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Abstrakt 

 

Bakgrund 

 

Afasi och dysfagi är tillstånd som kan ge allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser 

varav depression och aspirationspneumoni är några exempel. Det är därför viktigt att 

vårdgivare har en tillräcklig kunskap om afasi och dysfagi och vilka svårigheter 

diagnoserna innebär. Dock har vårdgivare inte alltid den kunskap som krävs för att 

hantera svårigheterna och ge en god och individuellt anpassad vård. Det har visats att 

informationsinsatser har en positiv effekt på vårdgivares kunskap kring diagnoserna, och 

med möjlighet till handledning och praktiska övningar ses även effekt på vårdgivares 

inställning och arbetssätt. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur kunskap om afasi och dysfagi kan öka av en 

kort informationsinsats specifikt till vårdgivare på äldreboenden. 

 

Metod 

 

Denna studie var en enkätstudie med en informationsinsats i form av ett kort 

informationstillfälle innehållande faktainformation och workshop. Deltagarna bestod av 

29 undersköterskor och vårdbiträden på åtta äldreboenden uppdelade i kontroll- och 

experimentgrupp. Varje deltagare fick fylla i en enkät innehållande faktafrågor om 

diagnoserna och självskattningsfrågor om utbildning, kunskap samt förändring i arbetsätt, 

bemötande och inställning. Därefter genomfördes informationsträffar på varje boende i 

experimentgruppen. Båda grupperna fick sedan fylla i en andra enkät. Efter detta 

undersöktes skillnaderna i poäng på kunskaps- och självskattningsfrågorna inom 

grupperna och mellan grupperna.  

 

Resultat 

 

Resultatet från analysen visar att experimentgruppen signifikant förbättrade sina poäng 

vid andra enkäten. Det framkommer även att fler deltagare ur experimentgruppen än 

kontrollgruppen förbättrade sina resultat.  

 

Slutsats 

 

Denna studie har visat att informationsinsatser till vårdpersonal på äldreboenden kan ge 

en positiv effekt på medvetenhet och kunskap om afasi och dysfagi. 
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Bakgrund - Afasi och dysfagi inom äldreomsorgen 
 

Afasi och dysfagi är båda exempel på tillstånd som främst drabbar äldre personer och som 

förekommer relativt ofta på äldreboenden (Engelter et al., 2006; Hartelius, Nettelbladt & 

Hammarberg, 2008; Hertegård, 2005). Vårdtagare inom äldreomsorgen har ofta även 

samexisterande sjukdomar vilket ställer stora krav på att vårdgivarna har den kunskap 

och kompetens som behövs för att ta hand om dessa personer på ett bra sätt (Runesson & 

Eliasson-Lappalainen, 2000). Tidigare studier visar dock att det finns en osäkerhet kring 

hur god kunskap vårdgivarna faktiskt har om de svårigheter som kan finnas hos 

vårdtagarna, bland annat vid afasi och dysfagi (Langmore et al., 1998; Murphy, 2006; 

Sandin, 2012). Att vårdgivarna får tillgång till vidareutbildning är en viktig del i att 

förbättra vården inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Afasi  

 

Afasi är en förvärvad språkstörning som tar sig uttryck i nedsatta språkförmågor inom 

någon eller flera av de språkliga modaliteterna tal, skrift, hörförståelse och läsförståelse 

(Parr, Byng, & Gilpin, 1997). Den vanligaste orsaken till afasi är stroke, en tredjedel av de 

som får en stroke får också afasi (Claesson, 2010; Engelter et al., 2006; Parr et al., 2010). 

Även neurologiska sjukdomar som multipel skleros och Parkinsons sjukdom kan påverka 

språkområden i hjärnan och därigenom orsaka en afasi (Devere, Trotter & Cross, 2014; 

Sakai et al., 2012). Det har även visats att ålder vid insjuknande i stroke är en bidragande 

riskfaktor för afasi då 15 % av strokepatienter under 65 år har visats ha afasi medan 43 % 

av strokepatienter över 85 har afasi (Engelter et al., 2006). Utöver detta leder också 

demens till en störning av kommunikation och språk i viss mån vilken sedan kan utvecklas 

till afasi (Bayles et al., 2000; Hartelius et al., 2008). 

En begränsad förmåga att kommunicera har negativa effekter på livskvalitet och 

psykosocialt välbefinnande (Kagan, 1998, Nyström, 2009). Den nedsatta funktionen att 

uttrycka sig eller att förstå talat språk kan leda till bland annat isolering, missförstånd 

eller försummelse i kommunikativa sammanhang samt utsatthet för respektlöst 

bemötande (Parr, 2007). Att leva med afasi är prövande och personer med afasi kan känna 

sig mindre värda på grund av den nedsatta språkliga förmågan (Kagan, 1998; Nyström, 

2006). De kan även hamna i situationer där de är beroende av att andra människor tolkar 

deras behov och önskemål (Nyström, 2009). 

 En lyckad kommunikation är en viktig förutsättning för att vårdrelationen ska 

fungera (Parr, 2007). Murphy (2006) visade att patienter med afasi riskerar att inte få ta 

del av viktig vårdinformation, inte bli förstådda samt att få beslut fattade åt dem. Det är 

också vanligt att vårdgivare vänder sig till anhöriga istället för att tala direkt till patienten 

(Parr, 2007). Många patienter inser att de i vissa fall behöver denna hjälp från anhöriga 

men finner det ändå frustrerande att vårdgivare förbiser den kommunikativa förmåga de 

har trots afasin (Murphy, 2006). Det är därför viktigt att det finns vårdgivare med god 

kunskap om svårigheterna samt kunskap om hur man uppnår en god kommunikation 

(Kagan, 1998; Nyström, 2009; Simmon-Mackie & Kagan, 1999). Ett sätt att underlätta 

kommunikation kan vara att använda samtalstekniken SCA (Supported Conversation for 

adults with Aphasia) som är inriktad på att samtalspartnern ska lära sig att kommunicera 

på ett effektivt sätt i samtal med en person som har nedsatt kommunikationsförmåga. 

Studier har visat att kurser i denna teknik kan leda till minskad frustration både hos 
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patienter och vårdgivare och styrker därmed nyttan i att vårdgivare får lära sig 

samtalsstrategier (Gyllensköld, 2007; Murphy, 2006). 

 

Dysfagi 

 
Dysfagi är den medicinska termen för ät- och sväljsvårigheter och en nedsatt funktion i 

sväljförmåga kan resultera i att man lätt sväljer fel, dessa svårigheter kan bero på 

avvikande motorik, känsel eller koordination i munhåla, svalg och matstrupe (Svensson, 

2010). Dessa avvikelser innebär främst svårigheter i att bearbeta maten i munnen samt att 

förflytta den till magsäcken vilket kan visa sig på olika sätt varav dregling, svårigheter att 

tugga och felsväljning är några exempel (Svensson, 2010). Orsakerna till dysfagi 

överlappar delvis med de som också orsakar afasi som till exempel stroke då 52-64 % av 

de som vårdas för en akut stroke lider av dysfagi (Mann, Hankey & Cameron, 2000; 

Svensson 2010). Vidare kan autoimmuna tillstånd, neurologiska sjukdomar, 

systemsjukdomar och traumatiska skador påverka sväljförmågan (Low et al., 2014; 

Svensson, 2010). Även det normala åldrandet kan påverka sväljfunktionen genom 

förändrad anatomi och funktion i hals och nacke (Hertegård, 2005; Svensson, 2010). 

Ytterligare kan demenssjukdomar orsaka en dysfagi då degenerativa förändringar i 

hjärnan kan göra att initiering av tuggning och sväljning ej längre fungerar normalt 

(Volicer et al., 1989). 

Konsekvenserna av en dysfagi kan vara allt från behov av att bli matad till en ovilja 
att äta (Hertegård, 2005). Vid lätt dysfagi kan ofta hosta eller harklingar observeras efter 
sväljning utan att delar av födan åker ner till luftvägarna men vid större svårigheter kan 
födan åka ner i luftstrupen (Svensson, 2010). Därmed ökar risken för lunginflammation, 
även kallad aspirationspneumoni (Svensson, 2010).  Även undernäring kan orsakas av 
dysfagi då den tredje största riskfaktorn för undernäring anses vara just dysfagi 
(Souminen et al., 2005). Vidare kan svårigheter att svälja också ge psykosocial påverkan i 
form av exempelvis depression och minskad social samvaro (Hertegård, 2005; Svensson, 
2010). 

Det är inte bara hos hemmaboende äldre som dysfagi är vanligt utan även på 

sjukhem och äldreboenden, bland patienter som bor på sjukhem förmodas ca hälften ha 

någon form av dysfagi (Hartelius et al., 2008). Enligt Hertegård (2005) kan det handla om 

så höga siffror som upp till 80 % av alla som bor på kommunala äldreboenden. Trots detta 

har tidigare studier visat att vårdgivarnas kunskap ofta är begränsad gällande dysfagi och 

dess symptom (Andersson & Nilsson, 2010; Pelletier, 2004). Det har också observerats att 

vårdgivarnas förmåga att uppmärksamma svårigheterna i matningssituation inte alltid är 

tillfredsställande (Andersson & Nilsson, 2010; Pelletier, 2004). Många som lider av 

dysfagi kan samtidigt ha någon form av kommunikationsstörning vilket ytterligare 

försvårar för vårdgivarna att uppmärksamma sväljsvårigheterna (Hertegård, 2005). Trots 

att undersköterskor kan ha teoretisk kunskap om hur matning bör genomföras överför de 

inte alltid detta till praktiken vilket delvis kan bero på ett högt arbetstempo samt att 

kunskapen om själva sväljfunktionen är begränsad (Andersson & Nilsson, 2010; 

Langmore et al., 1998; Pelletier, 2004). Enligt Langmore et al. (1998) är behov av att bli 

matad en stor riskfaktor för att få en aspirationspneumoni och den högsta incidensen för 

aspirationspneumoni finns just på vårdhem. Incidensen undersöktes i en jämförelse av 

Langmore et al. (1998) mellan tre grupper: inneliggande patienter på sjukhusavdelningar, 

patienter utskrivna till hemmet och patienter utskrivna till vårdhem. Aspirations-

pneumoni kan vara ett livshotande tillstånd, särskilt om patienterna eller vårdgivarna inte 

följer de råd och rekommendationer som getts av logoped (Low et al., 2014). Orsakerna till 
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att vårdgivare inte alltid följer logopediska råd grundar sig oftast i en otillräcklig kunskap 

och i och med det en bristande förståelse för svårigheterna som kan uppstå om råden inte 

följs. 

 

Att öka kunskap hos vårdpersonal 

 
Inom just äldreomsorgen finns personal med mycket varierande utbildningsgrad, 
utbildningen kan sträcka sig från en lång universitetsutbildning till kortare mer praktiska 
utbildningar (Socialstyrelsen, 2010). Grundutbildningen för vårdbiträden och 
undersköterskor på äldreboenden utgörs av omvårdnadsprogrammets kursplan och 
omvårdnadsprogrammet ska ge en bred kompetens inför vårdarbeten (Törnqvist, 2004). 
Några exempel på kursämnen är medicinsk grundkurs, etik och livsfrågor, social omsorg, 
omvårdnad, tandvård, folkhälsokunskap, sjukdomar och äldrepsykiatri/geriatrik 
(Törnquist, 2004). I denna grundutbildning överensstämmer kunskapsinnehållet med 
kommunens avsikter för kvarboende till livets slut däremot tillgodoses inte det 
rehabiliterande syn-och arbetssättet, vilket ska fungera som en utgångspunkt för 
äldrevården (Törnquist, 2004).  

Vad gäller de enskilda vårdgivarna har flertalet studier visat att de inte har en 
fullgod kunskap gällande vare sig symptomen vid eller hantering av personer med afasi 
respektive dysfagi (Andersson & Nilsson, 2010; Murphy, 2006; Pelletier, 2004; 
Rosenvinge & Starke, 2005; Simmons-Mackie & Kagan, 1999). Både vårdgivare och 
patienter uppger att det finns en kunskapslucka hos vårdgivare när det gäller de språkliga 
svårigheterna som afasi ger samt att det finns ett behov av utbildning och handledning i 
hur man kan hantera dessa svårigheter i vårdrelationen (Murphy, 2006). En ökad 
kunskap hos vårdgivarna om hur man kan främja kommunikation skulle gynna alla 
patienter, inte bara de med afasi (Murphy, 2006). 
 Ett bra stöd från omgivningen har visats vara en av de avgörande faktorerna 
gällande hur väl personen med afasi anpassar sig till sin nya vardag (Robinson & Price, 
1982). Omgivningen har dock oftast en bristande förståelse för afatiska svårigheter och 
inte heller den kunskap som behövs för att kommunicera med dessa personer på ett 
effektivt sätt (Murphy, 2006; Simmons-Mackie & Kagan, 1999). Därmed är det viktigt att 
vårdgivare som kommer i kontakt med personer med afasi erhåller en god kunskap om 
afasi och om hur man uppnår en god kommunikation för att underlätta den så mycket 
som möjligt (Simmons-Mackie & Kagan, 1999). Murphy (2006) har visat att logopedisk 
verksamhet har en tydlig och viktig roll för att höja medvetenheten hos vårdgivare inte 
bara om svårigheterna i sig utan även om hur man kan förbättra kommunikation, detta 
särskilt inom öppenvården.  

För att kunna förebygga negativa konsekvenser av både afasi och dysfagi krävs att 
vårdgivare har en tillräcklig kunskap om dessa konsekvenser (Nyström, 2009; Rosenvinge 
& Starke, 2005). Studier har sett goda resultat av personalutbildningar då det visats kunna 
förbättra både kommunikationsförmågan samt ät- och sväljförmågan hos vårdtagarna, 
även då dessa förekommit samtidigt (Kagan, Black, Duchan, Simmons-Mackie, Square, 
2001; Rosenvinge & Starke, 2005; Sandin, 2012). I en studie av Rosenvinge & Starke 
(2005) observerades hur råd av logoped följdes före och efter personalutbildningar och 
resultaten visade att de logopediska råden följdes i en större utsträckning efter 
personalutbildningarna. Sandin (2012) undersökte istället vad personalutbildningar har 
för effekt för vårdtagarna och kunde då efter utbildnings- och handledningsinsatser till ca 
500 personer, personal och närstående, se att både kommunikations- och ätförmågan 
förbättrades signifikant hos vårdtagarna. Vidare har det visats att personalutbildningar 
kring afasi kan ge vårdgivare de verktyg som behövs för att se vårdtagaren som en 
kompetent och kommunikativ person (Kagan et al., 2001). Ett exempel på detta är då 
volontärer utbildats i att använda samtalstekniken SCA och då deras kommunikativa 
förmågor sedan jämförts med de hos volontärer som inte erhållit samma träning (Kagan et 
al., 2001). Resultatet visade att de volontärer som erhållit utbildning i samtalstekniken 
förbättrat sina kommunikativa förmågor (Kagan et al., 2001). 
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 Vad gäller innehållet i personalutbildningar är det viktigt att tänka på att de ska 
utgå ifrån det vårdgivarna faktiskt behöver och kan använda sig av i det vardagliga arbetet 
(Pelletier, 2004; Törnquist, 2004). I en litteraturkartläggning av Socialstyrelsen (2010) 
visades det att utbildning av personal ger ökad kunskap men för att komma åt arbetssätt 
och attityder krävs det att personalen under utbildningen får möjlighet till handledning 
och övning. Även motivation och attityder har visats tydligt påverka tillägnandet av 
informationen (Parr & Byng, 1998). Vidare har en studie av Sandin (2012) också visat att 
för att få ett gott resultat av personalutbildningar är det fördelaktigt med engagemang på 
flera organisatoriska nivåer. Logopeder har dock sett att begränsade resurser inom 
öppenvården leder till få möjligheter att täcka behovet av informationsinsatser (Eriksson 
& Bremer, 2008).  

När det gäller studier om personalutbildningar är den vanligaste metoden en 

jämförelse av målgruppen före och efter en intervention (Socialstyrelsen, 2010). Det är 

också vanligt att målgruppen delas in i en kontroll- och en experimentgrupp 

(Socialstyrelsen, 2010). Att sedan mäta kunskapen kan göras på ett antal olika sätt varav 

frågor i enkätform är vanligt förekommande (Trost, 2012) vilket bland annat Andersson & 

Nilsson (2010) använde sig av vid en undersökning av vårdgivares kunskap om dysfagi. 

Enkätstudier kräver ett tydligt formulerat syfte och när man använder både sakfrågor och 

subjektiva frågor är det också viktigt att inte ha för många frågor med svar i skalor då det 

riskerar att deltagaren inte svarar eftertänksamt på alla frågor (Trost, 2012). Vidare krävs 

noggrant utformade frågor för att säkerställa att man efterfrågar det man verkligen vill ha 

svar på (Trost, 2012). Afasi och dysfagi är svårigheter som är vanligt förekommande på 

äldreboenden och det har visats att det finns ett ökat behov av relevant kunskap och 

förståelse hos vårdgivarna (Andersson & Nilsson, 2010; Hartelius et al., 2008; Hertegård, 

2005; Murphy, 2006; Pelletier, 2004; Rosenvinge & Starke, 2005; Simmons-Mackie & 

Kagan 1999). Eftersom nämnda svårigheter kan ge många och svåra fysiska och psykiska 

konsekvenser, bland annat aspirationspneumoni och depression (Hertegård, 2005; 

Kagan, 1998; Nyström, 2009; Parr, 2007; Souminen, 2005; Svensson, 2010) är det 

motiverat att undersöka effekten av informationsinsatser till vårdgivare. Få tidigare 

studier har kombinerat enkäter före och efter informationsinsatser med en kontrollgrupp 

utan informationsinsats med syfte att ta reda på den faktiska kunskapsökningen. Vidare 

har det varit ovanligt att ha med flera problemområden i samma studie (Kagan et al., 

2001; Murphy, 2006; Nyström, 2009; Parr & Byng, 1998; Pelletier, 2004; Rosenvinge & 

Starke, 2006; Simmons-Mackie & Kagan, 1999) vilket enligt Socialstyrelsen (2010) är 

något som saknas och det är också få studier som har undersökt effekten av 

informationsinsatser till vårdgivare på just äldreboenden. 

 

Syftet för den aktuella studien 

 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur kunskap om afasi och dysfagi kan öka av en 

kort informationsinsats specifikt till vårdgivare på äldreboenden. 

 

 

 

Metod 
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Deltagare 

 

Deltagarna i denna studie bestod av undersköterskor och vårdbiträden på åtta 
äldreboenden, varav fyra i Gällivare kommun och fyra i Skellefteå kommun. I båda 
kommunerna utgjorde två boenden kontrollgrupp och två boenden experimentgrupp. I 
studien ingick sammanlagt 123 deltagare, varav 55 i kontrollgruppen och 68 i 
experimentgruppen. Varje deltagare identifierades med en deltagarkod. Det skedde ett 
bortfall på 43 personer från kontrollgruppen och 51 personer från experimentgruppen 
vilket främst berodde på en avsaknad av deltagarkod vilket i sin tur gjorde att första och 
andra enkäterna inte gick att matcha. Resterande bortfall berodde på att deltagare enbart 
fyllt i en av enkäterna vilket gjorde att jämförelse före och efter inte var möjligt att 
genomföras. Det slutgiltiga deltagarantalet blev 29, varav 12 i kontrollgruppen och 17 i 
experimentgruppen.  
 

 

Material  

 

Två enkäter (se bilaga 1 och 2) utarbetades i enlighet med studiens syfte. På första sidan av 
båda enkäterna ombads deltagarna att fylla i en deltagarkod. Den första enkäten innehöll 
15 frågor som behandlade dysfagi och afasi. Under vardera diagnos ställdes 
självskattningsfrågor om grad av utbildning, upplevd kunskap, upplevd förändring av 
arbetssätt och attityd/bemötande samt kunskapsfrågor om symptom, konsekvenser, 
normal sväljning och förhållningssätt. Frågorna om symptom, konsekvenser samt grad av 
utbildning utformades utifrån tidigare studier men erhöll särskilt utarbetade 
svarsalternativ för den aktuella studien (Andersson & Nilsson, 2009; Burström-
Gustavsson & Fogelberg, 2012; Trost, 2012). Resterande frågor utformades också enligt 
samma struktur som de i tidigare studier (Andersson & Nilsson, 2009; Burström-
Gustavsson & Fogelberg, 2012; Trost, 2012) men framtogs specifikt för denna studie i 
samråd med handledarna. Kunskapsfrågorna i enkäterna bestämdes vara likadana i både 
första och andra enkäten så att en direkt jämförelse kunde göras mellan faktakunskapen 
före och efter interventionen. Den andra enkäten innehöll 17 frågor och följde samma 
struktur som den första men med en större del självskattningsfrågor (se bilaga 2). 
Kunskapsfrågorna innehöll åtta svarsalternativ varav fem felaktiga svarsalternativ. 
Självskattningsfrågorna hade svarsalternativ i formen “inte alls”, “till viss del” och “till stor 
del”. Ett missivbrev med information om studien, information om frivilligt och anonymt 
deltagande samt kontaktuppgifter medföljde varje enkät.  

Inför informationstillfället sammanställdes kortfattad information om definition, 
orsaker, symptom, konsekvenser och förhållningssätt kring båda diagnoserna och detta 
presenterades i en Power Point-presentation. Ett manus författades också för att hålla alla 
informationstillfällen så likvärdiga som möjligt. Materialet för workshopen bestod av en 
kommunikationsbok, en bildkarta, papper, pennor samt plastmuggar med vatten.  
 

Genomförande 

 

Enhetschefer för åtta boenden, fyra i Gällivare och fyra i Skellefteå, kontaktades per 
telefon och samtliga gav sitt medgivande till att datainsamlingen fick ske på deras 
boenden. Efter denna första kontakt fick de via mejl skriftlig information om själva 
studien samt dess genomförande. Boendena randomiserades till kontrollgrupp och 
experimentgrupp så att två äldreboenden från varje ort placerades i respektive grupp.  

Den första enkäten överlämnades antingen personligen till de olika avdelningarna 
eller skickades via mejl till enhetscheferna som sedan lämnade den till personalen. För 
experimentgruppen samlades enkäterna in under det efterföljande informationstillfället 
och hos kontrollgruppen samlades de in personligen eller via enhetscheferna. Deltagarna 
hade ca en vecka på sig att fylla i enkäterna. För att få ett så högt deltagarantal som möjligt 



6 
 

sammanföll informationstillfället på tre av fyra boenden med deras arbetsplatsträff. På det 
fjärde boendet ansågs detta inte nödvändigt från enhetschefens håll och en enskild träff 
bokades istället. 

Därefter genomfördes informationsträffarna på de fyra 
experimentgruppsboendena där det hölls en information på 20 minuter om afasi och 
dysfagi och sedan ägnades 10 minuter åt workshop där deltagarna fick titta på 
kommunikationshjälpmedel och parvis försöka föra ett samtal endast med penna och 
papper; en övning inspirerad av SCA. De dysfagirelaterade övningarna gick ut på att parvis 
känna på struphuvudhöjning med fingrar utanpå hals, ge varandra vatten ur plastmuggar 
och prova på sväljmanövern chin-tuck. I Skellefteå hölls sammanlagt fyra 
informationstillfällen, detta på grund av att personalen var uppdelade på två 
arbetsplatsträffar på båda boendena. Minst tre veckor efter informationstillfället eller efter 
att den första enkäten samlats in lämnades den andra enkäten ut antingen via mejl eller 
personligen till enhetscheferna som lämnade ut den till berörd personal på avdelningarna. 
Efter ca två veckor inhämtades dessa enkäter personligen genom besök på varje boende 
(se även figur 1). Efter samråd med respektive chef om hur lång tid de trodde att 
personalen skulle behöva för att hinna fylla i enkäten ökades längden på tidsperioden som 
den andra enkäten låg ute på avdelningarna och insamlades efter 1-2 veckor. Enkäterna 
rättades manuellt efter ett system där varje ifyllt rättsvar och varje icke ifyllt felsvar gav ett 
poäng, därmed kunde deltagarna få max åtta poäng per kunskapsfråga. Om någon fråga 
inte besvarats markerades den som icke ifylld och togs ej med i den statistiska analysen.  
Testmaterialets struktur provades ut genom en pilotstudie som genomfördes med två 
deltagare som båda hade bakgrund inom äldreomsorgen. Deltagarna ombads fylla i den 
första enkäten och anteckna tidsåtgång samt potentiella oklarheter i enkäten. 
Formuleringar till vissa frågor ändrades efter erfarenheter av pilotstudien och en 
ungefärlig tidsåtgång lades till i missivbrevet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Förenklad översikt av studiens förfarande. Pilarna visar jämförelseanalyser som gjorts under 

studiens gång mellan första och andra datainsamlingen inom vardera grupp samt mellan experiment- och 

kontrollgrupp.  
 

Databearbetning 

 

Alla svarsresultat sammanställdes i statistikprogrammet IBM SPSS. Svaren för vardera 
kunskapsfråga från första och andra enkäten jämfördes med Wilcoxon teckenrangtest 
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(alfanivå 0,05) inom grupperna. Därefter räknades det ut två poängsummor för varje 
deltagare på kunskapsfrågorna. Det gavs max 24 poäng sammanlagt för afasifrågorna och 
max 24 poäng sammanlagt för dysfagifrågorna. Dessa poäng sammanställdes sedan i 
diagramform och jämfördes mellan grupperna med Wilcoxon teckenrangtest (alfanivå 
0,05).  
 Svarsalternativen på självskattningsfrågorna omvandlades till siffror, 1 = “inte 
alls”, 2 = “till viss del” och 3 = “till stor del”. Frågan om huruvida deltagaren ansåg sig ha 
tillräcklig utbildning om afasi respektive dysfagi analyserades inte statistiskt utan 
sammanställdes i tabeller. Svaren på de två självskattningsfrågor som fanns med i båda 
enkäterna jämfördes mellan den första och andra enkäten med Wilcoxon teckenrangtest 
(alfanivå 0,05) inom grupperna. De självskattningsfrågor som enbart fanns med i den 
andra enkäten jämfördes mellan grupperna med ett t-test av oberoende stickprov.  
  

 

Resultat 
 

I experimentgruppen förbättrade 70,5 % (12/17) av deltagarna sin poängsumma på 
kunskapsfrågorna om dysfagi till det andra tillfället. Gruppens medelvärde vad gäller 
svaren på dessa frågor ökade med 1,53 poäng vilket visade på en signifikant skillnad. Lika 
många deltagare förbättrade också sina poängsummor på kunskapsfrågorna om afasi. 
Gruppens medelvärde för dessa frågor ökade med 1,0 poäng vilket inte visade på en 
signifikant skillnad. Se tabell 1.  
 
Tabell 1. Resultat från experimentgruppens poängsummor (max 24p) och jämförelse av dessa mellan första 
och andra enkätens svar på kunskapsfrågorna för varje diagnos. Tabellen redovisar experimentgruppens 
medelvärden och standardavvikelser för poängsummorna. Max- och minpoängen visar variationen på 
individnivå då de representerar resultaten för de individer i experimentgruppen som haft högst respektive 
lägst andel korrekta svar på kunskapsfrågorna. Z-värde och p-värde visar huruvida signifikans är uppnådd 
eller ej. Signifikanta värden är markerade med fetstil 

 

Medelvärde Standardavvikelse Maxpoäng Minpoäng Z-värde P-värde 

Dysfagi 
    

-0,487 0,013 

Före 18,47 2,21 23 14 

  Efter 20 1,62 24 14 

  Afasi 
    

-1,697 0,09 

Före 18,41 2,43 23 17 

  Efter 19,41 2,94 24 14 

  
 

I kontrollgruppen förbättrade 25 % (3/12) av deltagarna sin poängsumma på 
kunskapsfrågorna om dysfagi till det andra tillfället. Gruppens medelvärde för svaren på 
dessa frågor var desamma vid både första och andra enkäten. 66,6 % (8/12) förbättrade 
sina poängsummor på kunskapsfrågorna om afasi. Här ökade medelvärdet med 0,58 
poäng. Ingen utav dessa skillnader visade sig vara signifikanta. Se tabell 2.  
 

Tabell 2. Resultat från kontrollgruppens poängsummor (max 24p) och jämförelse av dessa mellan första och 
andra enkätens svar på kunskapsfrågorna för varje diagnos. Tabellen redovisar kontrollgruppens medelvärden 
och standardavvikelser för poängsummorna. Max- och minpoängen visar variationen på individnivå då de 
representerar resultaten för de individer i kontrollgruppen som haft högst respektive lägst andel korrekta svar 
på kunskapsfrågorna. Z-värde och p-värde visar huruvida signifikans är uppnådd eller ej 

 

Medelvärde Standardavvikelse Maxpoäng Minpoäng Z-värde P-värde 

Dysfagi 
    

-0,306 0,76 

Före 20,67 1,83 23 17 

  Efter 20,67 1,56 22 17 

  Afasi 
    

-1,742 0,082 

Före 19,42 0,9 21 18 
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Efter 21 2,26 23 18 

  
 

Vad gäller skillnader i svar på varje enskild fråga mellan de båda enkäterna visar 
jämförelsen ingen signifikant förbättring för någon av grupperna förutom på frågan om 
afasisymptom där kontrollgruppen angivit korrekta svar i något högre utsträckning vid 
andra tillfället. Se tabell 3.  
 
Tabell 3. Resultat från inomgruppsjämförelse av svaren på alla kunskapsfrågorna mellan den första och andra 
enkäten för kontroll- och experimentgrupp. Varje fråga presenteras separat. Z-värde och p-värde visar 
huruvida signifikans är uppnådd eller ej. Signifikanta värden är markerade med fetstil 

 

 

Kontroll 
 

Experiment 

Dysfagi Z-värde P-värde Dysfagi Z-värde P-värde 

Symptom −0,447 0,655 Symptom −0,883 0,377 

Konsekvenser −1,732 0,083 Konsekvenser −1,684 0,092 

Normal sväljning −1,081 0,279 Normal sväljning −1,879 0,06 

Afasi Z-värde P-värde Afasi Z-värde P-värde 

Symptom −2,373 0,018 Symptom −1,209 0,227 

Konsekvenser −0,734 0,463 Konsekvenser −0,678 0,498 

Förhållningssätt −1,508 0,132 Förhållningssätt −1,386 0,166 

 

På självskattningsfrågorna om självupplevd kunskap skattade deltagarna i 
experimentgruppen sin kunskap signifikant högre vid det andra tillfället. För 
kontrollgruppen visades ingen skillnad på dessa frågor. Se tabell 4.  

 
Tabell 4. Resultat från jämförelse av självskattning av kunskap mellan första och andra enkäten i 
experimentgruppen och kontrollgruppen. Värden i kolumnerna Före och Efter är medelvärden där 
poängskalan sträcker sig från 1-3 där 1 = “inte alls”, 2 = “till viss del” och 3 = “till stor del”. Z-värde och p-värde 
visar huruvida signifikans är uppnådd eller ej. Signifikanta värden är markerade i fetstil 

 

Experimentgrupp Kontrollgrupp 

Dysfagi Före Efter 

Z-
värde 

P-
värde Före Efter 

Z-
värde 

P-
värde 

Tycker du att du har goda kunskaper om symptomen vid dysfagi? 1,71 2,29 -2,89 0,004 1,58 1,67 -1,00 0,317 

Tycker du att du har goda kunskaper om vad man kan göra för att 
underlätta vid en dysfagi? 1,71 2,24 -2,50 0,013 1,75 1,83 -0,58 

 
0,564 

Afasi Före Efter 
Z-

värde 
P-

värde Före Efter 
Z-

värde 
P-

värde 

Tycker du att du har goda kunskaper om symptomen vid en afasi? 1,83 2,18 -2,45 0,014 2,17 2,25 -0,58 

 
0,564 

Tycker du att du har goda kunskaper om hur man ska bemöta en 
person med språkliga problem? 1,88 2,35 -2,83 0,005 2,17 2,25 -0,58 

 
0,564 

 
Majoriteten av deltagarna från båda grupperna skattade att de inte har erhållit en 

tillräcklig utbildning om vare sig dysfagi eller afasi. Se tabell 5.  
 

 

 
Tabell 5. Svarsfrekvens från alla deltagare gällande självskattningsfrågorna om tillräcklig utbildning för båda 
diagnoserna 

 

Inte alls Till viss del Till stor del 

Dysfagi 16 11 1 

Afasi 13 14 2 
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Vad gäller de två frågorna om förändrad inställning och bemötande vid afasi 
visades en signifikant skillnad mellan experiment- och kontrollgrupp där 
experimentgruppen i något högre utsträckning hade skattat en förändring. På frågan om 
förändrad inställning vid afasi visades 10 uteblivna svar (59%); ett administrativt fel hade 
lett till avsaknad av svarsrutor på just den frågan. Även på frågorna om förändrad 
inställning och arbetssätt vid dysfagi hade experimentgruppen oftare angett en förändring 
men ingen signifikant skillnad framkom. Se tabell 6.    
 
Tabell 6. Resultat från jämförelse med t-test av oberoende stickprov mellan experiment- och kontrollgrupp på 
självskattningsfrågor. Poängskalan sträcker sig från 1 till 3 där 1 = “inte alls”, 2 = “till viss del” och 3 = “till stor 
del”. P-värde visar huruvida signifikans är uppnådd eller ej. Signifikanta värden är markerade i feststil 

 

P-värde Medelvärde kontroll Medelvärde experiment 

Dysfagi 
   Förändrat arbetssätt 0,057 1,33 1,88 

Förändrad inställning 0,079 1,33 1,82 

Afasi 
   Förändrat bemötande 0,04 1,17 1,65 

Förändrad inställning 0,00 1,09 2,00 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Denna studies resultat visar tendenser till att informationsinsatser ger effekt på kunskap 
om dysfagi och afasi hos vårdgivare på äldreboenden. Vad gäller de sammanlagda 
poängsummorna visade experimentgruppen en viss ökning till det andra tillfället vilket 
kan tyda på att informationsinsatsen haft en positiv effekt i denna grupp. Dessa resultat 
bekräftar det som visats i tidigare forskning då det även där setts positiva effekter av 
informationsinsatser (Rosenvinge & Starke, 2005; Sandin, 2012; Socialstyrelsen, 2010).  

Utifrån gruppernas uppnådda max- och minpoäng på kunskapsfrågorna kan det 
noteras att kontrollgruppen har en mindre variationsbredd i poäng än experimentgruppen 
(tabell 1 och 2) vilket kan tänkas bero på det mindre deltagarantalet i kontrollgruppen. 
Vidare kan denna skillnad i variationsbredd ha påverkat gruppernas skillnad i 
medelvärden. Kontrollgruppen har genomgående ett högre medelvärde än 
experimentgruppen trots att experimentgruppens medelvärde ökar mer (se tabell 1 och 2). 
Detta kan förklaras av kontrollgruppens högre minpoäng både på den första och andra 
enkäten. Vad gäller medelvärde och deltagarantal kan man också se att 
experimentgruppen löpte en större risk att påverkas av extremvärden. Detta först och 
främst i och med det högre deltagarantalet som i sig självt innebar högre förekomst av 
extremvärden men också eftersom skillnaderna i medelvärden före och efter 
interventionen var relativt små (dysfagi +1,53 poäng och afasi +1,0) (se tabell 1) och 
potentiella extremvärden då inte behövt vara stora för att påverka medelvärden. De 
extremvärden som uppnåtts på den andra enkäten hos experimentgruppen har enbart 
varit på den låga delen av poängskalan och trots det har experimentgruppen fått en större 
ökning av medelvärden än kontrollgruppen. Detta ses då som ytterligare en positiv effekt 
av informationsinsatsen.  

Sett till de enskilda resultaten istället för medelvärde var det hos 
experimentgruppen fler deltagare som förbättrade sina resultat på kunskapsfrågorna för 
båda diagnoserna jämfört med kontrollgruppen. De förbättringar som skedde hos 
experimentgruppen var också större än de hos kontrollgruppen. Trots detta visades ingen 
genomgående signifikans för skillnaderna inom grupperna (tabell 3) vilket tyder på att 
informationsinsatsen fått en större effekt på individnivå jämfört med gruppnivå. Denna 
skillnad mellan deltagarnas resultat och inomgruppsjämförelserna kan ha att göra med 



10 
 

motivation och personliga drag hos deltagarna. Under informationstillfällena 
observerades att vissa deltagare var väldigt intresserade och villiga att lära medan andra 
inte var lika intresserade av informationen. Det varierande intresset kan tänkas bero på ett 
antal olika anledningar, som exempelvis en känsla hos deltagarna att de redan kan detta 
eller bristande engagemang orsakat av stress och trötthet. Att personlighet kan påverka 
effekten av informationsinsatser, diskuterar även Parr & Byng (1998). Också i 
kontrollgruppen fanns det vissa individer som fått högre poäng vid det andra tillfället 
vilket skulle kunna förklaras av en effekt av enkäten. En sådan enkäteffekt skulle innebära 
att enkäten i sig fått deltagare att börja uppmärksamma de symptom vårdtagarna uppvisar 
samt reflektera kring dessa och därigenom fått en ökad kunskap.   

Vidare vad gäller enkäterna kan det tänkas att det poängsättningssystem som 
använts har skapat takeffekter och därigenom lett till att effekter utöver de som kan ses i 
resultatet kan ha förekommit. Takeffekterna skulle kunnat uppstå i och med att det visade 
sig vara relativt enkelt för deltagarna att få höga poäng redan på den första enkäten och då 
blir det svårt att se någon tydlig skillnad till den andra enkäten. Svarsalternativen på 
självskattningsfrågorna bestod istället av små och få skalsteg och kan i och med det tänkas 
ha lett till små eller inga förändringar vilket i sin tur kan ha gett en mycket avgränsad bild 
av deltagarnas åsikt. Om självskattningsfrågorna hade haft fler svarsalternativ hade de 
kunnat ge större spridning på resultatet av analysen och i så fall även ge en mer nyanserad 
bild av den subjektiva aspekten. Det tåls dock att diskuteras nyttan av en sådan förändring 
eftersom det också skulle leda till en större slumpmässig variation och fler förändringar 
mellan första och andra testtillfället och på så vis riskeras självskattningsfrågornas 
validitet.  

För att vidare diskutera självskattningsfrågorna visar frågorna om tillräcklig 
utbildning kring afasi och dysfagi att de flesta deltagare inte ansåg sig ha det vilket 
överensstämmer med tidigare forskning där både vårdgivare och vårdtagare kunnat se en 
kunskapslucka hos vårdgivarna (Andersson & Nilsson, 2010; Murphy, 2006; Pelletier, 
2014; Rosenvinge & Starke, 2005; Simmons-Mackie & Kagan 1999). Denna studies 
resultat visar även att experimentgruppen tyckte sig ha en större kunskap om afasi och 
dysfagi efter informationsinsatserna jämfört med innan. Denna skillnad uppvisade inte 
kontrollgruppen. En intressant aspekt med detta är att experimentgruppens upplevda 
kunskapsökning överensstämmer med resultaten från poängsummorna på 
kunskapsfrågorna där experimentgruppen visat en faktisk kunskapsökning. Utifrån detta 
kan även slutsatsen att deltagarna märker en effekt av informationstillfället dras. Vad 
gäller självskattningsfrågorna om förändrat arbetssätt och inställning till vårdtagare med 
dysfagi visar denna studie att informationsinsatser kan förändra dessa i och med den 
ökade kunskapen vårdgivarna erhåller. Studiens resultat visar även tendenser till att 
informationsinsatser kan förändra vårdgivares bemötande av och förhållningssätt till 
personer med afasi vilket är positivt. Här var resultaten dock inte lika tydliga som gällande 
dysfagi men visar ändå på en positiv tendens. Effekten som denna korta 
informationsinsats haft både på personalens faktiska kunskap och självupplevda kunskap 
tyder på att en längre insats skulle kunna ge en märkbär skillnad i vården av personer med 
dysfagi och afasi (Murphy, 2006; Nyström, 2009; Parr, 2009; Sandin, 2012).  
 

Metoddiskussion 
 

Att använda sig av kontrollgrupper är vanligt i denna typ av studier 
(Socialstyrelsen, 2010) och även här har det visats sig vara en fördel och en styrka. Detta i 
och med att det möjliggjorde för en mer strukturerad jämförelse mellan de olika 
grupperna samt ökade studiens reliabilitet. Vidare gällande studiens metod kan 
användandet av praktiska övningar under informationsinsatsen ses som en styrka 
eftersom det gav deltagarna en möjlighet att befästa den nya kunskapen på ett praktiskt 
sätt (Socialstyrelsen, 2010). Ytterligare en styrka med den aktuella studien är att den har 
innefattat två diagnoser istället för bara en vilket har saknats i tidigare liknande studier 
(Socialstyrelsen, 2010). Vidare är detta också en relevant studie då det tidigare 
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framkommit att vårdgivares kunskap om dysfagi och afasi är begränsad och behöver 
förbättras (Andersson & Nilsson, 2010; Murphy, 2006; Pelletier, 2004; Rosenvinge & 
Starke, 2005; Simmons-Mackie & Kagan, 1999). Denna studie är då ett positivt bidrag till 
forskningen genom att den visar en effekt på vårdgivares kunskap även av en kort 
informationssats.  

Trots detta finns det vissa begränsningar med denna studie varav en är det låga 
deltagarantalet vilket främst berodde på uteblivna deltagarkoder på enkäterna. Efter 
första insamlingen var det tydligt att användandet av en deltagarkod ej var optimalt då 
många inte fyllt i den alls eller fyllt i den felaktigt. I och med det låga deltagarantalet är 
generaliserbarheten i denna studie begränsad. Det visade sig också vara en utmaning att 
nå ut till vårdgivarna på berörda boenden och det höga arbetstempot (Langmore et al., 
1989) kan tänkas vara en av orsakerna till detta. En annan begränsande aspekt med denna 
studie var en otillräcklig kontakt med verksamhetsutvecklare och enhetschefer. Att satsa 
mer på ett stort stöd från högre organisatoriska nivåer skulle kunna ge ett bra och mer 
bestående resultat av informationsinsatsen (Sandin, 2012). 

Gällande just enkäterna visade det sig vara en begränsning att deltagarna fick fylla 
i enkäterna utan närvaro av författarna och enbart med hjälp av skriftliga instruktioner. 
Ett separat tillfälle tillägnat ifyllande av enkäter hade gett möjlighet till kompletterande 
muntliga instruktioner för att minimera risken för felaktigt ifyllda enkäter och 
deltagarkoder. Vidare kan det diskuteras huruvida denna studie skulle dragit nytta av en 
efterföljande enkät med svårare frågor just för att komma åt djupare kunskap som kan ha 
förvärvats under informationstillfället.  
 

Framtida studier  
 

För liknande studier vore det av intresse att studera vidare hur känslan av ökad 
kunskap relaterar till den faktiska kunskapsökningen samt vad den känslan kan göra för 
skillnad i vårdsituationen. Framtida studier skulle också kunna titta på sambandet mellan 
hur enbart information kan påverka kunskap jämfört mot hur enbart praktiska övningar 
med handledning kan påverka kunskap om afasi och dysfagi. Detta för att med en större 
säkerhet kunna säga något om huruvida det krävs mer än bara information för att 
förändra kunskap hos vårdgivare.  

Ytterligare en aspekt att undersöka vidare är hur deltagarnas tidigare kunskap om 
och attityd kring afasi och dysfagi kan påverka inlärningen och mottagligheten för ny 
information. En aspekt som skulle kunna ha en positiv påverkan på motivationsnivån 
under informationsinsatsen kan vara att ingjuta en tydligare koppling till arbetsplatsen 
genom att även diskutera hur svårigheterna kan te sig på just äldreboenden. Det skulle 
också kunna vara av vikt att inkludera differentialdiagnostik, särskilt vad gäller skillnader 
mellan afasi och demens i och med att dessa svårigheter kan samexistera och ge liknande 
symptom vilket kan göra det svårt att skilja dem åt. För att ytterligare öka relevansen och 
effekten av informationsinsatser är ovan nämnda faktorer något som framtida liknande 
studier skulle kunna ta hänsyn till.  

 

 

 

Slutsatser 
 

Utifrån våra resultat drar vi slutsatsen att informationsinsatser till vårdgivare kan ge en 
positiv effekt på kunskap om dysfagi och afasi. I likhet med tidigare forskning 
(Socialstyrelsen, 2010) konstaterar vi också att informationstillfällen innehållande både 
fakta och någon form av praktisk övning är en relativt effektiv metod för inlärning. Detta i 
och med att efter en informationsinsats på bara 30 minuter märktes en förändring av 
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kunskapsnivån hos deltagarna i experimentgruppen. Det låga deltagarantalet bör dock 
beaktas vid generalisering av denna studies resultat till ett större sammanhang. 
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Bilaga 1 - Första enkäten 

Enkätstudie om ät- och sväljsvårigheter samt afasi i äldreomsorgen 

 

Hej! 

 

Vi är två logopedstudenter på Umeå Universitet som just nu skriver ett examensarbete om 

ät- och sväljsvårigheter och afasi på äldreboenden. Studien kommer att baseras på 

medföljande enkät samt en uppföljande enkät om ett par veckor. Deltagare som bara kan 

fylla i en av dessa enkäter kan inte bidra till studiens sammanställda resultat. Att delta i 

studien är frivilligt men då det är värdefullt att ha så många deltagande som möjligt skulle 

din medverkan uppskattas högt. 

 

Enkäten tar ca 5-7 min att fylla i. 

 

Testgrupp 

Den __ kommer en av oss ge ett kort informationstillfälle inom er APT. Vänligen lämna 

ifylld enkät i kuvertet innan dess! Vid informationstillfället kommer ni att få praktisk 

information om ät- och sväljsvårigheter samt afasi, samt att få tips om hur man kan hantera 

dessa svårigheter. 

 

Kontrollgrupp 

Den __ kommer en av oss hämta upp enkäterna. Vänligen lämna ifylld enkät i kuvertet 

innan dess! 

  

Alla deltagare kodas för anonymt deltagande enligt instruktion längst upp på enkätens 

första blad. 

 

Tack för att just Du hjälper oss att genomföra den här studien! 

  

Med vänliga hälsningar, 

 

Emelie Jonsson och Ida Lindqvist, 

Logopedstudenter vid Umeå Universitet 

 

Handledare:  

Fredrik Karlsson, 

Universitetslektor, Umeå Universitet 

Veronica Lindberg, 

Avdelningschef Logopedi, Norrlands Universitetssjukhus 

Timlärare, Enheten för logopedi, Umeå universitet 
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Vid frågor eller synpunkter, vänligen kontakta 

Emelie Jonsson: emjo0061@student.umu.se 

Ida Lindqvist: idli0026@student.umu.se 

 

 

Deltagarkod: 

(Deltagarkod utgörs av den dag och månad du är född samt din skostorlek. T.ex om du är född 12:e 

mars och har skostorlek 39 är din deltagarkod: 12 3 39). 

 

·         Vilken yrkeskategori tillhör du? 

Undersköterska 

Vårdbiträde 

Annan vårdkategori 

  

Nu kommer några frågor som handlar om ät- och sväljsvårigheter, även 

kallat dysfagi. 

                                          

·         Vilket eller vilka av dessa symptom hör ihop med dysfagi? 

Hosta vid måltid 

Gurglig röst 

Somnar vid måltid 

Blåsor i munnen 

Långsamma måltider 

Huvudvärk 

Muskelkramp i ansiktet 

Näsblod 

 

  

·         Vilket eller vilka av dessa tillstånd kan vara en konsekvens av dysfagi? 

Dålig blodcirkulation 

Matförgiftning 

Återkommande feber 

Undernäring 

Migränanfall 

Lunginflammation 

Urinvägsinfektion 

Återkommande förkylning 

 

 

·         Vilket eller vilka av nedanstående exempel sker när en person sväljer? 

Svalget vidgas 

Struphuvudet rör sig tydligt uppåt  

Tungan rör sig fram och tillbaka i munnen 

Munnen öppnas 

mailto:emjo0061@umu.student.se
mailto:idli0026@umu.student.se
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Tungan rör sig bakåt och uppåt mot gommen 

Struphuvudet rör sig tydligt neråt 

Tungan rör sig i sidled 

Struplocket stänger luftstrupen 

 

                    Inte alls         Till viss del               Till stor 

del 

·         Har du goda kunskaper           

om symptomen vid 

dysfagi? 

  

·         Har du goda kunskaper om 

      vad man kan göra för att 

underlätta vid en 

dysfagi? 

  

·         Har du fått tillräcklig 

utbildning om dysfagi? 

  

·         Hur många på din avdelning visar symptom på dysfagi? 

0-2 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

>14 

 

  

Nu kommer istället ett antal frågor om förvärvade språkstörningar, även 

kallat afasi. 

  

·         Vilket eller vilka symptom hör ihop med afasi? 

Svårt att hitta rätt ord 

Förvirring 

Förlorad sångförmåga 

Förstår inte vad omgivningen säger 

Svårt att förstå samtalsregler 

Svårt att följa med i samtal 

Nedsatt tidsuppfattning 

Nedsatt planeringsförmåga 

 

  

·         Vilket eller vilka av dessa tillstånd/situationer kan vara en konsekvens av afasi? 

Depression  
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Arbetslöshet 

Nedsatt stämbandsfunktion                                                                                 

Social utfrysning 

Nedsatt förmåga att fatta beslut 

Långsamma reaktioner 

Ökad fallrisk 

Respektlöst bemötande från omgivningen  

  

·         På vilket eller vilka sätt kan det vara lämpligt att prata till en person med afasi? 

Långsamt 

Snabbt 

Monotont 

Korta meningar 

Som vanligt 

Starkt/med hög volym 

Svagt/med låg volym 

Bestämt  

 

 

 

                                                              Inte alls      Till viss del      Till stor del 

·         Har du goda kunskaper 

om symptomen vid afasi? 

  

·         Har du goda kunskaper 

om hur man ska bemöta 

en person med afasi? 

 

·         Har du fått tillräcklig 

utbildning om afasi? 

 

·         Hur många på din avdelning visar symptom på afasi? 

0-2 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

>14 

 

 

 

Var god och lämna din ifyllda enkät i det medföljande kuvertet märkt med 

“ifyllda enkäter”.  
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Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Andra enkäten 

Uppföljande enkät om ät- och sväljsvårigheter samt afasi i äldreomsorgen 

 

Hej igen! 

 

Testgrupp:  

Denna enkät är den andra och avslutande delen av en enkätstudie som utförs av två 

logopedstudenter från Umeå Universitet. 

Vi önskar att de personer som fyllt i den första enkäten samt deltagit vid 

informationstillfället fyller i denna uppföljande enkät. Detta för att kunna bidra till studiens 

sammanställda resultat.  

 

 

Kontrollgrupp Gällivare: 

Denna enkät är den andra och avslutande delen av en enkätstudie som utförs av två 

logopedstudenter från Umeå Universitet. Vi önskar att de personer som innan sommaren 

fyllde i den första enkäten även fyller i denna uppföljande enkät. Detta för att kunna bidra 

till studiens sammanställda resultat.  

  

Kontrollgrupp Skellefteå:  

Denna enkät är den andra och avslutande delen av en enkätstudie som utförs av två 

logopedstudenter från Umeå Universitet. Vi önskar att de personer som för några veckor 

sedan fyllde i den första enkäten även fyller i denna uppföljande enkät. Detta för att kunna 

bidra till studiens sammanställda resultat.  

 

ALLA 

En del av frågorna är nya och en del är samma som i den förra. Fyll i alla frågorna utifrån 

din situation idag. 

Att delta i studien är frivilligt men då det är värdefullt att ha så många deltagande som 

möjligt skulle din medverkan uppskattas högt.  

 

Enkäten tar ca 5 min att fylla i. 

 

Den __ kommer en av oss hämta upp enkäterna. Vänligen lämna ifylld enkät i kuvertet 

innan dess! Alla deltagare kodas för anonymt deltagande enligt instruktion längst upp på 

enkätens första blad. 

 

Tack för att just Du hjälper oss att genomföra den här studien! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emelie Jonsson och Ida Lindqvist, 
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Logopedstudenter vid Umeå Universitet 

 

Handledare: 

Fredrik Karlsson, 

Universitetslektor, Umeå Universitet 

Jenny Holmberg 

Logoped, Umeå universitet 

 

 

Vid frågor eller synpunkter, vänligen kontakta 

Emelie Jonsson: emjo0061@student.umu.se 

Ida Lindqvist: idli0026@student.umu.se 
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Deltagarkod: 

(Deltagarkod utgörs av den dag och månad du är född samt din skostorlek. T.ex om du är född 12:e 

mars och har skostorlek 39 är din deltagarkod: 12 3 39). 

 

·         Vilken yrkeskategori tillhör du? 

Undersköterska 

Vårdbiträde 

Annan vårdkategori 

 

 

Nu kommer några frågor som handlar om ät- och sväljsvårigheter, även 

kallat dysfagi. 

                                         

·         Vilket eller vilka av dessa symptom hör ihop med dysfagi? 

Hosta vid måltid 

Gurglig röst 

Somnar vid måltid 

Blåsor i munnen 

Långsamma måltider 

Huvudvärk 

Muskelkramp i ansiktet 

Näsblod 

 

·         Vilket eller vilka av dessa tillstånd kan vara en konsekvens av dysfagi? 

Dålig blodcirkulation 

Matförgiftning 

Återkommande feber 

Undernäring 

Migränanfall 

Lunginflammation 

Urinvägsinfektion 

Återkommande förkylning 

 

·         Vilket eller vilka av nedanstående exempel sker när en person sväljer? 

Svalget vidgas 

Struphuvudet rör sig tydligt uppåt  

Tungan rör sig fram och tillbaka i munnen 

Munnen öppnas 

Tungan rör sig bakåt och uppåt mot gommen 

Struphuvudet rör sig tydligt neråt 

Tungan rör sig i sidled 

Struplocket stänger luftstrupen 

 

·         Hur många på din avdelning visar symptom på dysfagi? 
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0-2 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

>14 

 

Tycker du att… 

                    Inte alls         Till viss del               Till stor 

del 

·         du har goda kunskaper           

om symptomen vid 

dysfagi? 

 

·        du har goda kunskaper om 

     vad man kan göra för att 

underlätta vid en 

dysfagi? 

 

·       du har förändrat ditt sätt 

 att arbete med personer  

 med sväljproblematik jämfört 

med då du fyllde i den  

första enkäten? 

 

Kommentar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

·       din inställning till dysfagi  

har förändrats jämfört med 

då du fyllde i den första enkäten? 

 

 

Kommentarer: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 
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Nu kommer istället ett antal frågor om förvärvade språkstörningar, även 

kallat afasi. 

 

·         Vilket eller vilka symptom hör ihop med afasi? 

Svårt att hitta rätt ord 

Förvirring 

Förlorad sångförmåga 

Förstår inte vad omgivningen säger 

Svårt att förstå samtalsregler 

Svårt att följa med i samtal 

Nedsatt tidsuppfattning 

Nedsatt planeringsförmåga 

 

·         Vilket eller vilka av dessa tillstånd/situationer kan vara en konsekvens av afasi? 

Depression 

Arbetslöshet 

Nedsatt stämbandsfunktion                                                                                 

Social utfrysning 

Nedsatt förmåga att fatta beslut 

Långsamma reaktioner 

Ökad fallrisk 

Respektlöst bemötande från omgivningen 

 

·         På vilket eller vilka sätt kan det vara lämpligt att prata till en person med afasi? 

Långsamt 

Snabbt 

Monotont 

Korta meningar 

Som vanligt 

Starkt/med hög volym 

Svagt/med låg volym 

Bestämt 

 

·         Hur många på din avdelning visar symptom på afasi? 

0-2 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

>14 

 

Tycker du att… 

                                                             Inte alls      Till viss del      Till stor del 
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·         du har goda kunskaper 

om symptomen vid afasi? 

 

·        du har goda kunskaper 

om hur man ska bemöta en  

person med språkliga problem? 

 

·        du har förändrat ditt sätt  

 att bemöta personer med  

afasi jämfört med då du fyllde  

i den första enkäten? 

 

Kommentar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

·      din inställning till afasi  

     har förändrats jämfört med 

då du fyllde i den första enkäten? 

 

 

Kommentar: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________Var god och lämna din ifyllda enkät i det medföljande kuvertet 

märkt med “ifyllda enkäter”. 

 

Tack för din medverkan! 

 


