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Intervention of Aphasia by Speech-Language Pathologists 

- A Study of Medical Records from a Historical Perspective 

Abstract 

A historical study of intervention for aphasia may provide information on how speech and 

language pathologists work with people with aphasia. Aphasia is seen as an umbrella term for 

symptoms of language disorders caused by acquired brain injury. The overall aim of the 

present study was to describe and analyze the development of intervention for aphasia during 

the periods 1990-1999 and 2000-2010. 

 

The study was conducted by analysis of 83 medical records from two hospitals in Sweden 

during a period of 20 years. These decades were compared to each other and were related to 

current literature in search for differences and trends in aphasia intervention. 

 

The results of the present study revealed that intervention mainly focused on recovering the 

linguistic ability in both the 1990s and 2000s. Intervention and literature focusing on 

communication seem to increase during the 2000s. In the 2000s, speech and language 

pathologists begin to report on working with cognitive abilities. The results of the present 

study cannot be generalized but may give an insight in aphasia intervention from a historical 

perspective in Sweden. 

 

Keywords: aphasia, speech and language pathology, intervention, treatment approaches, 

history 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Sammanfattning 

En studie om afasiinterventionens historia kan bidra med information om hur logopeder 

arbetar med personer med afasi. Afasi ses som ett paraplybegrepp för symtom på 

språkstörning som uppkommit efter en förvärvad hjärnskada. Syftet med föreliggande studie 

var att beskriva och analysera hur utvecklingen av den logopediska afasiinterventionen har 

sett ut under åren 1990-1999 och 2000-2010.  

 

Studien genomfördes genom analys av 83 journaler från två sjukhus i Sverige under en 20-års 

period. Dessa årtionden jämfördes med varandra och relaterades till aktuell litteratur för att 

utröna skillnader och trender i den logopediska interventionen.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att intervention med inriktning mot att återfå den 

språkliga förmågan är vanligast under både 1990-talet och 2000-talet. Intervention och 

litteratur inriktad mot kommunikation förefaller öka under 2000-talet. Under 2000-talet 

dokumenterar logopeder att de ger intervention med inriktning mot kognition. Resultaten i 

föreliggande studie kan inte generaliseras utan får ses som en inblick i afasiintervention ur ett 

historiskt perspektiv i Sverige. 

 

Nyckelord: Afasi, logopedi, intervention, behandlingsinriktningar, historia   
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Introduktion 

Journalstudier av logopedisk intervention vid afasi ur ett historiskt perspektiv förefaller vara 

ett outforskat område i Sverige. En studie om afasiinterventionens historia kan bidra med 

information om hur en logoped arbetar med personer med afasi. Afasi ses som ett 

paraplybegrepp för symtom på språkstörning som uppkommit efter en förvärvad hjärnskada. 

Cirka 12 000 personer per år drabbas av afasi i Sverige (Ahlsén, 2008a).  

 

Bakgrund 

Historisk översikt 

Fram till 1800-talet fanns det främst två föreställningar om orsaken till afasi. Den ena var att 

afasi var en störning som gav minnesförlust för ord och den andra att det berodde på 

tungpares. Behandling utfördes med kirurgiska ingrepp av läkare (Howard & Hatfield, 1987). 

Gall utarbetade i slutet av 1700-talet teorier kring kortikala lokalisationer (Finger, 2010). De 

första teorierna om sambandet mellan främre hjärnskador och ickeflytande tal utvecklades av 

Bouillard i början av 1800-talet (Head, 1926). Under 1800-talets andra hälft observerade 

Broca att den vänstra hjärnhalvan föreföll dominant vid språkliga aktiviteter (Berker, Berker 

& Smith, 1986). Werniche var samtida med Broca och menade att det fanns två centrala 

språkområden, ett för produktion och ett för perception och han lokaliserade språkförståelsen 

till vänster temporallob (Eggert, 1977). Under slutet av 1800-talet utvecklades en 

konnektionistisk modell av Lichtheim där han utöver Brocas och Werniches centrala områden 

införde ett tredje språkligt centrum, begreppscentrum. Begreppscentrum är ett föreställning 

snarare än ett lokaliserat område i hjärnan som ansvarar för att tolka betydelser i yttranden. 

De tre språkliga centrumen sänder information mellan varandra där skador kan uppstå i de 

centrala områdena eller i förbindelserna mellan dessa och resultera i sju olika afasityper 

(Compston, 2006). Det fanns enstaka förespråkare för ett psykolingvistiskt perspektiv, till 

exempel lingvisten Steinthal, som menade att afasi innebar nedsatt förmåga på ordnivå och 

akataphasia innebar nedsatt förmåga på meningsnivå (Eling & Whitaker, 2010). Det uppstod i 

början av 1900-talet ett motstånd mot lokalisationsteorierna som relaterade till Hughling 

Jacksons (1878) teori som bestod i att afasi inte sågs som minnesförlust för ord utan som en 

störning av symbolfunktioner (Head, 1926; Eling & Whitaker, 2010).  
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Interventionsinriktningar  

Under 1900-talet har det utvecklats åtta olika inriktningar vid afasiintervention. Dessa är: 

didaktisk inriktning, behavioristisk inriktning, re-organisation of function school, 

stimuleringsskolan, pragmatisk inriktning, nyklassisk/neokonnektionistisk inriktning, 

neurolingvistisk inriktning och kognitiv neuropsykologisk inriktning (Howard & Hatfield, 

1987). Främst re-organisation of function school och den nyklassiska/neokonnektionistiska 

inriktningen är framträdande i början av 2000-talet enligt Ahlsén (2006).  

 

Didaktisk inriktning 

Inom den didaktiska inriktningen lär sig patienten åter språket genom praktiska metoder som 

baseras på sunt förnuft och där patienten ska återinlära ljud, stavelser och ord i samma 

ordning som barn lär sig dem (Howard & Hatfield, 1987).  Vargha och Gereb ansåg att 

afasiintervention skulle inledas med substantiv, därefter verb och sedan andra ordklasser. 

Anhöriga skulle agera som lärare för personen med afasi (Vargha & Gereb, 1959, refererat i 

Howard & Hatfield, 1987). 

 

Behavioristisk inriktning 

Den behavioristiska inriktningen är en metod för beteendemodifikation (Howard & Hatfield, 

1987). För att ändra ett beteende krävs ett specifikt mål eller sätt som patienten ska lära sig 

där patientens styrkor och svagheter är kartlagda. Målet nås genom delmål där terapeuten går 

från att vara mycket uppmuntrande vid korrekt utförda uppgifter till att vara mer återhållsam 

med att berömma (Costello, 1977; Holland, 1967, 1970). Holland (1970) menade att 

terapeuten skulle säga ”ja” som beröm istället för att exempelvis ge patienten pengar eller 

cigaretter. Bestraffning ansåg hon inte fungera.  

 

Re-organisation of function school 

Re-organisation of function school bygger i hög grad på Lurias teori om dynamiska, 

funktionella system som kan återställas eller omorganiseras. Luria utgick från funktion, 

lokalisation och symtom. Språkliga processer involverar olika delar av hjärnan. Hjärnan 

består enligt Luria av tre funktionella block som samverkar vid medveten aktivitet. Block ett 

styr vakenhet och tonus hos cortex. Block två reglerar afferenta funktioner och involverar 

occipitala, temporala och parietala områden i cortex. Block tre utgörs av frontalloberna som 
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deltar i komplexa uppgifter. Varje block är uppbyggt av minst tre hierarkiskt indelade zoner 

(Luria, 1963, 1980). Den språkliga funktionen undersöks genom att testa impressiv och 

expressiv förmåga, läsning, skrivning samt minne och intellektuell förmåga (Christensen, 

1984). Intervention inleds med en analys av störningens struktur och huruvida skadans 

omfattning leder till en störning av det funktionella systemet som helhet (Luria, 1963, 1980). 

Luria beskrev under 1940-talet skilda behandlingar för olika afasityper. Interventionen 

inriktades dels på att återställa förmågan, dels på att kompensera förmågan i det skadade 

systemet med hjälp från andra intakta system i hjärnan (Luria, 1963, 1970).) Luria tillämpade 

strukturell lingvistik på afasibehandling. Under 1960-talet utvecklades en ”preventiv metod” 

för att förebygga att patienten utvecklade agrammatism där interventionen inleddes med verb 

(Beyn & Shokhor-Trotskaya, 1966). Borenstein (1988) ansåg liksom Luria (1963, 1980) att 

afasiintervention skulle inledas med att försöka förbättra den nedsatta funktionen. Därefter 

skulle terapin inriktas på kompensatoriska åtgärder. Ett exempel på en behandlingsmodell 

som bygger på Lurias teori är Language Enrichment Therapy, LET, som består av övningar i 

framförallt förståelse och till viss del benämning i ett hierarkiskt system (Salonen, 1980).   

 

Stimuleringsskolan  

Stimuleringsterapi utvecklades av Schuell som menade att intervention skulle ske med 

intensiv främst auditiv stimulering. Stimuleringsterapi kan användas för att förbättra verbal 

och auditiv förmåga samt läs- och skrivförmåga (Schuell, Carroll & Street, 1955). Weigl 

(1961) utvecklade ”deblocking” som går ut på att stimulera en fungerande förmåga för att få 

tillfällig tillgång till en nedsatt eller förlorad förmåga. Under 1960- och 1970-talet ansågs 

stimulering i form av prompting hjälpa patienten att mobilisera ord (Barton, Maruszewski & 

Urrea, 1969; Pardoza & Darley, 1977). Därefter utfördes studier som visade att prompting 

som längst har en kvarstående effekt i ett dygn (Patterson, Purell & Morton, 1983; Howard, 

Patterson, Franklin, Orchard-Lisle & Morton, 1985).  

 

Nyklassiska/Neokonnektionistiska skolan 

I början av 1960-talet återupptogs de klassiska lärorna från Broca, Werniche och Lichteim. 

Goodglass och Geschwind var framträdande personer och skulle vara med och bilda 

Bostonskolan. Afasityper förklarades både utifrån skadelokalisation och språkliga avvikelser. 

Patienterna delades in i homogena grupper och sågs inte som individer (Howard & Hatfield, 
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1987). Bostonskolan genomförde många studier som visade hur olika afasityper presterade 

men resultaten från dessa studier användes inte i någon större utsträckning i afasiintervention 

(Howard och Hatfield, 1987). Sparks (1978) ansåg att behandlingen ska grundas på afasityp, 

men att det också måste göras en bedömning av hur patienten svarar på behandlingen. Allt 

som förbättrade patienten skulle användas i behandlingen (Sparks, 1978). Albert, Sparks & 

Helm (1973) utvecklade Melodic Intonation Therapy, MIT, som är en behandlingsmetod 

baserad på talprosodin i verbala yttranden och repetitioner.  

 

Pragmatisk inriktning 

Under mitten av 1970-talet utvecklades ett intresse för den pragmatiska aspekten av lingvistik 

(Howard & Hatfield, 1987). Studier visade att patienter som hade afasi kunde kommunicera 

bättre än de kunde uttrycka sig och förstå (Wilcox, Davis & Leonard, 1978).  Vid formell 

testning förbisågs väsentliga kommunikativa förmågor (Grice, 1975). Patienter som hade afasi 

använde flera kompletterande kanaler för att kommunicera utöver den verbala kanalen 

(Holland, 1982). I slutet av 1980-talet utvecklades utredningsinstrumentet Communicative 

Effectivness Index, CETI för att mäta funktionell kommunikation i vardagen (Lomas, 

Pickard, Bester, Elbard, Finlayson & Zoghaib, 1989). Promoting Aphasic’s Communicative 

Efficiency, PACE utvecklades av Davis och Wilcox (1981). Patienten och terapeuten växlar 

mellan att vara sändare och mottagare av meddelandet som kan bestå av bilder eller föremål. 

Patienten uppmanas även att använda så många kanaler som möjligt för att förmedla 

bildens/föremålets motiv (Davis & Wilcox, 1981). Howard och Hatfield (1987) ansåg att 

PACE är ett onaturligt sätt att kommunicera på, då interventionen utförs på ett strukturerat sätt 

på klinik.  Under 1980-talet började terapeuter allt mer inse fördelar med att använda språket 

socialt i gruppterapi (Glozman, 1981; Borenstein & Hjelmquist, 1980). Den pragmatiska 

ansatsen gjorde att patienterna blev mer aktiva och delaktiga i att utveckla strategier för att 

förbättra sin kommunikation (Howard & Hatfield, 1987).  

 

Social intervention 

Borenstein (1988) menade att det ska formuleras tydliga mål med interventionen som dels går 

ut på att förbättra den kommunikativa förmågan, dels på att förbättra patientens psykosociala 

situation. Behandlingen kan fortgå så länge tydliga förbättringar kan ses, men även då måste 

patienten så småningom gå över till exempelvis en afasiförening eller någon annan 
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verksamhet där andra områden än den språkliga lyfts fram som social samvaro. Borenstein 

ansåg att det finns risk för att personer som har afasi blir isolerade efter avslutad behandling. 

Han lyfte fram integrerade folkhögskolor som ett bra alternativ för yngre personer. Det är 

viktigt att ta hänsyn till patientens hela livssituation (Borenstein, 1988). 

 

Neurolingvistisk inriktning 

Under 1970-talet användes lingvistiska teorier utvecklade från Chomskys (1965) generativa 

transformationsgrammatik (Howard & Hatfield, 1987) för att undersöka lexikala, 

morfologiska och syntaktiska avvikelser vid afasi (Whitaker, 1971). Utvecklingen gick från 

att terapeuten behandlade patienterna med afasi på ordnivå till att behandla på syntaktisk nivå 

(Howard & Hatfield, 1987). Jakobson (1968) studerade under 1940-talet barns fonologiska 

utveckling och applicerade sina kunskaper på afasiintervention. Caplan (1987) utgav ett verk 

som var en introduktion till neurolingvistik och lingvistisk afasiologi som skulle kunna läsas 

av olika discipliner som annars studerade antingen neurologi eller lingvistik. Lingvistisk 

afasiologi växte fram ur neurolingvistiken och beskrev vilka aspekter av språkets koder och 

processande som blev nedsatta efter en hjärnskada och förklarade dessa mönster av nedsatt 

språklig funktion utifrån principer om språkets struktur och processande. Den språkliga 

interventionen riktade sig till grupper av patienter som hade samma språkliga avvikelser 

(Howard & Hatfield, 1987). Paradis (1977) skrev om afasi hos flerspråkiga personer. Han 

noterade att intervention skulle utföras på båda språken. 

 

Kognitiv neuropsykologisk inriktning 

I mitten av 1970-talet började det kognitivt neuropsykologiska synsättet appliceras på afasi. 

Det fanns likheter med Lurias tankar om återinlärning och omorganisation men den 

neuropsykologiska skolan baserade sina teorier på psykolingvistiska modeller med kognitiva 

processer istället för kortikala modeller (Hatfield & Howard, 1987). Terapeuten gjorde först 

en bedömning av var i informationsprocessen problemet fanns och därefter kunde behandling 

antingen utformas för att patienten skulle återinlära informationen som saknades i processen 

eller genom att få till stånd en omorganisation av funktionen. Intervention utifrån den 

kognitiva neuropsykologiska skolan stod ännu i slutet av 1980-talet i begynnelsen av sin 

utveckling (Howard & Hatfield, 1987). I slutet av 1900-talet förenades kognitiv 



  

 

6 

 

neuropsykologi med den nya tekniken att kunna avbilda hjärnans struktur och funktion till 

kognitiv neurovetenskap ( Tesak & Code, 2008). 

 

Alternativ och kompletterande kommunikation 

Forskning inom alternativ och kompletterande kommunikation för personer med afasi 

inleddes i mitten av 1980-talet (Beukelman & Garrett, 1988). Inför utprovning av lämpligt 

AKK-hjälpmedel ansåg Lyon och Helm-Estabrooks (1987) att patientens språkliga-, process- 

och symboltolkningsförmåga skulle utredas. Beukelman och Garrett (1988) ansåg att 

patientens delaktighet i olika kommunikativa situationer skulle bedömas. I en fallstudie från 

slutet av 1980-talet noterades AKK-tekniker som bokstavstavla, skrivning, gester och ritning 

(Garrett, Beukelman & Low, 1987).  

 

De åtta olika interventionsinriktningarnas beskrivningar sträcker sig fram till slutet av 1980-

talet och hänvisas till i senare verk (Ahlsén, 2006; Ahlsén, 2008b) vilket gör det intressant att 

studera afasiintervention utifrån journaler från 1990-talet och framåt. En journalstudie kan 

visa på i vilken utsträckning de åtta interventionsinriktningarna återspeglas i kliniskt arbete. 

Genom att relatera journalerna till för tiden aktuell litteratur skulle det kunna gå att upptäcka 

nya trender inom afasiintervention. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att genom en journalstudie beskriva och analysera hur 

utvecklingen av den logopediska afasiinterventionen har sett ut under åren 1990-1999 och 

2000-2010. Dessa årtionden jämförs med varandra för att se om det finns skillnader i den 

logopediska interventionen, och om så är fallet på vilket sätt de skiljer sig åt. Journaldata 

relateras till för åren aktuell litteratur för att studera eventuella trender inom afasiintervention. 

 

Metod 

Urval 

Ett universitetssjukhus och ett länsdelssjukhus i samma sjukvårdsregion i Sverige kontaktades 

(se bilaga 1). Sjukhusen var belägna i två olika städer. Sjukhusen valdes utifrån 

bekvämlighetsprincip. Inklusionskriteriet för studien var att patienterna skulle ha diagnosen 

afasi.  Urvalet av journaler gjordes efter tillgänglighet och utifrån att patienterna skulle ha 
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besökt kliniken i mars, april, oktober och november från år 1990 till år 2010. Från 

länsdelssjukhuset valdes 46 journaler ut. Från universitetssjukhuset valdes 37 journaler. 

Litteraturen valdes utifrån kurslitteratur från logopedprogrammen vid Göteborgs, Linköpings 

och Lunds universitet mellan åren 1985 och 2010. Urvalet gjordes i samråd med handledare. 

På litteraturlistorna från 2000-talet förekommer litteratur från 1980-talet och framåt vilket 

medför att den fortfarande får ses som aktuell.  

 

Procedur 

Studien utfördes genom analys av 83 journaler. Då universitetssjukhuset hade genomgått 

omorganisationer inhämtades journaler från två olika kliniker. Journaler från år 1990 till år 

2007 efterfrågades från Öron-. Näsa-, Halskliniken (ÖNH-kliniken) och journaler från år 2008 

till 2010 efterfrågades från Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Sekreterare på klinikerna 

sökte fram listor över vårdkontakter de aktuella åren på två olika sätt. Dels söktes de fram på 

kontaktorsak afasi och dels på diagnoskoden R.47.0 Dysfasi/afasi. För åren 1990 till 1995, 

samt 2007 gick det inte att få fram några listor. På länsdelssjukhuset inhämtades alla journaler 

från Öron-, Näsa-, Halskliniken. Utifrån listorna valdes de patienter som hade besök mars, 

april, oktober och november ut och av dem lottades tre journaler per år ut och lästes. I vissa 

fall fanns inga besök inom önskat månadsintervall. Då lottades journaler från de månader där 

det fanns patienter med önskad diagnos. Studien utformades med avsikten att 120 journaler 

skulle läsas. Den slutliga siffran blev 83 journaler, vilket beror på att båda sjukhusen bytt 

journalsystem sedan nittiotalet och svårigheter uppstod med att få åtkomst till listor över 

diagnosspecifika vårdkontakter. Vid läsning av journalerna nedtecknades information om 

utredning, grad av afasi, klassificering och intervention. Tolkning av resultat skedde efter 

diskussion mellan författarna för att uppnå samstämmighet vid utformande av 

interventionskategorier. För att få tillgång till litteraturlistor kontaktades administratörer 

tillhörande Göteborgs- och Lunds universitet samt Karolinska Institutet. Från de kontaktade 

lärosätena erhölls listor från Göteborgs- och Lunds universitet. Litteraturlistor från Linköping 

hade författarna tillgång till via universitetets intranät. Litteraturlistor över kurslitteratur från 

universiteten beställdes med intentionen att uppnå en jämn fördelning av litteratur under 

respektive decennium.  Listorna hade olika omfattning av titlar. I samråd med handledare 

valdes litteratur ut som innefattade intervention och som ansågs relevant för uppsatsen. På 

listorna fanns titlar som var från tidigare årtionden än 1990-tal och 2000-tal. Det slutliga 
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urvalet för litteraturstudien under 1990-talet och 2000-talet gjordes med intentionen att påvisa 

nya trender och för att undersöka vilka interventionsinriktningar som fortfarande var aktuella.  

 

Etiska överväganden 

Samtycke till medverkan i studien inhämtades från klinikcheferna på respektive sjukhus och 

klinik. Patienterna som kom att omfattas av studien kontaktades inte, då 

etikprövningsnämnden anser att erhållande av samtycke bör vägas mot de negativa 

konsekvenser det skulle kunna innebära att ta upp händelser som kan ha inneburit en kris för 

patienten. Ett etiskt dilemma som skulle kunna uppstå är om enskilda forskningspersoner 

skulle begära att få kännedom om vilka personer som har läst deras journaler. Om detta skulle 

uppstå hänvisas till klinikchefernas samtycke (bilaga 2). Klinikcheferna får ett elektroniskt 

exemplar av uppsatsen som de kan vidarebefordra till patienten som kommit med förfrågan.  

 

Resultat  

Litteratur från år 1985, 1994, 1995, 1998 

Urvalet av material för analys är hämtat från litteraturlistor från neurologikurserna åren 1985 

och 1995 vid Göteborgs universitet och 1994 och 1998 vid Lunds universitet (se bilaga3).  

 

Utredning i litteratur 1985, 1994, 1995, 1998  

Helm-Estabrooks & Albert (1991) anser att logopeden bör använda både kvantitativa och 

kvalitativa mätinstrument för att utreda afasi. De anser att följande områden bör undersökas: 

patientens talflyt/fraslängd, auditiv förståelse och repetitionsförmåga. De tar även upp vikten 

av att en heltäckande neurologisk undersökning görs av patienten. Flytande tal mäts oftast 

utifrån antal ord som produceras inom en specifik kategori eller svar på stimuli, det ska oftast 

ske på tid. Att ställa öppna frågor till patienter om sysselsättningar kan visa hur spontantalet 

fungerar (Lezak, 1995).  Skrivning kan användas i utredningssyfte för att bedöma exempelvis 

grammatisk, visuoperceptuell och visuospatial förmåga (Roeltgen, 1993). Lesser och Milroy 

(1993) har en lingvistisk ansats och motsätter sig synsättet att dela in afasi i olika typer 

eftersom det vid första anblicken ger en övergripande förväntan om vad för slags fynd som 

ska framträda hos patienten och som vid närmare undersökning inte visar sig stämma.  
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Intervention i litteratur 1985, 1994, 1995, 1998 

Lesser och Milroy (1993) anser att en nedsatt språklig förmåga påverkar den pragmatiska 

förmågan i form av exempelvis långa pauser eller att inte kunna förklara sig och att det i hög 

grad kan påverka interaktionen. De lyfter fram Conversation Analysis, CA, som ett 

användbart verktyg för utredning och intervention.   

 

Manual of Apahasia and Aphasia Therapy av Helm-Estabrooks och Albert (1991), som utgår 

ifrån Bostonskolan, tar upp allt från etiologi och karaktäristika till utredning och intervention 

av afasi. Alla interventioner enligt Bostonskolan utgår från ett processinriktat synsätt med 

neuropsykologisk grund. Interventioner som tas upp av Helm-Estabrooks och Albert (1991) är 

exempelvis MIT (Albert, Sparks & Helm, 1973) och Back-to-the-Drawing Board (Morgan & 

Helm-Estabrooks, 1987) som innebär att patienten får använda sig av ritande i terapeutiskt 

syfte vid afasi för att förbättra benämningsförmågan. Ett annat program som tillhör 

Bostonskolan är Helm Elicited Program for Syntax Stimulation, HELPSS (Helm-Estabrooks, 

1981) som under 2000-talet döptes om till Sentence Production Program for Aphasia, SPPA 

(Helm-Estabrooks & Nicholas, 2003). I svensk översättning heter det Meningsproduktions 

Program vid Afasi, MPPA (Apt, 2007). HELPSS/SPPA/MPPA är ett hierarktiskt strukturerat 

program med stegrande svårighetsgrad som går ut på att patienten ska avsluta historier som 

logopeden läser upp för att elicitera elva olika meningstyper. Patienten har visuellt stöd i form 

av bilder till berättandet. Programmet vänder sig till patienter som uppvisar agrammatism och 

måttligt till väl bevarad auditiv förståelse (Helm-Estabrooks & Albert, 1991). Lesser & 

Milroy (1993) menar att den kognitivt neuropsykologiska ansatsen möjliggör för logopeder att 

vidga perspektivet på patienter med afasi. Genom att innefatta förmågor som minne, 

uppmärksamhet, planering och perception vid utredning och intervention kan en helhetsbild 

av patienten ses jämfört med att ur ett snävt perspektiv fokusera på den språkliga förmågan. 

 

Journalstudie år 1991-1999 

Ålder och kön 1990-tal 

Av de 23 personer som förekom i journalerna var 9 kvinnor (39 %) och 14 män (61 %). 

Åldern var mellan 35-91. Medelådern var 70 år.  
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Utredning 1990-tal 

Av de test som användes var A-ning (Lindström & Werner, 1995) det mest använda följt av 

funktionsprövning vid afasi (Widén, Henningsson, Lund, 1977, se tabell 1). Informell 

bedömning noterades i fem journaler. Vissa patienter testades med flera test. Varje test räknas 

bara en gång per journal även om de användes flera gånger under behandlingstiden på samma 

patient.   

 

Tabell 1. Utredning av afasi under åren 1991-1999. 

Utredningsintrument Antal patienter som utretts med instrumentet 

(N=23) 

A-ning 12 

Funktionsprövning vid afasi 7 

GNU 4 

Tokentest 3 

BNT 1 

PAPAP 1 

Norsk Grunntest for Afasi 1 

 

Afasibeskrivning 1990-tal 

I alla journaler utom 2 noterades vilken grad av afasi patienten hade. Logopeden 

klassificerade vilka afasityper patienterna hade i 13 (57 %) journaler. Av de patienter som 

hade klassificerats med afasityper hade alla indelats enligt Bostonsskolan (Goodglass, Kaplan 

& Barresi, 2000) och Luria (Luria, 1980).  

 

Intervention 1990-tal 

Av 23 patienter genomgick 11 (48 %) intervention. Antal behandlingstillfällen varierade 

mellan 1 och 56 gånger, i medeltal 14 behandlingstillfällen per patient. Medianvärdet var 8 

behandlingar. Ingen gruppterapi noterades. LET-materialet (Lindström & Persson, 2006) var 

den vanligaste behandlingsmodellen (se tabell 2).  
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Tabell 2. Interventionsmetoder/modeller/program noterade i journalerna åren 1991-1999. 

Interventionsmetoder 

/modeller/program 

Antal patienter som genomgick interventions-

metod/modell/program 

(N=11) 

LET 6 

Lexia 2 

MIT 1 

Deblocking 1 

PACE 1 

 

Det var vanligast att patienten fick skriva vid interventionsbesöken (se tabell 3). Patienterna 

skrev oftast för hand, endast i 1 fall användes dator med ordbehandlingsprogram. Vid 

skrivträning var det vanligt att patienten fick hemuppgifter i form av exempelvis korsord och 

dagboksskrivande. Knappt hälften av patienterna arbetade med ordmobilisering och läsning. 

De patienter vars intervention inkluderade läsning fick oftast arbeta med läsförståelse genom 

att exempelvis svara på frågor om en läst text.  

 

Tabell 3. Interventionstyper noterade i journaler åren 1991-1999. 

Interventionstyper Antal patienter som genomgick olika typer av intervention  

(N=11) 

Skrivning 9 

Information 8 

Indirekt intervention 7 

Läsning 5 

Ordmobilisering 5 

Muntlig meningsbyggnad 2 

Imitation 1 

Auditiv språkförståelse 1 

Fonologisk intervention 1 

Prompting 1 

Datorträningsprogram 1 

 

Fyra patienter av 11 fick AKK-hjälpmedel. När det gäller lågteknologiska AKK-hjälpmedel 

fick 3av 4patienter bokstavs/siffertavla samt kommunikations bok och i 2 fall erhöll patienten 

läggbokstäver. Högteknologiska hjälpmedel som förekom var i 2 fall talsyntes och 

datorprogram för talträning som skrevs ut under senare hälften av 1990-talet. Indirekt 

intervention gavs till 7 av patienterna och bestod av rådgivning till anhöriga om 

kommunikation och handledning till andra yrkeskategorier och närstående. Av de patienter 
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som fick indirekt intervention handleddes i 1 fall en granne till patienten och utförde 

behandling då patienten hade avböjt terapi hos logopeden. Information om föreningar och 

kurser för personer med afasi lämnades till 8 av patienterna. Av 11 patienter avslutades 6 

patienter då de inte bedömdes behöva mer logopedkontakt. Två patienter ville själva avsluta 

sin behandling. En patient remitterades till hemrehab, 1 patient uteblev från bokat besök och 

avslutades därför och 1patient överfördes till lasarettsansluten hemsjukvård.  

 

Tolv patienter eller 52 % genomgick inte intervention. I hälften av fallen var orsaken att 

logopeden ansåg att det inte behövdes. I 2 journaler noterades att patienterna blev utskrivna 

och inte genomgick intervention under vårdtiden. Två patienter avböjde intervention och 1 

ansågs inte kunna medverka i behandling. Brist på logoped angavs som orsak i 1 fall.  

  

Litteratur från år 2003-2010 

Urvalet av material för analys är hämtat från litteraturlistor från åren 2003-2010 vid 

Linköpings universitet (se bilaga 4).  

 

Utredning i litteratur 2003-2010 

För utredning av afasi finns olika test att tillgå. I Sverige används oftast A-ning (Ahlsén, 

2008b). Utifrån testresultaten kan afasierna delas in i olika typer enligt Luria (Lindström & 

Werner, 1995). Pia APts AfasiPrövning, PAPAP används mycket i Sverige (Ahlsén, 2008b). 

Ett annat test som används i Sverige och som testar pragmatisk förmåga är Amsterdam-

Nijmegen Everyday Language Test, ANELT (Ahlsén, 2008b; Blomert, Kean, Koster & 

Schokker, 1994). Hjärnavbildningsmetoder gör det möjligt att utreda skadelokalisation. 

Denna möjlighet ska dock inte ersätta neurologiska och språkliga test då afasin kan ha orsaker 

som epilepsi eller migrän som inte ger visuella fynd vid hjärnavbildning (Helm-Estabrooks & 

Albert, 2004). 
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Intervention i litteratur 2003-2010 

 

Pragmatisk intervention  

Behandling av pragmatisk karaktär inriktar sig på att patienten ska öka sin förmåga att 

använda språket i vardagslivet och effektivisera kommunikationen (Ahlsén, 2008a). Goodwin 

(2003) fokuserar på interaktionen mellan terapeut och patient och hur patienten kan använda 

intakta förmågor för att vara en kompetent samtalare. Utgångspunkten är ett pragmatiskt 

synsätt för att analysera afasi. Conversation Analysis, CA, ger logopeden möjlighet att 

analysera patientens pragmatiska kompetens och interaktion i samtal. Inom CA-forskningen 

har det fokuserats mycket på ”reparationer”. Hur en patient kan använda sig av talet och 

språket och av andras tal för att göra sig förstådd har stor betydelse för hur terapi bör 

utformas. Till exempel kan behandling som bedrivs i en miljö där patienten inte får möjlighet 

att utnyttja dessa alternativa sätt att göra sig förstådd leda till en skev bild av patientens 

faktiska förmåga att interagera i samtal (Goodwin, 2003). Byng (1995) påpekar vikten av att 

se individen och inte bara språkstörningen och svårigheterna som patienten har. Terapeuten 

och patienten bör vara jämbördiga partners. Supported Conversation for Adults with Aphasia, 

SCA, bygger på tanken att det finns inneboende, kvarvarande kognitiva och sociala förmågor 

hos patienten. Kompetensen kan lockas fram av en konversationspartner som får lära sig 

tekniker att använda nyckelord, rita och att använda gester i kommunikationen (Kagan, 1998).  

 

Social intervention och gruppterapi 

Behandling som inriktas på livskvalitet och sociala åtgärder sätter patientens rätt till 

självbestämmande i fokus. Olika mål med social intervention kan vara att kartlägga patientens 

livssituation och att förmå omgivningen att skapa bra förutsättningar för patienten att leva ett 

självständigt liv (Ahlsén, 2008a). Gruppterapi påbörjas oftast efter att patienten genomgått 

individuell behandling och oftast först då afasin har blivit kronisk (Marshall, 1999). 

Gruppterapi kan ha positiv psykosocial påverkan på patienter (Helm-Estabrooks & Albert, 

2004). Det är ett kostnadseffektivt alternativ för att kunna erbjuda patienter fortsatt stöd. 

Syftet med behandlingen varierar. I grupper på högre nivå kan träningen fokusera på att 

förbättra berättandeförmågan och i grupper på en lägre nivå kan träningen handla om att lära 

sig kompensatoriska strategier (Marshall, 1999).  
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Alternativ och kompletterande kommunikation 

Det finns inte så mycket forskning och erfarenhet vad gäller att introducera AKK för patienter 

med afasi. Rehabilitering av patienter som har afasi fokuserar mer på att återfå den språkliga 

förmågan än på den kommunikativa förmågan (Heister-Trygg & Andersson, 1998). Vid mild 

afasi kan bedömningsinstrument användas där utredningen riktas mot brukare, redskap och 

omgivning (Heister-Trygg & Andersson, 1998). Beukelman och Mirenda (1996)  anser att 

den logopediska språkliga bedömningen bör utökas med en bedömning av hur funktionellt 

patienten kan kommunicera i varierande kontexter. Närstående ska finnas med från början av 

interventionen. Hjälpmedel för patienter med afasi kan vara samtalsapparat, datorbaserade 

skrivprogram, texttelefon med ordbehandlingsprogram och särskilda språkträningsprogram. 

Det är viktigt att ta hänsyn till om patienten i första hand vill återfå den språkliga förmågan. 

Högteknologiska kommunikationshjälpmedel kan inverka negativt på interaktionen hos 

personer som är ovana vid teknologin (Heister-Trygg & Andersson, 1998). Avancerade 

hjälpmedel kan vara för svåra att använda för patienter som har kognitiva 

funktionsnedsättningar (Nichols, 2004). Faktorer som kan vara avgörande för utfall av AKK-

insatser är patientens motivation, anhörigas attityd till AKK och huruvida hjälpmedlet är 

transportabelt (Beukelman & Miranda, 1996).  

 

Läsning och skrivning 

Forskning om processer vid skrivning vid afasi hade fram till mitten av 1990-talet inte 

förekommit i någon större omfattning (Behrns, 2008; Carlomagno & Iavarone, 1995). 

Skrivbehandling hade förekommit som ett delmoment i ett större perspektiv i terapin 

(Carlomagno & Iavarone, 1995). Personer med gravt nedsatt verbal förmåga kan ha nytta av 

intervention inriktad mot skrivning, då skrivna meddelanden kan fungera som ett komplement 

till tal (Behrns, 2008; Carlomagno & Iavarone, 1995). Papper och penna bör alltid finnas till 

hands i situationer där personer med afasi deltar (Behrns, 2008). Behrns (2008) tar upp Lexia 

(Gunnilstam & Mårtens, 2011) som exempel på ett datorprogram som kan vara användbart 

vid läs- och skrivsvårigheter orsakade av afasi då det går att individanpassa. Syftet med Lexia 

är att öka patientens behandlingstid och effektivisera rehabilitering. Programmet ger patienten 

kontinuerlig feedback. Områden som kan övas med Lexia är auditiv förståelse, läsning, 

skrivning och repetition (Gunnilstam & Mårtens, 2011). Patienter med nedsatt auditiv 
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språkförståelse som har kvar läsförmåga kan vara hjälpta av att få meddelanden presenterade 

skriftligt istället för auditivt (Helm-Estabrooks & Albert, 2004).  

 

Processmodeller används under 2000-talet och speglar möjligheterna till avbildning inom 

artificiell intelligens. Även parallellprocessning och konnektionistmodellen kan kopplas till 

avancerad datorteknik (Ahlsén, 2006). När det gäller behandling är det vissa metoder som 

används för intervention som är direkt relaterade till de teoretiska antaganden som Werniche-

Lichtheim-Geschwind gjort. Ahlsén (2006) nämner Visual Action Therapy, VAT (Helm-

Estabrooks, Fitzpatrick, & Baressi, 1982) som är ett behandlingsprogram för personer med 

global afasi. I behandlingen används verkliga föremål som exempelvis ett strykjärn, bilder på 

föremålen samt bilder av figurer som använder föremålen. Programmet är hierarkiskt ordnat 

och patienten börjar med att matcha bilder med föremål. På en mer avancerad nivå ska 

patienten med självinitierade gester demonstrera gömda föremål. Målet med behandlingen 

kan variera utifrån patientens förutsättningar från att patienten ska förbättra sin förmåga att 

använda symboliska gester som kommunikation till att förbättra verbal uttrycksförmåga.  

Ahlsén (2006) nämner även MIT (Albert, Sparks & Helm,1973) där aktivering av icke 

skadade centra i hjärnan används för att försöka förmedla språkliga funktioner. Terapier som 

är kommunikativt baserade är aktuella som exempelvis PACE (Wilcox & Davis, 1981). 

Ahlsén (2006) tar även upp terapier som bygger på mer extensiva användningar av andra 

symbolsystem så som Bliss där symbolerna visualiseras i tryckt form och Amerind som 

bygger på tecken som visas med händerna. Ahlsén (2006) anser att Howards och Hatfields 

(1987) klassificering av behandling fortfarande är gångbar. De främsta teoretiska ramverken 

för behandling är den pragmatiska skolan, den neurolingvistiska skolan och den kognitiva 

neuropsykologiska skolan (Ahlsén, 2008b). 

 

Under 2000-talet tillkommer Kagans (1998) artikel om SCA på litteraturlistorna, vilket skulle 

kunna bero på att den pragmatiska inriktningen inom afasiintervention har fått större utrymme 

(se tabell 7). Litteratur om gruppterapi förefaller bli mer framträdande då Marshall (1999) ger 

ut ett verk som enbart behandlar detta ämne. I Helm-Estabrooks & Alberts (2004) reviderade 

verk tillkommer ett kapitel om gruppterapi. Argumenten för gruppterapi i de båda verken är 

att det är kostnadseffektivt och kan ha positiv psykosocial inverkan på patienter. Under slutet 
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av 1990-talet utkommer Heister-Trygg och Andersson (1998) med en bok på svenska om 

AKK som har ett specifikt kapitel om AKK för personer med afasi. 

 

Journalstudie år 2000-2010 

Ålder och kön 2000-tal 

Av de 60 personer som förekom i journalerna var 32 kvinnor (53 %) och 28 män (47 %). 

Åldern var mellan 18 och 88. Medelåldern var 64 år.  

 

Utredning 2000-tal 

A-ning var det vanligaste testinstrumentet följt av Boston Naming Test, BNT (Kaplan, 

Goodglass, Weintraub & Segal, 2001), Funktionsprövning vid afasi (Widén, Henningsson & 

Lund, 1977), Pizzamiglio (Pizzamiglio, Parisi & Appicciafuoco, 1968) och Tokentest 

(DeRenzi & Vignolo, 1962). Datorprogrammet Lexia användes vid 1 tillfälle som 

utredningsinstrument. Informell bedömning förekom i 15 fall av 60. Vissa patienter testades 

med flera test. Varje test räknas bara en gång per journal även om de användes flera gånger 

under behandlingstiden på samma patient (se tabell 4). 
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Tabell 4. Utredning av afasi under åren 2000-2010. 

Utredningsinstrument Antal patienter 

som utretts med 

instrumentet 

(N=60) 

A-ning 34 

BNT 11 

Funktionsprövning vid afasi  8 

Pizzamiglio 6 

Tokentest 6 

Screeningtest 6 

FAS-ordmobiliseringstest 4 

Ordracet  4 

Läs/Ordförståelse III M-G Johansson  4 

CETI  3 

D-Kefs  3 

Testbatteri för bedömning av subtila språkstörningar, TBSS.  3 

ANELT  2 

Norsk Grunntest for Afasi  2 

Svensk benämningsprövning, SBP 2 

ITPA 1 

Lurias återgivning av ord med heterogen inferens 1 

Pia Apts afasiprövning, PAPAP  1 

Lexia 1 

Avkodning 1 

 

 

Afasibeskrivning 2000-tal 

I 52 journaler noterades graden av afasi. Nitton patienter (32 %) hade klassificerats med 

afasityp.  Patienterna hade klassificerats både enligt Bostonskolans (Goodglass, Kaplan & 

Barresi, 2000) och enligt Lurias klassifikationssystem (Luria, 1980).  

 

Intervention 2000-tal 

Sammanlagt genomgick 43 (72 %), av 60 patienter någon form av intervention. Antal 

behandlingstillfällen varierade mellan 1 och 106 gånger, i medeltal 24 behandlingstillfällen 

per patient. Medianvärdet var 16 behandlingar. Tio patienter deltog i gruppterapi. Lexia 

(Gunnilstam & Mårtens, 2011) var det vanligaste behandlingsprogrammet (se tabell 5).  
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Tabell 5. Interventionsmetoder/modeller/program som noterades i journalerna åren 2000-

2010. 

Interventionsmetoder 

/modeller/program 

Antal patienter som genomgick 

interventionsmetod/modell/program 

(N=43) 

Lexia 22 

LET 14 

PACE 9 

Rapid naming 9 

SCA 8 

Meningsproduktionsprogram vid 

afasi 

4 

 

Interventionen inriktades oftast mot ordmobilisering, läsning och skrivning (se tabell 6). En 

patient tränade skrivning genom att skicka e-post. Vid övning av muntlig meningsbyggnad 

användes visuellt stöd i form av sekvensbilder frekvent. Prompting av fonematisk eller 

semantisk karaktär användes, i 1 fall förekom frågeordsprompting. Nedsatt auditiv 

språkförståelse kunde behandlas genom att patienten fick lyssna på talböcker. I 9 journaler 

specificerade logopederna att de tränade kognitiva förmågor som exempelvis minnesträning.  

Indirekt behandling gavs till 40 % av patienterna. Vid indirekt behandling var det vanligast 

med rådgivning om kommunikation till anhöriga och personal på boende, exempelvis SCA 

(Kagan, 1998) eller råd om hur anhörig kan stötta vid telefonsamtal. Även handledning till 

anhöriga och arbetsterapeut förekom vid några tillfällen. Information gavs till 37 % av 

patienterna och rörde afasi och afasiföreningar. Social intervention bestod av att logopeden 

förmedlade kontakter med LSS-handläggare och ordförande i afasiförbundet.  
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Tabell 6. Interventionstyper noterade i journaler åren 2000-2010. 

Interventionstyper Antal patienter som genomgick olika typer av intervention 

(N=43) 

Läsning 24 

Ordmobilisering  24 

Skrivning 19 

Indirekt intervention 17 

Muntlig meningsbyggnad 16 

Information 16 

Promting 12 

Kognition 9 

Auditiv språkförståelse 7 

Fonologisk intervention 5 

Sång 4 

Imitation 3 

Socialt 2 

Pragmatik 2 

Ritning 2 

Prosodi 1 

Datorträningsprogram 1 

 

Fjorton patienter (33 %) av 43 fick AKK-hjälpmedel. Det vanligaste lågteknologiska AKK-

hjälpmedlet var kommunikationsböcker som användes av 6 patienter följt av bildtolk som 

användes av 4 patienter. Sju patienter fick högteknologiska hjälpmedel som exempelvis 

talsyntes, pratapparat, och hjälpmedel för att underlätta skrivning så som 

ordprediktionsprogram. 

 

Intervention för 12 patienter avslutades då de inte bedömdes behöva mer behandling. Fjorton 

av de patienter som genomgick intervention var vid tiden för studiens utförande ännu inte 

avslutade. Ytterligare 4 patienter valde själva att avsluta behandlingen. Två patienter 

prioriterade bort behandling hos logoped till förmån för behandling hos en annan 

vårdgivarkategori. Två patienter avslutades på grund av sjukdom. Två patienter flyttade. En 

patient hörde inte av sig efter behandlingsuppehåll och avslutades därför. En patient övergick 

till att träna med arbetsterapeut. I två av journalerna framgick inte orsaken till avslutad 

behandling. Två patienter började på skola med afasilinje. En patient avslutades då det var 

brist på logopeder. 
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Sexton patienter (27 %) genomgick inte behandling. Då behandling inte sattes in berodde 

detta i 10 fall av 16 att logopeden inte ansåg att det behövdes. I tre fall ville logopeden 

avvakta spontanförbättring hos patienten. I övriga tre fall bedömdes patienterna inte kunna 

medverka till behandling exempelvis som en följd av för stora kognitiva svårigheter. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att under 1990-talet och 2000-talet utreddes patienter med test 

inriktade på språklig förmåga. Utredningsinstrument inriktade på kommunikativ förmåga 

börjar noteras under 2000-talet. Fler patienter genomgick intervention under 2000-talet än 

under 1990-talet. Varje enskild patient fick även fler interventionstillfällen under 2000-talet. 

Gruppterapi förekom endast under 2000-talet (se tabell 7). SCA (Kagan, 1998) börjar 

dokumenteras i journalerna under 2000-talet och en ökning av användandet av PACE (Davis 

& Wilcox, 1981) sker. Under 2000-talet dokumenterar logopeder att de ger intervention med 

inriktning mot kognition vilket inte noterades under 1990-talet. Datoranvändning ökar under 

2000-talet. Högteknologiska hjälpmedel började förskrivas under senare delen av 1990-talet. 

Noteringar om afasityper minskar under 2000-talet.  

 

 

Tabell 7.  Sammanfattning av resultat avseende intervention; beskrivning i litteratur och 

journaler. 

 

Intervention Litteratur 

1985-1998 

Litteratur 

2003-2010 

Journalstudie 

1991-1999 

Journalstudie 

2000-2010 

AKK X X X X 

Datoranvändning X X X X 

Gruppterapi X X  X 

Kognitiva 

förmågor 

X X  X 

PACE X X X X 

SCA  X  X 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Direkt intervention var under både 1990-talet och 2000-talet övervägande inriktad på att 

återfå den språkliga funktionen.  LET-modellen (Salonen, 1980) var den modell som 
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noterades oftast på 1990-talet och var näst vanligast förekommande i journalerna från 2000-

talet, vilket tyder på att Lurias synsätt om funktionella system fortfarande kan anses som 

relevant (Luria, 1963, 1980).  

 

Datoranvändning ökade under 2000-talet från att inte ha varit speciellt vanligt under 1980-

talet (Borenstein, 1988) och 1990-talet. Lexia (Gunnilstam & Mårtens, 2011) utkom i början 

av 1990-talet och används ofta i intervention under 2000-talet. En anledning till att Lexia 

används kan vara att det går att individanpassa och kan öka patientens behandlingstid 

(Behrns, 2008; Gunnilstam & Mårtens, 2011). Då programmet ger kontinuerlig återkoppling 

till patienten kan det liknas vid traditionell behavioristisk intervention. 

 

Under 2000-talet sker en ökning av kommunikativt inriktad intervention vilket kan ses genom 

att bland annat SCA (Kagan, 1998) börjar noteras i journalerna och PACE (Davis & Wilcox, 

1981) används mer frekvent. En anledning till att PACE (Davis & Wilcox, 1981) använts i 

varierande utsträckning skulle kunna vara att det kan anses som ett onaturligt sätt 

kommunicera på (Howard & Hatfield, 1987). Ett annat sätt att tillvarata patientens 

kommunikativa förmåga i vardagliga kontexter skulle kunna vara att använda CA (Goodwin, 

2003). Dock noterades ingen användning av CA i journalerna varken på 1990-talet eller på 

2000-talet vilket skulle kunna bero på att CA inom afasiforskning fortfarande är en ganska ny 

företeelse och inte förekom i den studerade litteraturen förrän i början av 1990-talet (Lesser & 

Milroy, 1993). 

 

Det var under både 1990-talet och 2000-talet vanligare att logopeden arbetade med 

ordmobilisering än med meningsbyggnad. Detta skulle kunna bero på att logopeden valt att 

börja på en enklare nivå för att sedan gå vidare med en svårare nivå vilket förespråkas inom 

den didaktiska inriktningen (Howard & Hatfield, 1987). Under 2000-talet noterades i 

journalerna en ökning av intervention med muntlig meningsbyggnad vilket skulle kunna tyda 

på att den neurolingvistiska inriktningen, där interventionen fokuserar på syntaktisk nivå 

snarare än på ordnivå, fick större påverkan.  

 

Skrivning var vanligt förekommande i interventionen under både 1990-talet och 2000-talet 

vilket skulle kunna bero på att skrivna meddelanden kan kompensera för nedsatt verbal 
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förmåga (Behrns, 2008; Carlomagno & Iavarone, 1995). Även läsning var vanligt 

förekommande under de båda årtiondena vilket skulle kunna bero på att patienter med nedsatt 

auditiv förmåga kan ha nytta av att kunna läsa för att kunna få meddelanden presenterade 

skriftligt istället för auditivt (Helm-Estabrooks & Albert, 2004). 

 

Under 2000-talet noterades en minskning av klassifikation av afasityper. Denna minskning 

skulle kunna bero på att logopeder i större utsträckning kommit att anta en lingvistisk ansats 

och inte delar in i afasityper eftersom det skulle kunna skapa förväntan om vad för slags fynd 

som ska framträda hos patienten och som vid närmare undersökning inte visar sig stämma 

(Lesser & Milroy, 1994). 

 

I journalerna från både 1990-talet och 2000-talet noterades få förskrivningar av AKK-

hjälpmedel. Detta skulle kunna bero på begränsad forskning om och erfarenhet av 

introduktion av AKK-hjälpmedel för personer med afasi (Heister-Trygg & Andersson, 1998, 

2009). En annan anledning kan vara att personer med afasi vill återfå den förlorade språkliga 

förmågan och att logopeder respekterar detta (Heister-Trygg & Andersson, 1998). Ytterligare 

ett skäl till varför förskrivning av AKK-hjälpmedel förekom sparsamt skulle kunna vara att 

avancerade hjälpmedel kan vara för svåra att använda (Nichols, 2004).   

 

Under 2000-talet genomgick betydligt fler patienter intervention än under 1990-talet. 

Skillnaden kan bero på att tillgången till journaler från 1990-talet var färre än journaler från 

2000-talet. Varje enskild patient genomgick även fler interventionstillfällen under 2000-talet 

än under 1990-talet. Ökningen av antalet interventionstillfällen skulle kunna bero på att 

gruppterapi började noteras under 2000-talet och att logopeder därmed hade möjlighet att ge 

intervention till patienter som avslutat sin individuella behandling (Marshall, 1999). Då inga 

gruppterapier dokumenterades under 1990-talet skulle detta kunna bero på att gruppterapier 

inte utfördes i Sverige i någon större utsträckning under denna period. Det figurerade dock i 

litteraturen redan under 1980-talet (Borenstein & Hjelmquist, 1980; Glozman, 1981).  

 

Under 2000-talet började logopeder dokumentera att de arbetade med kognitiva förmågor 

vilket skulle kunna bero på att det neuropsykologiska synsättet att ta olika kognitiva förmågor 

i beaktande vid intervention ökade (Lesser & Milroy, 1993).  
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Prompting som förekommer inom stimuleringsskolan användes under både 1990-talet och i 

början av 2000-talet trots att studier redan under 1980-talet visade att prompting inte hade 

någon kvarstående effekt (Patterson, Purell & Morton, 1983; Howard, Patterson, Franklin & 

Morton, 1985). 

 

I de fall informell bedömning användes berodde det oftast på att patienterna var i akutfasen av 

sin sjukdom och inte skulle kunna medverka i en formell testning eller att de hade mycket 

lindriga språkliga svårigheter. Det varierade vilka test som användes vid utredning mellan 

1990-talet och 2000-talet. Dock var A-ning var det vanligast förekommande 

bedömningsinstrumentet i journalerna under både 1990-talet och 2000-talet vilket 

överensstämmer med Ahlséns (2008b) åsikt att det är det mest använda testet i Sverige. Under 

2000-talet börjar användning av utredningsinstrument som exempelvis CETI (Lomas, 

Pickard, Bester, Elbard, Finlayson & Zoghaib, 1989) och ANELT (Blomert, Kean, Koster & 

Schokker, 1994) noteras i journalerna vilket tyder på att den pragmatiska inriktningen börjar 

bli mer framträdande. Enligt Ahlsén (2008b) används PAPAP mycket i Sverige men i 

journalerna från 1990-talet och 2000-talet förekom det endast någon enstaka gång. 

 

Metoddiskussion 

Sjukhusen i studien tillhör samma sjukvårdsregion vilket medför att resultatet av 

journalstudien inte kan generaliseras till hela Sverige. Resultatet kan ha påverkats av att 

materialet inhämtades från olika typer av kliniker vilket medförde att patienterna var i 

varierande sjukdomsfaser vid interventionstillfällena. Anteckningarna i journalerna skiftar när 

det gäller bland annat språklig utformning och terminologi. Siffror och analyser får därför ses 

som troliga tendenser, snarare än exakta resultat. 

Alla patienter som togs med i studien genomgick inte behandling och detta berodde på att 

sökkriteriet endast var diagnoskod/kontaktorsak vilket gör att underlaget för att beskriva 

behandling blir något mindre än avsett.  

Från länsdelssjukhuset är endast två journaler från år 2004 införda i resultatet. Detta beror på 

att större delen av patienterna på de framsökta listorna under detta år behandlades på en 
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mottagning på annat sjukhus knutet till länsdelssjukhusets mottagning och att motsvarande 

journaler inte förvarades i arkivet på länsdelssjukhuset. Från universitetssjukhuset saknas 

journaler för år 2006 eftersom det inte gick att få tillgång till listor för detta år. Från 

länsdelssjukhuset fanns tillgång till journaler från år 1996 och framåt, då diagnoser inte hade 

registrerats i datasystemet tidigare. Anledningen till att vissa journaler ändå finns med från 

den tidsperioden är att de hade kontrollbesök under senare årtal och haft huvudsaklig 

behandling under tidigare år och då fanns med på listorna som dragits ut från senare perioder. 

På universitetssjukhuset lyckades personalen inte finna någon dokumentation av besök från år 

1990 till 1996. Däremot skulle det finnas registerkort fram till år 1985 och det erbjöds att göra 

en sökning bland dem. Detta genomfördes men då framkom endast patienter med röstbesvär. 

Det föreföll som om rutinerna för bevarande av vårddokumentation förändrats genom åren 

och medfört inskränkta möjligheter för forskare att studera klinisk intervention. Avsikten att 

välja journaler från två sjukhus av olika storlekar och jämföra dessa kunde inte uppfyllas då 

det slutliga materialet från varje sjukhus blev för litet för att bedömas var för sig. Materialet 

från 1990-talet och materialet från 2000-talet var på grund av varierande tillgång av olika 

omfattning vilket medförde svårigheter att dra slutsatser av eventuella förändringar av 

intervention över tid.  

Valet av litteratur från logopedutbildningarna för analys av samtida afasiintervention är 

subjektivt i samråd med handledare. Begränsningar har gjorts till teman som ansetts viktiga 

och nya för det logopediska arbetet med personer med afasi ur ett historiskt perspektiv. För att 

ge en helt objektiv och heltäckande bild av centrala teman och teorier de båda decennierna 

skulle avsevärt mycket mer litteratur behövt vara med i urvalet. Litteraturlistorna från 

logopedprogrammet i Göteborg från år 1985 och 1995 innehöll få titlar. Vid samtal med 

administratörer vid samtliga universitet som kontaktades uppgavs att listor över äldre 

kurslitteratur är mycket svåra och tidskrävande att söka fram i arkiven vilket begränsade 

antalet listor som söktes fram. Detta gör att resultaten får ses som en inblick i vilken litteratur 

som var framträdande under dessa år. Då både journaler och litteratur är av begränsad 

omfattning kan inga generaliserbara slutsatser dras av resultatet. 

Slutsats 

I föreliggande studie var interventionen som noterades i journalerna under 1990-talet och 

2000-talet övervägande inriktad på att patienten skulle återfå den språkliga förmågan. 
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Användandet av LET-modellen visar att Lurias tankegångar om funktionella system 

fortfarande kan ses som aktuella. Det förefaller som om det under 2000-talet sker en ökning 

av intervention inriktad mot kommunikation då SCA (Kagan, 1998) som utvecklades i slutet 

av 1990-talet börjar noteras i journalerna och PACE (Wilcox & Davis, 1981) börjar användas 

mer frekvent. Under 2000-talet börjar användning av utredningsinstrument som exempelvis 

CETI (Lomas, Pickard, Bester, Elbard, Finlayson & Zoghaib, 1989) och ANELT (Blomert, 

Kean, Koster & Schokker, 1994) noteras i journalerna vilket tyder på att den pragmatiska 

inriktningen börjar bli mer framträdande. Intervention orienterad mot kognition börjar noteras 

i journalerna under 2000-talet vilket skulle kunna bero på att logopederna antagit ett mer 

kognitivt neuropsykologiskt synsätt (Lesser & Milroy, 1993). Datoranvändning ökade under 

2000-talet från att inte ha varit speciellt vanligt under 1980-talet (Borenstein, 1988) och 1990-

talet. Dokumentation av förskrivning av högteknologiska hjälpmedel börjar noteras först 

under senare delen av 1990-talet. Detta skulle kunna bero på begränsad forskning om och 

erfarenhet av introduktion av AKK-hjälpmedel för personer med afasi (Heister-Trygg & 

Andersson, 1998, 2009). 

Framtida studier 

Det vore intressant att göra en studie av liknande karaktär men med fler sjukhus av olika 

storlek för att kunna göra jämförelser av intervention mellan universitetssjukhus och 

länsdelssjukhus. Ett annant ämne att vidare studera är utvecklingen av kommunikativt och 

kognitivt inriktad intervention för att utröna om det rör sig om generaliserbara trender inom 

afasiintervention.  
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