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SAMMANFATTNING	
Bakgrund: Det finns i Sverige idag ingen samlad information som ingående beskriver samt 
anger en evidens för behandlingsmetoder inom ordmobiliseringssvårigheter vid afasi. 
Kliniska logopeder saknar därför ofta kunskap om vilka behandlingsmetoder som 
förekommer, deras teoretiska bas, hur man går tillväga, för vilka patienter metoderna passar 
och vilken evidens de har. Syfte: Studiens syfte är att utforma ett kunskapsunderlag med 
beskrivning samt evidensgradering av befintliga behandlingsmetoder vid 
ordmobiliseringssvårigheter hos personer med afasi. Metod: En systematisk litteratursökning 
av behandlingsmetoder vid ordmobiliseringssvårigheter genomfördes i september - oktober 
2019. Sökningen genomfördes i ett flertal databaser samt på hemsidorna American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA) och Australian Aphasia Rehabilitation Pathway 
(AARP). Utöver detta handsöktes ytterligare artiklar. Artiklar som uppfyllde uppsatta 
inklusionskriterier kvalitetsgranskades och evidensstyrkan för varje metod bedömdes. 
Resultat: Majoriteten av de inkluderade studierna visade på förbättrad 
ordmobiliseringsförmåga hos deltagarna. Dock hade de flesta studier få deltagare och en 
design som gör det svårt att generalisera resultatet och därmed sänker evidensgraden. 
Evidensgranskningen resulterade i två metoder med måttligt stark tillförlitlighet, en metod 
med begränsad tillförlitlighet och fyra metoder med otillräcklig tillförlitlighet. En av 
metoderna hittade författarna ingen forskning om och den kunde därför inte 
evidensgranskas. Slutsats: För att öka behandlingsmetodernas evidensgrad behöver fler och 
större studier genomföras med RCT som studiedesign.  
 
Nyckelord: afasi, behandling, ordmobiliseringssvårigheter, logoped, evidens 
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ABSTRACT	
Background: In Sweden there is currently no comprehensive information with in-depth 
descriptions, as well as degree of evidence, of treatment methods for word-finding 
difficulties, in aphasia. Clinical speech-language pathologists therefore often lack 
knowledge about the treatment methods that exist, their theoretical basis, how to perform the 
treatment, for what patients the methods are appropriate and what evidence they have.  
Aim: The aim of this study was to compose an evidence-based summation with descriptions 
of treatment methods targeting word-finding difficulties for people with aphasia. Method: A 
systematic literature search for studies evaluating methods for treating word finding 
difficulties was conducted in September - October 2019. Searches were conducted in several 
databases and on the websites of the American Speech-Language-Hearing Association 
(ASHA) and Australian Aphasia Rehabilitation Pathway (AARP). Moreover, additional 
articles were hand searched. Articles that met the inclusion criteria were quality checked and 
the evidence strength for each method was assessed. Results: The majority of the included 
studies showed improved word-finding ability of the participants. However, most of the 
studies had few participants and were of a design that made it difficult to generalize the 
results and thus lower the evidence level. The assessment resulted in two treatment methods 
with moderately strong degree of evidence, one with limited evidence and four treatment 
methods with insufficient evidence. For one of the methods, the authors found no research 
and the evidence for that method could therefore not be assessed. Conclusion: To increase 
the degree of evidence of treatment methods for people with aphasia, more and larger 
studies with RCT design must be carried out.  
 
Keywords: aphasia, treatment, anomia, speech-language pathologist, evidence   
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1. Bakgrund		
1.1. Afasi	

1.1.1. Definition	
Afasi beskrivs som en symptomdiagnos orsakad av förvärvad hjärnskada som lett till 
språkstörning (Ahlsén, 2008a). Vidare formulerar Davis (2014) att afasi är ”en specifik 
störning av den del av det kognitiva systemet som är specialiserat för att förstå och 
formulera språk medan övriga kognitiva förmågor är relativt intakta” (s. 1). Den vanligaste 
orsaken är vänstersidig stroke, men afasi kan även uppkomma vid exempelvis hjärntumörer, 
progressiva neurologiska sjukdomar samt traumatiska hjärnskador (Pema, 2015). I Sverige 
insjuknar årligen mellan 8000 till 10 000 personer (Afasiförbundet, u.å).  
 
1.1.2. Symptom	
Afasi kan ge påverkan på en eller flera språkliga modaliteter som exempelvis att förstå och 
producera talat och skrivet språk. Personer med afasi (PMA) är en heterogen grupp och 
svårigheterna kan variera stort beroende på skadelokalisation och skadans utbredning. 
Expressiva svårigheter kan exempelvis ta sig uttryck i att stundtals ha svårt att hitta ord, eller 
att inte ha några verktyg över huvud taget för en effektiv muntlig kommunikation (Brady, 
Kelly, Godwin & Enderby, 2016). Det är vanligt att besvären är stora i nära anslutning till 
olyckstillfället och förbättras med tiden, men många PMA har kvarstående svårigheter. 
Afasi leder ofta till kommunikativa och sociala svårigheter i vardagen (Socialstyrelsen, 
2018). 	
 
 
1.2. Vård	vid	afasi	

1.2.1. Logopedisk	behandling	
Ett flertal studier har visat att logopedisk behandling har effekt vid afasi. Vidare finns 
studier som jämför skillnaden i effekt mellan PMA som genomgår språklig behandling 
jämfört med de som endast genomgår en spontan läkning av hjärnan. Resultat har visat att 
vid en jämförelse i den akuta fasen mellan spontan läkning av hjärnan och språklig 
behandling är återhämtningseffekten nästan dubbelt så stor vid behandling (d=1,15) som vid 
spontan läkning av hjärnan (d=0,63) vid samma tid efter insjuknande (Robey, 1998). Även 
Brady et al. (2016) presenterade i en systematisk översikt bland annat skillnaden mellan 
logopedisk behandling och ingen behandling. Resultatet visade på signifikanta skillnader 
mellan de som fick logopedisk behandling och de som inte fick någon behandling. Skillnad 
sågs i funktionell kommunikation, expressiv och receptiv förmåga, läsning samt skrivning. 
 
Vikten av intensitet har länge varit ett debatterat ämne inom logopedisk behandling. I en 
systematisk översikt jämfördes effekten av olika intensitet vad gäller frekvens, dos samt 
duration av logopedisk behandling. Resultatet visade att högintensiv träning (4–15 h/vecka), 
större behandlingsdos (27–208 h) eller träning under en längre period (4 v – 22 mån) 
minskade afasins svårighetsgrad och förbättrade deltagarnas vardagliga kommunikation, 
jämfört med metoder med lägre intensitet (upp till 5h/vecka), lägre dos (upp till 78 h) eller 
träning under kortare period (från 2 v - 8 mån). Dock sågs att behandlingsmetoder med 
högintensiv träning hade fler bortfall än metoder med färre terapitimmar per vecka. 
Författarna till översikten konstaterade därför att mer forskning behövdes för att kunna 
avgöra vilka behandlingsmetoder som har bäst effekt (Brady et al., 2016).  
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1.2.2. Socialstyrelsens	riktlinjer	
I Socialstyrelsens kliniska riktlinjer för vård vid stroke finns rekommendationer för 
behandling av afasi. I riktlinjerna framkommer att högintensiv träning av den språkliga 
förmågan ger bättre effekt än lågintensiv behandling då både afasins svårighetsgrad samt 
individens funktionella kommunikationsförmåga förbättras (Socialstyrelsen, 2018). Trots 
detta är idag afasibehandling oftast av en mer lågintensiv karaktär (Palmqvist, 2019). I 
rapporten rekommenderas intensiv logopedisk behandling för PMA, vilket betyder minst 4 
timmar språklig träning per vecka (Socialstyrelsen, 2018). Däremot rekommenderas inga 
specifika behandlingsmetoder i dessa riktlinjer.  
 
 
1.3. Ordmobilisering		

Ordmobilisering innebär att hitta den fonologiska och semantiska representationen av ett ord 
vid rätt tillfälle. Framplockning av rätt ord i hjärnans mentala lexikon gör det möjligt att 
kunna uttrycka sig verbalt och/eller i skrift. Förmågan till ordmobilisering kan bedömas med 
olika typer av benämningstest (Nettelbladt & Salameh, 2007).  
 
1.3.1. Kognitiv	neuropsykologisk	teori	
Människans ordförråd och kunskap om ord kallas för lexikon. Varje ord vi använder är 
kopplat till en eller flera betydelser och den språkliga betydelsen hos morfem, ord, fraser och 
satser kallas för semantik (Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Ordmobiliseringssvårigheter är ett 
vanligt symptom hos personer som drabbats av afasi. Detta innebär dels svårigheter för 
PMA hitta orden för vad de vill säga, men kan även innebära svårigheter att koppla samman 
ord med dess betydelse. Det kan yttra sig i att PMA utelämnar ordet eller producerar ett 
annat; ofta men inte alltid med ett semantiskt närliggande ord (Ahlsén, 2008a).  
 
Idag förekommer olika teorier kring hur 
ordmobilisering kan beskrivas utifrån beteende och 
hjärnans funktion. En av dem, som är en mycket 
vanlig teoretisk bas inom afasibehandling, är 
“Kognitiv neuropsykologisk teori”. Whitworth, 
Webster & Howard (2005) beskriver i sin bok om 
afasiintervention, en modell som kallas 
“logogenmodellen”. 
 
Modellen visar hur språkliga delfunktioner 
(processer) är sammankopplade med varandra, se 
figur 1. Varje komponent är nödvändig för att kunna 
uttrycka eller förstå ett ord. Om en skada uppstår kan 
språkliga processer påverkas. Om någon komponent 
eller anslutning (ruta eller pil) kopplat till en 
språkprocess skadas resulterar det i att minst en 
språkfärdighet försämras.   Figur 1. Språkliga färdigheter och hur de är 

sammankopplade till varandra (Withworth, 
Webster & Howard, 2005).  
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Det behövs fyra komponenter vid benämning, efter 
att objektet/bilden har identifierats, se figur 2 och 3. 
Dessa är det semantiska systemet, fonologiskt 
outputlexikon, fonologisk hopsättning (assembly) 
samt artikulatorisk programmering.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semantiska systemet: Lagring för all vår kunskap om ord. 
Aktiveras som respons av en idé eller ett koncept och har 
förbindelse med samtliga modaliteter.  
 
 
Fonologiskt outputlexikon: Lagring av samtliga språkliga 
representationer av alla ord vi kan säga. 
 
 
Fonologisk hopsättning (assembly): En tillfällig buffert för 
att kunna sätta samman den ljudsträng som ska utgöra 
ordet. 
 
 
Artikulatorisk programmering: Den neuromotoriska 
kontrollen för yttrandet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Processen för benämning 
av bild/objekt (Withworth, Webster 
& Howard, 2005). 

Figur 3. Processen för 
ordproduktion enligt den 
kognitiva neuropsykologiska 
modellen. 
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1.3.1.1 Skador	vid	benämning	

En skada i det semantiska systemet innebär nedsatt förmåga att både uttrycka och förstå talat 
och skrivet språk. Ord och begrepp som är lättare att föreställa sig, exempelvis bok eller katt, 
kan vara enklare att producera i tal eller skrift än mer abstrakta ord som exempelvis lycka 
eller idé (Withworth et al., 2005). 

En skada i fonologiskt outputlexikon innebär ordmobiliseringssvårigheter som tar sig uttryck 
i fördröjt eller misslyckat försök med att komma på ordet personen vill säga. Individen kan 
behöva göra omskrivningar och försöka förklara med andra ord vad som menas. Exempel på 
misslyckande kan vara semantiska parafasier (fel ord inom samma semantiska kategori sägs) 
och litterala parafasier (ett eller fler språkljud byts ut). Det är ofta lättare för en person med 
ordmobiliseringssvårigheter att hitta ord som är vanligt förekommande i hens ordförråd än 
mindre vanligt förekommande ord (Withworth et al., 2005).   
  
En skada i fonologisk hopsättning (assembly) innebär svårigheter som karaktäriseras av 
litterala parafasier eller neologismer (nya ord) och omskrivningar. Talet kan även utgöras av 
så kallad “Conduit d’approche”, vilket innebär ett beteende då individen fonologiskt 
successivt provar sig fram till målordet. Det är ofta lättare att producera ord som är vanligt 
förekommande än mindre vanligt förekommande ord samt lättare att säga kortare ord än 
långa (Withworth et al., 2005).  

 

1.3.2. Terminologi	

Ordmobiliseringssvårigheter kan definieras på flera olika sätt. Anomi är ett vanligt använt 
begrepp och innebär enligt Durand, Berroir, & Ansaldo (2018) svårigheter med att finna rätt 
ord i strukturerade uppgifter, som i exempelvis muntlig och skriftlig benämning. Kemmerer 
(2015) definierar anomi som “inability to retrieve a word” (s. 56) med förklaringen att 
hämtningen av målordet blir blockerat. Ett annat begrepp som förekommer är verbal amnesi. 
Enligt Pam (2013) definieras verbal amnesia som “a loss of the capacity to recall words 
because of neurological disorder or illness”. Egidius (2019) definierar amnestisk verbal 
amnesi som “påtaglig svårighet att finna ord och komma på namn”. I föreliggande studie 
betraktar författarna det svenska begreppet ordmobiliseringssvårigheter som synonymt med 
anomi och verbal amnesi och ämnar därför använda sig av det begreppet i detta arbete. 

 
1.4. Evidensbaserad	praktik		

Enligt svensk lag ska hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet (Patientsäkerhetslagen [SFS], 2010:659). Syftet 
med evidensbaserad praktik (EBP) är att patienter ska få bästa möjliga vård utifrån aktuell 
kunskap samt ges goda möjligheter till uppföljning och utvärdering av insatserna. Den 
kunskap som är mest tillförlitlig är just den vetenskapliga. EBP baseras på tre faktorer: (1) 
bästa tillgängliga evidens, (2) brukarens erfarenheter och önskemål, samt (3) den 
professionellas egna expertis. Vid insatser utifrån EBP eftersöks främst insatser för vilka det 
finns vetenskapliga belägg. Om detta saknas behöver insatserna baseras på bästa tillgängliga 
kunskap, till exempel en samlad klinisk erfarenhet. Insatser som inte baseras på vetenskap 
eller beprövad erfarenhet kan ändå förekomma i klinisk praxis beroende på till exempel 
åsikter, popularitet eller tradition. Dessa insatser behöver nödvändigtvis inte vara sämre än 
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vetenskapligt beprövade insatser men kan så vara. Det är svårt att veta då metoden baseras 
på en mer osäker källa än från vetenskapliga resultat (Freij, 2012).  
 
 
1.5. Motiv	för	studien	

I Sverige pågår ett arbete med att ta fram kliniska riktlinjer för vård vid afasi. Riktlinjerna 
kommer att innehålla rekommendationer för olika typer av insatser, däribland behandling av 
språklig funktion. Arbetet utgår till stor del från ett riktlinjearbete som gjorts i Australien, 
Australian Aphasia Rehabilitation Pathway (AARP). AARP innehåller en samling riktlinjer 
som är framtagna för att erbjuda logopeder ett evidensbaserat kunskapsunderlag i vård av 
PMA samt deras anhöriga. AARP refererar på sin hemsida till studier som visar att 
behandling av ordmobilisering för PMA kan ge positiv effekt (Doesborgh et al., 2004; Jong-
Hagelstein et al., 2011; Wiseburn & Mahoney, 2009). Idag finns det dock för lite kunskap 
och evidens för att en behandlingsmetod ska kunna rekommenderas framför en annan 
(Brady et al., 2016).  Inga specifika behandlingsmetoder kommer därför att rekommenderas 
i det svenska riktlinjearbetet. 
 
Arbetet i Sverige utgår, utöver AARP, även från en sammanställning av rekommendationer 
framtagna i ett internationellt samarbete mellan afasiexperter. Sammanställningen heter ”the 
Top Ten” och innehåller de tio viktigaste rekommendationerna vid afasibehandling. En av 
dessa är att PMA bör erbjudas intensiv och individualiserad behandling som är avsedd att ha 
en meningsfull inverkan på kommunikation och livskvalitet (Simmons-Mackie et al., 2017). 
I sammanställningen står dock inget om vilken typ av behandlingar som bör erbjudas 
beroende på vilka typer av svårigheter afasipatienten har. Några tydliga riktlinjer om vilka 
behandlingsmetoder som ska användas för att uppnå bäst resultat framkommer alltså inte. 
 
Det vetenskapliga underlaget för behandlingsmetoder vid afasi har undersökts även tidigare. 
Sonnentheil och Österberg (2013) har i en magisteruppsats sammanställt och 
evidensgranskat flera afasiinterventioner för olika språkliga förmågor. Där framkom att 
bland de undersökta behandlingsmetoderna för ordmobiliseringssvårigheter som hade högst 
grad av evidens var två icke namngivna metoder: en med syfte att träna ordmobilisering med 
fonologisk bas och en med semantisk bas. Författarna till litteraturstudien presenterar även 
andra studier innehållande behandlingsmetoder för ordmobilisering som har visat på 
signifikant positiva resultat. Dock framkommer där inte samtliga behandlingsmetoder som 
finns, hur dessa utförs samt vilka patienter de passar för. Enligt en annan magisteruppsats av 
Palmquist (2019) framkommer även att många logopeder inte arbetar utifrån en specifik 
behandlingsmetod eller har teoretisk grund för sitt arbete. En tänkbar orsak är att den 
tidspressade arbetssituationen i den kliniska vardagen ofta gör det svårt för kliniskt 
verksamma logopeder att söka, läsa, utvärdera och sammanväga ny forskning. Det finns 
därför en risk att interventioner idag väljs utifrån andra aspekter än vetenskaplig evidens.  
 
Det finns idag ingen samlad information som ingående beskriver 
behandlingsmetoder för ordmobiliseringssvårigheter vid afasi. Kliniska logopeder saknar 
därför en bra kunskapskälla om vilka behandlingsmetoder som finns, deras teoretiska bas, 
hur man går tillväga, för vilka patienter metoderna passar och vilken evidens de har. En 
samlad information som är lätt tillgänglig för kliniska logopeder kan därmed bidra till att 
höja kvaliteten och patientsäkerheten för patienterna inom afasirehabilitering.  
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2. Syfte	
Studiens syfte är att undersöka vilka behandlingsmetoder för ordmobiliseringssvårigheter 
vid afasi det finns vetenskapligt underlag för, samt ta fram ett kunskapsunderlag med en 
beskrivning och evidensgradering av dessa metoder. Dessa redovisas i en kunskapsöversikt 
för tillgänglighet för den kliniskt verksamma logopeden.  
 
 

3. Metod	
3.1. Litteratursökning	

En systematisk litteratursökning genomfördes mellan september och oktober 2019 med syfte 
att identifiera befintliga metoder för behandling av ordmobiliseringssvårigheter hos 
PMA. Arbetet inleddes med att formulera lämpliga sökord och sökordskombinationer, val av 
passande databaser, samt inklusions- och exklusionskriterier.  
 
Ett antal sökord samt sökordskombinationer utformades, expempelvis aphasia, treatment, 
therapeutic, rehabilitation, word finding och anomia. För fullständiga sökningar se bilaga 1. 
 
Lämpliga databaser för arbetet valdes ut med stöd från handledaren till föreliggande studie 
samt personal på Blåsenhus bibliotek och BMC bibliotek, Uppsala Universitet. Databaser 
som valdes ut var Cochrane Library, PubMed, Scopus, SpeechBite och PsycInfo. Vidare 
valdes hemsidorna American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) samt 
Australian Aphasia Rehabilitation Pathway (AARP) ut som informationsställe. 
 
 
Inklusionskriterier: 

• Språket artikeln publicerats på: engelska eller svenska.   
• Studier som undersökt behandlingsmetoder som rör ordmobilisering. 
• Behandlingsmetoderna ska kunna användas av kliniska logopeder. 
• Deltagarna ska ha afasi till följd av stroke. 
• Artikeln skulle finnas tillgänglig i fulltext 

 
  
Exklusionskriterier: 

• Studier som undersökt behandlingsmetoder innehållande transkraniell stimulering i 
kombination med logopedisk behandling. 

• Studier som vid behandling av ordmobiliseringssvårigheter hos PMA inriktat sig på 
annat än själva behandlingsmetoden, exempelvis skillnad mellan hjärnavbildningar 
hos personer som fått respektive inte fått behandling; effekten av olika intensitet av 
behandling eller generaliserbarheten mellan olika språk vid flerspråkighet. 
 
 

Lämpliga MeSH-termer användes i den mån databasen var anpassad för det, för att inkludera 
synonymer och därmed utöka antalet sökträffar. De utformade urvalskriterierna kunde inte 
användas i samtliga sökbaser. På exempelvis ASHAs hemsida kunde författarnas egna 
sökord inte användas, utan förutbestämda rubriker valdes istället, såsom aphasia, treatment 
och word finding treatments. På AARPs hemsida hittades inget sökverktyg vilket medförde 
att upplagda artiklar som stämde in på föreliggande studies urvalskriterier istället söktes 



 

9 

igenom. De artiklar som inhämtades från hemsidorna användes enbart för metodbeskrivning, 
förutom en systematisk översikt (Efstratiadou et al. (2018) som evidensgranskades . 
 
Testsökningar utifrån valda urvalskriterier samt sökord i olika kombinationer påbörjades i de 
utvalda databaserna för att få en överblick över hur många, samt vilken typ av sökträffar 
detta resulterade i. När sökningar i vissa databaser resulterade i tusentals sökträffar, och 
utifrån titlarna även var irrelevanta utifrån uppsatta urvalskriterier, tog författarna hjälp av 
bibliotekarier på Blåsenhus samt BMCs bibliotek, Uppsala Universitet för att få mer 
relevanta sökträffar.  
 
 
3.2. Urvalsprocess		

 Ett första urval baserades på hur väl artiklarnas titlar stämde överens med studiens syfte. 
Sedan lästes artiklarnas abstracts igenom och ytterligare artiklar sållades bort då de inte 
uppfyllde föreliggande studies urvalskriterier. Relevanta träffar sorterades därefter utifrån 
vilken behandlingsmetod som undersöktes. De artiklar som hanterade namngivna metoder 
prioriterades framför icke namngivna. De icke namngivna metoderna valdes senare bort, till 
stor del på grund av att studier som undersökt dessa ofta haft få deltagare samt deltagare av 
en heterogen karaktär. 
 
Ett sista urval genomfördes efter att ha läst igenom artiklarna i full text. Under 
urvalsprocessen samarbetade författarna kontinuerligt om det uppstod osäkerhet om 
huruvida en studie skulle inkluderas eller inte. Kvarvarande studier från litteratursökningen 
resulterade i totalt sex behandlingsmetoder som inkluderades i föreliggande studie. 
 
Efter att urvalsprocessen avslutats framkom ett behov av att inkludera ytterligare metoder 
som tränar ordmobilisering på grund av att de rapporterats som vanligt förekommande 
metoder bland kliniska logopeder i Sverige (Palmquist, 2019). Dessa var MODalitets-
AKtivering (MODAK) samt Language Enrichment Therapy (LET). Information om dessa 
två metoder inhämtades genom författarnas handledare.  
 
Ytterligare artiklar handsöktes vid behov för att komplettera beskrivningen av 
behandlingsmetoderna. Exempelvis söktes originalartiklar av behandlingsmetoder fram i den 
mån det var möjligt för att utöka beskrivningarna av dessa metoder.  
 
 
3.3. Material	

För att beskriva behandlingsmetoderna användes Template for Intervention Description and 
Replication (TIDieR) (Hoffmann et al., 2014) (bilaga 2). För att kunna bedöma de ingående 
studiernas och behandlingsmetodernas evidensgrad genomfördes först en kvalitetsgradering 
av studierna med hjälp av passande granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU, u.å.), som arbetar med att utvärdera insatser och metoder inom 
svensk hälso- och sjukvård. För evidensgraderingen användes Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation (GRADE). 
 
TIDieR är en checklista med syfte att användas i forskning så att artikelförfattare på ett 
tillförlitligt och systematiskt sätt ska kunna beskriva en intervention tillräckligt detaljerat för 
att andra ska kunna replikera den (Hoffmann et al., 2014). För föreliggande studie användes 
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TIDieR dock endast som en hjälp för författarna att inhämta information från artiklarna, och 
redovisas därför inte som helhet i denna studie.  
 
De granskningsmallar som användes var SBU:s mallar för granskning av 
observationsstudier, systematiska översikter och randomiserade studier (bilaga 3, 4, 5) samt 
Single-Case Experimental Design Scale (SCED) (bilaga 6). SCED Scale valdes ut för att 
kunna granska studier med single subject design. Skalan, som består av elva punkter, är 
enligt Tate med kollegor ett reliabelt och valitt verktyg utvecklat för att på ett enkelt sätt 
utvärdera metodkvalitet i medicinska studier (Tate et al., 2008). 
 
GRADE är ett evidensgraderingssystem utvecklat av en internationell expertgrupp och 
används i stor omfattning av olika organisationer, bland annat SBU samt World Health 
Organisation (WHO). Författarna till föreliggande studie har valt att följa SBU:s terminologi 
för att bedöma studiernas samt behandlingsmetodernas evidensstyrka, vilka är följande: 
stark  
(  ), måttligt stark (  ), begränsad (  ), samt otillräcklig  
(  ) tillförlitlighet. Otillräcklig tillförlitlighet sätts då studier inte är tillräckligt väl 
genomförda och där sannolikheten är stor att ny forskning kommer ge ett annorlunda 
resultat. Om studierna däremot är väl genomförda och inte har försvagande faktorer som 
exempelvis en studiedesign utan kontrollgrupp, är sannolikheten att ny forskning kommer ge 
ett annorlunda resultat mycket låg, och studierna bedöms därför ha en stark tillförlitlighet 
(SBU, 2017).    
 
 
3.4. Litteraturgranskning	
För var och en av de inhämtade metoderna lästes aktuella artiklar igenom för att därefter 
extrahera väsentlig information till metodbeskrivningen. 
 
För att kunna bedöma metodernas evidensgrad genomfördes en litteraturgranskning med 
kvalitetsgradering av studierna. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt mallen för respektive 
design. Arbetet kring granskningen har till viss del stöttats med hjälp av tredje upplagan till 
SBU:s metodbok som beskriver hur man på ett systematiskt sätt granskar vetenskaplig 
litteratur (SBU, 2017). Inför granskningen gick författarna tillsammans igenom punkterna på 
de olika mallarna för att uppnå samstämmighet samt en djupare förståelse av definitionen av 
dessa. En del av de artiklar som identifierades visade sig redan vara kvalitetsgranskade i 
identifierade systematiska översikter. Dessa artiklar har använts för att bedöma 
behandlingsmetodens evidensgrad och för att inhämta information till uppsatsens 
metodbeskrivningar. De systematiska översikterna kvalitetsgranskades som planerat enligt 
SBU.  
 
Slutligen genomfördes en evidensgradering enligt GRADE. Graden av evidens, eller 
tillförlitlighet, bedömdes utifrån ingående studiers studiedesign, precision av data, 
samstämmighet samt risk för publikationsbias. Först evidensgraderades varje enskild studie. 
Därefter genomfördes en sammanvägning av de olika studiernas evidensgrad för att kunna 
evidensgradera varje enskild behandlingsmetod. Författarna har tagit hjälp av varandra när 
osäkerhet kring gradering av evidens uppstått.  
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4. Resultat	
Totalt inkluderades 8 behandlingsmetoder, se tabell 1. Nedan följer beskrivningar av dessa, 
och i den mån information erhållits beskrivs målgrupp, syfte, målsättning, utförande, 
eventuella modifieringar samt evidensbas. Källorna som behandlingsmetoderna är baserade 
på har givits en modifierad form av referering (endast försteförfattare och årtal) i syfte att 
korta ner texten för varje behandlingsmetod.  
 
Totalt granskades 29 studier som presenteras i tabell 2. Där beskrivs kortfattat 
huvudresultaten av studien, resultat av kvalitetsgranskningen samt evidensgraderingen, 
enligt GRADE.  
 
 
4.1. Metodbeskrivningar	med	evidensgrad	

 
4.1.1. Constraint-Induced	Aphasia	Therapy	(CIAT)	
 
Metodnamn 
Andra namn för CIAT är Constraint-Induced Language Therapy (CILT) och Intensive 
Language Action Therapy (ILAT). 
 
 
Beskrivningen av CIAT/CILT/ILAT baseras på följande studier: 
Attard et al. (2013); Ciccone et al (2016); Difrancesco et al. (2012) Griffith et al. (2017); 
Kavian et al. (2014); Kirmess & Maher (2010); Rose et al. (2013); Sickert et al. (2014); 
Stahl et al. (2016); Szaflarski et al. (2015); Vuksanovic et al. (2018); Woldag et al. (2017); 
Zhang et al. (2017). 
 
 
Målgrupp  
Enligt den systematiska översikten av Zhang et al. (2017) är CIAT lämplig för PMA med 
olika typer och grad av afasi. Metoden kan med fördel användas både i akut samt subakut 
fas.  
 
 
Syfte och målsättning 
Metoden syftar till att främja PMAs språkåterhämtning genom att driva dem till att använda 
talet igen. 
 
 
Motiv och teoretisk bakgrund 
CIAT är utvecklad ur Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT), en metod inom 
fysioterapi som syftar till att träna upp extremiteter hos personer efter stroke. 
Huvudprinciperna inom CIMT är constraint (begränsning), massed practice (intensiv 
träning) och shaping of responses (en gradvis ökad komplexitet), där syftet är att personer 
med exempelvis en halvsidesförlamning uppmanas att under intensiv träning med ökande 
svårighetsgrad hämma den starkare extremiteten vilket skulle medföra att den svaga 
extremiteten istället skulle användas. CIAT använder sig av samma principer och motiverar 
PMA att främja språkåterhämtningen genom att uppmanas begränsa starkare “förmågor” 



 

12 

såsom icke verbal kommunikation för att istället enbart använda sig av den svagare 
“förmågan”, verbal kommunikation (Pulvermüller et al., 2001).  
 
 
Utförande 
Behandling utförs i grupp om vanligtvis fyra deltagare under uppsikt av logoped. 
Behandlingsperiod 6-15 dagar, 2 - 4 h per dag, med undantag av en studie där behandlingen 
varade i 5 veckor innehållande 20 tillfällen på 45-60 min vardera (Ciccone et al., 2016). 
Total behandlingstid är i genomsnitt 30 h. Vid varje behandlingstillfälle ingår ca 16 par 
bildkort från 1 av 8-10 olika kategorier som byts ut för varje tillfälle. Kortparen kan matchas 
på flera olika sätt såsom identiska motiv, minimala par (säl-häl) eller ord från samma 
semantiska kategori (häst - får). Deltagarna placeras runt ett bord, och skärmar fästs mellan 
varje deltagare för att begränsa sikten till andras händer och kort. Behandlingen bygger på så 
kallad “request and response” och genomförs i form av ett språkligt spel, som vanligtvis går 
ut på att deltagarna ska samla par genom att turas om att begära kort av varandra utifrån 
fasta fraser (“Erik, har du en/ett…”), som följs av ett svar (“ja, jag har en/ett...”). Utifrån 
bildkorten kan deltagarna begära exempelvis substantiv, färg och antal. Dessa kan sedan 
kombineras för att öka svårighetsgraden av träningen. All form av verbal kommunikation 
uppmuntras av logopeden. Begränsningar förekommer i form av (1) materialet (svåra ord, 
kort med minimala par (rock/sock), motiv med specifika färger; (2) spelets regler som blir 
alltmer komplicerade för att utmana deltagarnas språkliga förmåga; och (3) förstärkningar 
skräddarsydda efter varje deltagares språkliga nivå (Pulvermüller et al., 2001; Vuksanović et 
al., 2018). 
 
 
Modifieringar  
Multi-Modality Aphasia Treatment (M-MAT) är en modifiering av CIAT där ingen 
begränsning i form av exempelvis skärmar tillåts. Deltagarna uppmanas använda de ofta 
bevarande förmågorna såsom att rita, gestikulera och skriva för att förmedla kommunikation 
(Rose et al., 2013).  
 
I en studie av Sickert et al. (2014) kan deltagarna även ta till skrivande som en ledtråd till att 
finna ord, utöver de standardiserade ledtrådarna. 
 
CIAT plus är en utvidgning av CIAT där skriftlig, verbal och fonemisk prompt kan ges av 
logoped. Deltagarna uppmanas att genomföra uppgifter utanför träningstillfället, såsom att 
fråga om ett specifikt föremål i en butik, eller benämna ett föremål hemma (Attard et al., 
2013).  
 
I studien av Griffith et al. (2017) används inga skärmar eller “karta” mellan deltagarna vid 
kortspelandet. Istället har varje deltagare en eller två utbildade kliniker till hands, vilket 
betyder att kliniker-deltagare-ration är antingen 1:1 eller 1:2. Dessa kliniker ger stöttning på 
olika sätt för att öka den verbala kommunikationen hos deltagarna och därmed även minska 
den icke verbala kommunikationen, exempelvis med hjälp av påminnelser, ljudande av 
första fonem samt artikulatorisk hjälp. 
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Evidensbas  
Efter granskning av de aktuella studierna bedömdes fyra ha otillräcklig tillförlitlighet, en ha 
begränsad tillförlitlighet, en ha måttligt stark tillförlitlighet och en ha stark tillförlitlighet. 
Trots resultatet av flera studier med otillräcklig tillförlitlighet bedöms CIAT ha en måttligt 
stark tillförlitlighet. Detta baseras dels på att det stora antal studier som framkommit i 
litteratursökningen, men även de granskade studiernas design och kvalitet. 
 
 
 
4.1.2. Errorless	learning	

 
Beskrivningen av Errorless learning baseras på följande studier: 
Middleton et al. (2016); Middleton et al. (2015); Raymer et al. (2012); Conroy et al. (2009); 
Fillingham et al. (2003).  
 
 
Målgrupp 
I samtliga studier deltog patienter med kronisk afasi av varierande afasityp med 
ordmobiliseringssvårigheter. I studien av (Conroy et al., 2009) deltog nio patienter med 
varierande svårighetsgrad. Behandlingen startade minst sex månader efter insjuknandet. I 
studien av Raymer et al. (2012) deltog åtta patienter som startade behandlingen mellan 5 till 
30 månader efter insjuknandet. I studien av Middleton et al. (2015) framkommer inte 
svårighetsgrad eller tid efter insjuknandet. Samtliga fyra deltagare som medverkade i studien 
av Middleton et al. (2016) var tagna från tidigare nämnda studien av Middleton et al. (2015). 
 
 
Syfte och målsättning 
Errorless learning har använts som rehabilitering i varierande områden. Metoden är inte 
utformat för ett specifikt ändamål utan det är en strategi som kan användas i varierande syfte 
där uppgiften är att eliminera fel i inlärningsprocesser och vara självstärkande. Syftet med 
Errorless learning i afasibehandling är att PMA alltid ska lyckas med uppgiften för att hela 
tiden stärka det neurala nätverket och kunna mobilisera rätt ord (Fillingham et al., 2003).  
 
 
Motiv och teoretisk bakgrund 
Att Errorless learning kan vara effektiv i afasibehandling baseras på två teorier. Den första 
teorin grundar sig på potentiella fördelar med felfri träning för PMA genom att manipulera 
det explicita minnet (minnesfunktion för sådant som är uppfattat, upplevt och inlärt). Genom 
att lägga upp träningen så att patienten varje gång producerar rätt ord stärks det explicita 
minnets neurala nätverk. Baddley & Wilson (1994) argumenterar i sin studie för att 
afasipatienter med ordmobiliseringssvårigheter har en svårighet i just det explicita minnet. 
Eftersom det explicita minnet till skillnad från det implicita minnet (minnesfunktion för vårt 
sätt att tänka, känna och reagera) är den “medvetna” delen av minnet, går den också att 
manipulera. Dock har det explicita minnet svårt att filtrera ut felaktig information och därför 
är Errorless learning en passande behandlingsmetod då hjärnan endast fokuserar på 
“korrekt” information. Den andra teorin utmynnar från Hebbiansk plasticitet och 
inlärningsstrategier (sammanfattas ofta som cells that fire together, wire together). Synapser 
stärks ju mer neuroner samverkar, och därför kan man framkalla inlärningsmönster genom 
tillräcklig nervaktivitet inom samma område. Sannolikheten för att patienten ska få samma 
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svar ökar ju mer aktivitet som sker inom de aktuella neuronerna, oavsett om svaret är korrekt 
eller inte (Fillingham et al., 2003). 
 
 
Utförande 
I den typiska utformningen av Errorless learning för ordmobiliseringssvårigheter får 
patienten träna repetitioner där målordet presenteras av terapeuten (muntligt eller skriftligt) 
innan patienten repeterar. I studien av Conroy et al. (2009) ombads patienten att repetera 
målordet två gånger, lyssna på det igen och sen repetera ytterligare tre gånger. Om målordet 
är exempelvis “träd” säger terapeuten “Den här bilden visar ett träd, (PAUS), kan du säga 
träd? (SVAR) och igen? (SVAR). “Bilden visar ett träd, kan du säga det tre gånger?” 
(Patienten svarar tre gånger). Målordet repeteras totalt fem gånger. Errorless learning-kittet 
bestod av 40 objekt (20 substantiv, 20 verb) och varje objekt presenterades två gånger per 
tillfälle vilket betyder att varje objekt repeterades 10 gånger. Behandlingen pågick i fem 
veckor, två gånger i veckan, vilket blir 10 tillfällen. Totalt tränade patienten repetition av ett 
objekt 100 gånger.   
 
 
Evidensbas  
Studierna av Conroy et al (2009) och Raymer et al. (2012) bedömdes ha begränsad 
tillförlitlighet. Raymer et al. (2012) visade att både Errorless naming therapy (ENT) och 
Gesture faciliation of naming (GES) gav förbättringar inom ordmobilisering utan tydlig 
skillnad mellan behandlingar. I studien av Middleton et al. (2015) jämförde man “errorless 
learning” med “Test-enhanced learning” där den senast nämnda gav mer bestående resultat 1 
dag och 1 vecka efter behandling. Middleton et al. (2016) använde fyra deltagare varav 
samtliga var från den tidigare studien. Båda studierna bedömdes ha otillräcklig 
tillförlitlighet. Sammanfattningsvis bedömds Errorless learning som behandlingsmetod ha 
otillräcklig evidens. Alla inkluderade studier hade få deltagare och saknade kontrollgrupp.  
 
 
 
4.1.3. Language	Enrichment	Therapy	(LET)	
 
Beskrivningen av LET baseras på följande:  
Ahlsén (2008b); Laska et al. (2011); Lesser et al. (1986); Lindström & Persson (2006); 
Salonen (1987); Salonen (1980). Metoden inkluderas i föreliggande studie eftersom den 
enligt Palmquist (2019) är bland den vanligaste behandlingsmetoden för 
ordmobiliseringssvårigheter bland kliniska logopeder i Sverige. 
 
 
Målgrupp  
LET syftar till att rehabilitera språkförmågan som helhet hos afasipatienter och är därför 
möjlig att användas vid alla typer av afasi oberoende av svårighetsgrad (Salonen, 1980). Då 
metoden är tidskrävande passar den bättre patienter som är motiverade att lägga ner den tid 
som krävs. Metoden kritiseras för att ha små och otydliga bilder och kan därför vara svårt att 
använda med patienter med synnedsättning (Lesser et al., 1986).  
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Syfte och målsättning 
Syftet är att rehabilitera alla grader av afasin och alla tillhörande delsymptom (Salonen, 
1987).  
 
 
Motiv och teoretisk bakgrund 
LET är en rehabiliteringsmetod för afasipatienter baserad på helhets- och systemtänkande 
kring hur språkligt kognitivt processande fungerar i hjärnan (Salonen, 1987). 
Behandlingsmetoden är framtagen mellan 1970–1975 av den finska logopeden Leena 
Salonen och bygger på hennes kliniska erfarenhet kombinerat med inlärningsteorier från 
rysk neuropsykologi (Lindström & Persson, 2006). Metoden grundar sig på Alexander 
Lurias teorier om reorganisering av språkfunktioner i hjärnan (Salonen, 1987). Språkliga 
förmågor kan delas in i enklare delförmågor och anses, i den Lurianska modellen, tillhöra 
högre kognitiva funktioner som är sammansatta i dynamiska funktionella system. Dessa 
delförmågor inom språk är lokaliserade men ingår och samverkar även med delfunktioner 
från andra områden i hjärnan (Ahlsén, 2008b). LET syftar till att stärka språkliga förmågor i 
ett funktionellt system med hjälp av andra system och innefattar ett hierarkiskt uppbyggt 
träningsmaterial där hörförståelse kommer som första steget. Detta eftersom andra språkliga 
processer betraktas som förankrade i just hörförståelsen. Terapeuten och patienten arbetar 
därefter vidare med språkliga förmågor där övningarnas svårighetsgrad ökas stegvis under 
behandlingsperioden (Lesser et al., 1986).  
 
 
Utförande 

Enligt Lindström och Persson (2006) består materialet av 160 språkenheter (A-T) och 160 
bilder, varav 10 bildark med substantiv och 10 bildark med verb. De 160 språkenheter (A-T) 
delas upp enligt följande:  

A - Grundord (ex. En bil) 
B - Ord att kopiera (ex. En bil) 
C - Bekanta satser (ex. Hoppa in) 
D - Korta satser (ex. Bilen stannar) 
E - Grundsatser (Du kör bil) 
F - Sammansatta ord (ex. personbil) 
G - Ordgrupper (ex. Fil, dill, bil, bild, bit, mil) 
H - Ord att komplettera (En bi_) 
I - Tilläggsord (ex. Fordon, stänkskärm, motorhuv)  
J - Beskrivande ord (ex. Bensindriven, bucklig, fyrhjuling) 
K - Typsatser (ex. Detta är en begagnad bil) 
L - Meningar (ex. I morse parkerade jag bilen ute) 
M - Ord med liknande innebörd (Cykel, moped, traktor) 
N - Ord med anknytning till verbet (ex. Bild ”Äter” för Mat)  
O - Uppmaningar/prepositioner (ex. Rita ett kryss framför bilen) 
P - Historier  
Q - Bokstäver att klippa ut 
R - Ord att klippa ut 
S -  Bilder att klippa ut 
T - Uppförstorade bilder 
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Bildarken och språkenheterna kan användas oberoende av varandra. Språkenheterna övas i 
en viss ordning enligt en hierarki som bygger på successivt mer krävande 
uppgifter. Övningarna är enligt följande: 

 
• Visuell matchning 

Patienter med mycket svår afasi börjar med en icke-språklig övning där de får matcha bild 
med bild med syftet att lära in processen med bildval.  
 

• Auditiv förståelse  
När processen att arbeta med bildval är stabiliserad får patienten peka ut bild efter muntlig 
beskrivning av språkenheterna. Om visuellt stöd behövs placeras en textremsa i mitten av 
bildsidan. Parallellt med auditiv förståelse genomförs även skrivövningar, läsövningar, 
repetitions- och minnesövningar. Övningarna följer en hierarki: 
a) Bekanta satser 
b) Korta satser 
c) Grundord 
d) Tilläggsord och beskrivande ord 
e) Typsatser och meningar 
f) Uppmaningar 
g) Ord med liknande innebörd och ord med anknytning till verben 
 

• Skrivövningar 
Parallellt med hörförståelseövningarna inleds skrivövningar där patienten får öva kopiering, 
lägga ord med utklippta bokstäver eller skriva själv. Ordlängd och svårighetsgrad ökas allt 
eftersom.  

• Läsövningar 
Kan inledas parallellt med skrivövningarna.  

 
• Repetition  

Repetition är en väsentlig del i LET. Artikulation och audioverbalt minne övas i 
repetitionsuppgifterna. 
 

• Minnesövningar 
Ord presenteras muntligt och patienten ombeds att till exempel peka ut flera stycken i 
sekvens eller det första, sista, eller tredje ordet av de som presenterats.  
  

• Spontantal 
Inleds med automatiska fraser, exempelvis ramsor. Patienten får producera egna satser och 
berättelser utifrån bild och textstimuli.  
  

• Registrering och resultat 
Resultaten av övningarna dokumenteras regelbundet för att skapa ett tillförlitligt underlag 
kring hur övningarnas svårighetsgrad kan ökas allt eftersom.   
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Evidensbas 
RCT-studien av Laska et al. (2011) bedöms ha stark tillförlitlighet men där viss risk för 
selektionsbias påträffas. Studien av Lesser el al. (1986), som bedöms ha otillräcklig 
tillförlitlighet, hade ej som primärt syfte att undersöka behandlingsmetodens effektivitet. 
Syftet med studien var att främst titta på vad logopederna, deltagarna och anhöriga ansåg om 
behandlingsmetoden och om de upplevt förbättringar på patientens språkfärdigheter, vilket 
endast ger en svag bild över om metoden faktiskt var effektiv. Studien redovisar också 
sekundära resultat som säger att deltagare med kortast period efter insjuknande (2, 3 och 5 
månader) visade på större språklig återhämtning enligt Western Aphasia Battery test än 
deltagare som insjuknat ännu tidigare innan behandlingsstart. Detta skulle kunna påverkats 
av spontan återhämtning. Sammanfattningsvis bedöms evidensbasen för LET som 
behandlingsmetod, utifrån dessa två studier, ha begränsad tillförlitlighet.  
 
 
 
4.1.4. MODalitets-AKtivering	(MODAK)		
I litteratursökningen framkom inga studier om MODAK. Metoden beslutas ändå att 
inkluderas i föreliggande studie eftersom den enligt Palmquist (2019) är den vanligaste 
behandlingsmetoden för ordmobiliseringssvårigheter bland kliniska logopeder i Sverige. 
Metodbeskrivningen nedan är baserad på en artikel i ett nummer ur Dansk Audiologopædi 
av Lønborg, Hansen och Lutz (2014).  
 
 
Målgrupp  
Enligt Lönborg et al. (2014) utvecklades metoden för personer med svår afasi, men 
materialet gör det möjligt för utövaren att ha olika fokus i behandlingen beroende på 
personens svårigheter och förutsättningar. Det betyder att MODAK anses vara lämplig för 
alla typer av afasi, både i den akuta fasen samt i sena stadier av rehabiliteringen. Ett krav är 
att PMA ska orka genomföra behandling under minst 30 minuter åt gången.  
 
 
Syfte och målsättning 
Metoden syftar till att stimulera flera språkliga modaliteter samtidigt, där målsättningen är 
att uppnå bästa möjliga kommunikationsförmåga (Lönborg et al., 2014). 
 
 
Motiv och teoretisk bakgrund 
MODAK är utvecklad av den tyska talpedagogen och kliniska lingvisten Dr. Luise Lutz, och 
är baserad på de neurofysiologiska processer som leder till språkproduktion. Genom att 
aktivera de fyra språkliga modaliteterna vill man kunna återställa hjärnans fonologiska, 
syntaktiska och semantiska nätverk för att på så sätt försöka sträva mot en automatisering av 
spontantalet (Lönborg et al., 2014).  
 
 
Utförande 
Metoden består av tre delar: 1) basprogram, 2) frasförlängningar samt 3) arbete kring texter, 
bilder, berättelser och tidningar. Basprogrammet genomförs individuellt och består av en 
övning som följs av en dialog. Vid varje tillfälle används fyra bilder med olika motiv som 
byts ut för varje tillfälle. De fyra bilderna kan alla beskrivas med en mening som består av 
subjekt-predikat-objekt. Dessa ska tillsammans innehålla fyra olika betonade vokaler 
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(objektet), fyra olika initialfonem (objektet), fyra olika verb samt fyra olika handlingar, som 
inte är för nära semantiskt. Exempelvis någon som dricker kaffe, spelar tennis, fångar fisk 
samt äter soppa. Utöver bilderna behövs fyra papperslappar, bokstavsbrickor för hela 
alfabetet, ett linjerat papper samt penna. 
 
Basprogrammet består av sju steg samt en dialog: 

1. De fyra bilderna läggs på bordet framför deltagaren så att hen lätt kan se vad de 
föreställer. Deltagaren uppmanas att peka på var och en av bilderna, exempelvis 
“Peka på dricker kaffe”, tills alla fyra bilderna har gåtts igenom.  

2. Logopeden skriver ner de fyra fraserna, exempelvis “dricker kaffe” på varje 
papperslapp samtidigt som hen ljudar vad som skrivs. Deltagaren uppmanas sedan 
att dra en lapp i taget och lägga under passande bild.  

3. Deltagaren uppmanas att ge tillbaka textlapparna till logopeden. Exempelvis “Ge 
mig textremsan med...” (objekt). 

4. Deltagaren uppmanas att ge tillbaka bilderna till logopeden. “Ge mig bilden med...” 
(verb+objekt). Logopeden låter den fjärde bilden ligga kvar. 

5. Logopeden lägger ut den första bokstaven i målordet. Deltagaren får resterande 
bokstäver och uppmanas att lägga färdigt ordet.  “Lägg…” (objekt).  

6. Logopeden lägger fram papper och penna, samt tar bort den betonade vokalen i 
objektet. Deltagaren uppmanas att skriva av ordet som hen bildade.    

7. Logopeden tar bort bokstavsbrickorna samt täcker för vad deltagaren skrivit på 
pappret. Deltagaren uppmanas att skriva ordet självständigt. Är detta svårt kan 
logopeden skriva eller lägga ut nästkommande bokstav. Sedan kan logopeden hjälpa 
till genom att lägga ut tre bokstavsbrickor som förslag varje gång deltagaren fastnar. 
Därefter går logopeden och deltagaren igenom resterande tre bilder på samma sätt.  

 
Därefter följer en dialog mellan logoped och deltagare där textlapparna och bilderna matchas 
på nytt. Objektet viks bort på lappen så endast verbet syns. Logopeden pekar på en bild och 
ger ett felaktigt alternativ så att deltagaren kan rätta misstaget. “Han dricker - dricker han 
te?” Deltagaren svarar muntligt “Nej, han dricker kaffe”, eller “Nej, kaffe”. Är det för svårt 
för deltagaren kan prompting ges “Han dricker...”.  
 
När deltagaren uppnått en automatisering av målorden går träningen över till 
frasförlängningar. Dessa innehåller dialogövningar som utifrån subjekt-predikat-objekt-
formen utvidgas för att stärka den grammatiska förmågan. Deltagaren får under den tredje 
delen av metoden uppgifter att arbeta med tidningar, texter, bilder och berättelser, där syftet 
är att återgå till att mer och mer ta del av samhället (Lönborg et al., 2014). 
 
 
Evidensbas 
Författarnas sökresultat har inte genererat några vetenskapliga studier om MODAK. Det 
vetenskapliga underlaget är därför obefintligt.  
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4.1.5. Phonological	component	analysis	(PCA)	
	

Beskrivningen av PCA baseras på följande studier: 
Marcotte et al. (2018); Sadeghi et al. (2017); Simic et al. (2016); Sutton (u.å); Van Hees et 
al. (2013). 
 
 
Målgrupp 
Enligt Marcotte et al. (2018) är metoden effektiv för personer med kronisk afasi med både 
flytande respektive icke flytande tal. I studien av Simic et al. (2016) deltog personer med lätt 
- måttlig svårighetsgrad av afasi.  
 
 
Syfte och målsättning 
Syfte och mål med metoden är att, via fonologiska uppgifter, förbättra de fonologiska 
representationerna på ordformsnivå genom att analysera språkljud i målord.  
 
 
Motiv och teoretisk bakgrund 
Metoden presenterades först av Leonard et al. (2008) och har utvecklats utifrån en annan 
behandlingsmetod, Semantic feature analysis (SFA) (Sutton, u.å). Till skillnad från SFA 
som är semantiskt baserad, fokuserar PCA på de fonologiska processerna vid ordproduktion.  
 
 
Utförande 
Metoden utförs enskilt tillsammans med logoped. Behandlingen utgörs av 30 tillfällen 
fördelade över 10 veckor. Varje tillfälle varar ca 1 timme.  
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. En ”karta” inom PCA som används för att extrahera information från deltagaren. Målbilden läggs i 
mitten.  
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Behandlingen delas in i fyra steg:  
1. Målordet presenteras som en bild och läggs i mitten av en “karta” designad för 

metoden, se figur 4.  
2. Deltagaren uppmanas benämna bilden. Oavsett prestation går man vidare till steg 3.  
3. Deltagaren uppmanas identifiera fem fonologiska komponenter som relaterar till 

bilden, och logopeden skriver sedan ner deltagarens svar i var och en av rutorna. 
Frågorna för att identifiera komponenterna är: “vilket ljud börjar ordet med?”, “vilket 
annat ord startar med samma ljud?”, “vilket ljud slutar ordet på?”, “vad rimmar ordet 
på?” samt “hur många stavelser har ordet?”. Kan deltagaren inte svara delges tre 
skriftliga samt verbala alternativ för deltagaren att välja mellan.  

4. Deltagaren uppmanas åter att benämna bilden. Om deltagaren inte lyckas uppmanas 
hen repetera efter logopeden.  

 
Under hela behandlingens gång ges beröm vid rätt svar i form av positiv 
förstärkning.  

 
Simic et al. (2016) använde i en studie samma protokoll som ovan för behandling med 
datorbaserad PCA. Interaktionen skedde i realtid med både ljud- och videoöverföring. 
Största skillnaden var att bilder och text visades på skärmen istället för på en “karta” på 
bordet.  

 
Modifieringar 
I studien av Marcotte et al. (2018) undersöks skillnaden mellan standardiserad PCA och 
intensiv PCA, som består av tio tillfällen fördelade över 2,5 veckor. Varje tillfälle varar tre 
timmar.  
 
Simic et al. (2016) använde en datorbaserad version av PCA och utvärderar användbarheten 
av detta tillvägagångssätt.  
 
Evidensbas 
Efter granskning av de ingående studierna framgår ett lågt deltagarantal, bristande 
studiedesign och bristande bevis för generalisering av resultaten. Tillförlitligheten för PCA 
som behandlingsmetod för ordmobiliseringssvårigheter bedöms därför som otillräcklig. 
 
 
 
4.1.6. Phonomotor	Treatment	(PMT)	

 
Beskrivningen av PMT baseras på följande studier:  
Lai et al. (2019); Hunting et al. (2017): Minkina et al. (2016); Kendall et al. (2013); Kendall 
et al. (2015). 
 
 
Målgrupp 
Metoden har prövats på deltagare med varierande grad av kronisk afasi till följd av stroke i 
vänster hemisfär. Deltagarna har haft bristande ordmobiliseringsförmåga och nedsatt 
fonologisk medvetenhet men med tillräckligt god hörförståelse för att kunna följa enkla 
instruktioner (Lai et al., 2019).  
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Syfte och målsättning 
PMT är speciellt utformad för att förbättra expressiva språkförmågor genom att stärka de 
fonologiska nätverken samt att den förbättrade förmågan ska generaliseras till otränade ord 
(Kendall et al., 2015).   
 
 
Motiv och teoretisk bakgrund 
Under behandling av PMT lär sig patienten fonem och fonemsekvenser genom att använda 
multimodal input som exempelvis auditiv, motorisk, ortografisk, taktil-kinestetisk och 
konceptuell input (Hunting et al., 2017). Fonologi har en omfattande regelbundenhet, vilket 
möjliggör en bred förbättring av fonologiska kunskaper genom att träna på en delmängd av 
fonem och fonologiska sekvenser. Med en utökad fonologisk medvetenhet blir då 
potentialen till generalisering till otränade ord större då alla ord inom samma språk utgår 
från samma fonologiska regelbundenhet (Kendall et al., 2015).  
 
PMT är motiverad av två primära teorier. 
Den ena är en modell vid namn The 
interactive Activation Model of language, 
utvecklad av Dell och O’Seaghdha på 90-
talet, se figur 5. Modellen visar hur ord 
hämtas från ett nätverk som inkluderar tre 
olika nivåer av information: semantik, 
ordform och fonologi. När aktivitet sker 
på en viss nivå aktiveras de andra 
nivåerna automatiskt och 
framplockningen av ordet sker när 
målordet fått högre aktivering än andra 
omkringliggande ord (Kendall et al., 
2013). 
 
 
 
 
 
 
Den andra teorin som inspirerade till PMT är “Parallel distributed processing” (PDP). Det är 
en kognitiv inlärningsteori som fokuserar på sinnet och hur det kopplar information. 
Fonemiska representationer består av akustiska, motoriska, visuella och ortografiska 
funktioner som alla är kopplade till varandra. Genom träning av fonem stärks den neurala 
anslutningen till alla dessa enheter och den fonologiska medvetenheten ökar (Kendall et al., 
2013).  
 
 
Utförande 
PMT består av både produktions- och perceptionsuppgifter och involverar multimodal 
träning av auditiva, artikulatoriska-kinestetiska, visuella, ortografiska och taktil-kinestetiska 
uppgifter, se figur 6. I helhet består behandlingen av två steg. Steg ett innefattar multimodal 
träning av enskilda fonem. Deltagare utforskar och tränar på fonemen genom att exempelvis 
medvetandegöra vad som händer motoriskt (spegel som feedback), vid produktion, 
akustiskt/hörförståelse samt hur.ljud och bokstäver är relaterade till varandra. Steg två består 

Figur 5. The interactive Activation Model of language. 
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av samma procedur som steg ett men behandlingen inriktas mot ljudkombinationer med en 
eller flera stavelser. I träningen används både riktiga ord och non-ord och svårighetsgraden 
ökar allt eftersom (Minkina et al., 2016).  
 
 
 
De olika multimodala domänerna i PMT 
kan kombineras beroende på patientens 
problematik. Varje uppgift riktar sig till 
minst en domän, oftast flera samtidigt. 
Om patienten är starkare i en viss domän 
kan det kopplas samman med en svagare 
för att stärka nätverket.  

           
                               Figur 6. Multimodala domäner 

 
Evidensbas 
Studien av Lai et al. (2019) jämför SFA och PMT i en RCT-studie och bedömdes ha måttligt 
stark tillförlitlighet. Enligt författarna verkade båda metoderna, SFA och PMT, lovande som 
behandlingsmetoder även om en metod inte visade sig mer effektiv än den andra. Studien av 
Kendall et al. (2013) och Minkina et al. (2016), som är en vidareutveckling av tidigare 
nämnda studie, bedöms ha otillräcklig tillförlitlighet. Minkina et al., (2016) inkluderade 
samma deltagare som i Kendall et al’s studie och tillförde dessutom ytterligare ett antal så 
att det blev totalt 24 deltagare. Resultatet visade då på en generaliseringseffekt vilket inte 
kunnat påvisas i Kendall et al. (2013). I studien av Kendall et al. (2015) slutfördes 
behandlingsperioden av 100 % av deltagarna och en viss generaliseringseffekt påträffades i 
resultatet. Sammanfattningsvis bedöms PMT ha otillräcklig tillförlitlighet. Detta på grund av 
val av studiedesign, få deltagare samt samma författare i många av studierna.   
 
 
 
4.1.7. Semantic	Feature	Analysis	(SFA)	
 
Beskrivningen av SFA baseras på följande studier: 
Antonucci (2009); Boyle (2010); Boyle (2011); Delong et al. (2015); Efstratiadou et al. 
(2018); Efstratiadou et al. (2019); Falconer & Antonucci (2012); Gilmore et al. (2018); 
Kristensson et al. (2015); Lai et al. (2019); Maddy et al. (2014); Peach & Reuter (2010); 
Sadeghi et al. (2017); Van Hees et al. (2013); Wambaugh et al. (2013); Wambaugh et al. 
(2014). 
 
 
Målgrupp 
I de granskade studierna ingår deltagare med varierande grad av afasi, samt med flytande 
respektive icke-flytande tal. Metoden anses dock vara mest effektiv för personer med måttlig 
eller lätt grad av afasi (Efstratiadou et al., 2018) samt flytande tal (Efstratiadou et al., 2018; 
Maddy et al., 2014). Dock fann Boyle (2010) att även personer med grav afasi fick positivt 
resultat med träning av substantiv. Tid sedan insjuknande varierar mellan fyra månader till 
13 år.  
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Syfte och målsättning 
Metoden syftar till att förbättra benämningsförmågan genom att återskapa eller stärka ords 
semantiska särdrag (semantic features). Målet är att först hitta relaterade ord för att sedan nå 
det tänkta målordet.  
 
 
Motiv och teoretisk bakgrund 
SFA baseras enligt Collins och Loftus (1975) på teorin om spridning av aktivering  som 
utgår från att förbättra ordmobilisering genom att aktivera, och därigenom stärka de 
semantiska särdragen hos ett målord. Detta aktiverar sedan de fonologiska egenskaperna 
vilket resulterar i skapandet av målordet (Boyle., 2010).   
 
 
Utförande 
SFA utförs av logoped utbildad inom metoden, och kan liknas vid ett verktyg för att elicitera 
målord från flera olika ordklasser. I de granskade studierna används metoden för att elicitera 
verb, substantiv, verb plus substantiv samt diskurs. I tre av de 12 undersökta studierna 
jämförs metoden med andra behandlingsmetoder för ordmobiliseringssvårigheter. SFA kan 
genomföras individuellt, i grupp, eller i kombination. Behandlingsperiod, samt utförandet i 
stort skiljer sig därför till viss del. Behandlingsperioden varar 2-12 veckor, med 2-5 
tillfällen/vecka. Varje tillfälle varar 45-120 min. Total behandlingstid varierar stort, från 20 
h (Maddy et al., 2014) till ca 1470 h (Falconer & Antonucci, 2012). SFA kan även utföras 
som intensivbehandling med 2 h träning / dag (Lai et al., 2019).  
 
Logopeden använder sig av en “karta” med plats för ett målord i mitten samt sex rutor runt 
om anpassade för semantiska funktionskategorier, se figur 7. För benämning av substantiv 
används oftast följande: överordnad kategori, användning, handling, egenskaper, plats samt 
association. För benämning av verb används oftast: subjekt, anledning till användning, 
förklaring, plats, egenskaper samt liknande föremål eller handlingar. 
 

 
Figur 7. Exempel på utförande av hur en “karta” över substantiv (vä) samt verb (hö) kan se ut. 

 
Logopeden väljer ut 40-180 relevanta målord, från olika semantiska kategorier, tex yrken, 
intressen osv. För varje tillfälle tränas 6-10 målord. Deltagaren presenteras en bild åt 
gången, och uppmanas att benämna bilden som utgör målordet, som sedan skrivs ner och 
läggs på mitten av “kartan”. Därefter uppmanas deltagaren att utifrån de sex 
funktionskategorierna nämna olika särdrag som är semantiskt besläktade med målordet. 
Detta uppnås genom guidning av logoped via prompts och frågor. Om målordet är “kanin” 
kan logopeden exempelvis säga “Det är ett...” (djur, för att generera överordnad kategori). 
Vid generering av verb kan logoped fråga “Vad gör den?” (hoppar, för att generera 
anledning till användning). Guidningen minskar under behandlingsperioden tills dess att 
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deltagaren självständighet kan generera passande svar. Svaren skrivs ner i varje ruta runt 
målordet. Kan deltagaren inte få fram ett svar ges fonologiska prompts alternativt att 
deltagaren delges ordet och sedan får repetera det för att stärka kopplingen mellan den 
fonologiska ordformen och de semantiska särdragen.  
 
Gruppbehandlingar avslutas med att deltagarna uppmanas diskutera huruvida de tycker att 
beskrivningarna runt målordet var tillräckliga för att kunna generera det.  
 
 
Modifieringar 
I en jämförelse med Phonomotor Treatment används en något modifierad “karta” med fem 
kategorier: kontext, annan/personlig relevans, överordnad kategori, förklaring samt 
funktion. Logopeden utelämnar även fonologiska prompts vid felaktiga svar. Dessa 
förändringar är till för att förbättra lexikal-semantisk bearbetning (Lai et al., 2019). 
 
Gilmore et al. (2018) undersöker huruvida generalisering påverkas beroende på om man 
använder en datoriserad version av SFA eller inte. Deltagare uppmanas bl.a. svara på vilken 
av tre kategorier (djur, transportmedel eller kläder) ett målord tillhör. Deltagare som vid 
varje tillfälle inte uppnår tillräckligt höga resultat får en hemuppgift för att komma ifatt i 
träningen.  
 
Elaborated SFA (ESFA) är en annan modifikation av metoden, där deltagaren istället för att 
verbalt generera, uppmanas skriva ner de semantiskt relaterade orden hen kommer på. Efter 
generering av målordet uppmanas deltagaren att verbalt säga meningar eller fraser där 
målordet samt ett relaterat ord ur varje funktionskategori  ska ingå, exempelvis “Katten har 
fyra ben” om deltagaren skrivit ner att målordet katt har egenskapen fyra ben. Syftet är att 
underlätta överföring av färdigheten till spontantal (Efstratiadou et al., 2019). 
 
Studien av Peach och Reuter (2010) riktar in sig på diskurs och deltagarna uppmanas, för  
generering av substantiv och verb, beskriva tematiska bilder där varje bild innehåller  
minst två scener. Deltagarna får stöttning genom att svara på två frågor. För varje tillfälle  
tränas tre till fyra målord. 
  
Wambaugh et al. (2013) använder sig av andra semantiska funktionskategorier så de bättre 
skulle passa med levande och icke levande målord. Träningen börjar med att deltagaren ska 
repetera målordet istället för att själv generera det. De svarar sedan på 15 ja/nej-frågor 
angående var och ett av målorden.  
 
 
Evidensbas 
Utifrån granskning av aktuella studier sågs en viss effektstorlek vid behandling av 
ordmobiliseringssvårigheter på flera studier. Tillförlitligheten av studierna bedöms vara 
övervägande måttligt stark. Baserat på detta samt ett högt studie- respektive deltagarantal i 
de ingående studierna samt översikten bedöms SFA ha måttligt stark tillförlitlighet. 
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4.1.8. Verb	Network	Strengthening	Treatment	(VNeST)	
	

Beskrivningen av VNeST baseras på följande studier:  
Edmonds & Babb (2011); Edmonds et al. (2016); Edmonds et al. (2014), Edmonds et al. 
(2009); Furnas & Edmonds (2014); Hoover et al. (2015). 
 
 
Målgrupp 
Metoden har prövats på deltagare med varierande svårighetsgrader och typer av afasi. 
Gemensamt är att alla deltagare haft nedsatt lexikal tillgång till substantiv och verb samt 
svårigheter med meningsproduktion. Behandlingen har genomförts i kronisk fas.  
 
 
Syfte och målsättning 
Syftet med VNeST är att förbättra ordmobiliseringsförmågan genom olika språkliga 
uppgifter så att man efter behandling även behärskar kommunikation utöver det som 
uttryckligen har tränats. Målet är att patienten snabbare och mer självständigt ska kunna 
komma på ordet och uttrycka sig expressivt (Edmonds et al., 2016).  
 
 
Motiv och teoretisk bakgrund 
VNeST utgår från den Hebbianska principen, vilket innebär att man lär sig genom att utföra 
en övning och att repetera den (se även 4.1.3 Errorless learning). Många tidigare studier som 
behandlar lexikal hämtning har använt sig av “naming therapy” vilket innebär att patienten 
primärt fått träna på att benämna en viss mängd ord/objekt och sedan utvärderas 
behandlingen av just den tränade uppsättningen. VNeST har utformats för att öka 
generalisering till otränade ord, vilket ofta utgör ett problem vid träning av ordmobilisering. 
Utformningen av VNeST avser att engagera den semantiska representationen av ett verb 
som delvis då även kan engagera de semantiska representationerna av andra verb som delar 
funktioner (t.ex. väga och mäta). Denna mekanism kan potentiellt utöka omfattningen av det 
semantiska fältet som påverkas av behandlingen och ordmobiliseringen kan förbättras inom 
områden man inte tränat på. De neurala nätverken kring verben och dess tematiska roller 
stärks, vilket föreslås underlätta framplockning (Edmonds et al., 2009). Under VNeST 
används inte bilder då det kan begränsa betydelsen till kontexten och eventuellt även 
begränsa patientens svar. Utan bildstöd avser man att gynna patientens förmåga till kreativt 
tänkande och utforma mentala bilder, särskilt eftersom man utgår från verb vars betydelse 
potentiellt kan variera beroende på kontext och ha en ganska “lös” betydelse (Edmonds et 
al., 2016).  
 
 
Utförande 
Behandlingen genomförs individuellt i sex steg och utförs av en logoped. Utbildning i 
metoden krävs. Logopeden använder sig av svarsprotokoll samt checklistor under 
behandlingens gång. Behandlingsperioden varar ca 6-10 veckor, eller när deltagarna 
genererat 80 % rätt på steg 6. Intervention ges två gånger/vecka, två timmar per tillfälle.  
 
I behandlingen tränas 10 verb som står nedskrivna på varsitt kort. Vanligen tränar man ett 
verb per vecka. Till varje kort hör ytterligare 6-8 kort innehållande 3 - 4 agenter och 3-4 
patienter. Dessa tillsammans skapar 3-4 par som passar till varje verb (snickare - virke etc). 
Vidare förekommer fem kort med följande ord: vem, vad, var, när och hur. Slutligen 
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innehåller materialet i genomsnitt 25 meningar innehållande de tränade verben som ska 
genomgå en semantisk bedömning av deltagaren.  
 
För vart och ett av de 10 verben genomförs träningen i sex steg.  

1. Orden “vem” och “vad” placeras på bordet framför deltagaren. Ett verb i taget 
placeras mellan dessa, och deltagaren ska utifrån verbet (exempelvis “kör”) komma 
på 3-4 passande agent- och patient-par, dvs. vem som utför handlingen samt objektet 
som handlingen är utförd på (“vem kör vad?”), exempelvis chaufför - bil. Har 
deltagaren inget svar på agent erbjuds en semantisk prompting (exempelvis “Vilka 
personer kör i sitt arbete?”). Hjälper inte det får deltagaren fyra kort med olika 
förslag till agent att välja mellan med bara ett passande svar. Åtminstone ett av paren 
bör vara personligt relaterade (exempelvis pappa - båt till verbet kör).  

2. Deltagaren läser de skapade meningarna högt.  
3. Deltagaren uppmanas svara på frågor om var, när och varför för varje mening för att 

stärka de semantiska kopplingarna till verben och de scenarier som skapats. Finns det 
svårigheter att komma på svar kan ytterligare förklaring ges (“Var? Vilken plats?”). 

4.  Deltagaren uppmanas att lyssna på 12 nya meningar innehållande det tränade verbet 
för att sedan genomföra en semantisk bedömning av dessa. Meningarna kan vara 
antingen korrekta (Kocken väger sockret), ha en opassande agent (Brevbäraren väger 
sockret), opassande patient (Kocken väger trädet) eller att agent och patient har bytt 
plats i meningen (Sockret väger kocken).  

5. Deltagaren tillfrågas om vilket verb man har arbetat med.  
6. Deltagaren uppmanas att repetera steg 1 utan att erhålla eventuella prompts, passande 

agent och patient till de aktuella verben. Behandlingen avslutas när deltagaren lyckas 
få minst 80% rätt på alla aktuella meningar, tre till fyra agent-patient-par eller när 
deltagaren inte kan generera fler par, beroende på vad som inträffar först.   
 
 

Modifieringar  
I en modifierad variant utförs behandlingen både individuellt och/eller i grupp. De verb som 
varje deltagare tränar på har alla en semantisk koppling, exempelvis verb inom yrken. Denna 
version av VNeST fokuserar mer på repetition än vad originalet gör. Studiens metod saknar 
även sista steget i utförandet, och avslutar därmed behandlingen vid förutbestämda sex 
veckor (Hoover et al., 2015).  
 
I studien av Edmonds och Babb (2011) hade en av deltagarna “glest och neologistiskt tal”, 
vilket medförde att denne, när agent-patient-par inte kunde skapas, istället fick möjlighet att 
skriva ned svaret för att sedan läsa det högt.  
 
VNeST-C är en datoriserad version av VNeST som undersöktes i en studie av Furnas och 
Edmonds (2014). Behandlingen utförs tre gånger per vecka i åtta veckor där varje tillfälle 
pågår i två timmar. Patienten och logopeden har vid behov kontakt via videolänk där 
feeback kan ges.     
 
 
Evidensbas  
Majoriteten av studierna är skrivna av samma författare, Dr Lisa Edmonds är även grundare 
av behandlingen, vilket skulle kunna utgöra en risk för bias. Sammanfattningsvis bedömds 
VNeST som behandlingsmetod ha otillräcklig evidens. Detta främst på grund av val av 
studiedesign och få deltagare.  
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4.2. Kunskapsöversikt	

Nedan följer en sammanfattning av behandlingsmetodernas evidens, se tabell 1. Resultatet 
av de 29 granskade studierna presenteras därefter i tabell 2. 
 
 
Tabell 1. Sammanfattning av behandlingsmetodernas evidens. 

Behandlingsmetod                         GRADE 
 CIAT Måttligt stark tillförlitlighet   
 Errorless learning Otillräcklig tillförlitlighet      
 LET Begränsad tillförlitlighet        
 MODAK - 
 PCA Otillräcklig tillförlitlighet      
 PMT Otillräcklig tillförlitlighet      
 SFA Måttligt stark tillförlitlighet   
VNeST Otillräcklig tillförlitlighet      

 
 
Tabell 2. Resultatsammanställning av de granskade studierna utifrån metod, författare/artikelnamn, 
studiedesign, mall samt evidensgradering (GRADE).   

Metod  Författare/Artikelnamn        Resultat    Studiedesign  SBU/SCED            GRADE 

CIAT/ 
CILT/ 
ILAT 
 

Attard et al. (2013). The 
comparative effects of 
Multi-Modality Aphasia 
Therapy and Constraint-
Induced Aphasia 
Therapy-Plus for severe 
chronic Broca’s aphasia: 
An in-depth pilot study 
 

M-MAT visade sig 
vara lika effektiv som 
CIAT Plus i avseende 
benämning av 
tränade objekt.  
 

Single-
participant, 
alternating 
treatment 
designs with 
multiple 
probes  
(n=2) 
 

SCED: 8/11 
Brist på tillräcklig 
testning under 
behandling, brist 
på bevis för 
generalisering, 
ingen presentation 
av oberoende 
granskare. 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 
 

 Kavian et al. (2014). A 
Single-subject Study to 
Examine the Effects of 
Constrained-induced 
Aphasia Therapy on 
Naming Deficit 
 

Båda deltagarna 
förbättrade sin 
benämningsförmåga 
efter behandling. 
CIAT kan vara 
effektiv för personer 
med mer än 12 
månaders 
insjuknande efter 
stroke. 

Prospective, 
single-subject 
study with A-
B-A design 
(n=2) 
 

SCED: 9/11  
Oberoende 
granskare samt 
samstämmighet 
mellan bedömare 
presenteras ej. 
 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 
 

 Kirmess & Maher (2010) 
Constraint induced 
language therapy in early 
aphasia rehabilitation 
 

En övergripande 
förbättring 
upptäcktes via 
språktester både efter 
behandling samt vid 
uppföljning av 
patienter under tidig 
rehabilitering. 
 

Pre–posttest 
CILT 
intervention 
case series 
(n=3) 
 

SCED: 7/11 
Brist på 
generalisering, 
replikering samt 
tillräcklig testning 
under behandling. 
Ingen multiple 
baseline. 
 

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

Stor förbättring (p= 
0,0008) visades efter 
behandling. 
Benämningstest:  
p <0,02. Ökad 
förbättring (30%) 
avseende vardaglig 
kommunikation i 
självskattningsformul
är (p <0,001). 
 

RCT, 
orginalartikel 
(n=17) 

SBU RCT:  
21/26, Inga brister 
i överförbarhet, 
delvis brist i 
precision av data 
(antal deltagare), 
finns stöd för dos-
responssamband. 

Måttligt stark 
tillförlitlighet 

 

  Rose et al. (2013). Multi-
modality aphasia therapy 
is as efficacious as a 
constraint-induced 
aphasia therapy for 
chronic aphasia: A phase 
1 study 
 

Den genomsnittliga 
effektstorleken för 
behandling av CIAT 
plus visade på M=8, 
58 jämfört med M-
MAT (M=8,00). 
Effekten höll i sig 
även vid en månads 
uppföljning. 
 

Single subject 
multiple 
baseline cross-
over design 
(n=11) 
 

SCED: 9/11 
 Inga oberoende 
granskare 
presenteras, brist 
på bevis för 
generalisering. 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 
 

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

En ökad förbättring 
av 
benämningsförmågan 
sker om CIAT 
 genomförs tidigt i 
rehabiliteringen. 

Single subject 
design  
(n=20) 

SCED: 9/11 
Ingen 
samstämmighet 
mellan bedömare 
presenteras, ej 
heller oberoende 
granskare. 

Begränsad 
tillförlitlighet 

 
 

 Zhang et al. (2017). 
Constraint-induced 
aphasia therapy in 
poststroke aphasia 
rehabilitation: A 
systematic review and 
meta-analysis of 
randomized controlled 
trials 

Tre RCT visade 
ojämna resultat vid 
jämförelse mellan 
CIAT och 
konventionella 
behandlingar. Fem 
RCT kom fram till att 
CIAT är lika effektiv 
som vilken annan 
intensiv 
behandlingsmetod för 
språkförbättring. En 
RCT visade på ökad 
effektivitet hos CIAT 
om behandlingen 
genomfördes i en 
social miljö. 

Systematisk 
litteraturstudie 
och meta-
analys 
(studier=8) 

AMSTAR: 6/11 
Inga oberoende 
granskare, 
exkluderade 
artiklar samt 
tillräcklig 
karaktäristika om 
deltagarna 
redovisas inte, 
risk för 
publikationsbias. 

Stark 
tillförlitlighet 

 

Errorless 
learning 

Conroy et al. (2009). 
Errorless and errorful 
therapy for verb and noun 
naming in aphasia 

Errorless therapy var 
lika effektiv som 
Errorful therapy vad 
gäller namngivning 
av substantiv och 
verb. Ingen varaktig 
generalisering 
påträffades. 

Case-series 
study  
(n=9) 

SCED: 7/11 
Ingen 
generalisering. 
Ej oberoende 
granskare. 
Ingen 
samstämmighet 
mellan bedömare.  

Begränsad 
tillförlitlighet 
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Ingen testning 
under 
behandlingsfasen.  

 Middleton et al. (2015). 
Test-enhanced learning 
versus errorless learning 
in aphasia rehabilitation: 
Testing competing 
psychological principles 

Trots överlägset 
presterande under 
behandling av 
“errorless learning” 
gav “test-enhanced 
learning” mer 
bibehållande resultat 
1 dag samt 1 vecka 
efter behandling.  

Single case 
design 
(n=8) 

SCED: 2/11 
SBU: 12/24 
 
 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 

 Middleton et al. (2016). 
Towards a Theory of 
Learning for Naming 
Rehabilitation: Retrieval 
Practice and Spacing 
Effects 

Resultatet visade att 
“retrieval practice” 
överträffade errorless 
learning.  

Within 
subjects 
design 
(n=4) 

SCED: 5/11 
Ej multiple 
baseline 
Ej testning under 
beh. 
Ej oberoende 
granskare. Ingen 
generalisering.  
 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 
 

 Raymer et al. (2012). 
Contrasting effects of 
errorless naming 
treatment and gestural 
facilitation for word 
retrieval in aphasia 

Båda behandlingarna 
ledde till 
förbättringar i 
ordmobilisering av 
tränade ord. Liten 
generalisering 
noterades hos tre 
deltagare.  

Single 
participant 
crossover 
treatment 
design  
(n=8) 

SCED: 10/11 
Ej testning under 
behandlingsfasen. 

Begränsad 
tillförlitlighet 

 

LET Laska et al. (2011). A 
randomized controlled 
trial on very early speech 
and language therapy in 
acute stroke patients with 
aphasia 

Patienter med högre 
utbildningsgrad 
förbättrades något 
mer, mätt med 
ANALT, hos 
experimentgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen. Det 
fanns ingen skillnad i 
graden av afasi vid 
baseline förutom 
flytande tal, som var 
högre i gruppen som 
fick behandling.  

RCT  
(n=123) 

SBU RCT: 10/11 
Ej blindade 
deltagare och 
terapeuter)  

Stark 
tillförlitlighet 

 

 
 

Lesser et al. (1986). 
Involving relatives in 
aphasia therapy: an 
application of language 
enrichment therapy 

Majoriteten av 
deltagarna visade på 
språkliga 
förbättringar enligt 
Western Aphasia 
Battery test. 
Terapeuterna, 
deltagare och deras 
anhöriga ställer sig 
positiva till LET som 
behandlingsmetod. 

Single subject 
design  
(n=13) 

SCED: 5/11 
Ingen 
generalisering 
påträffades. Svår 
att replikera. Ej 
oberoende 
granskare. Ingen 
multiple baseline 
(endast WAB-
test). Ej testning 
under 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 
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behandlingens 
gång. 

MODAK - - - - Inget 
vetenskapligt 
belägg  

PCA Marcotte et al. (2018). 
Therapy-Induced 
Neuroplasticity in 
Chronic Aphasia After 
Phonological Component 
Analysis: A Matter of 
Intensity 

Båda grupperna 
(intensiv vs standard 
PCA) förbättrade sin 
benämningsförmåga 
efter behandling. 
Endast de som fick 
intensiv behandling 
fick ett signifikant 
resultat (p= 0,007). 
Resultaten bibehölls 
vid åtta veckors 
uppföljning. 

Single subject 
design  
(n= 2) 

SCED: 8/11 
Ingen 
samstämmighet 
mellan bedömare, 
samt ingen 
oberoende 
granskare 
presenteras, brist 
på bevis för 
generalisering. 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 

 Sadeghi et al. (2017). 
Comparative 
Effectiveness of Semantic 
Feature Analysis (SFA) 
and Phonological 
Components Analysis 
(PCA) for Anomia 
Treatment in Persian 
Speaking Patients With 
Aphasia 

Viss generalisering 
sågs för otränade ord 
hos PMA med 
fonologiska 
svårigheter. 

ABCB 
reversal 
control task 
design  
(n= 4) 

SCED: 7/11 
Ingen 
samstämmighet 
mellan bedömare. 
Ingen oberoende 
granskare 
presenteras.  
Ingen tillräcklig 
testning utförs 
under behandling. 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 

 Van Hees et al. (2013). A 
comparison of semantic 
feature analysis and 
phonological components 
analysis for the treatment 
of naming impairments in 
aphasia 

Sju av åtta deltagare 
visade på förbättrad 
benämningsförmåga, 
varav sex av dessa 
hade kvarstående 
förbättringar vid 
uppföljning. 

Within subject 
alternating 
treatment 
design  
(n= 8) 

SCED: 9/11 
Ej oberoende 
granskare. 
Brist på bevis för 
generalisering. 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 

PMT Kendall et al. (2013). An 
analysis of aphasic 
naming errors as an 
indicator of improved 
linguistic processing 
following phonomotor 
treatment 
 

Resultat visade att 
benämning av 
tränade ord 
förbättrades 
omedelbart efter 
behandling och 
bibehålls tre månader 
senare. Benämning 
av otränade ord 
visade ej signifikant 
förbättring 
omedelbart efter 
behandling eller tre 
månader senare. 

Single subject 
design 
(n=10) 

SCED: 8/11 
Ej testning under 
behandlingsfasen. 
Ej oberoende 
granskare.  
Ingen påträffad 
generalisering. 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 
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 Kendall et al. (2015). The 
Influence of Phonomotor 
Treatment on Word 
Retrieval Abilities in 26 
Individuals With Chronic 
Aphasia: An Open Trial 

Det var en absolut 
ökning med 5% i 
benämning av 
"otränade" substantiv 
vid 3 månader, och 
det var 9% till 10% 
ökning av mått på 
generalisering av 
fonologiska 
processer. 

Single-subject 
open trial 
design 
(n=26) 

SCED: 9/11  
Ej testning under 
behandlingsfasen. 
Ej oberoende 
granskare. 

Begränsad 
tillförlitlighet 

 
 
 

 Lai et al. (2019). 
Generalisation and 
maintenance across word 
classes: comparing the 
efficacy of two anomia 
treatments in improving 
verb naming 

Både grupperna med 
SFA och PMT 
påvisade en 
effektstorlek om än 
väldigt liten. Det 
förekom ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna vad 
gäller 
ordmobilisering av 
otränade verb direkt 
efter behandling eller 
tre månader efter 
avslutad behandling. 
 

RCT  
(n=57) 

SBU RCT: 14/29  
Risk för 
bedömningsbias, 
bortfallsbias samt 
rapporteringsbias. 

Måttlig stark 
tillförlitlighet 

 

 Minkina et al. (2015). An 
investigation of aphasic 
naming error evolution 
following phonomotor 
treatment 

Tränad och otränad 
ordhämtning 
förbättrades 
omedelbart efter 
behandling och 
förmågorna bibehölls 
tre månader efter 
behandling. 

Single subject 
(n=24) 

SCED: 9/11  
Ej testning under 
behandlingsfasen. 
Ej oberoende 
granskare. 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 

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

Medelvärdet av 
kvalitet efter 
granskning mha 
SCED var 9,55. 45 av 
55 deltagare 
förbättrade sitt 
benämnande av 
tränade ord. En liten 
behandlingseffekt 
rapporterades vid 
generalisering av 
otränade ord. 

Systematisk 
översikt 
(studier=21) 

AMSTAR: 10/11  
Risk för 
publikationsbias. 

Stark 
tillförlitlighet 

 

 Efstratiadou et al. (2019). 
Efficacy of elaborated 
semantic features analysis 
in Aphasia: A quasi-
randomised controlled 
trial. 

Både individuell 
träning samt en 
kombination av 
individuell samt 
gruppbehandling med 
ESFA kan förbättra 
benämning hos 
personer med olika 

Quasi RCT 
(n=72)  

SBU: 22/30 
Risk för 
selektionsbias och 
bortfallsbias. 

Begränsad 
tillförlitlighet 
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typer, samt grad av 
afasi. 

 Gilmore et al. (2018). 
Typicality-based semantic 
treatment for anomia 
results in multiple levels 
of generalisation 

Träning med hjälp av 
atypiskt baserad SFA 
resulterar i 
förbättringar i 
benämning avseende 
atypiska ord samt 
otränade typiska ord. 

Single subject 
design  
(n= 27) 

SBU: 15/20, 
SCED: 7/11  
Brist på tillräcklig 
testning under 
behandling. 
Rådata 
presenteras ej. 
Ej oberoende 
granskare. 

Begränsad 
tillförlitlighet 

 

 Lai et al. (2019). 
Generalisation and 
maintenance across word 
classes: comparing the 
efficacy of two anomia 
treatments in improving 
verb naming 

Både grupperna med 
SFA och PMT 
påvisade en 
effektstorlek om än 
väldigt liten. Det 
förekom ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna vad 
gäller 
ordmobilisering av 
otränade verb direkt 
efter behandling eller 
tre månader efter 
avslutad behandling.  
 
 

RCT  
(n=57) 

SBU: 14/29,  
Risk för 
bedömningbias, 
intressekonfliktsb
ias, bortfallsbias 
samt 
rapporteringsbias. 

Måttligt stark 
tillförlitlighet 

 

 Maddy et al. (2014). The 
effectiveness of semantic 
feature analysis: An 
evidence-based systematic 
review 
 

Majoriteten av 
deltagarna hade en 
liten effektstorlek vid 
analys med hjälp av 
Cohens d. Vid analys 
med hjälp av PND 
framkom en stor 
effektstorlek för 
majoriteten av 
deltagarna. 
 

Systematisk 
översikt 
(studier=11) 
 

AMSTAR: 9/11, 
Exkluderade 
artiklar 
presenteras ej. 
Risk för 
publikationsbias. 
 

Måttligt stark 
tillförlitlighet 

 

VNeST 
 

Edmonds & Babb (2011). 
Effect of Verb Network 
Strengthening Treatment 
in Moderate-to-Severe 
Aphasia 
 

En av två deltagare 
uppvisade 
förbättringar på alla 
generaliseringsåtgärd
er. Båda deltagarna 
visade förbättring av 
funktionell 
kommunikation. 
 

Multiple-
baseline 
approach 
across 
participants 
(n=2) 
 

SCED: 9/11 
Ej testning under 
behandlingsfas. 
Ej oberoende 
granskare. 
 
 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 
 

 Edmonds et al. (2014). 
Effect of Verb Network 
Strengthening Treatment 
(VNeST) in persons with 
aphasia: extension and 
replication of previous 
findings 

Resultaten visade 
signifikant 
förbättring och 
bibehållande vad 
gäller produktion av 
både tränade och 

Multiple 
baseline 
design across 
participants 
(n=11) 
 

SCED: 10/11 
Ej oberoende 
granskare.  

Otillräcklig 
tillförlitlighet 
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 otränade meningar, 
objekt och verb.   
 

 Edmonds et al. (2009). 
Effect of Verb Network 
Strengthening Treatment 
(VNeST) on lexical 
retrieval of content words 
in sentences in persons 
with aphasia 
 

Resultat visade 
förbättring och 
generalisering av 
lexikal hämtning av 
innehållsord i 
meningar med 
tränade och otränade 
verb. Hos tre av fyra 
deltagare 
observerades även 
generalisering till 
anslutet tal. 
 

Single-
participant, 
repeated 
probe, 
multiple 
baseline 
experimental 
design 
(n=4) 
 

SCED 9/11 
Ej testning under 
behandlingsfas. 
Ej oberoende 
granskare.  

Otillräcklig 
tillförlitlighet 

 
 

 Furnas & Edmonds 
(2014). The effect of 
computerised Verb 
Network Strengthening 
Treatment on lexical 
retrieval in aphasia 
 

Deltagarna visade 
förbättring av lexikal 
återhämtning vid 
verb, substantiv och 
meningsproduktion 
av både tränat och 
otränat stimuli. 
Begränsad 
generalisering till 
diskurs, generell 
förbättring i antal 
yttrade ord samt 
minskning av 
neologismer 
observerades också. 

A single-
participant, 
repeated 
probe, 
multiple 
baseline 
experimental 
design 
(n=2) 
 

SCED 10/11  
Ej oberoende 
granskare.  
 

Otillräcklig 
tillförlitlighet 
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5. Diskussion	
Denna litteraturstudie har studerat evidensgraden för logopediska afasiinterventioner för 
ordmobiliseringssvårigheter. Data har insamlats genom en systematisk litteratursökning, 
handsökning av artiklar och genom att inkludera metoder som enligt Palmquist (2019) är 
vanligt förekommande bland svenska logopeder i klinik. 
 
 
5.1. Metoddiskussion		

5.1.1. Litteratursökningsprocess		
Söksträngar utformades tillsammans med två bibliotekarier på Biomedicinsk Centrums 
bibliotek samt Blåsenhus bibliotek för databaserna PubMed och PsycInfo. Söksträngar på 
resterande databaser utformades av författarna. Bristande erfarenhet av utformning av 
söksträngar och navigering i databaserna skulle kunna medföra att alla relevanta artiklar inte 
hittats.  
 
Då mycket forskning bedrivits om behandling av ordmobilisering begränsades sökningarna 
till artiklar som publicerats under de senaste 10 åren. Även det kan ha medfört att artiklar 
med hög evidens potentiellt kan ha missats i den sammanställda evidensgranskningen. Ett 
avsteg från tidsintervallet gjordes dock då litteratur söktes för behandlingsmetoder som 
används av många logopeder (t.ex. LET, samt då originalstudier alternativt artiklar där 
aktuell metod beskrivits väl behövdes för sammanställningen).  
 
Författarna till föreliggande studie påträffade vissa svårigheter vid litteratursökningen då det 
finns viss begreppsförvirring inom fältet. Ordmobiliseringssvårigheter kan på engelska 
benämnas som bland annat anomia, word finding difficulties, word retrieval difficulties, 
naming difficulties, lexical retrieval difficulties med mera. MeSH-termen för anomia 
användes i de databaserna där det var möjligt för att inkludera synonymer. I de databaser 
anomia inte fanns som tillgänglig MeSH-term skrev författarna in flera begrepp för att 
kunna inkludera så många relevanta studier som möjligt. Dock går det inte att utesluta att 
relevanta sökord inom ordmobiliseringssvårigheter kan ha missats och därmed begränsat 
sökningen.   
 
 
5.1.2. Urvalsprocess	
För ett brett resultat valde författarna att inkludera alla behandlingsmetoder som rör 
ordmobiliseringssvårigheter. Detta för att kunna täcka in så många olika typer av 
interventioner som möjligt för att få en god inblick i de befintliga namngivna metoderna 
men även interventioner som det ännu inte finns så mycket forskning om. Det framkom 
många studier i litteratursökningen som behandlar icke namngivna metoder som ofta är 
anpassade och använda på en specifik patient eller mindre grupp. På så vis har det därför 
varit svårt att särskilja vilka metoder som ska presenteras med eget “avsnitt”. De studier som 
undersökte behandlingsmetoder som ansågs vara icke namngivna granskades inte. De bestod 
av en större grupp av studier med varierande interventionsstrategi i behandling av 
ordmobiliseringssvårigheter. På grund av tidsbrist var det omöjligt att inkludera dessa 
studier i översikten. Dock kan man inte utesluta att dessa studier redovisat 
behandlingsmetoder med goda resultat. Det föreligger således en risk för att relevanta 
studier oavsiktligt exkluderats.  
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5.1.3. Granskningsprocess			
Evidensgradering av studier samt behandlingsmetoder kräver viss kunskap och erfarenhet. 
Innan granskningen inleddes definierade författarna punkterna tillsammans för att öka 
förståelsen och minimera risk för olika tolkning. Om oklarheter uppstod tog författarna hjälp 
av varandra, i den mån det var möjligt. Trots detta kan man inte bortse från risken att 
författarna bedömt punkterna i mallarna olika, och det hade varit önskvärt att båda 
författarna hade granskat samtliga studier.  
 
 
5.2. Resultatdiskussion		

I denna uppsats granskades 29 studier som beskriver och prövar 8 behandlingsmetoder av 
ordmobiliseringssvårigheter för PMA. Behandlingsmetoderna har beskrivits utifrån en 
sammanfattande form av TIDieR-checklist. Behandlingsmetoderna bedömdes i 2 fall ha 
måttligt stark tillförlitlighet, 1 fall ha begränsad tillförlitlighet, i 4 fall ha otillräcklig 
tillförlitlighet. För en av behandlingsmetoderna saknades det vetenskapligt underlag. 
Kunskapsunderlaget visade att evidensen för olika logopediska behandlingsmetoder av 
ordmobiliseringssvårigheter är låg, vilket också stämmer överens med tidigare forskning av 
Brady et al. (2016).   
 
Granskningsmallarna innehåller bland annat frågor om blindning av studiedeltagare samt 
behandlare/prövare, detta för att bedöma om risk för behandlingsbias förekommer. Dessa 
punkter är på grund av praktiska skäl ofta svåra att uppfylla i logopediska interventioner då 
patienten och terapeuten vet vilken typ av behandling som ges. Att frågan ändå besvarats 
kan ge ökad risk för snedvriden bedömning då studier i vissa fall får en orättvis låg 
studiekvalitet. Författarna till föreliggande studie anser dock att detta inte har påverkat 
bedömning av evidensgrad för metoderna som helhet.     
 
Majoriteten av de inkluderade behandlingsmetoderna har visat en positiv effekt på 
ordmobiliseringsförmågan. Studier kunde vara välgjorda men ändå bli tilldelade låg grad av 
evidens om de exempelvis undersökte endast ett fåtal deltagare utan kontrollgrupp samt 
använde en bristande studiedesign. För de studier som använde cross-over design var det 
särskilt svårt att avgöra vilken behandlingstyp som gav bäst effekt då deltagarna fick två 
olika behandlingar direkt efter varandra.  
 
Enligt Brady et al. (2016) ger högintensiv träning, större behandlingsdos eller träning under 
längre period, förbättring av språkförmågan och vardaglig kommunikation hos PMA. 
Behandlingen i de flesta inkluderade studierna har genomförts med hög intensitet. Dock 
förefaller det vara svårt på grund av resursbrist för kliniska logopeder i Sverige idag att 
behandla PMA med den intensitet som rekommenderas enligt de nationella riktlinjerna för 
vård vid stroke av Socialstyrelsen (2018).  
 
De inkluderade behandlingsmetoderna har varierande teoretisk bas. PCA och PMT fokuserar 
på de fonologiska processerna vid ordproduktion och är utformade för att stärka de 
fonologiska nätverken. SFA utgår från semantisk träning, vilket innebär förstärkning av de 
semantiska representationerna eller egenskaperna hos ett målord. MODAK utgår från 
multimodal träning där man aktiverar de fyra språkliga modaliteterna för att kunna återställa 
hjärnans fonologiska, syntaktiska och semantiska nätverk för att på så sätt försöka sträva 
mot en automatisering av spontantalet. CIAT grundar sig i teorier om hjärnans plasticitet och 
att PMA främjar språkåterhämtningen genom att uppmanas begränsa starkare icke-språkliga 
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förmågor och därmed utmanas i att träna det som är svårt. VNeST utgår från verbet för att 
främja syntaktiska nätverk och underlätta den grammatiska uppbyggnaden. Errorless 
learning grundar sig på potentiella fördelar med felfri träning för PMA genom att 
manipulera det explicita minnet. LET syftar till att stärka språkliga förmågor i ett hierarkiskt 
uppbyggt träningsmaterial där förståelse tränas före exempelvis benämning. En noggrann 
utredning för att förstå vilken typ av språklig nedsättning som ligger bakom PMAs 
ordmobiliseringssvårigheter bör göras inför valet av behandlingsmetod.  
 
CIAT och SFA är de behandlingsmetoder i föreliggande studie som fått högst evidensgrad, 
båda med måttligt stark tillförlitlighet. Att CIAT fått denna evidensgrad, trots ett flertal 
granskade single case studier med ett lågt deltagarantal, baseras på att det för metoden även 
finns flera studier med RCT som studiedesign, vilket höjer evidensgraden. Att det dessutom 
under snart två decennier forskats inom metoden (Pulvermüller et al., 2001) bör ha bidragit 
till att man utifrån forskningsresultaten vidareutvecklat och modifierat metoden. Att SFA 
fått en hög evidensgrad i föreliggande studie baseras på att flertalet studier visat på positiv 
effekt. Bland de granskade artiklarna förekommer även två välgjorda systematiska 
översikter, men även en förhållandevis stor RCT (n=57). Dessutom har resterande studier 
utöver dessa ett högt deltagarantal samt är av god kvalitet, vilket stärker evidensgraden.  
 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är kliniska logopeder ålagda att arbeta utifrån 
evidensbaserad praktik.  Vid insatser utifrån detta arbetssätt eftersöks främst insatser det 
finns vetenskapligt underlag för (Freij, 2012). I denna studie redovisas MODAK, vilken 
författarna inte lyckats finna någon forskning om. I studien av Palmquist (2019) uppgavs att 
56 % av de tillfrågade logopederna i en enkät svarat att de använder MODAK. Det är 
anmärkningsvärt att den mest använda behandlingsmetoden i Sverige också är den metod det 
finns minst vetenskaplig evidens för. Enligt K. Lönborg (personlig kommunikation, 31 
oktober 2019), erfar de logopeder hon har haft kontakt med, och som arbetar med MODAK, 
stora framsteg hos patienterna efter användning av metoden. Brist på vetenskapligt stöd för 
en metod behöver inte nödvändigtvis innebära att den är sämre än metoder där mer 
forskning finns. Dock är det ändå viktigt att sträva efter att göra vetenskapliga utvärderingar 
av de metoder som används.    
   
 
5.3. Framtida	forskning	

Författarna märkte tidigt i granskningsprocessen att forskningsfältet inom afasiinterventioner 
ofta består av studier med få deltagare och med en typ av design där hög evidensgrad blir 
svår att uppnå. Det har även uppmärksammats att för vissa behandlingsmetoder, som är 
relativt vanligt använda av logopeder i klinik, finns det mycket liten, eller ingen, forskning. 
På grund av detta samt övervägande otillräcklig evidens för de granskade metoderna krävs 
att mer forskning bedrivs i studier med högre antal deltagare och med kontrollgrupper, för 
att tydligare slutsatser ska kunna dras gällande effekt och evidensgrad. 
 
 
5.4. Slutsats	

Behandlingsmetodernas evidens bedömdes för merparten vara otillräcklig, men för två 
metoder ändå vara måttligt stark, och för en metod vara begränsad. Den idag mest använda 
metoden i Sverige saknas det vetenskapligt underlag för. Kunskapsunderlaget ämnas kunna 
användas som hjälpmedel för kliniskt verksamma logopeder i val av behandlingsmetod för 
PMA med ordmobiliseringssvårigheter.   
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Inkluderade 

AARP Ingen söksträng användes 
 

- 4 3 

ASHA 
 

Ingen söksträng användes Aphasia, 
treatment, 
word finding 
treatments, 
2009-2019 

10 3 

Cochrane 
Library 

Aphasia AND therapeutics AND speech therapy 
 

MeSH, 2009-
2019 

58 5 

PsycINFO aphasia (subjects), treatment or intervention or therapy or 
rehabilitation (subjects), "word finding" or anomia or naming or 
"word retrieval" or "lexical retrieval" or "lexical access" (select 
a field) 

2009-2019, 
Aphasiology 

98 42 

Pubmed (((((((aphasia[MeSH Terms]) OR aphasia*[Title/Abstract])) 
AND (((((("word retrieval"[Title/Abstract]) OR 
naming[Title/Abstract]) OR "word* finding 
difficulties"[Title/Abstract]) OR "word* retrieval 
impairment"[Title/Abstract]) OR anomia[Title/Abstract]) OR 
"word* finding"[Title/Abstract])) AND 
((((treatment[Title/Abstract]) OR intervention[Title/Abstract]) 
OR rehabilitation[Title/Abstract]) OR Therapeutics[MeSH 
Terms])) AND "last 10 years"[PDat])) AND 
(((((((((((Randomized Controlled Trial[MeSH Terms]) OR 
Randomiz*[Title/Abstract]) OR Case*Control 
Stud*[Title/Abstract]) OR Case-Control Studies[MeSH Terms]) 
OR Systematic Reviews[MeSH Terms]) OR Systematic 
Reviews[MeSH Terms]) OR "Single case 
design"[Title/Abstract]) OR "Single subject 
design"[Title/Abstract]) OR Cohort Studies[MeSH Terms]) OR 
Cohort Studies[Title/Abstract]) AND "last 10 years"[PDat]) 

2009-2019, 
RCT el. Case 
control el. 
Systematic 
review el. 
Single case 
design el. 
Cohort studies 

111 16 

Speechbite retrieval AND naming 
 

2009-2019, 
aphasia, 
language 
therapy 
 

62 29 
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retrieval"  OR  naming  OR  "word finding difficulties"  OR  "word 
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)  AND  ( "randomized controlled trial"  OR  "case-control 
studies"  OR  "systematic reviews"  OR  "Single case 
design"  OR  "Single subject design"  OR  "cohort studies"  AND 
NOT  "tdcs" )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" 
)  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" )  OR  LIMIT-TO ( 
DOCTYPE ,  "ch" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "cp" 
)  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "no" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE 
,  "English" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 
,  "Aphasia" ) ) 

Engelska, 
RCT el. case 
control 
studies el. 
Systematic 
reviews el. 
Single case 
design el. 
Single case 
design el. 
Single subject 
design el. 
Cohortstudies. 
Into tdcs.  
2010-2019.  
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Totalt= 
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