2.! Syfte!
Syftet är att ta fram ett evidensbaserat kunskapsunderlag med en beskrivning av olika 
metoder för behandling av hörförståelse hos personer med afasi.  
 
Frågeställningar: 

1.! Vilka olika metoder för behandling av hörförståelse finns? 
2.! Vad utmärker dessa behandlingsmetoder gällande syfte, teoretisk grund, 

målgrupp, material och tillvägagångssätt?  
3.! Vilken är behandlingsmetodernas respektive evidensbas? 

 
 

3.!Metod!
3.1.! Litteratursökning(
Utförandet av studien genomfördes i form av en litteraturstudie. Med stöd från 
bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek valdes lämpliga databaser och 
söksträngar ut. Flera provsökningar gjordes för att säkerställa relevanta sökord. Fyra 
sökord identifierades som nödvändiga för att hitta relevant litteratur. Dessa var afasi, 
hörförståelse, behandling och logoped/logopedi. Sökningen gjordes på engelska och 
vilka exakta sökord som användes i respektive databas varierade på grund av att 
databaserna har olika MESH-termer eller motsvarande. Se bilaga 1 för specifik sökning 
i respektive databas.  
 
Sökningar genomfördes under oktober 2019 i databaserna PubMed, PsycINFO, 
CINAHL, Cochrane Library och Speechbite. Sökning i Speechbite kunde inte utföras på 
samma sätt som i de andra databaserna eftersom den inte har samma sökfunktioner. 
Därför gjordes tre snarlika sökningar vilket genererade 38 källor. Sökningarna 
resulterade i sammanlagt 1152 källor som laddades ned till 
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referenshanteringsprogrammet Zotero. Där sammanfogades dubbletter, vilket 
resulterade i 825 källor. 
 
3.2.! Litteraturgenomgång(
3.2.1.) Inklusionskriterier-

-! Artikel som beskriver en eller flera behandlingsmetoder med hörförståelse som 
primärt eller sekundärt fokus 

-! Behandlingsmetod som har testats på vuxna personer (!18 år) 
-! Behandlingsmetod som har testats på personer med afasi med nedsatt 

hörförståelse till följd av en vänstersidig stroke 
-! Artikel som är tillgänglig eller beställbar i fulltext  

 
3.2.2.) Urval-
Genomgång av titel och sammanfattning av samtliga 825 källor resulterade i att 744 
uteslöts på grund av att de inte uppnådde uppsatta kriterier. Ytterligare 22 artiklar 
uteslöts eftersom de inte var tillgängliga i fulltext. De 59 kvarstående artiklarna lästes i 
fulltext, varav ytterligare 42 uteslöts. De återstående 17 artiklarna ansågs relevanta för 
den aktuella studien. Utöver databassökningarna handsöktes artiklar utifrån referenser i 
redan inkluderade artiklar, utifrån läroböcker samt utifrån kända behandlingsmetoder 
enligt Palmqvist (2019) och Brady m.fl. (2016). Handsökningen resulterade i 17 artiklar 
varav 6 inkluderades efter läsning i fulltext, se figur 2. Vid osäkerhet i urval av artiklar 
konsulterade författarna varandra och i vissa fall även handledaren, för att minimera 
risken att relevanta studier förbisågs. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Databassökning: 1152
•Efter sammanfogning av dubbletter: 825 

Genomgång av titel och abstract: 825
•Exluderade artiklar: 766

Beställda i fulltext: 59  
•Exkluderade artiklar: 42

Inkluderade artiklar: 17  

Figur 2. Flödesschema över urvalet av artiklar. 

D
•Efter sammanfogning av dubbletter: 

G
•E

Handsökta artiklar: 17  
•Exkluderade artiklar: 11   

Inkluderade artiklar: 6 

Totalt inkluderade artiklar: 23
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Nyare studier prioriterades för att behandlingar som baseras på en mer aktuell teoretisk 
grund inte skulle förbises. Vidare prioriterades namngivna behandlingsmetoder samt 
studier med många deltagare och hög studiekvalitet. Studier med bristande information 
har uteslutits i de fall det inte har funnits andra tillgängliga källor som har kunnat 
komplettera med den informationen. Detta eftersom beskrivning av utförandet är av stor 
vikt för kunskapsunderlagets syfte. Behandlingsmetoden MODAK (se 4.3.3) 
inkluderades då det är den behandlingsmetod som används av flest logopeder i Sverige; 
56 % av deltagarna i studien av Palmquist (2019) uppgav att de använde sig av 
metoden. Dessutom har Svenska Logopedförbundet anordnat kurser i metoden. 
 
3.3.! Litteraturgranskning(och(sammanställning(av(behandlingsmetoder((
Artiklarna med beskrivna behandlingsmetoder bearbetades i tre steg: beskrivning av 
behandlingsmetoden, kvalitetsgranskning och evidensgradering. Behandlingsmetoderna 
beskrevs utifrån de tolv punkterna i Template for Intervention Description and 
Replication (TIDieR; Hoffmann m.fl., 2014), se bilaga 3. Vissa punkter slogs samman 
eller uteslöts för att skapa ett mer relevant, överskådligt och lättillgängligt material för 
kliniska logopeder.  
 
Studierna kvalitetsgranskades med hjälp av lämpliga granskningsmallar för respektive 
studiedesign från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Vid 
granskning av studier med single-subject design användes Single-Case Experimental 
Design Scale (SCED) som är utvecklad för single-case experimental designs (Tate 
m.fl., 2008), se bilaga 4. SBU:s ”mall för kvalitetsgranskning av systematiska översikter 
enligt AMSTAR” respektive ”mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier” 
användes i brist på bättre alternativ vid granskning av sammanfattande studier 
respektive studier med annan experimentell design, se bilaga 5 och 6. Författarna till 
den aktuella studien har inte genomfört någon utvärdering av granskningsmallarnas 
reliabilitet och validitet.  
 
Slutligen genomfördes en evidensgradering utifrån SBU:s beskrivning av GRADE-
systemet, med SBU:s terminologi. GRADE har utformats för att utvärdera det 
vetenskapliga underlaget för interventionsstudier, vilket görs utifrån en fyrgradig skala: 
stark, måttligt stark, begränsad och otillräcklig evidensstyrka. Studiedesignen ger en 
preliminär evidensstyrka, som sedan kan höjas eller sänkas utifrån exempelvis 
studiekvalitet och överförbarhet/generalisering (SBU, 2017). GRADE-systemet har 
använts eftersom det rekommenderas av SBU, samt eftersom systemet är översatt till 
svenska, vilket minskar risken för missförstånd. Författarna har konsulterat varandra när 
osäkerhet har uppstått vid kvalitetsgranskning och bedömning av evidensstyrka. 
 
 

4.!Resultat!
Flertalet av de behandlingsmetoder som identifierades vid litteratursökningen var av 
typen semantisk behandling, grammatisk behandling eller multimodal behandling. 
Vidare har de riktats mot ord-, menings- och/eller narrativ nivå. Nedan presenteras 
behandlingsmetoderna gruppvis utifrån ordnivå, meningsnivå samt kombinerad ord-, 
menings- och narrativ nivå. Ett flertal av behandlingsmetoderna saknar vedertaget namn 
och är rubricerade med en kort förklaring av metoden, vilket förtydligas i beskrivningen 
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av respektive behandlingsmetod. Se tabell i bilaga 2 för sammanställning av studiernas 
resultat, kvalitetsgranskning och evidensstyrka avseende respektive behandlingsmetod.   

 
Tabell 1. Sammanställning av behandlingsmetoder med antal granskade artiklar och evidensstyrka för 
respektive metod. 

! Behandlingsmetod! Granskade!studier! Evidensstyrka!

Ordnivå) HandQaction!observation!
treatment! 1!RCT!(n=24)! Begränsad!

) Intensive!Auditory!
Comprehension!Treatment! 1!SingleQsubject!(n=2)! Otillräcklig!

) Modifierad!Semantic!Feature!
Analysis!(mSFA)! 1!SingleQsubject!(n=1)! Otillräcklig!

) Semantisk!Terapi! 1!SingleQsubject!(n=2)! Otillräcklig!

Meningsnivå)
A!mapping!therapy!approach! 1!SingleQsubject!(n=1)! Otillräcklig!

) Mapping!therapy! 1!SingleQsubject!(n=6)! Otillräcklig!

) Sentence!to!Picture!Matching!och!
Object!Manipulation!

3!singleQsubject!(n=48,!
n=13,!n=2)!! Otillräcklig!

) Thematic!mapping!treatment! 2!singleQsubject!(n=1)! Otillräcklig!

) Treatment!of!Underlying!Forms!
(TUF)!

1!singleQsubject!(n=2)!!
1!sammanställning!
(studier=8)!

Otillräcklig!

Ord9,)
menings9)och)
narrativ)nivå)

ConstraintQInduced!Aphasia!
Treatment!(CIAT)!

1!exploratory!study!(n=9)!
1!oddball!(n=12)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!RCT!(n=100,!n=17)!

Måttlig!

) Language!Enrichment!Therapy!
(LET)!

1!singleQsubject!(n=9)!
1!RCT!(n=114)! Otillräcklig!

) Lexical!Semantic!Therapy!(BOX)! 1!singleQsubject!(n=2)!!
1!exploratory!study!(n=9)! Otillräcklig!

) ModalitetsQaktivering!(MODAK)! 0! Bedömning!ej!
möjlig!

 
4.1.! Behandling(på(ordnivå(
Följande fyra metoder fokuserar enbart på behandling av hörförståelse på ordnivå. 
Behandlingarna av Morris och Franklin (2012) och Knollman-Porter, Dietz och Dahlem 
(2018) har liknande grundutförande men på grund av skillnader i material, intensitet och 
utförande presenteras de som olika behandlingar. 
 
4.1.1.) Hand9action-observation-treatment-
Målgrupp 
Patienter med strokeorsakad afasi utan uppenbar påverkan på uppmärksamhetsförmåga, 
minne (typ av minne specificeras ej) eller visuo-spatial förmåga (Chen m.fl., 2019). 
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Syfte och målsättning 
Behandlingen syftar till att öka ordförståelse hos personer med afasi genom att aktivera 
och omorganisera spegelneuron i hjärnan (Chen m.fl., 2019). 
 
Motiv och teoretisk grund 
Spegelneuron är en specifik grupp visuomotoriska nervceller i hjärnan (Gallese, Fadiga, 
Fogassi, & Rizzolatti, 1996). Spegelneuronsystemet inkluderar viktiga språkcentrum då 
det är lokaliserat i den bakre delen av gyrus frontalis inferior (Broca’s area), ventrala 
premotorcortex, inferiora parietalloben och superiora temporalloben (Wernicke’s area) 
(Buccino, Binkofski, & Riggio, 2004). 
 
Så kallad hand-action observation training kan leda till aktivering och omorganisering 
av spegelneuronsystemet och antas på så sätt förbättra språkförmågan hos personer med 
afasi (Chen m.fl., 2019). Spegelneuronsystemet aktiveras både när man utför en 
handling och när man observerar någon annan som utför samma handling. Systemet tros 
också vara en bro mellan handlingar och kommunikation, till exempel uppfattar hjärnan 
andras tal via automatisk imitation. Buccino m.fl. (2005) upptäckte, enligt Chen m.fl. 
(2019), att när vi hör en mening om en kroppsdel väcks aktionspotential i den 
kroppsdelens muskler. Enligt ett nytt fenomen kallat action-sentence compatibility 
effect påverkas meningsförståelse av motorisk aktivering i armen (Glenberg & Kaschak, 
2002 i Chen m.fl., 2019). 
 
Material 
Behandlingsmaterialet består av 175 filmklipp föreställande olika målinriktade, 
dynamiska handrörelser och vardagliga föremål (exempelvis skriva med en penna, skala 
ett kokt ägg etcetera). Varje filmklipp är totalt 12 sekunder långt och visar handrörelsen 
tre gånger (Chen m.fl., 2019). 
 
Utförande 
Behandlingen utförs 35 minuter per dag, 5 dagar i veckan i 2 veckor. Patienten 
instrueras att upprepa föremålets namn när hen hör det. För varje film instrueras 
patienten att titta noga första gången handrörelsen visas. Andra och tredje gången 
handrörelsen visas ska patienten även upprepa föremålets namn, vilket innebär att 
patienten säger föremålets namn två gånger per filmklipp. I studien framgår inte om 
logopeden läser upp föremålets namn eller om det är inspelat på filmen. De 175 
filmklippen delas slumpmässigt in i fem grupper. Patienterna tittar på 35 filmklipp varje 
dag och varje filmklipp spelas upp fem gånger (Chen m.fl., 2019). 
 
Evidensbas 
I studien av Chen m.fl. (2019) syntes en signifikant förbättring på Western Aphasia 
Battery, både gällande aphasia quotient (AQ) och alla separata deltest (inklusive 
deltestet för hörförståelse). Dock syns ingen signifikant skillnad mellan resultaten för 
Hand-action observation treatment och traditionell logopedisk behandling (Schuell’s 
stimulation approach, PACE, CIAT, Melodic Intonation Therapy och ”funktionell 
kommunikationsbehandling”). Studien är en RCT med hög studiekvalitet men med få 
antal deltagare (n=24). På grund av att det i nuläget endast finns en studie om Hand-
action observation treatment bedöms metoden ha en begränsad evidensstyrka som 
behandlingsmetod för hörförståelse. 
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4.1.2.) Intensive-Auditory-Comprehension-Treatment-
Metodens beskrivning baseras endast på en studie av Knollman-Porter, Dietz och 
Dahlem (2018). 
 
Metodnamn 
Metoden saknar vedertaget namn. Författarna refererar till metoden som Intensive 
Auditory Comprehension Treatment. 
 
Målgrupp 
Behandlingen lämpar sig för patienter med grav, kronisk afasi med nedsatt 
hörförståelse. Patienten behöver självständigt kunna svara ”ja” eller ”nej” på frågor. 
 
Syfte och målsättning 
Syfte med behandlingen är att öka patientens hörförståelse av ord genom att träna 
förmågan att koppla hört ord till en passande bild.  
 
Motiv och teoretisk grund 
Tidigare studier har undersökt grundläggande semantiska förståelseträningstekniker (till 
exempel matchning av ord och bild eller att svara ja/nej på frågor om bilder) i 
kombination med traditionella ordframplockningsövningar för att förbättra benämning 
hos personer med afasi (t.ex. Nickles & Best, 2007; Raymer, Kohen, & Saffell, 2006 i 
Knollman-Porter m.fl., 2018). Dessa studier fokuserade på förbättrad ordproduktion och 
Knollman-Porter m.fl. (2018) menar därför att vidare utforskning av rena så kallade 
word-picture verification tasks behövs för att se om ett isolerat fokus på hörförståelse 
kan ge större effekt inom det området. 
 
Vid behandling av hörförståelse rekommenderar Kleim & Jones och Raymer enligt 
Knollman-Porter m.fl. (2018) intensiv, repetitiv stimulering som är anpassad för den 
specifika förmågan, för att främja hjärnans neuroplasticitet och den språkliga 
funktionen.  
 
Material 

-! En ordlista med 40 högfrekventa substantiv i kategorierna kroppsdelar, 
transportmedel, djur, vanliga objekt och människor används i behandling. 

-! En semantisk och en fonologisk distraktor för varje målord (exempelvis 
”tidning” och ”lok” för målordet ”bok”). 

-! 40 färgbilder som föreställer varsitt målord. 
 
Utförande 
Behandlingen ges individuellt 2 timmar per dag, 5 dagar i veckan i 4 veckor. 
Logopeden visar målordsbilden för patienten tre gånger. Bilden visas med en talad 
semantisk distraktor, en talad fonologisk distraktor och med det talade målordet, i 
slumpmässig ordning. Patienten svarar ja eller nej till distraktorerna och målordet när 
bilden visas. För att få rätt svar behöver patienten både svara ja på målordet och nej på 
de båda distraktorerna. Logopeden ger omedelbar feedback till patienterna för att visa 
om de svarat rätt eller ej. Om ordet är ”bok” och patienten svarar rätt nickar logopeden 
och säger ”Ja, rätt. Det är en bok. Bok.”. Om patienten svarar fel säger logopeden ”Nej, 
fel. Det är en bok. Bok.”. Även tumme upp för rätt svar och tumme ned för fel svar 
används som feedback. Logopeden upprepar målordet/distraktorn endast om patienten 
ber om det.  
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Evidensbas 
Båda deltagarna visade en stor förbättring (P1 ES: d=11,5; P2 ES: d=16,33) som även 
generaliserades till otränade stimuli i underhållsfasen (maintenance). Författarna 
undersökte även deltagarnas tolerans till den intensiva behandlingen. Båda patienterna 
tolererade behandling på så vis att frustrationen inte påverkade prestationen under 
behandlingstillfällena. Toleransen mättes genom att deltagarna fick självskatta sin 
frustrationsnivå tre till fyra gånger per behandlingstillfälle med hjälp av en anpassad 
version av The FACES Pain Rating Scale (FPS; Wong, Hockenberry-Eaton, Wilson, 
Winkelstein, & Schwartz, 2001 i Knollman-Porter m.fl., 2018) Trots de positiva 
resultaten och hög studiekvalitet bedöms evidensen för behandlingsmetoden som 
otillräcklig på grund av bristande studiedesign. 
 
4.1.3.) Modifierad-Semantic-Feature-Analysis-(SFA)-
Den ursprungliga metoden Semantic Feature Analysis (SFA) syftar till att förbättra 
benämning med hjälp av semantiska särdrag (semantic features). Patienten får se en bild 
och ombeds benämna ordet på bilden. Därefter ska patienten nämna sex olika 
semantiska särdrag utifrån kategori, användning, handling, egenskap, plats och 
association med stöd från logopeden. Sedan ska patienten göra ett nytt försök att säga 
målordet på bilden (Boyle & Coelho, 1995). Munro och Siyambalapitiya (2017) har 
utformat en modifiering av SFA riktad mot hörförståelse. 
 
Målgrupp 
Metoden har testats på patient med kronisk global afasi. Patienten hade semantiskt 
baserad hörförståelsenedsättning. 
 
Syfte och målsättning 
Behandlingen syftar till att förbättra hörförståelse på ordnivå vid semantiskt baserad 
hörförståelsenedsättning. 
 
Motiv och teoretisk grund 
Munro och Siyambalapitiya baserar sin behandling på flertalet tidigare studier  
med kognitivt neuropsykologiskt perspektiv som undersökt olika semantiskt baserade 
behandlingar, med positiva resultat (t.ex. Francis, Riddoch, & Humphreys, 2001; Morris 
& Franklin, 2012). Då många studier har visat på att behandling med hög intensitet 
verkar ge bättre resultat, valdes ett mer intensivt schema (Munro & Siyambalapitiya, 
2017). Med hänvisning till Rose, Worrall, Hickson och Hoffman (2012) användes 
fotografier eller fotografiliknande illustrationer av respektive ord då det har visat sig 
vara mer afasivänligt (Munro & Siyambalapitiya, 2017).  
 
Patienten ska välja rätt semantiskt särdrag av två alternativ, istället för att själv 
producera semantiska särdrag. Detta underlättar för patienter med grav afasi som ges 
möjlighet att svara icke-verbalt. Orden presenteras i par för att ge möjlighet till aktiv 
semantisk bearbetning när deltagaren ska välja vilket ord som är korrekt. Skrivna ord 
användes för att maximera modaliteter som deltagaren kunde använda sig av i 
behandlingen för att välja ett semantiskt särdrag, detta med utgångspunkt i deltagarens 
expressiva svårigheter (exempelvis kunde deltagaren peka på eller försöka verbalisera 
sitt val av semantiskt särdrag) (Munro & Siyambalapitiya, 2017).  
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Material 
I behandlingen används 13 utvalda substantiv som målord. För varje målord utvecklas 
ett set bestående av en illustration i färg/fotografi föreställande målordet och fyra par 
ord (se figur 3). Orden omger bilden och representerar semantiska särdrag (semantic 
features) av typen: grupp/kategori som objektet hör till, plats där objektet kan finnas, 
objektets användning och en kännetecknande egenskap/tillhörighet. Ett ord i varje par 
överensstämmer med bilden medan det andra ordet är en distraktion. Distraktionsordet 
kan vara ett ord med semantisk likhet, fonologisk likhet eller ett orelaterat ord som varit 
målord i ett annat set. 

Utförande 
Behandling ges 1 timme åt gången vid 10 tillfällen under 2 veckor. Logopeden visar ett 
set (bild med tillhörande semantiska särdrag) i taget för patienten. Till varje set ombeds 
patienten ange vilket av orden i respektive par som hör till bilden. Ett ordpar presenteras 
muntligt genom en fråga, till exempel ”har björnen päls?” eller ”har björnen fenor?”, 
samtidigt som logopeden pekar på respektive ord. Patienten förväntas svara genom att 
säga ordet eller peka på rätt svar. Logopeden ger direkt återkoppling på svaret, 
exempelvis ”ja, björnen har päls” eller ”nej, björnen har päls”. På samma sätt görs med 
resterande ordpar. Vid varje tillfälle tränas samtliga 13 målord.  
 
Evidensbas 
Behandlingen har visat på signifikant förbättring av hörförståelse gällande målorden och 
kontrollorden. Evidensstyrkan för behandlingsmetoden är dock otillräcklig på grund av 
bristande studiedesign.  
 
4.1.4.) Semantisk-terapi-
Beskrivningen av behandlingen baseras på en studie av Morris och Franklin (2012). 
 
 
 

Figur 3. Exempel på hur materialet kan se ut, baserat på Munro & Siyambalapitiya (2017). 
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Metodnamn 
Behandlingen har inget vedertaget namn, men författarna refererar till den som en typ 
av semantisk terapi. 
 
Målgrupp 
Behandlingsmetoden har testats på två patienter med kronisk afasi. Båda deltagarna 
hade nedsatt hörförståelse, framför allt semantiskt relaterad. 
 
Syfte och målsättning 
Syftet med behandlingen är att förbättra hörförståelsen genom att förbättra accessen till 
semantisk information. 
 
Motiv och teoretisk grund 
Behandlingen grundar sig i kognitiv neuropsykologisk teori, med fokus på att en skada i 
det semantiska systemet påverkar semantisk bearbetning oavsett modalitet. En så kallad 
verification task användes i behandlingen då deltagarna framför allt uppvisade 
svårigheter med att få tillgång till semantisk information. 
 
Material 
I behandlingen används 100 bilder, en bild till varje utvalt målord. Till varje bild ska 
även en semantisk distraktor (ett semantiskt relaterat ord) förberedas. 
 
Utförande 
Behandlingen utförs 2 gånger/vecka, totalt 9–12 tillfällen beroende på hur mycket 
deltagaren orkar. Varje tillfälle varar 30–90 minuter. En bild åt gången visas för 
deltagaren och i samband med det presenteras ett ord muntligt (målordet eller dess 
distraktor). Deltagaren ska avgöra om ordet är korrekt eller inte. Patienten får omedelbar 
återkoppling om svaret är korrekt eller inte. Om svaret är fel kan båda orden (målordet 
och distraktorn) skrivas ned framför patienten och patienten kan svara på nytt genom att 
välja mellan dem. I detta stadie kan även likheter och skillnader mellan orden 
diskuteras. Patienten ges återkoppling på nytt och om svaret ännu en gång är fel kan det 
rätta ordet pekas ut av logopeden. Detta görs med samtliga bilder. Vid nästa omgång 
presenteras det andra ordet, det vill säga om målordet till en viss bild presenterades vid 
första omgången kan distraktorn presenteras vid nästa och vice versa.  
 
Evidensbas 
En deltagare visade signifikant förbättring efter behandling i testet 200 picture 
verification. Förbättring generaliseras till kontrollorden, men ingen signifikant 
förbättring sågs i andra tester. Den andra deltagaren uppvisade ingen förbättring i 
hörförståelse efter behandlingen. Resultatet kombinerat med bristande studiedesign i 
studien gör att behandlingsmetoden har otillräcklig evidensstyrka.  
 
4.2.! Behandling(på(meningsnivå((
Följande behandlingsmetoder baseras på The mapping hypothesis (Schwartz m.fl., 
1987), med undantag för Treatment of Underlying Forms som presenteras sist. 
Metoderna som baseras på The mapping hypothesis har vissa likheter, exempelvis är 
patienter med kronisk icke-flytande afasi målgruppen för samtliga behandlingar. 
Grunden i behandlingsmetoderna är att lära sig förstå de semantiska rollerna agent och 
patient/tema i meningar, det vill säga vem det är som utför en handling och vem som 
påverkas av/förflyttas i handlingen. Hur detta tränas skiljer sig åt mellan 
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behandlingarna, de flesta använder någon form av objektmanipulering (object 
manipulation) och/eller matchning av mening och bild (sentence-to-picture matching), 
men utför behandlingen enligt olika steg. Likaså skiljer sig meningstyperna åt i 
respektive behandling. Ett antal meningstyper och strukturer används i 
behandlingsmetoderna.  
 
Nedan förklaras några av de mer ovanliga meningstyperna: 

-! Relativsatser: bisats som ger information om objektet respektive subjektet  
o! subject relative: “Flickan som kramade nallen var ledsen” 
o! object relative: “De såg pjäsen som Tom skrev”  

-! Topikaliserade fraser: fras/sats där objektet respektive subjektet framhävs 
o! subject cleft: “Det var Sam som knuffade Joe” 
o! object cleft: “Det var fönstren som John rengjorde i morse” 

-! Meningar med intransitivt verb (unaccusatives): meningar där verbet inte kräver 
varken direkt eller indirekt objekt, exempelvis “Kvinnan går” 

 
4.2.1.) A-mapping-therapy-approach-
Behandlingens beskrivning baseras enbart på en studie, som utfördes av Rochon och 
Reichman (2004). 
 
Metodnamn 
Metoden saknar vedertaget namn, men författarna refererar till den som A mapping 
therapy approach. 
 
Målgrupp 
Behandlingen har testats på en person med kronisk afasi. Deltagaren hade nedsatt 
meningsförståelse, framför allt gällande reversibla meningar samt komplexa meningar. 
 
Syfte och målsättning 
Syftet med behandlingen är att förbättra hörförståelse på meningsnivå, genom 
behandling av aktiva meningar, passiva meningar och topikaliserade fraser (object 
clefts). 
 
Motiv och teoretisk grund 
Vid utformandet av behandlingen har författarna (Rochon & Reichman, 2004) utgått 
ifrån The mapping hypothesis. Upplägget för objektmanipuleringen har tidigare använts 
av Caplan och Hildebrandt (1988 i Rochon & Reichman, 2004). Det stegvisa 
frågeupplägget som användes i studien utformades med utgångspunkt i ett redan 
existerande behandlingsprotokoll (Fink m.fl., 1998 i Rochon & Reichman, 2004).  
 
Material 
Utifrån 16 handlingsverb och 16 substantiv konstrueras icke-reversibla och reversibla 
meningar i tre versioner: aktiv mening, passiv mening och topikaliserad fras (object 
cleft). Åtta av substantiven kan fungera som den semantiska rollen agent och de 
resterande åtta kan inte det. 
 
I behandlingen används även 16 olika figurer, exempelvis en doktor och en dansare, 
samt 16 föremål, exempelvis en brevlåda. Dessutom finns varje mening nedskriven två 
gånger på ett papper, där ena meningen har eftersökt agent/tema understruken. 
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Utförande 
Varje behandlingstillfälle varar 1 timme och utförs 2 gånger i veckan under 13 veckor. 
Meningarna som används presenteras en åt gången muntligt (och ibland även skriftligt) 
för patienten. Deltagaren ska demonstrera meningarnas innebörd med hjälp av de olika 
figurerna (objektmanipulering) och peka ut/markera agent/patient i meningen.  
 
Behandlingen utförs enligt följande: 

1.! Logopeden: 
a.! Ställer relevanta figurer (för meningen) framför patienten. 
b.! Säger meningens verb högt och skriver det framför patienten. 
c.! Läser hela meningen högt. 
d.! Visar meningen skriftligt för patienten och läser den högt ytterligare en 

gång. 
e.! Ber patienten att agera meningens handling med figurerna. 

2.! Patienten styr figurerna enligt meningen. 
3.! Logopeden frågar vem som utför handlingen/vem som påverkas av handlingen. 
4.! Patienten  

a.! Pekar på figuren (agenten/temat i meningen) och drar ett streck under 
ordet i meningen. 

b.! Får återkoppling genom att jämföra med korrekt understruken mening. 
 
Först efterfrågas agenten i reversibla meningar och sedan i reversibla och icke-
reversibla meningar i slumpmässig ordning. Därefter efterfrågas temat på liknande sätt. 
Sist efterfrågas agent och tema i slumpmässig ordning på samma sätt. 
 
Evidensbas 
Förbättrad hörförståelse av passiva meningar och topikaliserade fraser (object cleft). 
Generalisering till produktion av såväl aktiva och passiva meningar som relativsatser. 
Studien har otillräcklig evidensstyrka på grund av bristande studiedesign och utförande. 
 
4.2.2.) Mapping-therapy--
Beskrivningen av metoden baseras på enbart en studie av Schwartz m.fl. (1994). 
 
Målgrupp 
Behandlingen har utförts på åtta personer med icke-flytande, måttlig till grav afasi med 
agrammatiskt tal och/eller asyntaktisk förståelse i kronisk fas. 
 
Syfte och målsättning 
Syftet med behandlingen är att förbättra kartlägga meningars semantiska roller 
(mapping operations) gällande både förståelse och produktion. 
 
Motiv och teoretisk grund 
Behandlingen baseras på The mapping hypothesis. 
 
Material 
24 meningar som inför varje behandlingstillfälle genereras från en datorbaserad 
meningsbank utifrån vissa begränsningar: 

-! Samma verb får inte förekomma fler än fyra gånger per tillfälle 
-! De sex meningsstrukturerna ska förekomma fyra gånger 
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-! Hälften av meningarna i varje träningstillfälle ska vara reversibla och andra 
hälften icke-reversibla. Båda substantiven bland de reversibla meningarna har 
samma genus och antal. 

 
Behandlingen innehåller tre olika faser (A-C) med meningstyper och verb som 
åtskiljande faktorer. Varje fas har sex olika meningsstrukturer: 

A.! Kanonisk meningsstruktur (subjekt-verb-objekt, S-V-O) och handlingsverb 
1.! Nominalfraser (NP) utan beskrivande ord för subjekt och objekt 
2.! Adjektiv i subjektets NP  
3.! Adjektiv i objektets NP 
4.! Komplex NP för subjekt (t.ex. ”sjuksköterskan på kontoret behöver 

läkaren”) 
5.! Komplex NP för objekt (t.ex. ”pojken hatar Johns kusin”) 
6.! Komplex NP för både subjekt och objekt 

B.! Kanonisk meningsstruktur och tillståndsverb. Samma sex meningsstrukturer 
som i fas A. 

C.! Icke-kanonisk meningsstruktur och handlingsverb 
1.! Passiv mening 
2.! Topikaliserad fras (object cleft) (t.ex. ”Det var fönstren som John 

putsade i morse”) 
3.! Relativsats (object relative) i objektets NP (t.ex. ”De såg pjäsen som 

Tom skrev”) 
4.! Relativsats (object relative) i subjektets NP (t.ex. ”Bussen som flickan 

åkte med var gul”) 
5.! Relativsats (subject relative) i subjektets NP (t ex. “Flickan som kramade 

nallen var ledsen”) 
6.! Topikaliserad fras (subject cleft) (t.ex. “Det var Sam som knuffade Joe”) 

 
Utförande 
Behandlingen utförs upp till 90 minuter/tillfälle, 3 gånger/vecka. Som längst pågår 
behandlingen under 4 månader, men om deltagaren uppnår kriterierna för alla tre faser 
på kortare tid avslutas behandlingen i samband med det.  
 
Med start i fas A utförs behandlingen enligt följande: 

-! Patienten försöker läsa en mening, därefter läser logopeden samma mening högt. 
-! Tre frågor ställs till patienten. Först efterfrågas verbet, sedan (i varierande 

ordning) agenten och patienten/temat.  
-! Patienten svarar genom att stryka under huvudverbet samt huvudsubstantiven 

(agent respektive patient/tema) i lämpliga nominalfraser, med tre olika färger. 
-! Sedan får patienten omedelbar feedback genom att jämföra sitt svar 

(markeringarna) med en annan textremsa där rätta markeringar har gjorts.  
 
När patienten svarar som mest två fel på första rollfrågorna (agent eller patient/tema) i 
fem av sex efter varandra följande omgångar inleds nästa fas.  
 
Evidensbas 
Fem av sju deltagare visade signifikant förbättring av meningar från fas A och fem av 
sex deltagare visade signifikant förbättring av meningar från fas C. Två av tre deltagare 
med asyntaktisk förståelse visade signifikant förbättring av meningsförståelse i 
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Philadelphia Comprehension Battery (PCB). På grund av brister i utförandet och svag 
studiedesign är resultatens evidensstyrka otillräcklig. 
 
4.2.3.) Sentence-to-Picture-Matching-(SPM)-och-Object-Manipulation-(OM)-
Kiran m.fl. (2012) testade två varianter av en behandling baserad på The mapping 
hypothesis. Sentence to Picture Matching (SPM) går ut på att patienten får höra en 
mening och sedan välja vilken av två bilder som passar till meningen. Object 
Manipulation (OM) innebär att patienten demonstrerar meningens tematiska roller med 
hjälp av pappersdockor (Kiran m.fl., 2012). De två behandlingarna skiljer sig något 
gällande material och utförande men är i grunden lika, varför de beskrivs tillsammans. 
Des Roches m.fl. (2016) har i en nyare studie testat både SPM och OM med samma 
protokoll och med ett större antal deltagare. Adelt, Hanne och Stadie (2018) använde 
objektmanipulering baserat på studien av Kiran m.fl. (2012) med vissa modifieringar (se 
nedan). 
 
Metodnamn 
Behandlingsmetoden har inget vedertaget namn. Författarna refererar till de olika 
varianterna som Sentence to Picture Matching (SPM) och Object Manipulation (OM). 
 
Målgrupp 
Behandlingen är utformad för patienter med kronisk afasi (>6 månader sedan 
insjuknandet) (Adelt m.fl., 2018; Des Roches m.fl., 2016; Kiran m.fl., 2012). Kiran 
m.fl. (2012) inkluderade patienter med nedsatt hörförståelse. Afasityp och grad av afasi 
beskrivs ej. Deltagarna i studien av Adelt m.fl. (2018) bedömdes ha Brocas afasi och 
svårigheter med förståelse av icke-kanoniska meningar.  
 
Syfte och målsättning 
Målet med behandlingen är att förbättra förståelsen hos patienter med nedsatt förmåga 
att använda syntaktisk struktur för att förstå meningar. Genom att träna mer komplexa 
meningar är målet att kunskapen ska generaliseras till enklare meningar (Kiran m.fl., 
2012). 
 
Motiv och teoretisk grund 
Behandlingen baseras enligt Kiran m.fl. (2012) på så kallade specific deficit models, 
vilka är teorier om att nedsatt förmåga att förstå syntax beror på förlorad kunskap om 
vissa syntaktiska beståndsdelar eller en förlorad förmåga att använda denna kunskap i 
förståelse av meningar (exempelvis The mapping hypothesis). Valet av meningstyper 
baserar Kiran m.fl. (2012) på The complexity account of treatment efficacy (Thompson 
& Shapiro, 2007; Thompson m.fl.., 2003 i Kiran m.fl., 2012), som menar att träning av 
komplexa meningar ger generalisering till mindre komplexa meningar, men inte vice 
versa.  
 
Material 
Alla meningar som användes i studien av Kiran m.fl. (2012) var reversibla meningar. 
Hälften av meningarna hade animate nouns och hälften hade nonanimate nouns. 
Meningstyperna som användes var relativsatser (object relatives), topikaliserade fraser 
(object clefts), passiva meningar och meningar med intransitiva verb (unaccusatives). 20 
meningar användes för relativsatser (object relatives), topikaliserade fraser (object 
clefts) och passiva meningar. 14 meningar användes för unaccusatives eftersom denna 
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meningstyp är ovanlig i det engelska språket. Endast en meningstyp användes per 
patient. 
 
Det fysiska material som behövs för behandlingen är: 

-! En textremsa för varje mening 
-! En textremsa för varje mening där agenten är förstärkt (fetstilt) 
-! En textremsa för varje mening där temat är förstärkt  
-! En bild för varje mening, föreställande händelsen i meningen 

 
För SPM behövs även: 

-! En bild för varje mening där agenten är förstärkt 
-! En bild för varje mening där temat är förstärkt 
-! En distraktorbild för varje mening, föreställande samma föremål/personer och 

handling men med omvänd ordning. 
 
För OM behövs även: 

-! Pappersdockor föreställande substantiven i varje mening (Kiran m.fl., 2012). 
 
Utförande 
I studien av Kiran m.fl. (2012) pågick behandlingen som längst i 10 veckor. Två 
behandlingsscheman testades, ett där behandling gavs 2 gånger per vecka, 1 timme åt 
gången och ett där behandling gavs 2 gånger per vecka, 2 timmar åt gången. 
 
Behandlingen utförs enligt följande steg: 

1.! Vid OM läggs dockorna framför patienten i slumpmässig ordning.  
2.! Logopeden läser en mening högt, varpå patienten väljer mellan målbilden och en 

distraktorbild (SPM) alternativt demonstrerar meningen med hjälp av dockorna 
(OM). Patienten får sedan återkoppling på om svaret är rätt eller ej.  

3.! Vid OM använder logopeden dockorna för att demonstrera meningen  
4.! Logopeden tar bort distraktorbilden (endast vid SPM), placerar en textremsa 

med målmeningen under målbilden och förklarar de semantiska rollerna agent 
och tema, genom att säga exempelvis: ”I den här meningen blir hunden pussad 
av kvinnan. Kvinnan pussar hunden.” 

5.! Logopeden lägger en version av målbilden (endast vid SPM) och en version av 
målmeningen där agenten är förstärkt på bordet och säger ”I den här delen av 
meningen blev hunden pussad av kvinnan. Kvinnan utför handlingen. Okej, nu 
får du visa mig vem som utför handlingen.” Patienten får sedan återkoppling 
igen. 

6.! Logopeden betonar temat i meningen på liknande vis, återigen följt av 
återkoppling. 

7.! Logopeden lägger tillbaka den första målbilden och textremsan på bordet, läser 
meningen och förklarar de semantiska rollerna igen. 

8.! Vid SPM läser logopeden meningen och ber patienten välja mellan målbilden 
och distraktorbilden. Vid OM demonstrerar patienten meningen igen och får 
återkoppling från logopeden (Kiran m.fl., 2012).!

 
Modifieringar 
Adelt m.fl. (2018) utgick ifrån OM och använde utöver det övriga materialet även två så 
kallade ”konceptkort” som representerade agenten och temat i meningarna. Dessutom 
användes enbart relativsatser (object relatives).  
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Behandlingen utförs enligt följande steg: 
1.! Logopeden säger meningen 
2.! Patienten demonstrerar meningen med dockorna 
3.! Logopeden säger meningen och demonstrerar den med dockorna. 
4.! Logopeden pekar på händelse, agent och tema 
5.! Logopeden visar bilden och textremsan 
6.! Logopeden belyser agenten på bilden och textremsan 
7.! Logopeden läser meningen 
8.! Patienten väljer agent-dockan och placerar den på konceptkortet för agenten. 
9.! Logopeden belyser temat på bilden och textremsan 
10.!Logopeden läser meningen 
11.!Patienten väljer tema-dockan och placerar den på konceptkortet för temat. 
12.!Logopeden upprepar meningen och namnger agenten och temat. 
13.!Logopeden säger meningen 
14.!Patienten demonstrerar meningen med dockorna (Adelt m.fl., 2018). 

 
Evidensbas 
Behandlingens resultat på hörförståelse är inte entydigt. I studien av Kiran m.fl. (2012) 
uppfyllde 4/7 deltagare författarnas kriterium för effektiv behandling vid OM och 2/6 
vid SPM. I studien av Adelt m.fl. (2018) visades en signifikant förbättring för båda 
deltagarna på tränade meningar och en av deltagarna visade signifikant förbättring på 
otränade meningar och wh-frågor. Resultatet i Des Roches m.fl. (2016) visade att 
deltagarna i båda grupperna (OM och SPM) i genomsnitt förbättrade hörförståelse av 
tränade strukturer. Behandlingen visade tydligast generalisering för deltagare som tränat 
komplexa strukturer till enkla relaterade strukturer. På grund av bristande studiedesign 
och lågt antal deltagare är evidensstyrkan otillräcklig för Sentence to Picture Matching 
och Object Manipulation som behandling av hörförståelse. 
 
4.2.4.) Thematic-mapping-treatment-
Mitchum, Haendiges och Berndt (1995) utförde en behandling som sedan 
vidareutvecklades i Haendiges, Berndt och Mitchum (1996). Beskrivningen nedan 
baseras på båda då grundutförandet beskrevs tydligare av Haendiges m.fl. 
 
Metodnamn 
Metoden saknar vedertaget namn. Författarna refererar till behandlingen som thematic 
mapping treatment. 
 
Målgrupp 
Metoden har utförts på en man med kronisk afasi som hade svårigheter med att avgöra 
vilket ord som har den semantiska/tematiska rollen agent i meningar (Mitchum m.fl., 
1995). I en annan studie av samma författare (Haendiges m.fl., 1996) utfördes en 
liknande behandling på en patient med icke-flytande, agrammatisk afasi med nedsatt 
hörförståelse. 
 
Syfte och målsättning 
Förbättra förståelse av semantiskt reversibla meningar, i både aktiv och passiv form 
(Mitchum m.fl., 1995). 
 
 
 



  
 

20!

Motiv och teoretisk grund 
Behandlingen baseras på The mapping hypothesis och på en generell teori om att 
inlärning kräver att man etablerar och underhåller en korrekt 
hypotes/uppfattning/koncept kring meningars betydelse, samtidigt som inkorrekta 
hypoteser avvisas. Med anledning av att deltagaren i studien har uppvisat svårigheter 
med frågeord (wh-words), används positiv och negativ återkoppling (Mitchum m.fl., 
1995).         
 
Material 
I behandlingen används bilder och meningar (Haendiges m.fl., 1996; Mitchum m.fl., 
1995): 

-! Meningarna är formulerade utifrån tio transitiva verb och beskriver en 
semantiskt reversibel handling. Två olika substantiv används för varje verb och 
turas om att agera agent och patient i meningarna. Meningarna är formulerade i 
både aktiv och passiv form. Sammanlagt finns fyra meningar per verb. 

-! Målbilderna illustrerar meningarnas betydelse (20 stycken). Det finns även en 
spegelvänd bild av varje bild (ytterligare 20 bilder). 

 
Utförande 
Behandlingen utförs i två steg. I steg 1 visas en bild åt gången samtidigt som en mening 
presenteras (alltid auditivt). Patientens uppgift är att avgöra om bilden och meningen 
stämmer överens och svarar ”ja” eller ”nej”. I de meningar som inte stämmer överens 
med bilden har substantiven bytt roller (agent och patient). Meningarna och bilderna 
presenteras i en förutbestämd ordning för att undvika att meningar med ett visst verb 
presenteras för nära inpå varandra. Aktiva och passiva meningar blandas för att inte 
upprepa samma form fler än fem gånger i rad. Fyra gånger presenteras målbilderna och 
ytterligare fyra gånger presenteras de spegelvända bilderna, sammanlagt 160 
presentationer per omgång (Haendiges m.fl., 1996; Mitchum m.fl., 1995). 
 
I steg 2 visas två bilder åt gången samtidigt som en mening presenteras muntligt av 
logopeden. Målbilden presenteras tillsammans med en bild där rollerna bytt plats. 
Patienten uppmanas att peka på den bild som överensstämmer med meningen 
(Haendiges m.fl., 1996; Mitchum m.fl., 1995). De 20 målbilderna presenteras med 
överensstämmande aktiv och passiv mening två gånger. Sammanlagt genomförs 80 
presentationer i en omgång (Haendiges m.fl., 1996). 
 
Vid korrekta svar av patienten bekräftar logopeden det och upprepar meningen 
samtidigt som innehållsorden pekas ut i bilden (positiv återkoppling). Vid inkorrekta 
svar ges så kallad negativ återkoppling. Logopeden talar om för patienten att svaret är 
fel och rättar svaret genom att upprepa meningen och visa bilden igen (steg 1), ändra 
meningen så att den stämmer överens med bilden (steg 1) eller genom att upprepa 
meningen och samtidigt peka på innehållsorden i rätt bild (steg 2) (Mitchum m.fl., 
1995). 
 
Antal omgångar som görs under ett behandlingstillfälle anpassas efter hur mycket 
patienten orkar. Efter sju hela omgångar av steg 1 inleds steg 2, som utförs lika många 
omgångar. 
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Modifieringar 
I studien av Haendiges m.fl. (1996) ingick även ett tredje steg i behandlingen. I det 
steget har patienten ingen aktiv roll utan instrueras att inte svara. Logopeden går igenom 
två meningar åt gången, en aktiv och en passiv mening, med tillhörande bild. Att båda 
meningarna stämmer överens med bilden klargörs för patienten varpå logopeden säger 
meningarna efter varandra, utan extra betoning på någon del i meningarna. Sedan 
jämförs meningarna med varandra. 
 
Behandlingen utfördes stegvis även i Haendiges m.fl. (1996) men med skillnaden att 
behandlingen inte avslutades efter att alla steg genomförts. Steg 1 och 2 återkom ett 
flertal gånger. Parallellt utfördes dessutom fyra omgångar av behandling med 
trunkerade (avkortade) meningar, på samma sätt som i steg 1. 
 
I Haendiges m.fl. (1996) gavs behandling 2 timmar åt gången, 2 gånger i veckan. 
Sammanlagt fick deltagaren behandling vid 18 tillfällen (träning med trunkerade 
meningar ej medräknat).  
 
Evidensbas 
Båda studierna visar på signifikant förbättring av hörförståelse med viss generalisering 
till läsförståelse. Evidensstyrkan bedöms otillräcklig på grund av bristande studiedesign. 
 
4.2.5.) Treatment-of-Underlying-Forms-(TUF)-
Metodnamn 
TUF har tidigare kallats Linguistic Specific Treatment (LST) (Jacobs & Thompson, 
2000).  
 
Målgrupp 
I studien av Jacobs och Thompson (2000) inkluderades patienter med kronisk afasi. 
Dessa patienter hade en agrammatisk meningsproduktion samt svårigheter att förstå 
icke-kanoniska meningar. Alla studier som inkluderades i sammanställningen av 
Thompson & Shapiro (2005) prövade behandlingen på patienter med mild till måttlig 
Broca’s afasi. 
 
Syfte och målsättning 
Behandlingen syftar till att förbättra meningsförståelse och meningsproduktion genom 
behandling av komplexa meningar (Thompson & Shapiro, 2005). 
 
Motiv och teoretisk grund 
TUF har utvecklats ur ett lingvistiskt perspektiv och utgår från meningars 
underliggande, abstrakta lexikala och syntaktiska egenskaper. Behandlingen bygger på 
att behandling av komplexa strukturer ska generaliseras till enklare strukturer med 
liknande lingvistiska egenskaper.  
 
Material 

-! 10 aktiva reversibla meningar med transitiva verb i NP-V-NP-form (exempelvis 
”mamman pussade barnet”). 

-! En svartvit illustration till varje målmening 
-! Ett textkort för subjektet, ett för objektet och ett för verbet i varje målmening. 
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-! Ytterligare textkort som behövs för att forma en komplex version av 
målmeningen (was och by för passiva meningar, it was och who för 
topikaliserade fraser (object clefts)). 

 
Utförande 
Behandling ges enligt Jacobs och Thompson (2000) individuellt 2–3 gånger i veckan, 
30–45 minuter per tillfälle. Behandlingen innebär i korthet att patienten ska identifiera 
verbet och de semantiska rollerna i en aktiv mening och sedan skapa en komplex 
mening av ursprungsmeningen – antingen en passiv mening eller en topikaliserad fras 
(object cleft). Behandlingen fokuserar på en komplex meningstyp åt gången och alla tio 
ursprungsmeningar tränas två gånger i slumpmässig ordning vid varje 
behandlingstillfälle.  
 
Behandlingen börjar med att logopeden ”skriver” den aktiva meningen med hjälp av 
textkorten och patienten får se meningen med tillhörande bild. Patienten instrueras att 
peka på handlingen, personen som utför handlingen och personen som påverkas av 
handlingen och får återkoppling för rätt svar. Patienten får sedan information om hur 
fraserna behöver flyttas för att forma en komplex mening (passiv mening eller 
topikaliserad fras). Exempelvis vid träning av passiva meningar används först den 
aktiva meningen (t.ex. ”the mother kissed the baby”) och sedan flyttas textkortet med 
objektet från slutet av meningen till början av meningen (”the baby the mother kissed”) 
och det förklaras att barnet blev pussat av mamman. Textkortet med hjälpverbet (”was”) 
läggs till och textkortet med subjektet flyttas till efter verbet (”the baby was kissed the 
mother”). Slutligen förklarar logopeden att för att det ska bli en grammatiskt korrekt 
mening behövs ordet ”by” och det läggs till. (”the baby was kissed by the mother”). 
Logopeden läser den nya meningen högt och patienten ska återigen peka på verbet, 
subjektet och objektet. Om patienten gör fel pekar logopeden rätt.  
 
Evidensbas 
Behandlingen ger enligt de granskade studierna effekt på tränade meningar med viss 
generalisering till otränade meningar och även till talproduktion. Inga statistiska 
analyser har gjorts i de granskade studierna och därför kan inga slutsatser dras kring 
resultatens signifikans. Evidensen för TUF som behandlingsmetod för hörförståelse 
bedöms vara otillräcklig på grund av bristande studiekvalitet. 
 
4.3.! Behandling(på(ordD,(meningsD(och(narrativ(nivå(
Behandlingsmetoderna som beskrivs nedan har gemensamt att behandling utförs på 
olika nivåer. Antingen görs det i olika steg (t.ex. BOX som inleder med ordnivå och 
sedan går vidare till menings- och narrativ (/text-) nivå) eller genom anpassning efter 
varje individ (t.ex. CIAT). 
 
4.3.1.) Constraint9Induced-Aphasia-Therapy-(CIAT)-
Metodnamn 
Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT), även kallad Constraint-Induced Language 
Therapy (CILT) och Intensive Language Action Therapy (ILAT). 
 
Målgrupp 
Metoden har använts på deltagare i såväl kronisk fas (MacGregor, Difrancesco, 
Pulvermüller, Shtyrov, & Mohr, 2015; Pulvermüller m.fl., 2001; Wilssens m.fl., 2015) 
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som i subakut fas (1–4 månader efter insjuknandet) (Sickert, Anders, Munte, & Sailer, 
2014) med olika grad och typ av afasi. Deltagarna i studien av MacGregor m.fl. (2015) 
hade icke-flytande afasi medan Wilssen m.fl. (2015) prövade metoden på personer med 
flytande afasi. 
 
Syfte och målsättning 
Enligt Pulvermüller m.fl. (2001) syftar CIAT till att utöka patientens verbala 
kommunikation med fokus på hög överförbarhet till det vardagliga livet. CIAT 
utformades ursprungligen för att förbättra den expressiva språkförmågan men har även 
visat effekt på hörförståelse (MacGregor m.fl., 2015; Pulvermüller m.fl., 2001; 
Wilssens m.fl., 2015). 
 
Motiv och teoretisk grund 
CIAT är baserad på den fysioterapeutiska metoden Constraint-Induced Movement 
Therapy (CIMT), vilken syftar till att förebygga att patienten undviker att använda den 
svagare extremiteten efter stroke. Detta görs genom att fysiskt hindra rörelser i den 
starka extremiteten medan man intensivt tränar den svaga extremiteten (Taub, Uswatte, 
& Pidikiti, 1999). CIAT bygger på en tanke om att liknande behandling även borde gå 
att applicera på strokeorsakad afasi. Teorin är att personer med afasi gärna använder sig 
av gester, teckningar eller ord de är bekväma med för att slippa använda svåra ord 
verbalt. För att öka den kommunikativa effektiviteten och för att förhindra att svåra 
yttranden undviks måste man förmå patienten att använda mer utmanande ord. Det är 
dock viktigt att man gör en gradvis stegring (shaping) av begränsningarna för att 
patienten inte ska tappa motivationen (Taub m.fl., 1994). Behandlingen anpassas också 
till patientens personliga kommunikativa behov för att resultaten ska kunna överföras 
till det vardagliga livet och på så vis vara beteendemässigt relevant (Pulvermüller & 
Schönle, 1993). 
 
Material 
32–42 kort med bilder har använts i de olika studierna. Pulvermüller m.fl. (2001) 
använde 32 kort med 16 olika bilder (2 av varje). Bilderna föreställer föremål som 
antingen har ett vanligt namn, ett mindre vanligt namn eller ett namn som är fonologiskt 
likt ett föremål på ett av de andra spelkorten (så kallade minimala par, exempelvis 
”bok” och ”lok”). Bilderna är antingen svartvita med bara ett föremål eller flera föremål 
med olika färger.  
 
Utförande 
Behandlingen sker enligt originalstudien av Pulvermüller m.fl. (2001) 3–4 timmar per 
dag i 10 dagar, i grupp om 2–3 deltagare och en logoped. Behandlingen består av ett 
kortspel där deltagarna placeras runt ett bord med skärmar mellan sig för att förhindra 
att de ser varandras kort och händer.  
 
En speltur utförs enligt följande: 

-! Den första deltagaren plockar upp ett kort utan att visa medspelarna, tilltalar en 
specifik medspelare och ber om kortet med samma bild.  

-! När en deltagare blir tilltalad är dennes uppgift att avgöra om hen har det 
efterfrågade kortet och i så fall ge det till sin medspelare.  

-! Om den tilltalade deltagaren inte har det efterfrågade kortet måste hen explicit 
neka efterfrågan.  
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All kommunikation måste ske med talade ord och meningar. Pekning och gestikulering 
godkänns ej. I början godkänns alla någorlunda relevanta yttranden. Senare blir reglerna 
strängare och strängare. Begränsningar som används i reglerna är till exempel att 
patienten måste tilltala sin medspelare vid namn, använda artighetsfraser, artiklar och 
antal. Avancerade patienter ombeds använda fullständiga meningar i stället för 1- eller 
2-ordsyttranden (exempelvis ”Jonas, kan jag be att få två muffins?”). Positiva 
förstärkningar/beröm anpassas efter varje patients individuella nivå. (Pulvermüller m.fl., 
2001).  
 
Modifieringar 
I studien av Sickert m.fl. (2014) bestod behandlingsgrupperna av 4–6 patienter och en 
logoped. Logopeden var inte med i själva spelet utan hade en mer övervakande roll.  
MacGregor m.fl. (2015) hade i snitt 3 patienter och 2 logopeder per grupp, alltså fler 
logopeder än i originalstudien.  
 
Wilssens m.fl. (2015) inkluderade utöver föremål även handlingar i sina bilder (baserat 
på Maher m.fl. (2006) och Meinzer m.fl. (2005; 2007)). Patienterna i denna studie tilläts 
även att göra gester. Gesterna doldes dock från andra deltagare med hjälp av en 40 cm 
hög skärm och kunde därför inte användas som primärt kommunikationsmedel utan 
hade som syfte att underlätta verbal kommunikation. 
 
Evidensbas 
Alla ingående studier visade signifikant förbättring på Token Test och viss förbättring 
eller signifikant förbättring på förståelseuppgiften i Aachen Aphasia Battery. De 
ingående studierna har relativt lågt deltagarantal, bortsett från studien av Sickert m.fl. 
(2014), vilken är en stark randomiserad studie med 100 deltagare. Samstämmigheten 
mellan studierna visar på att behandling med CIAT ger positivt resultat. Dock finns inte 
evidens för att CIAT ger större effekt än annan logopedisk behandling (exempelvis 
meningskomplettering, lyssna på ord samt upprepa och följa instruktioner). Evidensen 
för CIAT som behandlingsmetod för hörförståelse bedöms utifrån de granskade 
studierna vara måttligt stark. 
 
4.3.2.) Language-Enrichment-Therapy-(LET)-
Beskrivningen av LET baseras mestadels på material från talkliniken på Danderyds 
sjukhus (Lindström & Persson, 2006) då information om behandlingens utförande är 
bristfällig i de granskade studierna. 
 
Målgrupp 
Lesser, Bryan, Anderson och Hilton (1986) utförde behandlingen på nio patienter med 
olika afasityp (Brocas afasi, konduktionsafasi, Wernickes afasi, anomisk afasi och 
global afasi) av olika svårighetsgrad (lätt, måttlig och svår). I studien av Laska m.fl. 
(2010) deltog patienter med olika grad och typ av afasi i det akuta skedet.  
 
Syfte och målsättning 
Syfte med behandlingen är att förbättra kommunikationsförmågan hos personer med 
afasi genom att uppnå snabbhet och flexibilitet i språkliga processer (Lindström & 
Persson, 2006). 
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Motiv och teoretisk grund 
LET-modellen har en funktionell neuropsykologisk och neurolingvistisk grund och 
baseras även på Leena Salonens egna kliniska erfarenhet (Salonen, 1980). Språket 
utvecklas enligt Salonen (1980) genom integration av kognitiva och språkliga 
funktioner. Dessa funktioner utvecklas i etapper på ett mer och mer komplicerat sätt. De 
språkliga delfunktionerna är hierarkiskt strukturerade och sätts ihop till funktionella 
system. LET-modellen baseras även på att språkförståelse kommer före språkproduktion 
i utvecklingen och därför är förståelseövningarna det viktigaste inslaget i behandlingen.  
LET-modellen utgår också från teorin att en person med afasi inte kan tillägna sig en 
språkig färdighet på en viss nivå innan den tidigare nivån har automatiserats (Salonen, 
1980). 
 
Material 

-! 160 språkenheter uppdelade enligt följande: 
o! grundord (ex. En bil), 
o! bekanta satser (ex. Hoppa in) 
o! korta satser (ex. Bilen stannar) 
o! grundsatser (ex. Du kör bil) 
o! sammansatta ord (ex. Personbil) 
o! ordgrupper (ex. fil, bil, bild, bit etc) 
o! ord att komplettera (ex. En bi_) 
o! tilläggsord (ex. fordon) 
o! beskrivande ord (ex. bensindriven) 
o! typsatser (ex. Detta är en begagnad bil) 
o! meningar (ex. I morse parkerade jag bilen ute) 
o! ord med liknande innebörd (ex. cykel) 
o! ord med anknytning till verben (ex. bild: äter – mat) 
o! uppmaningar (prepositioner, ex. Rita ett kryss framför bilen). 

-! 28 språkenheter där grundorden används i nya sammanhang och med nya 
samband. 

-! 160 bilder som representerar grundorden, uppdelade på papper i grupper om 8 
(10 bildark med substantiv och 10 med verb) 

-! Kopior av bilderna att klippa ut 
-! Bokstäver att klippa ut 
-! Uppförstorade bilder 
-! Textremsor (Lindström & Persson, 2006) 

 
Utförande 
Behandlingen består av olika övningar för olika modaliteter och bygger i första hand på 
att patienten ska matcha eller peka ut en bild till auditivt eller visuellt presenterad 
information (Lindström & Persson, 2006).  
 
Övningarna är följande: 

-! Visuell matchning: 
Det första steget nämns bara i Lindström & Persson (2006) och är till för 
patienter med mycket grav afasi och innebär att patienten matchar en bild från 
bildarken med en matchande utklippt bild. Detta för att lära in att grundstrategin 
i behandlingen handlar om att göra ett bildval. 

-! Auditiv förståelse: 
Patienten får peka ut bild efter muntlig presentation av språkenhet. Om visuellt 
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stöd underlättar för patienten läggs textremsan som tillhör den aktuella 
språkenheten i mitten av bildsidan. Hierarkin för förståelseövningarna är: 

a.! Bekanta satser och sammansatta ord 
b.! Korta satser och grundsatser 
c.! Grundord 
d.! Tilläggsord och beskrivande ord 
e.! Typsatser och meningar 
f.! Uppmaningar 
g.! Ord med liknande innebörd och ord med anknytning till verben  

-! Repetition: 
Repetition är den viktigaste övningen näst efter förståelse. I 
repetitionsuppgifterna övas artikulation och verbalt minne. Svårighetsgraden kan 
ökas efter hand genom att en distraktor introduceras, till exempel genom att 
logopeden räknar till fem innan patienten får repetera ordet eller satsen. 

-! Minnesövningar: 
Logopeden presenterar muntligt flera enheter av grundord, sammansatta ord 
eller korta satser och grundsatser för patienten. Patienten ska sedan peka ut flera 
av enheterna i sekvens, eller exempelvis den första, sista eller tredje sekvensen. 

-! Skrivövningar: 
Skrivövningar inleds med kopiering, antingen genom att patienten lägger 
utklippta bokstäver i ordning eller skriver själv. Svårighetsgraden ökas genom 
att ordet läggs ur minnet samt med ökad ordlängd.  

-! Läsövningar: 
Läsövningarna innebär att ord matchas med bild, till exempel genom att 
textremsorna läggs i mitten på bildarket och patienten drar streck från ord till 
bild. 

-! Spontantal: 
Träningen inleds med automatiska fraser fram- och baklänges och går sedan 
vidare till kompletteringsövningar. Vidare används materialet för att aktivera 
associationer och till slut får patienten själv berätta utifrån text- och bildstimuli. 
 

Resultaten från varje övningstillfälle ska dokumenteras för att logopeden ska ha ett 
underlag för att öka övningarnas svårighetsgrad (Lindström & Persson, 2006; Salonen, 
1980). 
 
Evidensbas  
RCT-studien av Laska m.fl. (2010) visade att mycket tidig intervention med Language 
Enrichment Therapy inte signifikant påverkade graden av afasi enligt ANELT. Studien 
av Lesser m.fl. (1986) visade förbättrad Aphasia Quotient på Western Aphasia Battery 
för sju av nio patienter och behandlingen antas därmed ha viss effekt på hörförståelse 
hos patienter med kronisk afasi. Evidensen för LET som behandlingsmetod för 
hörförståelse bedöms vara otillräcklig enligt GRADE på grund av ej signifikanta 
resultat samt bristande studiekvalitet. 
 
4.3.3.) Lexical-Semantic-Therapy-(BOX)-
Målgrupp 
Pilotstudien av Visch-Brink m.fl. (1997) behandlade en patient med Brocas afasi och en 
patient med transkortikal sensorisk afasi. Båda patienterna hade måttliga till grava 
expressiva och impressiva svårigheter. Wilssens m.fl. (2015) prövade behandlingen på 
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patienter med måttlig kronisk flytande afasi med semantiska och fonologiska 
svårigheter. 
 
Syfte och målsättning 
BOX är en behandling både för expressiva och impressiva semantiska svårigheter. 
Målet är att den semantiska behandlingen som fokuserar på tolkning av skrivna ord, 
meningar och texter ska generaliseras till spontantal (Visch-Brink m.fl., 1997). 
 
Motiv och teoretisk grund 
BOX är en kognitiv lingvistisk behandling (Wilssens m.fl., 2015). Enligt Visch-Brink 
m.fl. (1997) bör behandling av semantiska svårigheter riktas mot det lexikala 
semantiska systemet eftersom det antas vara en viktig länk mellan språkproduktion och 
språkförståelse. Valet att använda skrivna ord i stället för enbart auditivt presenterade 
ord motiveras med att patienten får möjlighet att bearbeta orden under en längre tid. 
 
Material 
Materialet är omfattande och består av ord, meningar och texter till de olika övningarna. 
Exempel ges i pilotstudien av Visch-Brink m.fl. (1997) men materialet beskrivs inte 
utförligare. 
  
Utförande 
Visch-Brink m.fl. (1997) utförde individuell behandling 1 timme, 2 gånger i veckan i 2 
respektive 6 månader. Behandlingen består av mer än 1000 olika beslutsbaserade 
övningar på ord-, menings- och textnivå. Övningarna är uppdelade i åtta olika typer med 
syfte att förbättra semantisk bearbetning och innebär att patienten behöver göra val 
mellan flera olika alternativ eller mellan sant och falskt. Logopeden uppmanas att läsa 
högt med patienten under behandlingen.  
 
De åtta övningstyperna är: 

1)! Semantiska kategorier 
2)! Syntagmatiska och paradigmatiska relationer 
3)! Semantisk gradering 
4)! Adjektiv och interjektioner 
5)! Relationer mellan delar och helhet 
6)! Oregelbundna meningar 
7)! Semantisk definition 
8)! Semantisk kontext (Visch-Brink m.fl., 1997) 

 
För de flesta av övningarna finns tre olika svårighetsgrader. Det som påverkar 
svårighetsgraden är valet av ord (föreställbarhet, förekomst, ordlängd och 
abstraktionsgrad), antal distraktorer, semantisk relaterbarhet (distraktorerna på lätt nivå 
är mestadels orelaterade och på den svåraste nivå är de bara relaterade) och tvetydighet. 
BOX anpassas till patientens behov med hänsyn till vilken typ av övningar som 
används, hur många olika övningar som används, svårighetsgraden och längden på 
behandlingsperioden. För mer ingående beskrivning av övningarna, se Visch-Brink 
m.fl. (1997) 
 
Modifieringar 
I studien av Wilssens m.fl. (2015) prövades behandlingen i ett intensivt format med 
behandling två till tre timmar per dag i nio till tio på varandra följande arbetsdagar. Två 
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pauser inkluderades i varje behandlingstillfälle. Behandling med logoped varvades med 
eget arbete under behandlingstillfället. 
 
Evidensbas 
I pilotstudien av Visch-Brink m.fl. (1997) visades signifikant förbättring på 
Pictures/Spoken Word från Semantic Association Test (SAT), men inte på Token Test 
eller förståelseuppgiften i Aachen Aphasia Battery. Studien av Wilssens m.fl. (2015) 
visade en signifikant förbättring på förståelseuppgiften i Aachen Aphasia Battery. Även 
på Token Test visades en förbättring för samtliga deltagare, men resultaten uppnådde 
inte signifikans. Evidensen för BOX som behandlingsmetod för hörförståelse bedöms 
vara otillräcklig utifrån de ingående studierna. 
 
4.3.4.) Modalitets9aktivering-(MODAK)-
Metoden är beskriven utifrån en artikel i Dansk Audiologopædi av Lønborg, Hansen 
och Lutz (2014). 
 
Målgrupp 
Riktas mot patienter med afasi oavsett grad, typ och skede av rehabiliteringen, som kan 
delta i 30 minuter lång behandling med bilder och text.  
 
Syfte och målsättning 
Behandlingens målsättning är att långsiktigt uppnå bästa möjliga 
kommunikationsförmåga som är rimligt utifrån afasins svårighetsgrad hos respektive 
patient. 
 
Motiv och teoretisk grund 
Enligt Lønborg m.fl. (2014) är metoden utarbetad med grund i Chomskys teorier, 
Levelts modell om språkproduktion, konnektivistiska modeller samt utifrån teorier av 
Lenneberg och Luria.  
 
Material 
I behandlingen används fyra händelsebilder som kan beskrivas med en mening av typen 
subjekt-verb-objekt, meningskort och bokstavsbrickor. 
 
Utförande 
MODAKs grundprogram består av två delar, ansats (förslag på översättning av tilløb) 
och dialog. Ansatsen utförs i sju steg där patienten bland annat ska peka ut bilder, 
matcha meningar med bilder, ”skriva” ord med bokstavsbrickor och skriva för hand där 
fokus främst ligger på förståelse. Det är viktigt att minst två modaliteter används. I 
andra delen av programmet, dialog, fokuseras behandlingen mot samtal (produktion) 
om samma bilder som förekommer i ansatsen. Logopeden ställer exempelvis frågor om 
vad som händer och ger patienten möjlighet att fylla i. Behandlingen utförs i små steg, 
där fokus flyttas från objekt till verb och vidare till subjekt. Nya bilder används vid 
varje tillfälle. 
 
Evidensbas 
Ingen artikel har hittats där MODAK utförs på patienter under kontrollerade former, 
något som Lønborg m.fl (2014) också påpekar saknas. Därmed finns inget vetenskapligt 
underlag för att bedöma evidensstyrkan. 
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4.4.! Andra(behandlingsmetoder(
I litteratursökningen hittades fyra studier om Melodic Intonation Therapy (MIT). MIT 
är en expressiv behandlingsmetod för patienter med icke-flytande afasi, med syfte att ge 
ett ökat talflyt. I några studier har dock MIT visats ge en signifikant förbättring på 
hörförståelse (Bonakdarpour, Eftekharzadeh, & Ashayeri, 2003; Hough MS, 2010; 
Popovici, 1995). Metoden innebär i korthet att ord och fraser ”sjungs” en stavelse i taget 
samtidigt som bilder på målorden visas. Det detaljerade utförandet har tolkats olika av 
de som använt metoden (Norton, Zipse, Marchina, & Schlaug, 2009). MIT uteslöts ur 
kunskapsunderlaget då den studie som lagt störst fokus vid hörförståelse inte fanns 
tillgänglig i full text, trots att en beställning gjorts. 
 
Ett tiotal studier har påträffats där behandlingsmetoden primärt fokuserar på 
arbetsminne, korttidsminne och/eller uppmärksamhet. Flera av dessa behandlingar har 
även gett en förbättrad hörförståelse (t.ex. Francis, Clark, & Humphreys, 2003; Salis, 
Hwang, Howard, & Lallini, 2017). Dessa studier uteslöts ur kunskapsunderlaget på 
grund av tidsbrist och arbetets omfattning. Av samma anledning uteslöts även 
datorbaserade behandlingar. 
 
 

5.!Diskussion!
5.1.! Sammanfattning(av(resultaten(
Studiens syfte var att ta fram ett kunskapsunderlag med beskrivning av olika 
behandlingsmetoder för hörförståelse samt deras teoretiska grund och evidensbas. I 
kunskapsunderlaget inkluderades 23 artiklar med totalt 13 behandlingsmetoder. 
Behandlingsmetodernas teoretiska grund varierade men den dominerande teorin var 
kognitiv neuropsykologi. Resultatet av kunskapsunderlaget visar att evidensläget för 
logopedisk behandling av hörförståelse är svagt, vilket även stämmer överens med 
tidigare fynd av Brady m.fl. (2016). Två behandlingsmetoder bedömdes dock ha 
starkare evidens. CIAT är den metod med flest granskade artiklar och evidensen för 
CIAT som behandlingsmetod för hörförståelse bedömdes vara måttligt stark. Hand-
action observation treatment bedömdes, trots den goda studiekvaliteten, ha en 
begränsad evidensstyrka eftersom det endast fanns en studie som undersökte 
behandlingsmetoden.  
 
5.2.! Resultatdiskussion(
Trots att CIAT är den behandlingsmetod som har starkast evidensbas kan den inte sägas 
ge större effekt än konventionell logopedisk behandling. CIAT har dock fördelarna att 
den kan användas för att behandla hörförståelse både på ord-, menings- och narrativ 
nivå, den kan användas i grupp och det finns ett tydligt utarbetat protokoll att följa. På 
grund av det svaga evidensläget är det idag inte möjligt att välja en metod framför en 
annan utifrån en evidensbaserad grund. Det aktuella kunskapsunderlaget kan dock 
underlätta valet av behandlingsmetod, bland annat utifrån vad som är praktiskt möjligt, 
om behandlingen utförs i grupp eller individuellt samt vad som är motiverande för 
patienten. 
 
Hand-action observation treatment är intressant eftersom behandlingen baseras på 
spegelneuronsystemet och på så vis har en nytänkande teoretisk grund. Studien av Chen 
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m.fl. (2019) visade att behandlingen gav resultat, men inte heller Hand-action 
observation treatment kan sägas vara mer effektiv än traditionell logopedisk 
behandling. Vidare forskning är av intresse, inte minst då behandlingen eventuellt skulle 
kunna utföras på distans via telemedicin, eftersom den innebär att patienten tittar på en 
video. Behandling på distans skulle kunna utgöra ett värdefullt komplement till 
sedvanlig behandling för patienter som har svårt att ta sig till en logoped. 
Distansbehandling skulle också kunna möjliggöra att en logoped kan behandla flera 
patienter samtidigt. 
 
MODAK är enligt Palmquist (2019) den mest använda behandlingsmetoden för afasi 
bland logopeder i Sverige. Det är den enda behandlingsmetoden i kunskapsunderlaget 
som helt saknar underlag för bedömning av evidens. Med tanke på att kliniska 
logopeder ska arbeta efter bästa tillgängliga evidens är det anmärkningsvärt att just 
MODAK används i så stor utsträckning. Det är dock inte nödvändigtvis fel att metoden 
används eftersom det inte heller finns några studier som visar att metoden inte ger 
resultat. Det finns dock skäl för Svenska Logopedförbundet att överväga om andra 
behandlingsmetoder, med starkare evidens, kan lyftas fram istället för MODAK.  
 
De flesta behandlingsmetoder som inkluderades i kunskapsunderlaget bedömdes ha 
otillräcklig evidensstyrka. Trots den svaga evidensstyrkan kan behandlingarna vara 
effektiva och väl anpassade för patientgruppen. Benämningen ”otillräcklig” kan därmed 
vara missvisande i det här sammanhanget. En annan skala för evidensgradering med 
mer neutrala skalsteg hade eventuellt kunnat göra studierna och behandlingsmetoderna 
mer rättvisa. 
 
I de studier som undersökt behandling på meningsnivå nämndes flera olika grammatiska 
strukturer som användes vid behandling. I resultatet har dessa strukturer översatts till 
svenska i största möjliga mån men en direkt översättning har inte alltid varit möjlig. 
Detta är viktigt att ha med i beaktning, samt att inte alla grammatiska strukturer och 
exempel är relevanta för det svenska språket. Vid behandling på svenska kan därför 
vissa strukturer behöva bytas ut och exempel anpassas. 
 
Flera av de studier som har granskats till kunskapsunderlaget har undersökt 
behandlingar utan vedertaget namn. I många av dessa har behandlingsprotokollet varit 
snarlikt det i någon annan studie, men behandlingarna i de olika studierna skiljer sig åt 
gällande material, utförande och/eller målgrupp. Svårigheter har i dessa fall uppstått 
kring vad som ska hanteras som en och samma behandlingsmetod med olika 
modifieringar och vad som ska hanteras som separata behandlingsmetoder. 
Behandlingsmetoderna baserade på The mapping hypothesis är tydliga exempel på 
detta. Dessa metoder hade nästan samma teoretiska grund och snarlika syften. En 
avvägning gjordes och då utförandet skilde sig åt mellan studierna togs beslutet att 
beskriva dem som fyra separata metoder.  
 
I resultatet framkom att flera studier har utfört behandling med hög intensitet.  
Andelen personer med afasi som erbjuds intensiv träning varierar i landet och för 
närvarande har många logopeder i Sverige inte möjlighet att följa intensiva 
träningsprogram. Detta trots att de nationella riktlinjerna för stroke rekommenderar 
språklig träning minst 4 timmar i veckan. Fler logopeder behövs för att uppnå 
rekommendationerna (Socialstyrelsen, 2018). 
 



  
 

31!

5.3.! Metoddiskussion(
Vid litteratursökningen uppstod vissa svårigheter på grund av att det i engelskan finns 
många olika begrepp inom området. Exempelvis kan hörförståelse benämnas bland 
annat language comprehension, auditory comprehension och speech perception; 
logopedi kan exempelvis benämnas speech therapy, speech and language pathology och 
speech-language pathology. På grund av bristen på samstämmighet är det möjligt att 
den systematiska sökningen inte är heltäckande och därför kan relevanta artiklar ha 
missats.  
 
Tidsaspekten och arbetets omfattning har varit en återkommande begränsning för 
kunskapsunderlaget. Det har exempelvis inte varit möjligt att inkludera samtliga studier 
som har undersökt vissa av de mer beforskade behandlingsmetoderna (exempelvis 
CIAT/ILAT och TUF). I dessa fall har studier med fokus på behandling av hörförståelse 
prioriterats, i enlighet med det aktuella kunskapsunderlagets syfte. Vidare har ett tiotal 
studier riktade mot behandling av arbetsminne, korttidsminne och/eller uppmärksamhet 
för att förbättra hörförståelse påträffats. Dessa studier är intressanta för behandling av 
afasi, men fick inte plats inom ramarna för det föreliggande arbetet. 
 
En stor svårighet i arbetet med det aktuella kunskapsunderlaget har varit att dra gränsen 
för vilka studier som ska inkluderas och vilka som ska exkluderas. Det finns många 
studier inom området med single-subject design och få deltagare. Bland dessa 
förekommer många studier med bristande studiekvalitet, äldre studier med en teoretisk 
grund som inte längre är aktuell och studier med stor brist i information om 
behandlingens utförande. En prioritering har gjorts (se 3.2.2. Urval) och utifrån arbetets 
omfattning har så många studier som möjligt inkluderats. Till följd av detta finns en risk 
att viktiga behandlingsmetoder har förbisetts och därmed inte finns beskrivna i 
kunskapsunderlaget. Författarna bedömer dock sannolikheten som liten då de 
behandlingsmetoder som beskrivits i stor utsträckning överensstämmer med de som 
lyfts fram av Palmquist (2019) och Brady m.fl. (2016). 
 
Kvalitetsgranskning har utförts enligt lämpliga mallar i den mån det har varit möjligt. I 
enstaka fall har ingen passande mall funnits för den aktuella studiedesignen. I dessa fall 
har det bästa tillgängliga alternativet valts, vilket troligtvis resulterat i en sämre kvalitet 
för samtliga berörda studier (MacGregor m.fl., 2015; Pulvermüller m.fl., 2001; 
Thompson & Shapiro, 2005; Wilssens m.fl., 2015). Exempelvis användes AMSTAR vid 
bedömning av en sammanfattning av tidigare studier, trots att den inte klassades som 
systematisk översikt. Det finns en uppdaterad version av The SCED-Scale, the Risk-of-
Bias in N-of-1 Trials (RoBiNT) Scale, som inte använts då författarna saknat åtkomst 
till denna version. På grund av tidsbrist har interbedömarreliabilitet inte kunnat fastslås 
gällande kvalitetsgranskning och bedömning av evidensstyrka. 
 
5.4.! Framtida(forskning(
Datorbaserade behandlingsmetoder har uteslutits ur kunskapsunderlaget till följd av 
tidsbrist och arbetets omfattning. Dessa metoder är dock av stort intresse för 
afasibehandling, inte minst då datorbaserad vård blir mer och mer aktuellt även vid 
behandling av äldre. Ett kunskapsunderlag likt den aktuella studien, men med fokus på 
datorbaserade behandlingsmetoder, skulle kunna förse kliniska logopeder med 
ytterligare värdefull kunskap.  
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Ett fåtal studier har uteslutits ur kunskapsunderlaget då de har studerat behandling av 
afasi till följd av traumatisk hjärnskada eller hjärntumör. Några av dessa 
behandlingsmetoder gav en förbättrad hörförståelse och skulle därför vara intressanta att 
pröva även på strokepatienter. 
 
Det är anmärkningsvärt att antalet studier med single-subject design är så 
överväldigande stort inom forskningsområdet behandling av hörförståelse. Eftersom 
flera av dessa behandlingsmetoder visat positiva resultat skulle det vara önskvärt att 
metoderna även prövas i större, högkvalitativa studier med många deltagare. En 
metaanalys av de olika studierna med single-subject design skulle också kunna tillföra 
mer kunskap och ge en stabilare evidensbas för behandlingsmetoderna. 
 
5.5.! Slutsatser(
Evidensläget för behandling av hörförståelse vid afasi är svagt då de flesta studier som 
gjorts är av single-subject design med ett lågt antal deltagare. I nuläget kan ingen 
behandlingsmetod rekommenderas framför en annan på evidensbaserad grund. 
Majoriteten av studierna i kunskapsunderlaget har dock visat att logopedisk behandling 
ger resultat. Mer forskning behövs för att säkerställa evidensbaserad vård men 
kunskapsunderlaget kan förhoppningsvis användas som vägledning för kliniskt 
verksamma logopeder till dess. 
 
 

6.! Tack!
Vi vill tacka vår handledare, Monica Blom Johansson, för stort engagemang och stöd 
samt en ständigt positiv inställning. Vi vill även tacka bibliotekarie Agnes Kotka vid 
Uppsala Universitetsbibliotek för värdefull hjälp med litteratursökningen. 
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Bilaga 1. Litteratursökning 
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!
!

!
!
!
!

PubMed' Söknr! Sökterm! Resultat!
' 1.! Aphasia!OR!Dysphasia![Allfields]! 18!242!
' 2.! Auditory!Perception!OR!Speech!Perception![Mesh]! 73!974!
' 3.! Comprehension!OR!"Spoken!Word!Recognition"!OR!

"listening!comprehension"!OR!Speech!Discrimination!
OR!Speech!Perception!OR!understanding!OR!
Readability!OR!Auditory!Perception*![Ti,ab]!

818!744!

' 4.! 2!OR!3! 881!807!
' 5.! Therapeutics!OR!Treatment!Outcome![Mesh]! 4!884!222!
' 6.! Treatment*!OR!Intervention!OR!Therap*![Ti,!ab]! 6!151!030!
' 7.! 5!OR!6! 8!947!615!
' 8.! Speech!Therapy![Mesh]! 6!198!
' 9.! Speech!Therap*!OR!"speech*language*"!OR!Speech!

Patholog*![Allfields]!
20!608!

' 10.! 8!OR!9! 20!608!
' 11.! 1!AND!4!AND!7!AND!10! 163!

PsycINFO' Söknr! Sökterm! Resultat!
' 1.! Aphasia!OR!Dysphasia![TX]! 16!362!
' 2.! "Speech!Perception"!OR!"Auditory!Perception"!OR!

"Auditory!Discrimination"![DE]!!
47!156!

' 3.! Comprehension!OR!"Spoken!Word!Recognition"!OR!
"listening!comprehension"!OR!Speech!Discrimination!
OR!Speech!Perception!OR!understanding!OR!
Readability!OR!Auditory!Perception*![TI,!AB]!

425!710!

' 4.! 2!OR!3! 459!819!
' 5.! "Treatment!Outcomes"!OR!"Treatment"!OR!

"Intervention"!OR!"Treatment!Outcomes"!OR!
"Multimodal!Treatment!Approach"!OR!"Personal!
Therapy"!OR!"Psychotherapy"!OR!"Rehabilitation"!OR!
"Sociotherapy"!OR!"Symptoms!Based!Treatment"!OR!
"Therapeutic!Processes"!OR!"Treatment!Guidelines"!
OR!"VideoYBased!Interventions"![DE]!!

265!146!

' 6.! Treatment*!OR!Therap*!OR!Intervention![TI,!AB]! 1!033!305!
' 7.! 5!OR!6! 1!083!589!
' 8.! "Speech!Therapy"!OR!"Language!Therapy"!OR!"Speech!

Language!Pathology"!OR!"Speech!Therapists"![DE]!!
7!478!

' 9.! Speech!Therap*!OR!Speech!Patholog*!OR!
"speech*language*"![TX]!

27!901!

' 10.! 8!OR!9! 28!093!
' 11.! 1!AND!4!AND!7!AND!10! 484!



!

CINAHL' Söknr! Sökterm! Resultat!
' 1.! aphasia!OR!dysphasia![TX]! 9!011!
' 2.! “speech!perception”!OR!“auditory!perception+”!OR!

“speech!intelligibility”![MH]!
15!209!

' 3.! comprehension!OR!"spoken!word!recognition"!OR!
"listening!comprehension"!OR!Speech!Discrimination!
OR!Speech!Perception!OR!understanding!OR!
Readability!OR!Auditory!Perception*![TI,!AB]!!

179!340!

' 4.! 2!OR!3! 190!545!
' 5.! Therapeutics+!OR!“treatment!outcomes+”![MH]!! 1!511!310!

' 6.! treatment!OR!therap*!OR!intervention![TI,!AB]! 1!245!157!
' 7.! 5!OR!6! 2!261!035!
' 8.! "Speech!Therapy+"!OR!"Rehabilitation,!Speech!and!

Language+"!OR!"SpeechYLanguage!Pathologists"!OR!
"Language!Therapy"!OR!"SpeechYLanguage!Pathology"!
[MH]!

17!342!

' 9.! Speech!Therap*!OR!Speech!Patholog*!OR!
"speech*language*"!
[TX] 

32!579!

' 10.! 8!OR!9! 34!888!
' 11.! 1!AND!4!AND!7!AND!10! 357!

!
!
Cochrane' Söknr! Sökterm! Resultat!

' 1.! aphasia!OR!dysphasia![All!text]! 1!706!
' 2.! MeSH!descriptor:![Auditory!Perception]!explode!all!

trees!
1!835!

' 3.! MeSH!descriptor:![Speech!Perception]!explode!all!
trees!

627!

' 4.! Comprehension!OR!"Spoken!Word!Recognition"!OR!
"listening!comprehension"!OR!Speech!Discrimination!
OR!Speech!Perception!OR!understanding!OR!
Readability!OR!Auditory!Perception*![ti,!ab,!kw]!

51!888!

' 5.! 2!OR!3!OR!4! 52!382!
' 6.! MeSH!descriptor:![Treatment!Outcome]!explode!all!

trees!
132!210!

' 7.! MeSH!descriptor:![Therapeutics]!explode!all!trees! 293!045!
' 8.! Treatment*!OR!Intervention!OR!Therap*![ti,!ab,!kw]! 1!084!256!
' 9.! 6!OR!7!OR!8! 1!125!081!
' 10.! MeSH!descriptor:![Speech!Therapy]!explode!all!trees! 252!
' 11.! Speech!Therap*!OR!"speech*language*"!OR!Speech!

Patholog*![All!text]!
4!369!!

' 12.! 10!OR!11! 4!359!
' 13.! 1!AND!5!AND!9!AND!12! 130!

)
)
)
)
)



!

Speechbite'sökning'1' ) !
' Keyword(s)! ”auditory!comprehension”!
' Practice!area! Aphasia!
' Type!of!intervention! Language!therapy!
' Within!population! Stroke/CVA!
' Age!group! Adults!
' Type!of!service! Individual!
' ! 27)resultat)

)
)
Speechbite'sökning'2' ) !

' Keyword(s)! ”language!comprehension”!
' Practice!area! Aphasia!
' Type!of!intervention! Language!therapy!
' Within!population! Stroke/CVA!
' Age!group! Adults!
' Type!of!service! Individual!
' ! 6)resultat)

)
)
Speechbite'sökning'3' ) !

' Keyword(s)! ”speech!perception”!
' Practice!area! Aphasia!
' Type!of!intervention! Language!therapy!
' Within!population! Stroke/CVA!
' Age!group! Adults!
' Type!of!service! Individual!
' ! 5)resultat)

 
 



Bilaga 2. Sammanställning av granskade studier 

Metod Författare/ 
artikelnamn Resultat Studiedesign SBU/annat GRADE  

Hand-action 
observation 

treatment 

Chen m.fl. (2019) –  
Aphasia rehabilitation based 
on mirror neuron theory: a 
randomized-block-design 
study of neuropsychology and 
functional magnetic 
resonance imaging 

WAB AQi: alla grupper visade signifikant 
förbättring (t = 7.719, P = 0.000; t = 9.170, P 
= 0.000; t = 8.312, P = 0.000). Grupp A 
(hand-action observation treatment) och 
grupp C (traditionell SLT) som förbättrades 
lika mycket hade en större förbättring än 
grupp B (dynamic object observation and 
repetition) (P = 0.001, P = 0.005). 
 
Grupp A och C visade också signifikant 
förbättring i alla WABii deltester, inklusive 
testet för hörförståelse (grupp A: t = 3.702, P 
= 0.008; grupp C: t = 5.007, P = 0.002). 
Förbättringarna på de fyra deltesterna var lika 
stora för grupp A och C (P = 0.404; P = 
0.746; P = 0.147; P = 0.509). Grupp B visade 
ingen signifikant förbättring på hörförståelse 
(t = 1.379, P = 0.210). 

RCT (n=24) Risk för bias är 
medelhög enligt 
SBU 

+ + + Måttligt stark 
evidensstyrka 

Intensive Auditory 
Comprehension 

Treatment 

Knollman-Porter m.fl. (2018) 
– Intensive Auditory 
Comprehension Treatment for 
Severe Aphasia: A Feasibility 
Study 

Förbättring mättes i andel korrekta svar på 
samma uppgift som användes vid behandling. 
 
Båda visade stor förbättring under första 
veckan av behandling som generaliserades till 
otränade stimuli. Den positiva effekten gick 
ned något under underhållsfasen 
(maintenance). Dock visades en stor positiv 
effekt för båda deltagarna en månad efter 
avslutad behandling (P1 ESiii: d=11,5; P2 ES: 
d=16,33). 

Single-subject 
multiple-baseline 
(n=2) 

SCED 10/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 



Modifierad 
Semantic Feature 

Analysis (SFA) 

Munro & Siyambalapitiya  
(2017) - Improved word 
comprehension in Global 
aphasia using a modified 
semantic feature analysis 
treatment 

Signifikant förbättring (före 6/13, efter 12/13) 
gällande förståelse av målorden (p=0.003).  
 
Generalisering: signifikant förbättring (från 
6/13 till 12/13) av kontrollord (p=0.0001). 

Single-subject 
multiple-baseline 
design (n=1) 

SCED 8/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 

Semantisk terapi Morris & Franklin (2012) – 
Investigating the effect of a 
semantic therapy on 
comprehension in aphasia 

Deltagare JAC uppnådde signifikant 
förbättring på 200 picture verification 
(p<0.001). Generalisering till ej behandlade 
ord. Pyramids & Palm Trees visade 
förbättring, dock ej signifikant (p=0.06). 
Howard & Franklin picture verification 
(spoken) förbättrades inte. 
 
Deltagare AD visade ingen förbättring i 200 
picture verification efter behandlingen.  

Single-subject 
multiple-baseline 
design (n=2) 

SCED 7/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka  

A mapping therapy 
approach 

Rochon & Reichman (2004) – 
A modular treatment for 
sentence processing 
impairments: Sentence 
comprehension 

Förbättrad hörförståelse av reversibla passiva 
och object cleft-meningar som användes i 
behandlingen (42-92 % respektive 17-100 
%). 
 
Generalisering till produktion i testerna 
APEP (aktiva meningar 75-88 %) och PDSM 
(passiva meningar och relativsatser, 65-85 % 
respektive 0-75 %). Ingen generalisering till 
meningsförståelsetesterna SPV och PALPA.  

Single-subject 
design (n=1) 

SCED 5/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 

Mapping therapy Schwartz m.fl. (1994) - 
Mapping therapy: a treatment 
programme for agrammatism 

ABC test: 5/7 deltagare visade signifikant 
minskning (p-värden redovisas ej) av antal 
inkorrekta svar på A-meningar fas A. De 
övriga två uppnådde taknivå redan före 
behandlingen. Efter fas C uppnådde 5/6 
signifikant förbättring (p-värden saknas) av 
meningar från fas C. 
 

Single-subject 
design (n=6-8) 

SCED 7/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 



Generalisering: 
ABC test: 3/7 deltagare visade signifikant 
minskning av inkorrekta svar (p-värden 
redovisas ej) på meningar från fas B och 4/7 
på meningar från fas C efter fas A. 
 
6/8 deltagare fullföljde behandlingen. 2/3 
deltagare med asyntaktisk förståelse visade 
signifikant förbättring på meningsförståelse 
(p<0.01) i testet Philadelphia Comprehension 
Battery (PCB) - sentence comprehension. 
Två deltagare med mer omfattande 
nedsättning av förståelse visade ingen 
signifikant förbättring. 

Sentence to Picture 
Matching (SPM) 

och Object 
manipulation (OM) 

Adelt m.fl. (2018) - 
Treatment of sentence 
comprehension and 
production in aphasia: is 
there cross-modal 
generalisation? 

Signifikant förbättring av tränade meningar 
för båda deltagarna (p<0.05).  
 
En deltagare visade signifikant förbättring av 
otränade meningar och who-frågor (p<0.05). 
Ingen signifikant generalisering till 
produktion. 

Single-subject  
cross-over design 
(n=2) 

SCED 7/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 

 Des Roches m.fl. (2016) - 
Evaluating Treatment and 
Generalization Patterns of 
Two Theoretically Motivated 
Sentence Comprehension 
Therapies 

OM (n=25): genomsnittlig ES 5,07. 10 
deltagare visade ES>5.00.  
SPM (n=23): genomsnittlig ES 2,14. 3 
deltagare visade ES>5.00. 
 
Generalisering visades främst för deltagare 
som tränat komplexa strukturer till relaterade 
enkla strukturer (p<0.01). Generalisering 
framkom även mellan uppgifterna (SPM och 
OM) samt mellan movement (ex. ORiv till 
PAv). 

Single-subject 
multiple-baseline 
design (n=48) 

SCED 8/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 



 Kiran m.fl. (2012) – 
Development of a 
Theoretically Based 
Treatment for Sentence 
Comprehension Deficits in 
Individuals With Aphasia 

Resultatet mättes i % korrekta svar samt ES. 
För att behandling skulle anses effektiv skulle 
patientens korrekta svar öka med 33 % eller 
effektstorleken av träning vara ≥2,6. 
 
OM: 4/7 deltagare uppnådde författarnas 
kriterium för effektiv behandling. 2/7 
uppnådde ett kriterium. 
SPM: 2/6 deltagare uppnådde författarnas 
kriterium för effektiv behandling. 
 
Genomsnittlig procentuell förändring för 
samtliga deltagare visade en signifikant 
förbättring på den tränade strukturen (z = 
2.90, p = 0,0037). När data analyserades för 
de olika behandlingsgrupperna var för sig 
(SPM/OM) visades dock ingen signifikant 
förbättring (ES: U = 15.0, p = 0,432 
(medelvärde: SPM=2,84, OM=5,97), % 
korrekta svar: U = 16.0, p = 0.520 
(medelvärde: SPM=0,252, OM=0,347)). 
 
Vissa skillnader syntes mellan patienter som 
fick 2hr behandling varje vecka (medel ES = 
2.9; medel % förändring = 20 %) och 4hr 
behandling varje vecka (medel ES = 5,89; 
medel % förändring = 36 %). Skillnaderna 
uppnår dock ej signifikant effekt (ES: U = 
19,0, p = 0,830, medel % förändring: U = 
16,0, p = 0,520). 

Single-subject 
multiple-baseline 
(n=13) 

SCED 9/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 



Thematic mapping 
treatment 

Haendiges m.fl (1996) - 
Assessing the Elements 
Contributing to a 
‘‘Mapping’’ Deficit: A 
Targeted Treatment Study 

Sentence/picture matching visade signifikant 
förbättrad förståelse av meningar i passiv 
form (p<0.01), men inte av meningar i aktiv 
form. Testet Agent identification visade ingen 
förbättring gällande passiva meningar, dock 
signifikant förbättring av aktiva meningar 
(p<0.01). Sentence/video matching visar 
signifikant förbättring av passiva meningar 
(p<0.05). Aktiva meningar förbättrades också 
men visade bra resultat redan vid baseline (89 
% till 100 %). 
 
Generalisering: begränsad förbättring av 
läsförståelse vid sentence/picture matching 
gällande meningar i aktiv form.  

Single-subject 
multiple-baseline 
design (n=1) 

SCED 7/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 

 Mitchum m.fl. (1995) – 
Treatment of thematic 
mapping in sentence 
comprehension: implications 
for normal processing 

Förbättrad hörförståelse. Auditory sentence-
picture matching (p=0.02), Agent 
identification task (p=0,0005) samt sentence-
video scene matching task (p=0.0003) visar 
signifikant förbättring. Ingen förbättring 
gällande förståelse av längre (“padded”) 
meningar. Generalisering till läsförståelse, 
Written sentence-to-picture matching 
(p=0.001 respektive p=0.01). 

Single-subject 
multiple-baseline 
design (n=1) 

SCED 9/11. + Otillräcklig 
evidensstyrka 
 

Treatment of 
Underlying Forms 

(TUF) 

Thompson & Shapiro (2005) 
- Treating agrammatic 
aphasia within a linguistic 
framework: Treatment of 
Underlying Forms 

Hörförståelse förbättrades på tränade 
meningar och generaliserades till icke-
tränade, liknande meningar. 
Generaliseringen var tydligare från mer 
komplexa meningstyper till mindre 
komplexa. Behandlingen tycktes även 
påverka bearbetningen av tränade meningar 
i realtid. Inga utfallsmått eller 
effektstorlekar redovisas från de ingående 
studierna. 

Sammanställning av 
tidigare studier av 
TUF (studier= 8) 

AMSTAR: 2/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 



 Jacobs & Thompson (2000) - 
Cross-modal generalization 
effects of training 
noncanonical sentence 
comprehension and 
production in agrammatic 
aphasia 

Efter behandling av båda meningstyperna 
(topikaliserade fraser och passiva meningar) 
ökade båda patienternas hörförståelse till en 
nivå över slumpmässigt resultat (above 
chance levels). Förståelse av tränade 
meningar fortsatte att vara över baseline vid 
uppföljning men förståelse av otränade 
meningar minskade. Ingen statisktisk analys 
utfördes i studien. 

Single-subject 
across-behaviours 
(n=2) 

SCED 9/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 

CIAT/ILAT Wilssens m.fl. (2015) –  
Constraint-Induced Aphasia 
Therapy Versus Intensive 
Semantic Treatment in Fluent 
Aphasia 

CIAT-gruppen visade en signifikant 
förbättring på Token Test (t(4) = 8.95, p = 
0.001, d = 4.00), men inte på 
förståelseuppgiften i AATvi (t(4) = 1.43, p = 
0.226) 

Exploratory study 
(n=9) 

Risk för bias är låg 
enligt SBU. 

+ + Begränsad 
evidensstyrka 

 MacGregor m.fl. (2014) –  
Ultra-Rapid Access to Words 
in Chronic Aphasia: The 
Effects of Intensive Language 
Action Therapy (ILAT) 

Deltagarna visade signifikant förbättring på 
Boston Naming Test (t(11) = 3.08, p = 0.01) 
och Token Test (t(11) = 2.53, p = 0.028). 
Viss förbättring syntes på Auditory 
Comprehension Test, som är ett deltest i 
Boston Diagnostic Aphasia Examination 
(BDAE), (t(11) = 1.848, p = 0.09). Resultatet 
på deltestet Syntactic Processing gick ned 
något men ej signifikant. 

Oddball design 
(n=12) 

SCED 7/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 

 Sickert m.fl. (2014) - 
Constraint-induced aphasia 
therapy following sub-acute 
stroke: a single-blind, 
randomized clinical trial of a 
modified therapy schedule 

Båda grupperna (CIAT och konventionell 
logopedisk behandling (SLT)) visade 
signifikant förbättring på Token Test och 
förståelseuppgiften i AAT (p<0,001). Båda 
grupperna visade även signifikant förbättring 
på Communicative Activity Log (CAL) 
angånde förståelse: självuppskattning (CIAT: 
p<0,01, SLT: p<0,05) och uppskattning av 
närstående (CIAT: p<0,01, SLT: p<0,001). 
Ingen signifikant skillnad mellan grupperna 
(p>0,05). 

Randomized, single-
blind, parallel-group 
study (n=100) 

Risk för bias är låg 
enligt SBU. 

+ + + + Stark 
evidensstyrka 



 
För CIAT-gruppen var resultatet på Token 
Test stabilt vid uppföljning 8 veckor och 1 år 
efter behandling. Patienter i SLT-gruppen 
visade en ytterligare förbättring vid 
uppföljning (p<0,01). Resultatet på AAT 
språkförståelse förbättrades ytterligare för 
CIAT-gruppen vid follow-up (p<0,01). Ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna vid 
uppföljning 

 Pulvermüller m.fl. (2001) –  
Constraint-Induced Therapy 
of Chronic Aphasia After 
Stroke 

Patienter i behandlingsgruppen visade en 
significant förbättring (P<0.0008) efter 
behandling. På individnivå förbättrades 
patienterna på tre av fyra deltester ur AABvii: 
Token Test (P<0.04), “language 
comprehension” (P<0.02) och “namning” 
(P<0,02). Ingen förbättring syntes på deltestet 
repetition. 

RCT (n=17) Risk för bias är 
medelhög enligt 
SBU 

+ + Begränsad 
evidensstyrka 

Language 
Enrichment 

Therapy (LET) 

Laska m.fl. (2010) – 
A randomized controlled trial 
on very early speech and 
language therapy in patients 
with acute stroke and aphasia 

Resultatet mättes i förbättring på ANELT och 
var 1,3 i behandlingsgruppen och 1,2 i 
kontrollgruppen. Patienter med en högre 
utbildning (>12 år) förbättrades mer än de 
med lägre utbildning (<12 år) (3,4 vs 1,0). 34 
patienter i behandlingsgruppen och 19 
patienter i kontrollgruppen hade en 
förbättring på TECKEN 1 på ANELT (p 
<0.05), vilket räknades som kliniskt relevant. 

RCT (n=114) Risk för bias är låg 
enligt SBU. 

+ + + + Stark 
evidensstyrka 

 Lesser m.fl. (1986) -  
Involving relatives in aphasia 
therapy: an application of 
language enrichment therapy. 

Alla fem terapeuter i studien var positiva till 
behandlingen, dock med visa undantag (se 
Lesser et al (1986)). 
 
Även de anhöriga i studien var övervägande 
positiva till behandlingen (se Lesser et al 
(1986)). 
Resultat mättes i WAB AQ. 7/9 patienter 
visade förbättring, 2 patienter visade 

Single-subject 
design (n=9) 

SCED 6/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 



försämring (-0,6 för pat. 11 m.p.o.viii och -1,3 
poäng för pat. 22 m.p.o. vid behandlingens 
början). Den största förbättringen visades för 
patienter som påbörjade behandling 2, 3 och 
5 månader efter insjuknandet (+18,8, +10,3 
resp. +12,8 poäng). Övriga patienter visade 
en mindre förbättring (+5,5 poäng för pat. 17 
m.p.o., +3,0 poäng för pat. 22 m.p.o., +4,3 
för pat. 25 m.p.o. och + 5,8 för pat. 33 m.p.o. 
vid behandlingens början). 

BOX Wilssens m.fl. (2015) –  
Constraint-Induced Aphasia 
Therapy Versus Intensive 
Semantic Treatment in Fluent 
Aphasia 

BOX-gruppen visade en signifikant 
förbättring på förståelseuppgiften i AAT (t(3) 
= 5.19, p = .014, d = 2.59) men inte på Token 
Test (t(3)%=%2.93,%p%=%0.061). 

Exploratory study 
(n=9) 

Risk för bias är låg 
enligt SBU. 

+ + Begränsad 
evidensstyrka 

 Visch-brink m.fl. (1997) –  
Lexical semantic therapy: 
Box 

Patient A visade ingen förbättring på Token 
Test, en liten försämring på förståelse i AAT 
samt en signifikant förbättring på 
Pictures/Spoken Word (p<0.05) från 
Semantic Association Test (SAT). 
 
Patient B visade en liten förbättring på Token 
Test och förståelseuppgiften i AAT, samt en 
signifikant förbättring på Pictures/Spoken 
Word (p<0.01) från SAT. 

Single-subject 
design (n=2) 

SCED 6/11 + Otillräcklig 
evidensstyrka 

 

i Western Aphasia Battery Aphasia Quotient 
ii Western Aphasia Battery 
iii Effektstorlek 
iv Object relative 
v Passive 
vi Aachener Aphasia Test 
vii Aachen Aphasia Battery 
viii Months post onset, månader efter insjuknande 
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TIDieR checklist                 
 

 
WHEN and HOW MUCH 

  

8. Describe the number of times the intervention was delivered and over what period of time including 

the number of sessions, their schedule, and their duration, intensity or dose. 

_____________ _____________ 

 TAILORING   

9. If the intervention was planned to be personalised, titrated or adapted, then describe what, why, 

when, and how. 

_____________ _____________ 

 MODIFICATIONS   

10.ǂ If the intervention was modified during the course of the study, describe the changes (what, why, 

when, and how). 

_____________ _____________ 

 HOW WELL   
11. Planned: If intervention adherence or fidelity was assessed, describe how and by whom, and if any 

strategies were used to maintain or improve fidelity, describe them. 

_____________ _____________ 

12.ǂ 
 

Actual: If intervention adherence or fidelity was assessed, describe the extent to which the 

intervention was delivered as planned. 

_____________ _____________ 

** Authors - use N/A if an item is not applicable for the intervention being described. Reviewers – use ‘?’ if information about the element is not reported/not   
sufficiently reported.         

† If the information is not provided in the primary paper, give details of where this information is available. This may include locations such as a published protocol      
or other published papers (provide citation details) or a website (provide the URL). 

ǂ If completing the TIDieR checklist for a protocol, these items are not relevant to the protocol and cannot be described until the study is complete. 

* We strongly recommend using this checklist in conjunction with the TIDieR guide (see BMJ 2014;348:g1687) which contains an explanation and elaboration for each item. 

* The focus of TIDieR is on reporting details of the intervention elements (and where relevant, comparison elements) of a study. Other elements and methodological features of 
studies are covered by other reporting statements and checklists and have not been duplicated as part of the TIDieR checklist. When a randomised trial is being reported, the 
TIDieR checklist should be used in conjunction with the CONSORT statement (see www.consort‐statement.org) as an extension of Item 5 of the CONSORT 2010 Statement. 
When a clinical trial protocol is being reported, the TIDieR checklist should be used in conjunction with the SPIRIT statement as an extension of Item 11 of the SPIRIT 2013 
Statement (see www.spirit‐statement.org). For alternate study designs, TIDieR can be used in conjunction with the appropriate checklist for that study design (see 
www.equator‐network.org).  



SCED Scale   

  The SCED Scale 
  

 
 
 
Rating Scale for Single Participant Designs 
 
 Rater 1: 

 
_________________ 

Rater 2: 
 

_________________ 

Consensus 
 

________________ 
yes no yes no yes no 

1. Clinical history was specified. Must include Age, Sex, 
Aetiology and Severity. 

! ! ! ! ! ! 
specify page & paragraph specify page & paragraph specify page & paragraph 

2. Target behaviours. Precise and repeatable measures that 
are operationally defined. Specify measure of target 
behaviour. 

! ! ! ! ! ! 
   

3. Design 1: 3 phases. Study must be either A-B-A or 
multiple baseline 

! ! ! ! ! ! 
   

4. Design 2: Baseline (pre-treatment phase). Sufficient 
sampling was conducted 

! ! ! ! ! ! 
   

5. Design 3: Treatment phase. Sufficient sampling was 
conducted 

! ! ! ! ! ! 
   

6. Design 4: Data record. Raw data points were reported 
! ! ! ! ! ! 

   

7. Observer bias: Inter-rater reliability was established for 
at least one measure of target behaviour 

! ! ! ! ! ! 
   

8. Independence of assessors 
! ! ! ! ! ! 

   

9. Statistical analysis 
! ! ! ! ! ! 

   

10. Replication: either across subjects, therapists or settings 
! ! ! ! ! ! 

   

11. Evidence for generalisation 
! ! ! ! ! ! 

    

For each item, please justify scoring (for both 
“yes” and “no” responses), by at least mentioning 
page and paragraph numbers in the field 
underneath the tick boxes.  
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6:1mall för kvalitetsgranskning av systematiska översikter enligt amstar

Bilaga 6. Mall för kvalitetsgranskning av 
systematiska översikter enligt AMSTAR [1,2]

REVIDERAD 

AMSTAR ger en beskrivning av hur författarna har genomfört en systematisk översikt 
och om översikten uppfyller grundläggande kvalitetskrav.

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Ja Nej Kan inte 
svara

Ej till- 
lämpligt

1. Redovisas en förutbestämd metod 
för genomförandet?

 Forskningsfrågan och inklusionskriterierna ska 
vara fastställda innan översikten genomförs.

2. Gjordes studieurval och dataextraktion 
av två oberoende granskare?

 Minst två oberoende granskare ska ha utfört data- 
extraktionen, och ett konsensusförfarande bör vara  
definierat för att lösa oenigheter.

3. Var litteratursökningen av 
tillfredsställande omfattning?

 Sökningen bör göras i minst två elektroniska databaser.  
Översikten ska ange de årtal och databaser som ingår  
(t ex Central, Embase och Medline). Ämnesord (key- 
words) och/eller MeSH-termer ska anges och i tillämp- 
liga fall sökstrategin.

 Alla sökningar bör kompletteras med genomgång av över-
siktsartiklar, läroböcker, aktuella innehålls förteckningar, 
ämnesspecifika databaser och register eller rådfrågning av 
experter, samt av referenslistorna i de framtagna studierna.

4. Användes studiernas publikationsform som 
ett inklusions-/exklusionskriterium?

 Författarna bör ange om alla typer av publikationer  
omfattades av litteratursökningen. Om litteratur har 
exkluderats pga publikationsform (t ex ”grå litteratur”)  
eller pga språk, etc ska detta anges.

5. Finns förteckningar över inkluderade 
och exkluderade studier?

 En förteckning över medtagna respektive uteslutna  
studier bör finnas i rapporten.

Bilaga 5
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Ja Nej Kan inte 
svara

Ej till- 
lämpligt

6. Har de inkluderade studiernas 
karakteristika och resultat redovisats?

 Kända faktorer hos deltagarna i de utvärderade studierna  
(patient characteristics), såsom ålder, etnicitet, kön, rele- 
vanta socioekonomiska data, sjukdomstillstånd, varaktig- 
het, svårighetsgrad och andra sjukdomar, bör anges i  
rapporten. Uppgifter om del tagarna, åtgärd/behandling  
och utfall i studierna bör presenteras i sammanfattad form,  
t ex i en tabell.

7. Har den vetenskapliga kvaliteten hos de ingående 
studierna utvärderats och dokumenterats?

 Förutbestämda metoder för kvalitetsvärderingen ska anges.
 För effektstudier bör exempelvis framgå om författarna valt  

att bara ta med randomiserade, dubbelblindade studier med  
kontrollgrupper som får placebo. För andra studietyper  
gäller andra ställningstaganden.

8. Har vederbörlig hänsyn tagits till de 
inkluderade studiernas vetenskapliga 
kvalitet vid formulering av slutsatserna?

 Utvärderingen av metodologisk stringens och vetenskaplig 
kvalitet ska framgå i översiktens analys och dess slutsatser, 
och tydligt anges vid utformning av rekommendationer.

9. Användes lämpliga metoder för 
sammanvägning av studiernas resultat?

 Lämpligheten i att lägga samman resultaten från de 
olika studierna bör säkerställas genom bedömning av 
de ingående studiernas homogenitet (dvs Chi2-test för 
beräkning av homogenitet, I2). Om heterogenitet finns 
bör man använda en modell som tar hänsyn till slump-
effekter (random effects model) och/eller överväga om det 
ur klinisk synpunkt är lämpligt att slå ihop resultaten.

10. Har sannolikheten för publikationsbias* bedömts?
 En bedömning av publikationsbias bör omfatta en kombi- 

nation av grafiska hjälpmedel (t ex med funnel plot eller 
andra tester) och/eller statistiska metoder (t ex Eggers  
regressionsanalys).

11. Är eventuella intressekonflikter angivna?
 Eventuella sponsorer och bidragsgivare bör tillkännages både 

i den systematiska översikten och i de ingående studierna.

* SBU:s kommentar: Publikationsbias leder till snedvriden publikation,  
t ex att positiva resultat publiceras oftare än negativa resultat.
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Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning 
av observationsstudier

REVIDERAD 

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

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

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

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

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt

A1. Selektionsbias

a) Var de observerade grupperna rekryterade 
på ett tillräckligt likartat sätt?

b) Var de jämförda gruppernas sammansättning 
tillräckligt lika vid studiestart?

c) Har korrigering av obalanser i baslinjevariabler 
mellan grupper med olika exponering/behandling 
gjorts på ett adekvat sätt i den statistiska analysen?

Kommentarer: 

Bedömning av risk för selektionsbias: 

A2. Behandlingsbias

a) Var villkoren (utöver den behandling 
eller exponering som studerades) 
för grupperna under behandlings-/
exponeringstiden tillräckligt likartade?

b) Var följsamhet gentemot behandling/
exponering acceptabel i grupperna?

Kommentarer:

Bedömning av risk för behandlingsbias: 

Bilaga 6
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A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?

b) Var personerna som utvärderade utfallet blindade 
för studiedeltagarnas exponeringsstatus?

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?

e) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med 
standardiserade/definierade mätmetoder?

f) Mättes utfallet på ett adekvat sätt 
med validerade mätmetoder?

g) Har variationer i exponering över tid 
tagits med i analysen?

h) Har utfallet mätts vid optimal(a) tidpunkt(er)?

i) Var observatörsöverensstämmelsen acceptabel?

j) Har studien tillämpat ett lämpligt statistiskt mått 
för rapporterad effekt/samband?

Kommentarer:

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått)

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

b) Var bortfallet lika stort inom grupperna?

c) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade  
mellan bortfallen i interventions- och 
kontroll gruppen alternativt mellan 
olika exponeringsgrupper?

d) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade 
mellan analys- och bortfallgruppen?

e) Var den statistiska hanteringen 
av bortfallet adekvat?

Kommentarer:

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

A5. Rapporteringsbias

a) Följde studien ett i förväg fastlagt studieprotokoll?

b) Var utfallsmåtten relevanta?

c) Mättes biverkningar/komplikationer 
på ett systematiskt sätt?

d) Var tidpunkterna för rapporterad analys relevanta?

Kommentarer:

Bedömning av risk för rapporteringsbias: 

A6. Intressekonfliktbias

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

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

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

Kommentarer:

Bedömning av risk för intressekonfliktbias: 

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

A1. Selektionsbias

A2. Behandlingsbias

A3. Bedömningsbias

A4. Bortfallsbias

A5. Rapporteringsbias

A6. Intressekonfliktbias

Kommentarer:

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias):
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Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna

Hanteras endast på syntesnivå

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

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

b) Är den inkluderade studiepopulationen 
tillräckligt lik den population som SBU-/
HTA-rapportens slutsatser avser?

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 
som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?

Kommentar:

Bedömning av brister i överförbarhet: 

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

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 
inkluderade individer och antal händelser (utfall)?

Kommentar:

E. Granskning av publikationsbias

Hanteras endast på syntesnivå

F. Granskning av effektstorlek Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt

a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)?

b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)?

Kommentar:

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 
mellan exponering och utfall?

Kommentar:
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H. Sannolikhet att effekten är underskattad  
pga confounders

Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt

Vid enstaka tillfällen kan evidensstyrkan höjas om det är mycket sannolikt  
att effekten är underskattad.

a) Finns det starkt stöd för att confounders 
som studien inte kunnat ta hänsyn till 
skulle stärka sambandet?

Kommentar:
 
 
Mall för kvalitetsgranskning av 
observationsstudier: förklaringar
Mallen är i första hand tänkt att användas för granskning av studiekvalitet i prospek-
tiva kohortstudier (del A). I den mån retrospektiva kohortstudier med historiska kontrol-
ler, retrospektiva fallserier, tvärsnittsstudier eller andra icke-randomiserade studietyper 
är aktuella att använda kan mallen användas för dessa med vissa tillägg/anpassningar. 
Gransk ningsmallen avser att ge ett systematiskt underlag till stöd för att bedöma risken 
för att en given effekt i en studie systematiskt snedvridits (bias) under forskningsarbetet. 
Konsekvensen av detta är att effekten antingen underskattas eller överskattas jämfört 
med en ”sann” effekt. Även effektens riktning kan ha missbedömts.

Syftet med mallen är att skapa ett systematiskt och transparent underlag för att diskutera 
hur stor risken är att skattade effektmått/samband i en enskild studie är systematiskt 
snedvridna. Någon algoritm för att räkna samman kvalitetspoäng erbjuds alltså inte.

För att resultaten ska kunna användas för evidensgradering enligt GRADE krävs ytter-
ligare information i form av sammanställningar av samtliga ingående studier. Det gäller 
bristande överensstämmelse mellan studierna (B), studiens överförbarhet (C), precision 
(D), risk för publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–responssamband (G) och gransk-
ning av sannolikhet att effekten är underskattad (H). Denna sammanvägning sker vid 
ett senare tillfälle, men det kan vara lämpligt att vid läsningen av en enskild studie sam-
tidigt kommentera dessa faktorer.

A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel
 
A1. Risk för selektionsbias (selection bias)

Med ”selektionsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har  
hanterat urval av försökspersoner (motsvarande) samt indelning i interventions-  
och kontrollgrupper.
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Risk för selektionsbias kan föreligga då interventionsgruppen inte är tillräckligt lik 
kontrollgruppen vid baslinjen. Kända, såväl som okända, risk- och skyddsfaktorer bör 
vara tillräckligt lika i de båda grupperna för att inte snedvrida resultatet. Några viktiga 
förväxlingsfaktorer (confounders) är ålder, kön, bakomliggande sjukdomshistoria och 
samsjuklighet. En annan viktig faktor är socioekonomi, som sannolikt är den starkaste 
riskfaktorn för sjuklighet och för tidig död. Genom att använda statistiska metoder som 
matchning, stratifiering, multivariat regressionsanalys eller propensity score-metodik kan 
man dock korrigera för kända förväxlingsfaktorer (se A1c).

Risken för selektionsbias är också hög om den åtgärd som studeras är särskilt lämplig att 
sätta in på vissa försökspersoner som har en särskilt hög eller låg chans för att svara väl 
på åtgärden.

A1a. Finns det en klar definition av jämförelsegruppen? Har de jämförda grupperna 
rekryterats på så pass likvärdiga sätt att resultaten inte har snedvridits? Har jäm-
förelsegruppen hämtats från den allmänna befolkningen eller från ett begränsat 
urval? Om jämförelsegruppen är en historisk kontrollgrupp finns det anledning 
att vara särskilt försiktig vid värderingen. En viktig fråga är om samma metodik 
användes för att rekrytera till interventions- respektive jämförelsegrupp.

A1b. Uppgifter som kan visa väsentliga skillnader mellan grupperna finns ofta i en 
inledande tabell eller under bakgrundsdata (baseline characteristics).

A1c. Metoder som kan användas i detta sammanhang är matchning/restriktion, stra-
tifierad analys, multivariat modellanalys (t ex regressionsanalys) eller propensity 
score-metodik.

Eftersom observationsstudier (2+) i GRADE-systemet genom sin studiedesign redan från 
början antas ha större risk för selektionsbias än randomiserade studier så måste riskerna 
för selektionsbias vara mycket stora för att bedömas som höga i detta avsnitt.

A2. Risk för behandlingsbias (performance bias)
Med ”behandlingsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har be -
handlat personer som tillhör interventionsgruppen, respektive jämförelsegruppen.

Risk för behandlingsbias föreligger då interventions- eller kontrollgruppen exponeras för 
något annat än det som jämförelsen syftar till att mäta. Den effekt studien funnit kan då 
åtminstone delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrida resultatet. Skillnader 
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kan till exempel avse felaktig behandling, ofullständig behandling, behandlingsavbrott 
eller tillägg utanför studieprotokollet. Risken för systematiska fel kan minska om det 
finns strukturerad kontroll av implementeringen (t ex en checklista eller en manual).

A2a. Om studien syftar till att skatta effekten av en given behandling/riskfaktor 
(eventuellt i relation till alternativ behandling) bör kontrollgruppen exponeras 
för exakt samma sak som behandlingsgruppen bortsett från själva behandlingen. 
Om annat förekommer kan effekten överskattas eller underskattas. Detta gäller 
även effektens riktning, det vill säga risk för behandlingsbias föreligger. Finns det 
till exempel socioekonomiska skillnader mellan behandlings- och kontrollgrupp? 
Risken är särskilt stor när det gäller preventiva eller symtomlindrande åtgärder 
som olika grupper av välinformerade individer kan efterfråga vilket kan göra att 
effekten/risken underskattas. Även om grupperna exponeras för olika faktorer som  
kan påverka utfallet på ett likvärdigt sätt, kan detta minska studiens känslighet 
för att upptäcka alternativt utesluta en effekt eller ett risksamband.

A2b. Kontroll av följsamhet gentemot behandling alternativt av exponeringen är 
fundamental för trovärdigheten i uppnådda resultaten. Speciellt viktigt är detta 
i de fall resultatet pekar mot avsaknad av effekt/samband vilket kan bero på av -
saknad av exponering för riskfaktorn eller interventionen. Den yttersta formen 
av låg följsamhet är avbrott av behandling eller exponering. Avbrott innebär att 
försökspersonen avbryter behandlingen eller avslutar exponeringen (utan att ha 
uppnått det studerade utfallet), men inte nödvändigtvis avbryter uppföljningen 
(= bortfall, se A4). Det är viktigt att kontrollera:

a) totala andelen avbrott
b) skillnaden i andelen avbrott mellan grupperna
c) skillnader i orsak till avbrott mellan grupperna.

 
A3. Risk för bedömningsbias (detection bias)

Med ”bedömningsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur man i studien 
har hanterat mätningar av utfall och analys av resultat.

Risk för bedömningsbias föreligger då det finns skillnader i hur utfallen i interventions- 
respektive kontrollgruppen bestäms. Den effekt studien funnit kan då åtminstone delvis 
bero på dessa skillnader och snedvrida resultatet. Bedömningsbias, och därmed studie-
kvaliteten som helhet, kan vara olika för olika utfallsmått i en och samma studie. Bedöm-
ning under A3 kan därför behöva ske separat för olika utfallsmått i samma studie.
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Svaret på vissa av delfrågorna kan göra att andra delfrågor blir mindre eller inte alls rele-
vanta. Exempelvis är relevansen för frågor om blindning (A3b) beroende av hur robust 
utfallsvariabeln är (A3a).

A3a. Risken för systematiska fel ökar ju mer subjektiva inslag som finns i bedöm-
ningen av utfallet. Medan överlevnad/död är robusta utfallsmått är symtom-
skalor och livskvalitetsmätningar mycket känsliga för systematiska fel.

A3b. Om personerna som mäter utfallen (patologen, röntgenologen, psykologen) eller 
som utvärderar resultatet av mätningen (”forskaren”) känner till vilka försöks-
personer som fått en viss behandling/exponering kan det öka risken för systema-
tiska fel.

A3c. Om samma personal som deltar i behandling eller i studiens genomförande 
också bedömer utfallet ökar risken för systematiska fel. Vid tillfredsställande 
blindning är dock opartiskhet av liten betydelse.

A3d. Här handlar det ofta om hur så kallade kompositmått, det vill säga kombine-
rade effektmått, är sammansatta eller vilken koppling olika surrogatmått har till 
klinisk relevans. Vid negativt utfall är det viktigt att det valda utfallsmåttet är 
tillräckligt känsligt och att konfidensintervallet är tillräckligt smalt för att det 
ska vara möjligt att utesluta en effekt av klinisk relevant storlek.

A3e/f. Risken för systematiska fel minskar om mätningen sker med hjälp av en stan-
dardiserad eller definierad metod som validerats med avseende på den aktuella 
populationen.

A3g. Möjligheten att upptäcka (liksom att utesluta) effekter/samband ökar om expo-
neringen uppskattats vid upprepade (optimala) tidpunkter under studien.

A3h. Felaktigt val av tidpunkt för mätning kan göra att utfallet underskattas. Detta 
är särskilt viktigt vid non-inferiority(”inte sämre än”)-studier eller då slutsatsen 
är att effekt saknas.

A3i. Vid utfallsregistrering kan observatörsvariationen vara en svaghet. Ett exempel är 
om flera observatörer ska utvärdera röntgenbilder eller cytologiska prov. Då ska 
observatörs överensstämmelse mellan alla, eller ett större antal av observatörerna, 
vara rapporterat. Detta kan ske i form av kappaöverensstämmelse eller intra-class 
correlation coefficient (ICC), beroende på vilken skala som använts.
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A3j. De vanligaste mått som används för dikotoma variabler (t ex ja–nej-variabler) är:

• riskkvot (risk ratio, RR), 
• oddskvot (odds ratio, OR), 
• absolut riskreduktion/riskskillnad (risk difference), 
• number needed to treat (NNT). 

Hazard ratio (HR) används för att analysera risken över tid.

För kontinuerliga variabler används vanligen absolut skillnad i medelvärde 
(differ ence in means, mean difference), standardiserad medelskillnad (stan dard-
ized mean difference ≈ Cohen’s d ≈ Hedges g), alternativt definieras gränsen för 
respons och utfallet rapporteras som responder rate. Vid sådan dikotomisering av 
kontinuerliga variabler är det viktigt att intervallens gräns(er) motiverats trovär-
digt eller är ”gängse”.

Alla måtten (helst differensen mellan grupperna) ska redovisas med lämpligt 
precisions mått, företrädesvis 95 procents konfidensintervall. Bedöm om konfi-
densintervall eller andra relevanta mått redovisas på ett adekvat sätt eller om det 
finns en motivering för att sådana uppgifter saknas. Det kan till exempel gälla 
vid totalundersökningar av stora datamaterial.

A4. Bortfallsbias (attrition)
Med ”bortfallsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har hanterat 
bortfall, det vill säga personer som har gått med på att delta i en undersökning men som 
lämnar denna innan deras medverkan/uppföljning är klar. Den engelska termen är loss 
to follow-up.

Risk för bortfallsbias föreligger då det finns skillnader i bortfallet mellan interventions- 
och kontrollgruppen. Den effekt studien funnit kan då åtminstone delvis bero på dessa 
skillnader och på så vis snedvrida resultatet. Ett generellt stort bortfall, skillnader i bort- 
fallstorlek samt framför allt orsaksskillnader till bortfall ökar risken för systematiska fel. 
Det bortfall som bedöms här avser bortfall efter inklusion i studien. Man kan aldrig 
räkna med att bortfall är slumpmässigt.

Stora bortfall ökar generellt sett risken för att resultaten kan vara påverkade av systema-
tiska fel. Bortfallet kan variera mellan olika tidpunkter och olika effektmått. Bortfalls-
analysen görs därför separat för de aktuella utfallen. Vid långtidsuppföljning kan man få 
acceptera något högre bortfall.
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Bortfallet kan variera mellan olika tidpunkter i en studie och mellan olika effektmått. 
Bortfallet är ofta större ju längre tid som har gått. Därmed kan behandlingsresultaten 
från de sista mättillfällena vara av tveksam validitet, medan resultaten från de första 
mättillfällena kan vara giltiga.

A4a. Som ett riktvärde för läkemedelsstudier är risken liten om bortfallet är mindre 
än 10 procent, medelstor om bortfallet ligger mellan 10 och 19 procent och stor 
om bortfallet är mellan 20 och 29 procent. Om bortfallet i läkemedelsstudier är 
30 procent eller mer är informationsvärdet tveksamt och studien kan eventuellt 
sorteras bort. Notera att andra värden kan gälla om det inte är läkemedelsstudier. 
Bortfallet måste också ställas i relation till storleken (och skillnaden) i utfallet. 
Ju lägre utfall desto större problem även med små bortfall.

A4c. Skillnader i baslinjevariabler hos bortfall i interventions- och kontrollgrupp 
alternativt grupper med olika exponering för riskfaktorer är allvarliga eftersom 
de kan snedvrida utfallet särskilt om det rör baslinjefaktorer med direkt koppling 
till ut  fallet (t ex sjukdomsstadium vid överlevnadsutfall).

A4d. Om sammansättningen av personer i bortfallet skiljer från dem som finns kvar 
i studien, kan det påverka studiens möjlighet att upptäcka relevanta effekter och 
överförbarhet (t ex att patienter med progredierande sjukdom inte orkar fylla i 
livskvalitetsfrågeformulär).

A4e. Vid analys av studier med bortfall används olika så kallade imputeringsmetoder 
(dvs hur man ersätter missade mätningar, t ex last observa tion carried forward 
(LOCF), observed cases (OC) eller interpoleringar). Det är viktigt att utfall med 
olika imputeringsmetoder redovisas alternativt att man använt den metod som 
är minst gynnsam för utfallet (konservativ). Detta kan förvisso göra att storleken 
på effekten underskattas. I så kallade non-inferiority-studier ska man tvärtom 
använda den imputeringsmetod som gynnar ut fallet eftersom man annars kan 
komma fram till en felaktig slutsats om frånvaro av effekt/skillnad.

A5. Rapporteringsbias (reporting bias)
Med ”rapporteringssbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har 
hanterat protokoll och rapportering.

Den effekt studien funnit kan åtminstone delvis bero på att vissa resultat rapporteras, 
medan andra inte rapporteras. Effekten riskerar då att såväl överskattas som underskattas. 
Även effektens riktning kan ha påverkats.



3:11mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier

A5a. Tillgång till studiens protokoll är av stort värde för att bedöma betydelsen av 
rapporterade fynd eftersom det inte är ovanligt att studier med negativa resultat 
inkluderar förklarande efteranalyser (explanatory- eller post hoc-analyser) för att 
till exempel finna vissa subgrupper inom den studerade patientgruppen som kan 
ha nytta av behandlingen alternativt hos vilka samband identifieras. Dessa ana-
lyser kan fylla en viktig hypotesgenererande funktion, men slutsatserna i en pri-
märt negativ studie får aldrig baseras på sådana subgruppsanalyser. När en studie 
visar ett positivt utfall för sitt primära utfallsmått är däremot subgruppsanalyser 
av stort värde för att bedöma generaliserbarheten av resultatet.

A5b. Det är viktigt att det går att klargöra vilka utfall som mätts, analyserats respek-
tive rapporterats. Utfall som mätts eller analyserats men inte rapporterats och 
därför inte tagits hänsyn till i den statistiska analysen gör att betydelsen av inter-
ventionen/sambandet kan missbedömas.

A5c. En undermålig rapportering av risker med en intervention riskerar att överskatta 
dess ändamålsenlighet (nytta/risk).

A5d. Olika effekter kan ha mätts vid upprepade tillfällen men det är viktigt att det 
inte gjorts fler analyser av studien än vad som angetts i protokollet (och den sta-
tistiska planen medger). Det är också viktigt att det framgår om den redovisade 
analysen är en slutanalys eller en förplanerad interimsanalys. Ad hoc interims-
analyser är självklart mycket problematiska speciellt i öppna studier där de kan 
misstänkas vara datadrivna. Även ”lege artis” interimsanalyser riskerar att över-
skatta effekter av en intervention. När det gäller studier som inte påvisar någon 
effekt av en intervention är det viktigt att tidpunkten för analys är optimalt vald 
för att kunna påvisa en möjlig effekt.

A6. Intressekonflikter (other considerations)
Om författare till studien kan vinna något på ett givet resultat, kan detta medföra en 
överskattning eller underskattning av effekten i den riktning som författaren skulle 
vinna på. Det kan till exempel vara problematiskt om författarna själva har utvecklat 
den intervention som studerades.

Sammanvägning
För att bedöma den sammanvägda evidensen med hjälp av GRADE, krävs att även 
nedanstående faktorer vägs samman i en slutgiltig bedömning.
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B. Bristande överensstämmelse mellan studierna (heterogeneity)
Görs till exempel om möjligt i form av metaanalyser eller liknande, men utgår i gransk-
ning av enskild studie.

C. Bristande överförbarhet (indirectness of evidence)
Med ”överförbarhet” avses möjligheten att tillämpa studiens upplägg, diskussion och 
resultat i svenska förhållanden.

Om population, intervention, kontrollalternativ eller effektmått i en studie avviker från 
dem som specificerats som adekvat för svenska förhållanden och därmed frågeställ-
ningen i översikten, så föreligger överförbarhetsproblem. Den effekt studien funnit kan 
då åtminstone delvis avvika från den ”sanna” effekten med avseende på hur population, 
intervention, kontrollgruppens villkor eller effektmått som specificerats i översikten. 
Effekten kan alltså såväl underskattas som överskattas vad gäller svenska förhållanden.

Det är viktigt att populationen i studien motsvarar den population som är aktuell i 
SBU-/HTA-rapporten.

För att kunna bedöma överförbarhet med hjälp av GRADE för ett sammanvägt effekt-
mått krävs att de ingående studierna beaktas som en helhet.

D. Bristande precision (imprecision)
Här beaktas två aspekter av precision. För det första, om syftet är att testa om inter-
ventionen är bättre än kontrollvillkoret så räcker det här med att studera om konfi-
densintervallet täcker linjen för ”ingen skillnad” (”1” vid binära utfallsmått samt ”0” 
vid kontinuerliga utfallsmått). Täcks denna linje är precisionen bristande. Resultaten i 
Superior, Non-inferior B och Inferior har god precision i detta avseende (Figur B3.1). 

Superior 15 179 30 179 0.45 (0.24; 0.88)
Non-inferior A 200 300 220 300 0.73 (0.51; 1.03)
Imprecise A 5 179 6 179 0.83 (0.25; 2.77)
Non-inferior B 2 000 4 000 1 900 4 000 1.11 (1.01; 1.21)
Imprecise B 30 179 20 179 1.60 (0.87; 2.94)
Inferior 30 156 15 179 2.60 (1.34; 5.05)

Study or 
subgroup Events Total

Experimental Control Odds Ratio
IV, Fixed, 95% CI

Odds Ratio
IV, Fixed, 95% CI

Favours
experimental

Favours
control

 0.2 0.5 1 2 5

Events Total

∆

1.25

Figur B3.1 Illustration av olika tester med skogsdiagram (forest plot).
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För det andra, om syftet är att testa huruvida interventionen inte är sämre än kontroll-
interventionen (ofta rörande biverkningar), krävs även en i förväg kliniskt definierad 
gräns för hur mycket sämre interventionen får vara utan att det är ett problem (suggested 
appreciable harm, kliniskt relevant skillnad). Om konfidensintervallet inte täcker denna 
gräns är precisionen god och man kan då dra slutsatsen att interventionen inte var sämre 
än kontrollgruppen. I Figur B3.1 har gränsen satts till 1,25. Tre exempel på resultat som 
kan illustrera detta är Superior, Non-inferior A samt Non-inferior B. Exempel på dålig 
precision utgörs av Imprecise A och Imprecise B. Observera att datakvaliteten är viktig 
vid bedömning av precisionen i non-inferiority-utfall. Exempelvis kan en dålig rapporte-
ring av biverkningar göra att resultatet ser ut att vara lika i båda behandlingsarmarna.

Finns det fler studier som är lämpliga att väga samman ska det sammanvägda konfidens-
inter vallet beaktas.

E. Publikationsbias
Sammanvägs på syntesnivå.

F. Effektstorlek
Sammanvägs på syntesnivå. Av praktiska skäl kan det vara bra att notera resultatet för 
den enskilda studien i granskningsmallen.

G. Dos–responssamband
Slutgiltiga bedömningen hanteras på syntesnivå.

H. Sannolikhet att effekten är underskattad på grund av confounders
Sammanvägs på syntesnivå. Av praktiska skäl kan det vara bra att notera resultatet för 
den enskilda studien i granskningsmallen. Vid enstaka tillfällen kan evidensstyrkan juste-
ras upp om det är mycket sannolikt att studierna underskattat effekten. Det kan gälla när 
confounders som studien inte kunnat justera för, talar för att effekten är underskattad.
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Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning 
av randomiserade studier

REVIDERAD 

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

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

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

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

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt

A1. Selektionsbias

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod?

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

c) Var grupperna sammansatta på 
ett tillräckligt likartat sätt?

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

Kommentarer: 

Bedömning av risk för selektionsbias: 

A2. Behandlingsbias

a) Var studiedeltagarna blindade?

b) Var behandlare/prövare blindade?

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 
enligt tillförlitlig dokumentation?

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

Kommentarer:

Bedömning av risk för behandlingsbias: 

Bilaga 7
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A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?

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

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat 
med validerade mätmetoder?

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter?

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

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

Kommentarer:

Bedömning av risk för bedömningsbias: 

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått)

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

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

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna?

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

e) Var den statistiska hanteringen 
av bortfallet adekvat?

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade?

Kommentarer:

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

A5. Rapporteringsbias

a) Har studien följt ett i förväg 
publicerat studieprotokoll?

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

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

d) Mättes biverkningar/komplikationer 
på ett systematiskt sätt?

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

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg?

Kommentarer:

Bedömning av risk för rapporteringsbias:

A6. Intressekonfliktbias

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

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

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

Kommentarer:

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

A1. Selektionsbias

A2. Behandlingsbias

A3. Bedömningsbias

A4. Bortfallsbias

A5. Rapporteringsbias

A6. Intressekonfliktbias

Kommentarer:

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel (bias):

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna

Hanteras endast på syntesnivå

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

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

b) Är den inkluderade studiepopulationen 
tillräckligt lik den population som SBU-/
HTA-rapportens slutsatser avser?

c) Är interventionen relevant för de förhållanden 
som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?

Kommentarer:

Bedömning av brister i överförbarhet: 

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

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal 
inkluderade individer och antal händelser (utfall)?

Kommentarer:

E. Granskning av publikationsbias

Hanteras endast på syntesnivå
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F. Granskning av effektstorlek Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt

a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)?

b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)?

Kommentar:

G. Granskning av dos–responssamband Ja Nej Delvis Ej till- 
lämpligt

a) Finns stöd för ett dos–responssamband 
mellan exponering och utfall?

Kommentar:

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders

Inte aktuellt på RCT:er

Mall för kvalitetsgranskning av 
randomiserade studier: förklaringar
Granskningsmallen avser att ge ett systematiskt underlag med vars hjälp man kan 
be döma risken för att ett givet utfall man skattat i en studie systematiskt snedvridits 
(bias) under forskningsarbetet. Konsekvensen av detta är att utfallet antingen under-
skattas eller överskattas jämfört med ett ”sant” utfall. Även utfallets riktning kan ha 
missbedömts.

Syftet med mallen är att skapa ett systematiskt och transparent underlag för att disku- 
tera hur stor risken är att skattade utfall i en enskild studie är systematiskt snedvridna. 
Någon algoritm för att räkna samman kvalitetspoäng erbjuds alltså inte. När det gäller 
bedömningsbias (A3) och bortfallsbias (A4) behöver granskningen ske per utfallsmått 
eftersom kvalitetsbrister/bias kan skilja sig för olika utfallsmått.

För att resultaten ska kunna användas för evidensgradering enligt GRADE krävs ytter-
ligare information i form av sammanställningar på syntesnivå, alltså sammanvägning 
om fler än en studie finns. I vissa fall kan sammanställningar endast ske på syntesnivå, 
till exempel bristande samstämmighet (inconsistency), precision och publikationsbias.
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A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel
 
A1. Risk för selektionsbias (selection bias)

Med ”selektionsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har  
hante rat urval av försökspersoner (motsvarande) samt indelning i interventions- och 
kontrollgrupper.

Risk för selektionsbias föreligger då interventionsgruppen respektive kontrollgruppen 
inte är tillräckligt lika varandra vid baslinjen avseende kända såväl som okända risk- och 
skyddsfaktorer. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone delvis bero på dessa 
skillnader och på så vis snedvrida resultatet. Randomiser ingen bör ske på ett oförutsäg-
bart sätt och processen bör inte vara möjlig att mani pulera. Detta kan förhindras till 
exempel genom att allokeringen sker med hjälp en dator genere rad slumptals serie samt 
genom att processen är maskerad till exempel med slutna kuvert.

Ibland begränsas randomisering för att åstadkomma lika stora grupper (t ex blockran-
domisering) eller för att skapa balans mellan grupperna avseende sådana egenskaper hos 
deltagarna som kan påverka resultaten (t ex stratifierad randomisering). Detta kan öka 
förutsägbarheten avseende vilken grupp en given individ kommer att hamna i. Detta 
gäller speciellt om blocken är små respektive om varje stratum innehåller få personer.

A1d. Post hoc-justering av utfallet baserat på skillnader i kända baslinjefaktorer är 
kontroversiellt. Om det används som ett sätt att testa känsligheten av ett positivt 
utfall är det okej, men för att ändra ett negativt utfall i grundanalysen till ett 
positivt krävs mycket hållbara argument.

A2. Risk för behandlingsbias (performance bias)
Med ”behandlingsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur personer som 
tillhör interventions- respektive kontrollgruppen har behandlats i studien.

Risk för behandlingsbias föreligger då interventions- eller kontrollgruppen exponeras för 
något annat än det som jämförelsen syftar till att mäta, till exempel annan behandling 
mot aktuell sjukdom än godkänd standardbehandling. Det utfall man funnit i studien 
kan då åtminstone delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrida resultatet.

Om man vill skatta effekten av en given behandling bör kontrollgruppen (placebo- eller 
obehandlad kontroll) exponeras för exakt samma sak som behandlingsgruppen bortsett 
från själva behandlingen. Om annat förekommer kan effekten som redovisas i studien 
överskatta eller underskatta den sanna effekten, detta gäller även effektens riktning, det 
vill säga risk för behandlingsbias föreligger.
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Om man vill skatta effekten av en behandling jämfört med en alternativ (aktiv) be -
handling bör ingen av grupperna exponeras för något annat än det som ingår i de båda 
behandlingarna. Om annat förekommer kan effekten i studien överskatta eller under-
skatta den sanna effektskillnaden, detta gäller även effektens riktning, det vill säga risk 
för behandlingsbias förekommer.

Skillnader kan avse felaktig behandling, ofullständig behandling, behandlingsavbrott, 
tillägg utanför studieprotokollet med mera. Risken för bias kan minska om behandlare 
och patienter är ovetande om gruppindelningen (blindad studie) och om det finns struk-
turerad kontroll av implementeringen (t ex en checklista eller en manual).

A2a/b. Det är önskvärt att både patienter, prövare (och utvärderare, se A3b) är blin-
dade i en studie. Ibland kan det av praktiska skäl vara svårt eller omöjligt att 
dölja för prövare och/eller patient vilken behandling som ges. Blindningen kan 
också misslyckats på grund av karakteristiska effekter eller biverkningar av 
aktiv behandling, exempelvis muntorrhet vid behandling med neuroleptika och 
underlivsblödningar vid behandling med östro gen. I vissa fall är det möjligt 
att ge biverkningsmotverkande medel som tillägg till aktiv behandling för att 
minska risken för att blindningen äventyras. Andra faktorer som kan försvåra 
blindningen är bristande likhet mellan tabletter, inhalationspreparat etcetera 
avseende utseende eller smak. En stor ”placeboeffekt” i kontrollgruppen kan tala 
för en lyckad blindning. I vissa studier låter man studiedeltagarna gissa om de 
fått aktiv behandling eller kontroll.

A2c. Kontroll av följsamheten är särskilt viktig då det saknas en signifikant effekt-
skillnad i utfall mellan grupperna. En bristande följsamhet kan minska såväl 
interventionens effekter som bieffekter. Detta är alltså extra viktigt vid så kallade 
non-inferiority(”inte sämre än”)-studier men om interventionen har en signifi-
kant effekt är kontroll av följsamheten ofta av mindre betydelse. Undantag är 
om det var sämre följsam het i gruppen som fick referensbehandling. Det senare 
är tänkbart i en placebokontrollerad studie om blindningen varit otillräcklig, 
alternativt om en referensbehandling har mycket högre frekvens av biverkningar.

A3. Risk för bedömningsbias (detection bias)
Med ”bedömningsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har han-
terat genomförande av mätningar och analys av resultat.

Risk för bedömningsbias föreligger då det finns skillnader i hur utfallen i interventions- 
respektive kontrollgruppen bestäms. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone 
delvis bero på dessa skillnader och på så vis snedvrida resultatet. Bedömningsbias, och 
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därmed studiekvaliteten som helhet, kan vara olika för olika utfallsmått i en och samma 
studie. Bedömning under A3 kan därför behöva göras separat för olika utfallsmått i 
samma studie.

A3a. Risken för bias ökar ju mer subjektiva inslag som finns i bedömningen av utfallet. 
Medan överlevnad/död är robusta utfallsmått är symtomskalor och livskvalitets-
mätningar mycket känsliga för bias och i princip oanvändbara i oblindade studier.

A3b. Förutom att den som utvärderar studien är blindad är det också viktigt att det 
framgår av beskrivningen att all resultatbearbetning utfördes innan prövnings-
koden bröts.

A3c. I randomiserade studier är ofta prövare och utvärderare samma personer, men i 
större högkvalitativa studier finns ibland oberoende kommittéer (DSMB) som 
tar ställning till och utvärderar utfallet.

A3d. Här handlar det ofta om hur så kallade kompositmått, det vill säga kombinerade 
utfallsmått, är sammansatta eller vilken koppling till klinisk relevans som finns 
för olika surrogatmått.

A3e. Om mätningen sker med hjälp av en standardiserad metod som validerats med 
avseende på den aktuella populationen minskar risken för bias.

A3f. Val av mättidpunkt för att optimera möjligheten att upptäcka en skillnad i utfall 
är särskilt viktigt i så kallade non-inferiority-studier.

A3g. De vanligaste mått som används för dikotoma variabler, exempel ja–nej-variabler, 
är riskkvot (risk ratio, RR), oddskvot (odds ratio, OR), absolut riskreduktion/risk-
skillnad (risk difference) och number needed to treat (NNT). Hazard ratio (HR) 
används för att analysera risken över tid. För kontinuerliga variabler används 
vanligen absolut skillnad i medelvärde (difference in means, mean difference) 
alternativt definieras gränsen för respons och utfallet rapporteras som responder 
rate. Alla måtten (helst differensen mellan grupperna) ska redovisas med lämp - 
ligt precisionssmått, företrädesvis 95 procents konfidensintervall.

A3h. Resultaten kan analyseras enligt intention to treat (ITT) och/eller per protokoll  
(PP). En ITT-analys innebär att alla personer som randomiserats följs upp inom 
sin behandlingsarm oavsett om de fått tilldelad behandling eller inte och är oftast 
den metod som bör användas. Om resultaten är beräknade på annat sätt än med 
ITT finns det risk för att behandlingseffekten blir överskattad. ITT-analysen kan 
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kompletteras med en känslighetsanalys enligt ”worst case scenario” där sämsta 
tänkbara utfall tillskrivs saknade patienter i den grupp som uppvisar bäst effekt 
och bästa tänkbara utfall tillskrivs saknade patienter i den grupp som uppvisar 
sämst effekt. Ibland (speciellt non-inferiority-studier) är det viktigt att även en 
PP-analys redovisas, vilket innebär att bara de som följt hela studieprotokollet 
ingår i analysen.

A4. Bortfallsbias (attrition)
Med ”bortfallsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har hanterat 
bortfall, det vill säga personer som har gått med på att delta i en undersökning men som 
lämnar denna innan den fullbordas.

Risk för bortfallsbias föreligger då det finns skillnader i bortfallet mellan interventions- 
och kon trollgruppen. Det utfall man funnit i studien kan då åtminstone delvis bero på 
dessa skillnader och på så vis snedvrida resultatet. Ett generellt stort bortfall, skillnader 
i bortfallstorlek samt framför allt orsaksskillnader till bortfall ökar risken för bias. Det 
bortfall som bedöms här avser bortfall efter randomisering. Man kan aldrig räkna med 
att bortfall är slumpmässigt. Om sammansättningen av personer i bortfallet inte skiljer 
sig från dem som finns kvar i studien, är dock en bättre situation än om det finns signi-
fikanta skillnader. Nedanstående exempel kan tjäna som grova riktvärden:

• litet (<10 %)
• måttligt (10–19 %)
• stort (20–29 %)
• mycket stort (≥30 %). Undersökningen bedöms ofta sakna informationsvärde  

vilket kan innebära att studien bör exkluderas. 

Bortfallet måste också ställas i relation till storleken (och skillnaden) i utfallet. Ju lägre 
utfall desto större problem även med små bortfall.

Bortfallet kan variera mellan olika tidpunkter i en studie och mellan olika utfallsmått. 
Bortfallet är ofta större ju längre tid som har gått. Därmed kan behandlingsresultaten 
från de sista besöken vara av tveksam validitet, medan resultaten från de första besöken 
kan vara giltiga.

A4e. Vid analys av studier med bortfall används olika så kallade imputeringsmetoder 
(dvs hur man ersätter missade mätningar, t ex last observation carried forward 
(LOCF), observed cases (OC) eller interpoleringar). Det är viktigt att utfall med 
olika imputeringsmetoder redovisas alternativt att man använt den metod som 
är minst gynnsam för utfallet (konservativ). Detta kan förvisso göra att storleken 
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på effekten underskattas. I så kallade non-inferiority-studier ska man tvärtom 
använda den imputeringsmetod som gynnar utfallet eftersom man annars kan 
komma fram till en felaktig slutsats om frånvaro av effekt/skillnad.

A5. Rapporteringsbias (reporting bias)
Med ”rapporteringsbias” avses systematiska fel som är relaterade till hur studien har 
hanterat rapportering i relation till sitt protokoll.

Det utfall man funnit i studien kan åtminstone delvis bero på att endast vissa resultat 
rapporteras, medan andra inte rapporteras. Utfallet riskerar då att såväl överskattas som 
underskattas. Även utfallets riktning kan ha påverkats.

A5a. Det är inte ovanligt att studier med negativa resultat inkluderar förklarande 
efteranalyser (explanatory- eller post hoc-analyser) för att till exempel finna vissa 
subgrupper inom den studerade patientgruppen som kan ha nytta av behand-
lingen. Dessa analyser kan fylla en viktig hypotesgenererande funktion, men 
slutsatserna i en negativ studie får aldrig baseras på sådana analyser. När en stu- 
die visar ett positivt utfall för sitt primära utfallsmått är däremot subgruppsana-
lyser av stort värde för att bedöma generaliserbarheten av resultatet.

A5c/d. Även om redovisade utfallsmått är rimliga, definierade i förväg och adekvat rap-
porterade kan det finnas andra viktiga utfallsmått som utelämnats. Oftast gäller 
det utfallsmått för att bedöma biverkningar/risker.

A5f. Det är viktigt att inte fler analyser av studien än vad som angetts i protokollet 
(och den statistiska planen medger) gjorts. Det är också viktigt att det framgår 
om den redovisade analysen är en slutanalys eller en förplanerad interimsanalys. 
Ad hoc interimsanalyser är självklart mycket problematiska speciellt i öppna 
studier där de kan misstänkas vara datadrivna.

A6. Intressekonfliktbias (other considerations)
Om författare till studien kan vinna något på ett givet resultat, så kan detta medföra 
en överskattning eller underskattning av effekten i den riktning som författaren skulle 
vinna på.

Sammanvägning
För att dimensionen studiebegränsningar ska kunna beaktas när ett betyg sätts för ett 
sammanvägt utfallsmått med hjälp av GRADE, krävs att alla ovanstående former av risk 
för bias vägs samman. Detta sker med fördel i diskussion i expertgrupp.
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B. Bristande överensstämmelse mellan studierna (heterogeneity)
Hanteras på syntesnivå.

C. Bristande överförbarhet (indirectness of evidence)
Med ”överförbarhet” avses möjligheten att tillämpa studiens upplägg, diskussion och 
resultat på de förhållanden som SBU-/HTA-rapporten avser.

Om population, intervention, kontrollalternativ eller utfallsmått avviker från dem som 
specificerats i SBU/HTA-översikten före ligger överförbarhetsproblem. Det utfall man 
funnit i studien kan då åtminstone delvis avvika från det ”sanna” utfallet med avseende 
på hur population, intervention, kontroll alternativ eller utfallsmått har specificerats 
i översikten. Utfallet kan alltså underskattas såväl som överskattas, vilket även gäller 
ut fallets riktning.

Det är betydligt viktigare att studiepopulationen motsvarar den population man vill 
dra slutsatser om i SBU-/HTA-rapporten, än om studiepopulationen inte är represen-
ta tiv med avseende på syftet i den enskilda studien (t ex beroende på bortfall före 
randomiseringen).

För att dimensionen överförbarhet ska kunna beaktas när ett betyg sätts med hjälp 
av GRADE för ett sammanvägt utfallsmått, krävs att ingående studier beaktas som 
en helhet.

D. Bristande precision (imprecision)
Här beaktas två aspekter av precision. För det första, om syftet är att testa om inter-
ventionen är bättre än kontrollvillkoret räcker det här med att studera om konfidens-
intervallet täcker linjen för ”ingen skillnad” (”1” vid binära utfallsmått samt ”0” vid 
kontinuerliga utfallsmått). Täcks denna linje är precisionen bristande. Resultaten i 
Superior, Non-inferior B och Inferior har god precision i detta avseende (Figur B2.1). 
För det andra, om syftet är att testa huruvida interventionen inte är sämre än kontroll-
interventionen (ofta rörande biverkningar), krävs även en i förväg kliniskt definierad 
gräns för hur mycket sämre interventionen får vara utan att det är ett problem (sug-
gested appreciable harm, kliniskt relevant skillnad). Om konfidensintervallet inte täcker 
denna gräns är precisionen god och man kan då dra slutsatsen att interventionen inte 
var sämre än kontroll interventionen. I Figur B2.1 har gränsen satts till 1,25. Tre exem-
pel på resultat som kan illu strera detta är Superior, Non-inferior A samt Non-inferior B. 
Exempel på dålig precision utgörs av Imprecise A och Imprecise B. Observera att data-
kvaliteten är viktig vid bedömning av precisionen i non-inferiority-utfall. Exempelvis 
kan en dålig rapportering av biverkningar göra att resultatet ser ut att vara lika i båda 
behandlingsarmarna.
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Superior 15 179 30 179 0.45 (0.24; 0.88)
Non-inferior A 200 300 220 300 0.73 (0.51; 1.03)
Imprecise A 5 179 6 179 0.83 (0.25; 2.77)
Non-inferior B 2 000 4 000 1 900 4 000 1.11 (1.01; 1.21)
Imprecise B 30 179 20 179 1.60 (0.87; 2.94)
Inferior 30 156 15 179 2.60 (1.34; 5.05)
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Experimental Control Odds Ratio
IV, Fixed, 95% CI

Odds Ratio
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Favours
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Figur B2.1 Illustration av olika tester med skogsdiagram (forest plot).

Finns det fler studier som är lämpliga att väga samman ska det sammanvägda kon fidens-
inter vallet beaktas.

E. Publikationsbias
Hanteras endast på syntesnivå.

F. Effektstorlek
Hanteras i första hand på syntesnivå. Om ingående studiers kvalitet har föranlett 
nedgradering kan uppgradering för effektstorlek komma ifråga endast efter noggrann 
övervägning.

G. Dos–responssamband
Sammanvägs på syntesnivå. Av praktiska skäl kan det vara bra att notera resultatet 
för den enskilda studien i granskningsmallen.

H. Sannolikhet att effekten är underskattad på grund av confounders
Inte aktuellt på RCT:er.
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