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SAMMANFATTNING 
Ungefär 50 % av alla personer med cerebral pares (CP) har någon form av tal- eller 

språksvårighet. Många av dessa har dysartri, vilket innebär nedsatt artikulationsförmåga 

samt påverkan på andning och fonation till följd av neurologisk skada. Många personer 

med CP anser att dysartri är den största funktionsnedsättningen då den försvårar 

kommunikationen. Trots detta saknas utvärderade tal- och röstbehandlingsmetoder för 

patientgruppen. Syftet med denna studie var att undersöka om behandling av tal- och 

röstfunktionen med intensiv röstbehandling (LSVT LOUD) kan påverka 

talförståeligheten för patienter med dysartri sekundärt till CP. Fem deltagare 

rekryterades (3 manliga och 2 kvinnliga): dessa genomgick 16 behandlingssessioner 

med intensiv röstbehandling á 1 timme. Till studien användes en single-case 

experimental design (SCED) där testning utfördes två veckor innan (PRE), under 

(TREAT) och direkt efter (POST) behandling. Mätningar gjordes på sound pressure 

level (SPL) i decibel (dB) och talförståelighet på ord - och meningsnivå. Dessutom 

gjordes perceptuella bedömningar av röstkvaliteten. Innan och efter behandling 

utvärderades tal- och kommunikationsförmågan genom ett självsvarsformulär. 

Deltagarna skattade dessutom hur ansträngande de upplevt behandlingsperioden. 

Behandlingen resulterade i förbättringar för fyra av fem deltagare gällande röststyrka 

och ökad talförståelighet på ord- och meningsnivå. Perceptuella bedömningar visade på 

små förbättringar beträffande röstkvalitet. Två av fem deltagare skattade att deras tal- 

och kommunikationsförmåga förbättrats efter behandling. Generellt sett upplevde 

deltagarna behandlingen som “väldigt mycket ansträngande”. Studien har bidragit med 

kunskap om effekten av LSVT LOUD på en ny åldersgrupp av personer med dysartri 

till följd av CP. Mer forskning behövs för att kunna dra slutsatser om effekten av LSVT 

LOUD på talförståeligheten för personer med dysartri sekundärt till CP.   

 

Nyckelord: röstbehandling, LSVT LOUD, dysartri, cerebral pares 
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ABSTRACT 
Approximately 50 % of all people with cerebral palsy (CP) have some form of speech 

or language disorder. Many of these have dysarthria, a neurological disorder that causes 

an impaired ability to articulate and effects respiration and phonation. Many people with 

CP consider dysarthria to be the biggest impairment as it has a major impact on their 

communication. Despite this there are limited voice and speech treatments for this 

group of patients. The purpose of this study was to evaluate whether treatment of speech 

and voice functions with intensive voice treatment (LSVT LOUD) can improve the 

speech intelligibility in patients with dysarthria secondary to CP. Five participants (3 

male and 2 female) were recruited and underwent 16 one-hour sessions of intensive 

voice treatment. A single-case experimental design (SCED) was used and testing 

occurred two weeks prior to (PRE), during (TREAT) and immediately following 

(POST) treatment. Measures of sound pressure level (SPL) in decibel (dB) and speech 

intelligibility on word and sentence level were conducted, alongside perceptual ratings 

of voice quality. Before and after treatment, participants answered a self-response form 

to evaluate their speech and communication. In addition to this the participants also 

estimated how effortful the treatment was. The results showed improvement in speech 

intelligibility and increased dB SPL on word and sentence level for four of the five 

participants. Perceptual ratings showed minor improvements in voice quality. Two out 

of five participants rated an improvement in their speech and communication. Overall 

the participants estimated the treatment as “very strenuous”. This study has contributed 

knowledge about the effects of LSVT LOUD on a new age group of people with 

dysarthria secondary to CP. More research is needed to draw conclusions on the effects 

of LSVT LOUD on speech intelligibility for people with dysarthria secondary to CP.  

 

Keywords: voice treatment, LSVT LOUD, dysarthria, cerebral palsy 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Kommunikation 

 

Communicare är det latinska ordet för kommunikation och innebär “ömsesidigt utbyte” 

(Björck-Åkesson, Brodin & Fälth 1997). Kommunikation kan definieras på olika sätt 

men sammantaget handlar kommunikation inte bara om att ge och få information. Det är 

en social process som bygger på ömsesidighet och förståelse av varandras kunskap, 

erfarenhet och känslor (Fiske, 1997; Björck-Åkesson et al., 1997). För att kommunicera 

används inte enbart tal utan även t.ex. skrift, kroppsspråk, mimik, gester, pekning, 

blickriktning och föremål (Björck-Åkesson et al., 1997). 

 

Kommunikation förutsätter kommunikativ kompetens, vilket Light (1989, s. 138) 

definierar som “..the quality or state of being functionally adequate in daily 

communication, or of having sufficient knowledge, judgement, and skill to 

communicate”. Brodin (2005) diskuterar begreppet kommunikativ kompetens och 

personers olika uppfattningar om vad som anses vara kompetent respektive inkompetent 

kommunikation. För personer med funktionsnedsättningar talar man om en objektiv 

inkompetens som går att träna eller kompensera för att göra personen kompetent utifrån 

dess egna individuella förutsättningar. Vidare beskriver Brodin kommunikation som en 

tvärvetenskaplig förmåga som består av sociala, kognitiva och språkliga aspekter 

(Brodin, 2005).  

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008) utgår 

från grundläggande principer om jämlikhet; dvs. alla människors lika rättigheter att 

delta i samhället. Dessa principer är i enlighet med 1 kap 2 § i regeringsformen 

(Regeringsformen, SFS 2018:1903). I konventionen (Förenta Nationerna [FN], 2008) 

fastslås bland annat vikten av kommunikation för att kunna vara delaktig såväl i 

hemmet som i samhället. Nedsatt kommunikationsförmåga kan således leda till 

svårigheter att delta i samhället och därmed inskränkning av de mänskliga rättigheterna, 

vilket innebär att personen blir diskriminerad (Diskrimineringslag, SFS 2008:567). En 

grupp där kommunikationssvårigheter är vanligt förekommande är personer med 

funktionsnedsättningar. För dessa kan det ta längre tid att uttrycka sig men de kan även 

ha svårare att uttrycka sig tillräckligt tydligt (Björck-Åkesson et al., 1997). Personer 

med kommunikationssvårigheter kan uppleva en brist på motivation att kommunicera 

om de upprepade gånger upplevt misslyckade försök med att göra sig förstådd 

(Beukelman & Mirenda, 2012).  

 

Det finns olika faktorer som kan påverka kommunikationen, t.ex. röstproblem och 

talsvårigheter (Fox & Boliek, 2012; Boliek & Fox, 2017). Rösten är en förutsättning för 

verbal kommunikation och en svag eller ansträngd röst kan leda till svårigheter att göra 

sig förstådd (Hammarberg, Södersten & Lindestad, 2012). Även talsvårigheter kan i stor 
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utsträckning bidra till en nedsatt talförståelighet och kan påverka både fritid och 

arbetsliv (Hartelius & Lohmander, 2012). Svårigheter med att göra sig förstådd kan 

också leda till att personer med talsvårigheter blir mer passiva i samspel med personer 

utan talpåverkan (Björck-Åkesson et al., 1997). 

 

1.1.2. Cerebral pares 

 

Cerebral pares (CP) orsakas av en störning i hjärnan under fosterutvecklingen, vid 

födseln eller under de två till tre första levnadsåren (Bax et al., 2005). CP är ett 

paraplybegrepp för olika permanenta störningar i motorik och tonus som leder till en 

begränsad aktivitetsförmåga (Rosenbaum, Paneth, Leviton, Goldstein, & Bax, 2007). I 

Sverige är prevalensen för CP 2 - 2,5 promille (Himmelmann & Uvebrandt, 2014). CP 

kan beskrivas utifrån typ av rörelsestörning: en ataktisk form som karaktäriseras av 

balans och koordinationssvårigheter; en dyskinetisk typ som medför svårigheter att styra 

kroppsrörelser; en spastisk form som kännetecknas av hög muskeltonus samt en 

kombination mellan olika typer som involverar två eller flera av ovan nämnda 

svårigheter (Miller & Bachrach, 2006). Spastisk CP är vanligast (Odding, Roebroeck & 

Stam, 2006) och kan delas in i tre subgrupper: hemiplegi, där den ena kroppshalvan är 

påverkad; diplegi, där huvudsakligen benen är påverkade samt tetraplegi, där armar, 

ben, bål och nacke är påverkade (Miller & Bachrach, 2006). Personer med CP är en 

heterogen grupp med varierande etiologi samt typ och grad av svårigheter (Bax et al., 

2005). 

 

Utöver motoriska nedsättningar är det vanligt med kommunikationssvårigheter, nedsatt 

perception och sensorik, beteendeproblematik, kognitiv nedsättning samt epilepsi (Bax 

et al., 2005). Ca 50 % av personer med CP har någon form av tal- eller språksvårighet 

och av dessa har ca 19 % ingen talförmåga alls (Andersen, Mjøen & Vik, 2010). Sämre 

andningskontroll orsakat av muskelsvaghet, nedsatt laryngeal och velofaryngeal 

funktion samt nedsatt rörlighet i ansiktsmuskulaturen kan leda till tal- och 

röstsvårigheter hos personer med CP (Beukelman & Mirenda, 2012; Working & Kent, 

1991 enligt Fox & Boliek, 2012). Enligt en litteraturöversikt är dysartri den vanligast 

förekommande talsvårigheten för personer med CP, och typ och grad av motorisk 

nedsättning påverkar vilken svårighetsgrad dysartrin har (Odding et al., 2006). Många 

personer med CP anser att dysartri är den största funktionsnedsättningen då den 

försvårar kommunikationen (Miller & Bachrach, 2006). 

 

1.1.3. Dysartri 

 

Dysartri betyder “nedsatt förmåga att artikulera” (Hartelius, 1990) och kan orsakas av 

pares eller svaghet i talmuskulaturen till följd av neurologisk sjukdom eller skada. Vid 

dysartri kan alla delar i röst- och talproduktionen vara påverkade, dvs. andning, fonation 

och artikulation. För att rösten ska fungera normalt krävs ett samspel mellan resonans, 

andning och fonation. Rösten bildas när luften från lungorna får stämbanden att vibrera. 

https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/aac19.1.12
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Vibrationerna skapar ljudvågor som sedan passerar genom ansatsröret och påverkas av 

resonans. Svårigheter i något eller flera av dessa funktioner kan därför ge upphov till en 

röststörning. Personer med dysartri har ofta en avvikande röst och prosodi (Hartelius, 

2015). Tal kräver, utöver en fungerande röstproduktion, en mer komplex interaktion 

mellan kognitiva och motoriska processer. Dessa processer involverar t.ex. talmotorisk 

planering och programmering samt artikulatorisk förmåga. Vid dysartri ses en störning i 

den neuromotoriska kontrollen av talmuskulaturen vilket resulterar i att 

talmuskulaturens rörelser bli påverkade. Dessa rörelser kan därmed få nedsatt hastighet, 

styrka, precision och koordination vilket leder till ett långsamt och odistinkt tal 

(Hartelius & Lohmander, 2012). 

  

Intervention vid dysartri skiljer sig åt beroende på grad av svårigheter och etiologi. 

Målet med behandling är att uppnå en förbättrad talförståelighet utifrån individuella 

förutsättningar (Hartelius, 1990). Traditionell behandling av dysartri utgår från 

dysartrins svårighetsgrad: vid lätt dysartri syftar behandling till minskad 

funktionsnedsättning och strukturavvikelse genom träning av t.ex. fonation, oralmotorik 

och artikulation; vid måttlig dysartri fokuserar behandling på minskad 

aktivitetsbegränsning genom träning av t.ex. prosodi och talförståelighet; och 

behandling av grav dysartri inriktas på minskad delaktighetsinskränkning genom t.ex. 

talar- och lyssnarstrategier samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

(Hartelius, 2015).  

 

En behandlingsmetod som skiljer sig från traditionell dysartribehandling är Lee 

Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD). Behandlingen har utarbetats för personer 

med Parkinson sjukdom med dysartri. LSVT LOUD utgår från ett specifikt fokus 

(“TÄNK STARKT”) som avser att påverka hela talsystemet, och är på så sätt inte 

avgränsad till graden av nedsättning (Hartelius, 2015; Ramig, 1992).  

 

1.1.4. LSVT LOUD 

 

LSVT LOUD är en intensiv röstbehandlingsmetod som syftar till att förbättra tal- och 

röstproduktionen (Ramig, Countryman, O´Brien, Hoehn & Thompson, 1996). 

Behandling ges fyra dagar per vecka under fyra veckor, á 60 minuter per tillfälle med 

hemuppgifter mellan behandlingstillfällena. Röstövningarna består av 15 repetitioner av 

uthållna /a/, 15 repetitioner av röstglidningar på /a/ från mörk till ljus ton och vice versa 

(glissandon), fem repetitioner av 10 funktionella fraser (t.ex. ”Jag vill ha kaffe”) och 

slutligen hierarkiska övningar (bestående av ord, fraser, texter och konversation). Efter 

varje övning skattar patienterna sin självupplevda ansträngning (Ramig et al., 2001). 

Målet med röstövningarna är att förbättra stämbandsslutning, laryngeal muskelaktivitet 

och koordination, andningsfunktion och resonans, vilket i sin tur kan ge en ökad 

röststyrka samt förbättrad röstkvalitet, artikulatorisk precision, prosodi och 

talförståelighet (Ramig et al., 2001). Genom användning av röstövningar med hög 
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intensitet tränas patienterna i att hitta en stark röst som i sin tur visat sig ha en 

generaliserande effekt på hela talsystemet (Spielman et al., 2011). 

 

Studier som inkluderat Parkinson patienter visar att LSVT LOUD kan ge ökad rörlighet 

i artikulatorerna (Sapir, Spielman, Ramig, Story & Fox, 2007) samt starkare röststyrka 

till följd av förbättrad stämbandsslutning och högre subglottalt tryck (Ramig & Dromey, 

1996). Genom att successivt öka patientens självkännedom om sin röstanvändning kan 

denna förbättring bibehållas och generaliseras till kommunikation i vardagen (Ramig et 

al., 1996). 

 

Majoriteten av studierna på LSVT LOUD har fokuserat på patienter med Parkinsons 

sjukdom, men det finns även studier som inkluderar patienter med stroke och traumatisk 

hjärnskada (Wenke, Theodoros, Cornwell, 2008), presbyfoni (Lu, Presley & Lammers, 

2013) samt Downs syndrom (Mahler & Harrison, 2012). I dessa studier uppmättes ökad 

stämbandsslutning och röststyrka samt minskad oregelbundenhet i rösten. Studierna 

påvisar att behandling med LSVT LOUD kan förbättra röstfunktion och talförståelighet 

även hos patienter med andra diagnoser än Parkinson. Dock är studierna få och 

författarna till ovanstående artiklar betonar att mer forskning behövs för att fastställa 

behandlingens generaliserbarhet för dessa diagnosgrupper. 

 

1.1.5. Intensiv röstbehandling och cerebral pares 

 

Ett fåtal studier med LSVT LOUD har även gjorts på barn med dysartri sekundärt till 

CP (Fox & Boliek, 2012; Boliek & Fox, 2017; Levy, Ramig & Camarata, 2012). 

Ytterligare studier på barn med CP har gjorts där man använt en LSVT-liknande 

behandling men även tränat bland annat talhastighet, fraslängd och andningskontroll 

(Pennington, Miller, Robson & Steen, 2009; Pennington, Lombardo, Steen & Miller, 

2017). I Pennington et al. (2009) fick deltagarna (n = 16, 12 - 17 år) behandling i sex 

veckor, tre dagar i veckan, 35 - 40 min per dag, utan hemträning, vilket skiljer sig från 

LSVT LOUD (Fox & Boliek, 2012; Boliek & Fox, 2017).  

 

I studien av Fox och Boliek (2012) framkom att deltagarna (n = 5, 5 - 7 år) talade 

starkare, hade mer varierat taltonläge och fick bättre röstkvalitet direkt efter behandling. 

Förbättring sågs även på vissa av de akustiska mätningarna som ingick i studien (t.ex. 

Sound Pressure Level (SPL) för uthållen vokal och meningar), men förändringarna 

uppnådde inte kontrollgruppens värden. Vid perceptuell bedömning av deltagarnas 

röster föredrog samtliga bedömare rösterna efter behandling jämfört med innan. Vid 

långtidsuppföljningen sex veckor efter behandling bedömdes en av fyra deltagare ha 

bibehållit effekten av behandlingen. Boliek och Fox (2017) genomförde en liknande 

studie fem år senare där deltagarna (n = 7, 6 - 10 år) uppvisade förbättring direkt efter 

behandling och vid långtidsuppföljningen beträffande artikulatorisk precision, 

röstkvalitet och röststyrka. Dessutom sågs effekter av LSVT LOUD-behandling på 

talförståeligheten på ordnivå. Deltagarna (n = 16, 12 - 17 år) i Pennington et al. (2017) 
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och Pennington et al. (2009) fick viss ökad talförståelighet för ord och meningar, enligt 

perceptuella bedömningar. Till skillnad från Fox och Boliek (2012) och Boliek och Fox 

(2017) mättes inte röststyrka i dessa studier. 

  

Sammanfattningsvis har resultat från tidigare studier visat att intensiv röstbehandling 

ger ökad talförståelighet hos barn med CP och dysartri (Pennington et al., 2009; 

Pennington et al., 2017; Boliek & Fox, 2017). Förändringarna som uppmättes (av 

röststyrka, tonhöjd, röstkvalité, artikulatorisk precision och talhastighet) var dock inte 

tillräckliga för att kunna förklara denna ökade talförståelighet (Boliek & Fox, 2017). 

Författarna betonar vikten av vidare forskning för att öka kunskapen inom området och 

tydligare se vilka variabler som kan påverka talförståeligheten. 

 

1.1.6. Motiv till studien 

 

Alla, oavsett kommunikativ kompetens, behöver få möjligheten att göra sig förstådda 

och utvecklas kommunikativt utifrån individuella förutsättningar (Brodin, 2005). Därför 

är det av stor vikt att tillhandahålla intervention som kan bidra till en ökad 

talförståelighet för personer med dysartri sekundärt till CP (Boliek & Fox, 2017; 

Pennington et al., 2009; Pennington et al., 2017). Ett fåtal studier har undersökt effekten 

av intensiv röstbehandling för barn med dysartri sekundärt till CP, men det saknas 

kunskap om effekten för den vuxna patientgruppen. Fox och Boliek (2012) menar att 

barn klarar av intensiv röstbehandling; dock har studier inte undersökt hur ansträngande 

deltagarna upplevt behandlingen. Dessutom saknas dokumenterade resultat om 

deltagarnas självupplevda förändring i tal och kommunikation efter intensiv 

röstbehandling. Trots att forskningen har bidragit till ökad kännedom om personer med 

dysartri sekundärt till CP finns kunskapsluckor gällande röstbehandling för 

patientgruppen (Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, 2007). 

 

1.2. Syfte 

Föreliggande studies syfte är att studera om behandling av tal- och röstfunktionen med 

LSVT LOUD kan påverka talförståeligheten och röststyrkan på ord- och meningsnivå 

för barn och vuxna med dysartri sekundärt till CP. Ytterligare ett syfte är att undersöka 

förändringar i röstkvalitet samt deltagarnas upplevelse av behandlingens ansträngning 

och förändringar i tal och kommunikation. Hypotesen är att behandling med LSVT 

LOUD kommer öka röststyrka, förbättra röstkvaliteten samt göra talet mer lättförståeligt 

för vuxna och barn med dysartri sekundärt till CP. Ytterligare en hypotes är att 

behandlingen i hög grad kommer upplevas som ansträngande. 

 

1.2.1. Specifika frågeställningar 

 

1. Kan behandling med LSVT LOUD öka talförståeligheten på ord- och 

meningsnivå hos personer med dysartri till följd av CP? 
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2. Kan behandling med LSVT LOUD ge en förändrad röststyrka på ord- och 

meningsnivå för personer med dysartri till följd av CP? 

3. Kan behandling med LSVT LOUD ge en förändrad röstkvalitet för personer 

med dysartri till följd av CP? 

4. Hur ansträngande upplever deltagarna att behandlingen är?  

5. Upplever deltagarna att deras tal och kommunikation förändrats efter LSVT 

LOUD-behandling?  

 

 

2. Metod 

2.1. Design 

Det kausala sambandet mellan oberoende variabel (LSVT LOUD) och beroende 

variabler (röststyrka, röstkvalitet samt talförståelighet) undersöktes med en 

experimentell design. Till studiens valdes single-case experimental design (SCED) med 

en ABA design, vilket innebär att en baslinje gjordes innan behandling (PRE; n = 3). 

Mätningar gjordes även under behandling (TREAT; n = 16) och efter behandling 

(POST; n = 3) för samtliga deltagare. SCED är en experimentell design som, till 

skillnad från andra experimentella studier (t.ex. randomiserade kontrollstudier), inte 

inkluderar en kontrollgrupp; deltagarna är därför sina egna kontroller (Horner et al., 

2005).  

 

2.2. Deltagare 

2.2.1. Inklusions- och exklusionskriterier  

 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var: (a) CP, (b) dysartri enligt kortversionen 

av dysartritestet, (c) normal hörsel eller normal hörsel med hjälp av hörapparat samt (d) 

svensktalande. Exklusionskriterier var: (a) svår synskada, (b) gravt nedsatt 

velofarynxfunktion, (c) strukturella avvikelser i talorganet samt (d) annan 

talproblematik än dysartri, till exempel stamning. 

 

2.2.2. Rekrytering 

 

Rekrytering av forskningspersonerna genomfördes av en av handledarna via Nära vård 

och Hälsa, samt Folke Bernadotte Regionhabilitering (FBH). Teammedlemmar på 

habiliteringen informerades först muntligt och skriftligt om syftet med studien och 

ombads därefter vara behjälpliga i identifiering av potentiella deltagare. Namn och 

kontaktuppgifter på potentiella deltagare förmedlades till en av handledarna som i sin 

tur informerade patienten muntligt och skriftligt (se bilaga 1) samt inhämtade skriftligt 

samtycke (se bilaga 2 och 3). Deltagarna informerades om rätten att avbryta deltagandet 

när de vill under studiens gång. Ingen ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgick 
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till deltagarna. Under rekryteringsprocessen bekräftades dysartridiagnos av författarna 

genom bedömning med Kortversion av dysartribedömning (Hartelius, 2015). 

 

2.3. Registrering och hantering av data 

Utifrån regler och riktlinjer för forskning och med hänsyn till forskningspersonerna har 

personuppgifter hanterats enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Samtliga 

personuppgifter behandlades konfidentiellt. Endast uppgifter som var nödvändiga för 

studien, dvs. ålder, kön, typ av CP samt kontaktuppgifter, hanterades. Dessa, 

tillsammans med inspelningar, förvarades digitalt i en lösenordskyddad mapp som 

endast författarna hade tillgång till. Sådant som ej gick att förvara digitalt förvarades i 

ett låst skåp på institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet. Uppgifter och 

inspelningar raderades efter avslutad studie Samtycke inhämtades från deltagarna eller 

deras förmyndare. Deltagarna informerades om studiens upplägg, bakgrund, rätten att 

avbryta sitt deltagande samt att deras uppgifter var skyddade (CODEX, 2018). 

Deltagarna avidentifierades med kodnamn A-E, som slumpvist delades ut. 

 

2.4. Testmaterial 

• Swedish Test of Intelligibility (STI) ord- och meningslistor, taget ur 

Dysartritestet (Hartelius, 2015). 

• Självsvarsformulär Om Förvärvade Talsvårigheter (SOFT) (Hartelius, Elmberg, 

Holm, Lövberg & Nikolaidis, 2008), taget ur Dysartritestet (Hartelius, 2015). 

• GRBAS (grade, roughness, breathiness, asthenia, strain) scale (Hirano, 1981). 

 

2.4.1. STI 

 

STI är ett talförståelighetstest bestående av ord- och meningslistor (Hartelius, 2015) 

som kan användas för att jämföra talförståeligheten före, under och efter behandling. En 

ordlista och en meningslista väljs slumpmässigt, och bedömaren erhåller ett tillhörande 

formulär med svarsalternativ för orden. Bedömaren väljer ett av fem ordalternativ för 

varje uppläst ord och transkriberar de upplästa meningarna ortografiskt. Samtliga 

meningar består av ord med grammatiskt korrekt sammansättning men med semantisk 

inkorrekthet, t.ex. “drog yttrar rörlig skrift”. Talförståeligheten räknas sedan ut i andelen 

procent korrekt uppfattade ord samt ord per mening. I denna studie användes ord- och 

meningslistor 1–10. 

 

2.4.2. SOFT 

 

SOFT är ett självsvarsformulär med frågor och påståenden relaterade till upplevelser av 

tal- och kommunikationssvårigheter (Hartelius et al., 2008). Detta kan användas före 

och efter behandling för att utvärdera eventuell behandlingseffekt på självupplevda 

svårigheter gällande tal och kommunikation. Formuläret innefattar fyra delar: (A) 

Uppfattning om egenskaper i det egna talet, (B) Kommunikation (tal och språk i social 
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miljö), (C) Påverkande person- och omgivningsfaktorer samt (D) Allmänna frågor. Sista 

delen exkluderades då den ej var relevant för studiens syfte. Patienten får, på en 

fyrgradig skala, ta ställning till hur väl 30 olika påståenden överensstämmer med de 

självupplevda svårigheterna. Varje skalsteg ger följande poäng; stämmer inte alls (0p.), 

stämmer ibland (1p.), stämmer för det mesta (2p.) samt stämmer precis (3p.). Ju högre 

poäng desto mer uttalade svårigheter. För att sammanfatta formuläret summeras 

medelvärdena för del A-C och divideras med antal delar (n = 3). 

 

2.4.3. GRBAS 

 

GRBAS är ett bedömningsformulär utvecklat för att skatta olika röstparametrar 

(Hammarberg et al., 2012). GRBAS är en förkortning av Grade (graden av heshet eller 

röstavvikelser), Rough (oregelbundenheter i stämbandssvängningarna), Breathy 

(intrycket av att det läcker för mycket luft genom glottisöppningen), Asthenic (svag 

röststyrka, motsvarar hypofunktionell röst) samt Strain (intrycket av en 

hyperfunktionell röst, relaterat till en onormalt hög grundtonsfrekvens). Skalan är grovt 

uppdelat i fyra skalsteg (0 = normal, 1= mild avvikelse, 2 = måttlig avvikelse samt 3 = 

grav avvikelse) (Hirano, 1981). Mätinstrumentet har rapporterats ha hög validitet, 

reliabilitet och sensitivitet (Carding, Wilson, MacKenzie & Deary, 2009). 

 

2.5. Procedur 

Datainsamlingen pågick under sex veckor och genomfördes av författarna, som båda är 

LSVT LOUD-certifierade. Fördelningen av deltagare skedde genom lottning; ena 

författaren fick två deltagare och den andra författaren fick tre deltagare. Alla deltagare 

genomgick individuell LSVT LOUD-behandling med samma försöksledare under hela 

behandlingsgången. Deltagarna fick ingen ytterligare röst- eller talterapi under 

datainsamlingsfasen.  

 
Figur 1. Flödesschema för studieprocedur. PRE (innan), TREAT (under) och POST (efter) LSVT LOUD-

behandling. Under 2.5.1 - 2.5.3 förklaras dessa i mer detalj. 
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2.5.1. PRE 

 

Baslinjen omfattades av tre mätningar (PRE), vilka genomfördes under en vecka. 

Mättillfällena för de olika deltagarna utfördes på olika dagar med varierande 

tidsintervall. Vid den första baslinjemätningen svarade deltagarna (med hjälp av 

författarna, assistenter eller vårdnadshavare) på självsvarsformuläret SOFT. För att mäta 

talförståeligheten läste deltagarna 10 testord och fem testmeningar ur STI; dessa lästes 

under inspelning. Orden och meningarna var olika för varje tillfälle för att undvika en 

inlärningseffekt och valdes slumpvis ut genom lottning. Utöver detta läste deltagarna tre 

fraser tagna ur Dysartritestet, tre gånger per tillfälle. Fraserna var: “pappa målar bilen”, 

“en fin västanvind” samt “goda kakor åt hungriga magar”; dessa spelades in för att 

användas vid en perceptuell bedömning. Vid nedsatt läsförmåga viskades 

ordet/meningen i personens öra av en anhörig, och deltagaren sa därefter 

ordet/meningen högt.  

 

2.5.2. TREAT 

 

Efter två veckors uppehåll inleddes LSVT LOUD-behandlingen (TREAT), som pågick i 

fyra veckor. Innan varje behandlingssession gjordes en inspelning av de 10 orden och 

fem meningarna ur STI. LSVT LOUD-behandlingen bestod av 16 individuella 

träningstillfällen á 60 minuter per tillfälle. Den gavs fyra dagar i rad under fyra 

sammanhängande veckor. Behandlingens första 30 minuter bestod av dagliga övningar: 

(a) maximalt uthållen fonation av /a/ (minst 15 repetitioner), (b) 15 repetitioner av 

röstglidningar på /a/ från mörk till ljus ton och vice versa (glissandon) samt (c) 

repetition av 10 funktionella fraser (fem repetitioner) som deltagaren valde med stöd av 

personer i sin omgivning. Resterande 30 minuter bestod av hierarkiska övningar med 

ökande svårighetsgrad; dessa utvecklades från ordnivå till meningsnivå, textläsning och 

vidare till konversation. Under hela behandlingen formade författarna deltagarnas 

röststyrka och sensoriska medvetenhet genom att först modellera en stark röst och sedan 

låta deltagaren prova själv; därefter fråga “Hur kändes det?”, “Hörde du hur det där 

lät?”. I slutet av varje behandlingstillfälle skattade även deltagarna hur ansträngande 

dagens träning hade varit på en Borgskala mellan 0–10 (där 0 = “ingen ansträngning 

alls” och 10 = “maximal ansträngning”) (se bilaga 4). Behandlingsmiljön varierade 

under TREAT (t.ex. hemmiljö, daglig verksamhet, habiliteringen). 

 

Som en del av behandlingen fick deltagarna genomföra hemträning som bestod av sex 

repetitioner av starka /a/, sex stycken röstglidningar på /a/ från mörk till ljus ton och 

vice versa (glissandon) samt en tillämpningsuppgift. Hemträningen beräknades ta ca 5 - 

10 minuter per dag de dagar intervention gavs, respektive 15 minuter per dag de dagar 

som intervention inte gavs. De dagliga tillämpningsuppgifterna var individuellt 

anpassade efter respektive deltagare och uppgiften kunde t.ex. vara “Säg hej då med din 

starka röst till personalen på daglig verksamhet när du åker hem idag”. Deltagarna hade 

antingen en familjemedlem, boendepersonal och/eller assistent som hjälpte till med 
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samtliga hemläxor. Vid avslutad behandling uppmuntrades deltagarna att fortsätta 

hemträningen på egen hand och försågs med råd och information om detta både 

muntligt och skriftligt.  

 

2.5.3. POST 

 

Veckan efter avslutad behandling (POST) gjordes tre eftermätningar enligt samma 

protokoll som PRE, dvs. inspelning av de tre fraserna samt 10 ord och fem meningar ur 

STI. Skattning med självsvarsformuläret SOFT gjordes vid det sista mättillfället. 

Mättillfällena skiljde sig mellan deltagarna på så sätt att de utfördes på olika dagar med 

varierande tidsintervall samt olika tider på dygnet. Sista tillfället i POST fick deltagarna 

också göra en helhetsbedömning av hur ansträngande behandlingen var att genomföra 

(behandling och hemuppgift) genom skattning på en Borgskala 0 - 10. 

 

2.6. Inspelningsprocedur 

Vid inspelningarna användes en huvudburen mikrofon t.bone HeadmiKe - O AKG (the 

t.bone). Mikrofonen är en rundtagande kondensatormikrofon vilket är det som 

rekommenderas vid röstinspelning (Švec & Granqvist, 2010). Inspelningen gjordes med 

en Tascam DR-40 Linear PCM recorder (Tascam). Inspelningsapparaten var inställd på 

en samplingsfrekvens på 44 khz och bitdjupet var 16. För att kunna mäta 

ljudtrycksnivån från inspelningarna kalibrerades inspelningen vid varje tillfälle. 

Kalibreringen skedde genom att en av försöksledarna bar mikrofonen på 10 cm avstånd 

från mitten av munnen genom hela proceduren. En ljudnivåmätare placerades på 30 cm 

avstånd från munnen. Försöksledaren höll ut ett /a/ i modal röst med en stabil 

ljudstyrka, under inspelning. Ljudnivåmätaren lästes av och dB-nivån lästes in på 

inspelningen. Försöksledarna använde olika ljudnivåmätare för att uppmäta ljudnivån, 

försöksledare 1 använde Quest Technologies 2100 och försöksledare 2 använde Clas 

Ohlson ST-805. Båda ljudnivåmätarna var inställda på c-vägning samt tidsvägning 

slow. C-vägning användes då det dels mäter likartat över hela frekvensområdet i rösten 

och dels filtrerar bort bakgrundsbuller på frekvenser utanför röstområdet. 

Tidsvägningen valdes eftersom den bättre mäter den genomsnittliga ljudtrycksnivån 

över tid på röstsignaler (Švec & Granqvist, 2017). Efter kalibreringen placerades den 

huvudburna mikrofonen på försökspersonen med 10 cm avstånd från mitten av munnen. 

Inspelningen av testorden, -meningarna och -fraserna kunde sedan fortgå.   

 

Inspelningsmiljön var identisk för PRE och POST men varierade under TREAT. 

Eftersom behandlingen utfördes på olika platser var det ej möjligt att göra 

inspelningarna i en ljudstudio. För att få optimala förhållanden kring inspelningen 

eftersträvades så lite störande omgivningsljud som möjligt (Švec & Granqvist, 2017); 

bakgrundsljudet bör inte överstiga 38 dB c-vägt (Šrámková, Granqvist, Herbst & Švec, 

2015). Då rummen ej var ljudisolerade var omgivningsbuller oundvikligt, t.ex. regn och 

visst trafikljud. För att minimera bullernivån såg försöksledarna till att inga 

hushållsapparater var på, telefoner var på ljudlöst samt att fönster och dörrar var 
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stängda. Fönster täcktes av gardiner, om så var möjligt, för att minimera reflekterande 

ytor. 

 

Inspelningarna varade mellan 2–5 minuter per tillfälle. Deltagarna och försöksledarna 

satt mittemot varandra under hela besöket. Positioneringen för deltagarna i deras 

sittplatser var i stort sett identisk, med undantag för ett fåtal gånger då rullstolarna var 

olika. 

 

2.7. Analys  

2.7.1. Akustisk analys 

 

STI ord och - meningar analyserades med röstanalysprogrammet PRAAT (Boersma & 

Weenink, 2019; Maryn, 2017). För att kalibrera ljudnivån i PRAAT markerades det 

uthållna a:et i analysfönstret; i fönstret “Praat Objects” valdes “Modify” och därefter 

“Multiply...”. I rutan “Multiplication factor” skrevs följande in för att kalibrera 

ljudnivån: 10^(ekvivalensnivån [dB] minus det riktiga uppmätta värdet på 30 cm 

avstånd /20). I syfte att förhindra förvrängning av röststyrkan (t.ex. nysning eller 

hostning) klipptes samtliga ljudfiler i ljudredigeringsprogrammet Audacity (Hiitola, 

2010). För akustisk analys av dB SPL valdes “Intensity” i analysfönstret och sedan 

“Show intensity”. Medelvärdet av dB SPL i PRE, TREAT och POST beräknades på 

testords- respektive testmeningssvekvenser i PRAAT. 

 

2.7.2. Perceptuell analys 

 
2.7.2.1 Bedömning av talförståelighet 

 

Talförståelighet mättes på STI ord och - meningar vid samtliga besök (n = 22). Totalt 

läste varje deltagare 220 ord och 110 meningar. Andelen korrekt uppfattade ord samt 

ord per mening beräknades i procent. Medelvärde av talförståelighet i PRE och POST 

beräknades.  

 

2.7.2.2 Bedömning av röstkvalitet 

 

Perceptuell bedömning av röstkvaliteten gjordes med GRBAS-skalan. Två 

logopedstudenter med teoretisk och klinisk erfarenhet av att bedöma och behandla 

röststörningar rekryterades till denna perceptuella bedömning. Utomstående bedömare 

valdes då dessa inte hört inspelningarna tidigare. Bedömarna fick både skriftlig och 

muntlig information om bedömningen (se bilaga 5). Inspelningar av testfraserna från 

sista tillfället i PRE och POST valdes, detta för att deltagarna skulle vara välbekanta 

med testuppgiften och därmed ges möjlighet att prestera utifrån bästa förmåga. Samtliga 

inspelningar duplicerades (100%) för att möjliggöra beräkning av 

intrabedömarreliabilitet, dessa sattes samman i en ljudfil. Bedömarna fick sex dagar på 

sig att skatta inspelningarna med GRBAS; de tilläts lyssna på inspelningarna valfritt 
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antal gånger.  För den perceptuella bedömningen av röstkvalitet beräknades inter- och 

intrabedömarreliabilitet med Spearmans korrelationskoefficient. 

 

2.7.3. Analys av trend 

 

Mätningarna av dB SPL samt talförståelighet för STI ord och meningar analyserades 

med visuell inspektion av trend (dvs. uppåtgående, nedåtgående eller oförändrad trend) 

samt variation (dvs. fluktuationer över tid) av data (Kazdin, 2017). Analysen gjordes 

enligt inomindivid med deskriptiv statistik; detta då studiens intresse låg i att undersöka 

skillnaden innan, under och efter behandling. Stegen för inomindivid-analysen var; (1) 

att utvärdera om deltagarnas mätvärden skiljde sig mellan PRE, TREAT och POST; (2) 

detta följt av en visuell analys av trend och (3) slutligen en stabilitetsmätning för att 

utvärdera hur stark trenden blev (Lane & Gast, 2014). En stabil trend speglar samlade 

mätvärden, vilket är önskvärt. 

 

2.7.4. SOFT 

 

Medelvärde av samtliga deltest och testets totalpoäng beräknades för varje deltagare. 

Formulären från PRE och POST sammanställdes och jämfördes inom varje individ.  

 

2.8. Spontana kommentarer 

 

Inga strukturerade frågor ställdes till deltagare och medföljande utöver frågeformulären, 

men spontana kommentarer som framkom noterades.  

 

2.9. Etiska aspekter 

 

Ur ett etiskt perspektiv är det problematiskt att bedriva forskning på barn då dessa har 

svårare att ge ett adekvat samtycke. I föreliggande studie informerades samtliga 

deltagare om behandlingens syfte och dess intensitet innan den startade; deltagarna 

informerades om att de kunde avbryta behandlingen när de ville utan att ange orsak. 

Denna information gavs skriftligt och muntligt innan behandling samt muntligt även 

under behandlingsgången. En vuxen som kände barnet väl var närvarande vid samtliga 

behandlingstillfällena. Denne hade möjligheter att uppmärksamma författarna om barnet 

önskade avbryta.  

 

Privata telefonnummer insamlades i syfte att hålla kontakt med deltagarna/deltagarnas 

vårdnadshavare, i händelse av tidsändringar eller liknande. Då behandling hölls i 

hemmiljö för vissa deltagare, samlades hemadresser in. Uppgifterna hanterades varsamt 

i enlighet med god forskningssed. 
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3. Resultat 

Nedan presenteras deltagare, insamlade resultat för akustiska och perceptuella analyser, 

talförståelighetsbedömning, deltagarnas uppskattade ansträngningsgrad samt SOFT 

Självsvarsformulär. 

 

3.1. Deltagare 

 

Fem personer med diagnosen dysartri sekundärt till CP inkluderades i studien. 

Deltagarna var åtta till 45 år. Det var en pojke, två män och två kvinnor, boendes i 

Mellansverige. Samtliga deltagare hade en spastisk typ av CP: fyra med spastisk diplegi 

och en med spastisk tetraplegi, se tabell 1. Alla fem deltagare slutförde behandlingen. 

 

Tabell 1  

 

Information om deltagarna. 

 
Notering: M = manlig. K = kvinnlig 

 

Deltagarnas prestation kan ha påverkats av olika utomstående faktorer, t.ex. att en av 

deltagarna flyttade under behandlingen. Tre deltagare hade varierande 

personal/assistenter vilket innebar att alla inte var insatta i utförandet av 

hemuppgifterna, detta resulterade i att alla hemuppgifter inte utfördes. Dessutom var 

dagsform av betydelse för deltagarnas koncentrationsförmåga, motivation och ork. Fyra 

deltagare blev sjuka under behandlingen, vilket påverkade deras energinivå. 

 

3.2. Förändringar i talförståelighet 

För deltagare A ses ökning av talförståelighet enbart på ordnivå vid jämförelse mellan 

PRE och POST, trots detta är trenden i TREAT nedåtgående för ord. Talförståeligheten 

på meningsnivå ses som oförändrad mellan PRE, TREAT och POST (se figur 2). 

Deltagare B, C och D uppvisar ökad talförståelighet för både ord och meningar vid 

jämförelse mellan PRE och POST. Trendanalys påvisar lutning i positiv riktning, vilket 

indikerar en förbättrad talförståelighet för dessa även under TREAT. För deltagare E 

ses en ökning av talförståelighet för ord och meningar vid jämförelse mellan PRE och 

POST; dock är trenden i TREAT nedåtgående för ord och oförändrad för meningar (se 

tabell 2). En övergripande sammanställning på gruppnivå visar en ökad talförståelighet 

från 39 % till 62 % för ord, samt 31 % till 42 % för meningar från PRE till POST, vilket 

är en ökning på 59 % respektive 35 %. 
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Tabell 2 

 

Medelvärde av talförståelighet för STI ord och meningar under PRE och POST, talförståelighet anges i 

procent (%). Under TREAT redovisas trendriktning under behandling. Nedåtgående pil = fallande trend, 

uppåtgående pil = stigande trend, streck = oförändrad trend. 

 
 

Stabilitetsmätning av trenderna visar att enbart meningarna för deltagare A är stabila. 

Ingen av mätningarna i PRE var stabila innan påbörjad behandling, med undantag för 

meningar för deltagare B. Deltagare B har dessutom stabila mätningar i POST för både 

ord och meningar. 
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Figur 2. Deltagarnas individuella resultat för talförståelighet av STI ord och meningar i PRE, TREAT och 

POST LSVT LOUD. Andel korrekt uppfattade ord och ord per mening anges i procent (%). 

 

3.3. Förändringar i röststyrka 

Resultatet visar en marginellt ökad röststyrka på ord- och meningsnivå för deltagare B, 

C, D och E från PRE till POST, se figur 3. I samtliga mätningar av röststyrka på 

meningsnivå påvisas trend i positiv riktning under TREAT, dvs. ökad röststyrka. För 

deltagare B, D och E ses även positiv trend under TREAT beträffande ord, däremot 

uppvisar deltagare A och C nedåtgående respektive oförändrad trend på ordnivå. 

Avseende röststyrka på meningsnivå för deltagare A ses en stigande trend i TREAT, 

trots försämring från PRE till POST, se tabell 3. 

 

Tabell 3 

 

Medelvärde av röststyrka vid högläsning av STI ord och meningar under PRE och POST, röststyrka 

anges i dB på 30 cm avstånd. Under TREAT redovisas trendriktning under behandling. Nedåtgående pil 

= fallande trend, uppåtgående pil = stigande trend, streck = oförändrad trend. 

 
 

Stabilitetsmätningarna resulterade i stabila trender i PRE, TREAT och POST för 

samtliga deltagare. Efter visuell inspektion ses marginella skillnader i dB SPL för ord 

och meningar hos samtliga deltagare, se figur 3.  
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Figur 3. Deltagarnas individuella röststyrka (dB SPL á 30 cm) för högläsning av STI ord och meningar 

före, under och efter LSVT LOUD.  

 

3.4. Förändringar i röstkvalitet 

3.4.1. Inter- och intrabedömarreliabilitet 

 

Korrelationsvärden för inter- och intrabedömarreliabilitet rekommenderas vara minst 

0,8, dock anses 0.61–0,8 vara stark korrelation. Korrelationen berättar hur väl 

bedömarna är överens i sina bedömningar; ju lägre siffra (0 - 1) desto sämre korrelation, 

vilket speglar en osäkerhet i bedömningarna (McHugh, 2012). Enbart variabel B, dvs. 

läckage, hade stark korrelation (0,62) beträffande interbedömarreliabilitet. Ett 

medelvärde av skattningen beräknades för den ena bedömaren och subtraherades med 

den andra bedömaren för att beräkna differens. För variabel B skiljde sig bedömarnas 

skattning i snitt med 0,95 skalsteg. Dvs. bedömningarna samvarierade men den ena 
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bedömaren skattade i snitt nästan ett skalsteg högre än den andra bedömaren. Detta 

bedöms vara högt då skalan endast består av fyra skalsteg (0 - 3).  

 

Resultat för intrabedömarreliabilitet analyserades för bedömare 1 och 2. Bedömare 1 

erhöll stark korrelation för variabel B (0,74) och S (0,79). Bedömare 2 bedömdes ha 

starka korrelationsvärden för samtliga variabler G (0,67), R (0,67), B (0,66), A (0,81) 

och S (0,77).  

 

Medelvärde av bedömarnas skattning av varje deltagare redovisas i tabeller nedan. 

 

3.4.2. Deltagare A 

 

För deltagare A ses en nästan oförändrad röstkvalitet från PRE till POST, med undantag 

för förbättring gällande oregelbundenheter i stämbandssvängningarna (R) utifrån 

bedömare 2’s skattning.  

 

Tabell 4  

 

Medelvärde av skattning med GRBAS-skalan (0 - 3) för deltagare A, från PRE och POST, där 0 = normal 

och 3 = grav avvikelse. G (grade) = graden av heshet eller röstavvikelser, R (rough) = 

oregelbundenheter i stämbandssvängningarna, B (breathy) = läckage, A (asthenic) = hypofunktionell 

röst, S (strain) = hyperfunktionell röst. Bed 1 = bedömare 1, Bed 2 = bedömare 2. 

 
 

3.4.3. Deltagare B 

 

Generellt finns inga större skillnader från PRE till POST, med undantag för graden av 

heshet eller röstavvikelser (G). Denna förbättrades utifrån första bedömarens skattning, 

dock har bedömaren låg intrabedömarreliabilitet för denna variabel. Bedömare 1 

skattade deltagaren som mer hyperfunktionell (S) efter behandling. 

 

Tabell 5  

 

Medelvärde av skattning med GRBAS-skalan (0 - 3) för deltagare B, från PRE och POST, där 0 = normal 

och 3 = grav avvikelse. G (grade) = graden av heshet eller röstavvikelser, R (rough) = 

oregelbundenheter i stämbandssvängningarna, B (breathy) = läckage, A (asthenic) = hypofunktionell 

röst, S (strain) = hyperfunktionell röst. Bed 1 = bedömare 1, Bed 2 = bedömare 2. 

 
 

 

  

Bed 1 G R B A S Bed 2 G R B A S

aPRE 3 0,5 0 0,5 3 aPRE 3 2 1 0 3

aPOST 3 0 0 0,5 3 aPOST 3 1 0,5 0 3

Bed 1 G R B A S Bed 2 G R B A S

bPRE 3 0 0 1 2 bPRE 2 1 0,5 0 3

bPOST 2 0 0 0,5 3 bPOST 2,5 1 1 0 3
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3.4.4. Deltagare C 

 

Resultatet visar förändring i positiv riktning för deltagaren enligt bedömare 1; hänsyn 

bör dock tas till intrabedömarreliabiliteten. Bedömare 2 skattar förbättring beträffande 

mindre oregelbundenheter i stämbandssvängningarna (R) efter behandling, övriga är 

oförändrade eller marginellt försämrade.  

 

Tabell 6 

 

Medelvärde av skattning med GRBAS-skalan (0 - 3) för deltagare C, från PRE och POST, där 0 = normal 

och 3 = grav avvikelse. G (grade) = graden av heshet eller röstavvikelser, R (rough) = 

oregelbundenheter i stämbandssvängningarna, B (breathy) = läckage, A (asthenic) = hypofunktionell 

röst, S (strain) = hyperfunktionell röst. Bed 1 = bedömare 1, Bed 2 = bedömare 2. 

 
 

3.4.5. Deltagare D 

 

Stämbandssvängningarna bedömdes vara mindre oregelbundna (R) efter behandling 

utifrån bedömare 2s skattning. För övriga variabler ses inga större förändring.   

 

Tabell 7  

 

Medelvärde av skattning med GRBAS-skalan (0 - 3) för deltagare D, från PRE och POST, där 0 = 

normal och 3 = grav avvikelse. G (grade) = graden av heshet eller röstavvikelser, R (rough) = 

oregelbundenheter i stämbandssvängningarna, B (breathy) = läckage, A (asthenic) = hypofunktionell 

röst, S (strain) = hyperfunktionell röst. Bed 1 = bedömare 1, Bed 2 = bedömare 2. 

 
 

3.4.6. Deltagare E 

 

Bedömare 2 skattade deltagaren mindre hypofunktionell (A) samt mindre läckande (B) 

efter behandlingen. Dock skattas deltagaren öka graden av heshet eller röstavvikelser 

(G), oregelbundenheter i stämbandssvängingarna (R) samt bli mer hyperfunktionell (S) 

av samma bedömare. Utifrån första bedömarens skattning går det inte att utläsa någon 

tydlig förändring. 

 

Tabell 8 

 

Medelvärde av skattning med GRBAS-skalan (0 - 3) för deltagare E, från PRE och POST, där 0 = normal 

och 3 = grav avvikelse. G (grade) = graden av heshet eller röstavvikelser, R (rough) = 

oregelbundenheter i stämbandssvängningarna, B (breathy) = läckage, A (asthenic) = hypofunktionell 

röst, S (strain) = hyperfunktionell röst. Bed 1 = bedömare 1, Bed 2 = bedömare 2. 

 

Bed 1 G R B A S Bed 2 G R B A S

cPRE 2 1 2 3 0,5 cPRE 2 2 3 2,5 0

cPOST 1 0 0,5 2 0 cPOST 2 1 2,5 3 0

Bed 1 G R B A S Bed 2 G R B A S

dPRE 2,5 0,5 1 1 3 dPRE 3 2 2,5 0 3

dPOST 3 1 1,5 0,5 3 dPOST 3 1 3 0,5 2,5

Bed 1 G R B A S Bed 2 G R B A S

ePRE 2,5 0,5 1 1 2 ePRE 2 1,5 1,5 2 2

ePOST 2 1 0,5 0,5 2,5 ePOST 3 2,5 0,5 0 3
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3.5. Upplevd ansträngning 

För deltagare A och B ses en ökning i ansträngningsgrad över behandlingsperiodens 

gång medan skattning för deltagare C avtar över behandlingsperiodens gång. Deltagare 

D och E skattar relativt stabilt.  

 

Helhetsbedömningen för samtliga behandlingsveckor skattas mellan 0 (ingen 

ansträngning alls) och 8 (väldigt mycket/extrem ansträngning). Deltagare A, B och E 

skattar helheten ungefär lika som de skattat per vecka. Deltagare C skattar helheten som 

“ingen ansträngning alls”. Störst skillnad ses beträffande deltagare D då hen upplevde 

hela perioden som mer ansträngande än varje behandlingsbesök, se tabell 9.  

 

Tabell 9  

 

Medelvärde av ansträngningsgrad (per vecka) utifrån en Borgskala mellan 0 - 10 där 0 innebär “ingen 

ansträngning alls” och 10 “maximal ansträngning”. Vecka 1–4 syftar till behandlingsveckorna med 

LSVT LOUD. Helhetsbedömning = totala ansträngningen (behandling och hemuppgift) som deltagarna 

skattar efter avslutad behandling.  

 
 

3.6. Förändringar i tal och kommunikation enligt SOFT 

Poängsumman för samtliga deltagare varierar. En förbättring ses endast för deltest B 

beträffande deltagare A, deltest A för deltagare C samt deltest A och B för deltagare E. 

Totala medelvärdet (ABC) för dessa deltagare ökar från PRE till POST, vilket innebär 

att tal och kommunikation skattas bli sämre efter behandling. Endast deltagare B och D 

uppvisar förbättringar i samtliga deltest, och det totala medelvärdet, efter LSVT LOUD-

behandling. Generellt går endast små skillnader att utläsa efter LSVT LOUD-

behandling, se figur 4.  
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Figur 4. Diagram A-E visar deltagarnas individuella skattning av självsvarsformuläret SOFT på en skala 

0–3 innan och efter LSVT LOUD-behandling. Resultatet presenteras i medelvärde för varje deltest. Högre 

poängresultat innebär mer uttalade svårigheter. A: Uppfattning om egenskaper i det egna talet och 

språket, B: Kommunikation (tal och språk i social miljö), C: Påverkande person- och omgivningsfaktorer. 

ABC: medelvärde för samtliga deltest.  

 

3.7. Spontana kommentarer 

Deltagare A hade svårt att ge spontana kommentarer om behandlingen, pga. 

svårförståeligt tal. Deltagare B uppgav för försöksledaren att personer i hens omgivning 

kommenterat att talet blivit “mycket bättre”, vilket förbättrade hens attityd till att tala 

med omgivningen. Deltagaren uppgav även att medvetenheten om andningen ökat till 

följd av behandlingen, något som gjort det enklare för hen att göra sig förstådd och säga 

längre meningar. Vårdnadshavare till deltagare D kommenterade att hen pratade mer, 

använder längre meningar och fler ord efter LSVT LOUD-behandling och på så vis 

gjorde sig bättre förstådd. Vårdnadshavaren noterade dock inte någon ökad 

talförståelighet för enskilda ord efter behandlingen. Deltagaren upplevdes av 

vårdnadshavaren oftare ta kontakt och inleda samtal med omgivningen, jämfört med 
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tidigare. Deltagare E uppgav prestationskrav och en ökad trötthet under 

behandlingsperioden. Förälder till deltagaren kommenterade att hens talförståelighet 

vanligtvis förändras periodvis i livet. Talförståeligheten ökar när hen t.ex. samtalar med 

främmande människor och minskar vid trötthet eller sjukdom. Vårdnadshavaren trodde 

därför att minskad/ökad talförståelighet likväl kunde varit ett sammanträffande och inte 

bero på behandlingen. Trots detta kommenterade deltagaren och förälder att 

medvetenheten om talet hade ökat efter LSVT LOUD-behandling och att hen hade 

börjat använda sin starka röst i vissa situationer för att bli mer förståelig.  

 

4. Diskussion 

Föreliggande studie syftade till att studera om behandling med LSVT LOUD kan öka 

röststyrka, förbättra röstkvaliteten och göra talet mer förståeligt för personer med 

dysartri sekundärt till CP. Studien avsåg därtill undersöka hur ansträngande deltagarna 

upplevde behandlingen samt om de upplevde att deras tal och kommunikation 

förändrades efter LSVT LOUD-behandling.  

 

Resultaten från samtliga mätningar var varierande och uppmätta skillnader var små. 

Detta bör tas i beaktande i kommande resultatdiskussion.  

 

4.1. Resultatdiskussion 

Resultaten visade att LSVT LOUD-behandling hade positiv effekt på talförståelighet 

och röststyrka för deltagare B, C, D och E. Deltagare A uppvisade endast en viss ökning 

i talförståelighet på ordnivå efter behandling. Det går dock inte att uttala sig om 

behandlingens effekt på röstkvalitet på grund av låg korrelation för 

interbedömarreliabiliteten. Endast deltagare B och D skattade en förbättring i tal och 

kommunikation efter behandling. Beträffande deltagarnas skattning av ansträngning 

sågs en bred variation. 

 

Då behandling ibland genomfördes under kvällstid eller tidig morgon kan det ha 

påverkat deltagarnas energinivå och därmed prestation.   

 

4.1.1. Kan behandling med LSVT LOUD öka talförståeligheten på ord- och meningsnivå 

hos personer som till följd av CP har dysartri? 

 

Majoriteten av deltagarna fick förbättrad talförståelighet på ord- och meningsnivå med 

undantag för deltagare A som enbart erhöll förbättrad talförståelighet på ordnivå. Dock 

var baslinjemätningarna inte stabila, därför bör tolkning av resultatet ske med 

försiktighet. Orden var mer förståeliga i jämförelse med meningarna, vilket kan 

förväntas då talförståeligheten vid ordalternativ tenderar att vara högre jämfört med 

ortografisk transkribering (Lillvik, Allemark, Karlström & Hartelius, 1999; Caruso & 

Strand, 1999). Dessutom innehöll meningarna längre ord med bl.a. fler stavelser och 

svårare konsonantförbindelser, t.ex. “kontinuitet” och “extraordinär” jämfört med 
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ordlistorna som innehöll ord som t.ex. “stol” och “tur”. Orden i meningarna och 

meningarnas semantiska inkorrekthet var även något som deltagarna själva 

kommenterade som svåra.  

 

Boliek och Fox (2017) fann ökad talförståelighet på ordnivå efter LSVT LOUD-

behandling. Detta överensstämmer med fynd i föreliggande studie. Även om samtliga 

deltagare förbättrade talförståeligheten på ordnivå från PRE till POST var inte samtliga 

trender i TREAT stigande. 

 

Trots en förbättring för deltagare A avseende ord från PRE (M = 10 %) till POST (M = 

13 %) tyder den fallande trendriktningen i TREAT på att talförståeligheten ökade initialt 

men avtog successivt under behandlingens gång. Försöksledaren noterade bristande 

motivation hos deltagaren, vilket resulterade i lågt engagemang under behandling samt 

utebliven hemträning, något som kan ha påverkat utfallet. Även deltagare E fick ökad 

talförståelighet gällande ord från PRE (M = 43 %) till POST (M = 80 %) men 

nedåtgående trend under behandlingens gång. Den fallande trenden i TREAT skulle 

kunna förklaras av att deltagaren blev sjuk samt upplevde trötthet i slutet av 

behandlingsperioden.  

 

Beträffande deltagare B, C och D ökade förståeligheten från PRE till POST och även 

under TREAT. Denna förbättring och deltagarnas prestationer kan förklaras av ett 

stöttande nätverk som uppmuntrade och hjälpte till med hemuppgifter. Deltagare B var 

dessutom intresserad av musik och röstfunktion, vilket kan ha ökat intresset och 

motivationen för röstbehandlingen. Resultat från Pennington et al. (2017) visade att 

intensiv röstbehandling kan ge upphov till produktion av längre meningar. Detta i likhet 

med spontana kommentarer om deltagare D som noterats använda längre meningar och 

fler ord.  

 

De spridda resultaten från talförståelighetsmätningarna speglar den heterogena 

patientgruppen (Bax et al., 2005). Trots god motivation till behandlingen för majoriteten 

av deltagarna upplevde försöksledarna att deras prestationer varierade beroende på 

dagsform (t.ex. trötthet och låg koncentrationsförmåga). 

 

4.1.2. Kan behandling med LSVT LOUD ge en förändrad röststyrka på ord- och 

meningsnivå för personer som till följd av CP har dysartri? 

 

Majoriteten av deltagarna fick en ökad röststyrka (uppmätt i dB SPL) för ord och 

meningar från PRE till POST. Målet med röstövningarna i LSVT LOUD är bl.a. att 

förbättra stämbandsslutning, laryngeal muskelaktivitet och andningsfunktion vilket i sin 

tur kan ge en ökad röststyrka (Ramig et al., 2001). Detta kan vara en tänkbar förklaring 

till förbättringar i röststyrka som deltagarna uppvisar. Dock var förändringarna mycket 

små i föreliggande studie och det går inte att utesluta att dessa skillnader är en följd av 

t.ex. förändringar i mikrofonavstånd under inspelning, se metoddiskussion 4.2.4. Till 
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skillnad från tidigare studier (Boliek & Fox, 2017; Fox & Boliek, 2012) har 

föreliggande studie mätt dB SPL på ord och nonsensmeningar. I studierna av Fox och 

Boliek (2012) och Boliek och Fox (2017) har dB SPL mätts på uthållen vokal och fraser 

(motsvarande de tre testfraserna i denna studie), dock inte under behandlingsfasen. I 

likhet med föreliggande studie visade resultat från Fox och Boliek (2012) små 

förändringar i dB SPL. Enligt Boliek och Fox (2017) ökade deltagarnas röststyrka med 

12 dB i snitt för uthållen vokal, dock bedömdes detta inte vara statistiskt signifikant i 

jämförelse med en kontrollgrupp. 

 

Försöksledarna noterade att majoriteten av deltagarna, under behandlingen, återföll i en 

svag röststyrka i spontantalet och behövde promptas. Behandling med LSVT LOUD 

eftersträvar att patienten successivt ska bli mer medveten om och kunna reglera sin 

röststyrka; detta medför avlägsnande av prompt med tiden (Ramig et al., 2001). Endast 

deltagare B uppvisade ökad medvetenhet beträffande reglering av röststyrka; prompting 

kunde därför successivt avlägsnas under behandling för denne.  

 

Enligt Sapir, Ramig & Fox (2011) uppnår nästan alla patienter med Parkinsons sjukdom 

signifikanta förbättringar i röststyrka, efter LSVT LOUD-behandling. Personer med 

Parkinsons sjukdom har en annan etiologi till dysartrin än personer med CP. Den svaga 

rösten hos Parkinson patienter orsakas av bristande sensorisk perception och 

självkännedom om normal röststyrka (enligt Fox & Boliek, 2012, s. 941). Working och 

Kent (1991) menar att för personer med CP är orsaken svaghet i andningsfunktion och 

laryngeala system samt nedsatt koordinationsförmåga mellan dessa. Det finns således 

neuromuskulära begränsningar som kan påverka utfallet av LSVT LOUD-behandling på 

patienter med CP (enligt Fox & Boliek, 2012, s. 941). Anledningen till varför deltagarna 

i föreliggande studie erhöll marginella förändringar, jämfört med studier med Parkinson 

patienter (Ramig et al., 2001; Ramig et al., 1996; Ramig & Dromey, 1996), kan 

möjligen förklaras av att förutsättningarna skiljer sig åt mellan patientgrupperna. 

 

4.1.3. Kan behandling med LSVT LOUD ge en förändrad röstkvalitet för personer som 

till följd av CP har dysartri? 

 

Interbedömarreliabiliteten (0,62) för läckage (B) var den enda variabeln med måttligt 

stark korrelation. Endast deltagare C och E uppvisade mindre läckage efter behandling. 

Eftersom gruppen var heterogen var vissa variabler mer aktuella än andra för 

deltagarna, vilket speglas av den stora spridningen i resultatet. Den höga differensen 

(0,95 skalsteg) mellan bedömarnas skattning medför dock svårigheter att avgöra i vilken 

utsträckning röstkvaliteten förändras, beträffande variabel B. 

 

Den låga samstämmigheten för övriga variabler kan förklaras av att deltagarna 

upplevdes uppvisa växlande röstkvalité i samma mening, t.ex. hyperfunktionell och 

hypofunktionell. Detta ledde till tveksamheter i skattningen och därav låg 

interbedömarreliabilitet för variablerna G, R, A och S. Låg interbedömarreliabilitet 
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(0,26 – 0,36) för parametrarna i GRBAS har även dokumenterats i en studie av Miller et 

al. (2014) där röstkvaliteten bedömts efter intensiv röstbehandling för barn med dysartri 

sekundärt till CP. 

 

I studien av Fox och Boliek (2012) gjordes en helhetsbedömning av röstkvaliteten, 

denna visade på en förbättring från PRE till POST. Dessa resultat överensstämmer inte 

med fynd från studien av Boliek och Fox (2017), där inga övergripande skillnader sågs 

från PRE till POST. En helhetsbedömning av samtliga variabler i föreliggande studie 

visade att röstkvaliteten generellt förbättrats för deltagare A, C, D och E. Beträffande 

den låga interbedömarreliabiliteten för 4/5 variabler så är dock en helhetsbedömning av 

samtliga variabler inte tillförlitlig.  

 

4.1.4. Hur ansträngande upplever deltagarna behandlingen?  

 

Deltagarna upplevde behandlingssessionerna olika ansträngande, skattningen låg mellan 

0 (ingen ansträngning alls) och 10 (maximal ansträngning). Den successiva ökningen i 

ansträngningsgrad för deltagare A och B förefaller bero på att de upplevt övningarna 

som mer krävande för varje behandlingstillfälle, och därför behövt “ta i” mer. Halvvägs 

in i behandlingen upplevde deltagare A en brist på motivation att genomföra hela 

behandlingen, vilket kan ha varit en bidragande faktor till en högre skattning. Det kan 

dock diskuteras om deltagarnas ökade skattning av ansträngning kan relateras till 

trötthet som de kan ha upplevt under behandlingens gång, eller om den berodde på ökad 

svårighetsgrad. Vårdnadshavare till deltagarna i studien av Fox och Boliek (2012) 

kommenterade att barnen upplevdes bli fysiskt trötta i början av behandlingen; denna 

trötthet avtog dock med tiden. Till skillnad från detta uppgav deltagare E en successivt 

ökad trötthet under behandlingsperioden. Denna trötthet skulle kunna kopplas till 

deltagarens höga krav på sig själv men även till den intensiva behandlingen. 

 

Då skattningen var baserad på subjektiva upplevelser var det svårt för försöksledarna att 

avgöra hur adekvata svaren var (t.ex. 0 i skattad ansträngning). Det är möjligt att 

deltagare C inte upplevt behandlingen som ansträngande, men med tanke på den höga 

intensiteten så förväntades deltagaren uppleva en viss ansträngning.   

 

Deltagare A, B och E skattade helhetsbedömningen ungefär lika ansträngande som de 

skattat per vecka, medan deltagare D skattade helheten som mer ansträngande än varje 

behandlingsbesök. LSVT LOUD är en intensiv behandlingsmetod som sätter höga krav 

på prestation och eget ansvar under en längre tid. Behandlingen utgörs till stor del utav 

träning och tillämpning på egen hand, utöver behandlingstimmarna (Ramig et al., 2001). 

Detta i kombination med sjukdom samt låg motivation till hemträning kan vara en 

möjlig förklaring till en högre skattning vid helhetsbedömningen för deltagare D. 
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4.1.5. Upplever deltagarna att deras tal och kommunikation förändrats efter LSVT 

LOUD-behandling? 

 

Endast deltagare B och D skattade att tal- och kommunikationsförmågan förbättrades 

efter behandling med LSVT LOUD. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till som kan 

ha påverkat deltagarnas skattning i SOFT. Högre skattning, dvs upplevd försämring i tal 

och kommunikationsförmåga efter LSVT LOUD-behandling kan vara en följd av ökad 

medvetenhet om den egna rösten, talet och kommunikationen efter första 

skattningstillfället. Boliek och Fox (2017) redogör för en ökad medvetenhet hos 

deltagarna gällande röst och tal efter behandling.  

 

Då deltagare A inte kunde ge spontana kommentarer, pga. svårförståeligt tal, kunde 

eventuell värdefull kvalitativ information om hur hen upplevt behandlingen samt 

förändring i tal och kommunikation inte dokumenteras. Deltagare C upplevdes 

emellanåt ha svårt att skatta sin egna tal- och kommunikationsförmåga. Många 

påståenden behövde förklaras noga och ibland flera gånger. Vissa av svaren ansågs vara 

inadekvata (hen skattade “stämmer inte alls” i PRE för påståenden som t.ex. “jag förstår 

inte alltid vad människor säger till mig”, men skattade “stämmer precis” i POST). 

Resultat från Boliek och Fox (2017) samt Pennington et al. (2013) visade att deltagarna 

var mer självsäkra i sin kommunikation och deltog oftare i kommunikativ interaktion 

efter intensiv röstbehandling. I likhet med detta upplevde vårdnadshavare till deltagare 

D att hen oftare tog kontakt och inledde samtal med omgivningen efter behandling.  

 

4.2. Metoddiskussion 

4.2.1. Design och generalisering  

 

En Single-case experimental design (SCED) med inom-individs design användes 

eftersom deltagarantalet var lågt och gruppen var heterogen. Deltagarna skilde sig åt 

avseende viktiga parametrar som grad av spasticitet och förekomst av associerade 

funktionsnedsättningar.  

 

Extern validitet talar om i vilken utsträckning resultatet av en studie kan generaliseras 

på en större population. För att detta ska vara möjligt behöver urvalet vara representativt 

för populationen, vilket inte är fallet för vårt urval. SCED gör inte anspråk på 

generaliserbarhet. Trots randomisering av testuppgifter och -ordning går det inte att dra 

slutsatser om kausalitet som kan generaliseras på en större population (Taylor, 2013). 

 

Enligt Horner et al. (2005) behövs minst tre baslinjemätningar för att kunna observera 

ett mönster. Mätningarna av den beroende variabeln (i detta fall 

talförståelighet/röststyrka) bör dock ske tills mönstret är tillräckligt stabilt för att kunna 

uttala sig om behandlingseffekten. Då resultat i föreliggande studie visade instabila 

baslinjemätningar hade det varit önskvärt att utöka dessa, detta var dock inte möjligt 

inom tidsramen för denna magisteruppsats.  
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4.2.2. Akustisk analys 

 

Akustisk analys av dB SPL gjordes per inspelning på samtliga meningar och inte för 

varje enskild mening. En analys av enskilda meningar kan ge mer information om 

variation i röststyrka än en analys av samtliga fem testmeningar; detta var dock inte 

möjligt då det inte gick att identifiera meningars start- och slutpunkt för vissa deltagare. 

Då inspelningarna inte utfördes i ljudisolerade rum påverkades mätningarna av 

bakgrundsbrus. Inspelningar med högre bakgrundsbrus än deltagarnas lägsta röst 

kommer resultera i att röststyrkan förskjuts, dvs. ljudnivån (dB SPL) kommer vara 

högre än det verkliga uppmätta resultatet. Genom nyttjande av en huvudburen mikrofon 

förväntades bakgrundsbruset dämpas; trots detta har bakgrundsbrus registrerats i 

inspelningarna (Šrámková et al., 2015).  

 

Till skillnad från tidigare studier (Boliek & Fox, 2017; Fox & Boliek, 2012) så har 

föreliggande studie redovisat uppmätt dB SPL även under behandlingsfasen. Genom 

mätningar i behandlingsfasen blir det möjligt att analysera variationer under 

behandlingen, vilket kan ge viktig information om deltagarnas prestationer över tid. 

Dessutom har vi i föreliggande studie inkluderat vuxna deltagare med dysartri sekundärt 

till CP, vilket tidigare studier inom detta område inte gjorts. En tidigare studie där 

behandling med LSVT LOUD gjorts på Parkinson patienter visade skillnader i mätning 

av dB SPL för uthållen vokal jämfört med läsning av text. Mätningarna på uthållen 

vokal påvisade större förbättring av dB SPL, från PRE till POST och uppföljning, än 

mätningar på läsning av text (Ramig et al., 2001). I studien av Boliek och Fox (2017) 

uppmättes en tydlig ökning av dB SPL från PRE till POST, detta mättes endast på 

uthållen vokal och repetition av tre fraser. Förändringar i röststyrka i föreliggande studie 

mättes på upplästa ord och nonsensmeningar vilket kan vara ett mer representativt mått 

än uthållen vokal och repetition av tre fraser, dock kan detta ge lägre dB SPL enligt 

Ramig et al. (2001).  

 

4.2.3. Perceptuell bedömning 

 

Duplicering av 100 % av inspelningar förhöjer risken för igenkänning som i sin tur kan 

påverka resultatet av interbedömarreliabiliteten. När gränsen för stark korrelation sätts 

vid 0,61 innebär det att ca 40 % av datan tillåts vara oenigt bedömd. I forskning blir 

detta problematiskt då resultaten kan leda till rekommendationer att ändra praxis, 

baserat på en relativt stor andel inkorrekthet. Detta är en anledning till varför 0,8 

rekommenderas som lägsta korrelationsvärde (McHugh, 2012).  

 

I studierna av Fox och Boliek (2012) och Boliek och Fox (2017) gjordes övergripande 

perceptuella bedömningar av bland annat röstkvaliteten och röststyrka hos deltagarna. I 

föreliggande studie gjordes en mer ingående analys av deltagarnas röstkvaliteter, där 

bedömningarna utgick från bestämda parametrar. Bedömarna upplevde att det var svårt 

att skatta röstkvaliteterna utifrån GRBAS. Framförallt var variabel G svår att bedöma 
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enligt logopedstudenterna och de hade önskat fler parametrar. En bedömare nämnde 

t.ex. att en av deltagarna var hypofunktionell i början av frasen för att sedan bli 

hyperfunktionell mot slutet. Denna typ av variation är inte specifik för en viss 

dysartrityp, däremot kan vissa dysartrityper medföra en varierande röst (t.ex. röststyrka) 

samt varierande talhastighet (Hartelius, 2015), vilket skulle göra personen svårbedömd 

och således inte lämpad för denna typ av bedömningsinstrument. Resultat från en studie 

där GRBAS använts som bedömningsmaterial för patienter med Parkinsons och ataxi 

har visat höga korrelationsvärden för inter- och intrabedömarreliabilitet, med undantag 

för S (hyperfunktionell) (Jannetts & Lowit, 2014). I studien av Miller et al. (2014) har 

bedömning med GRBAS gjorts, på liknande sätt som i föreliggande studie. Resultat från 

denna tyder på att instrumentet inte är tillräckligt känsligt för att bedöma mindre 

förändringar i röstkvalitet för denna patientgrupp, baserat på låga korrelationsvärden 

mellan bedömarna. Trots att GRBAS har rapporterats ha hög validitet, reliabilitet och 

sensitivitet (Carding et al., 2009), kan det vara möjligt att instrumentet inte är lämpligt 

för patientgruppen i föreliggande studie.  

 

Inspelningarnas kvalitet kan även ha påverkats av den ogynnsamma akustiken i rummen 

samt mikrofonens höga brusnivå. Bedömarna upplevde att det var svårt att t.ex. skatta 

läckage mot bakgrundsbruset. Detta hade kunnat undvikas genom att vara i en 

ljudisolerad inspelningsstudio, vilket är standard då perceptuella bedömningar ska 

göras. 

 

4.2.4. Inspelning 

 

Inspelningarna skedde med 10 cm avstånd mellan läppar och mikrofon med syfte att 

minska bakgrundsbrus. Inspelningarna kalibrerades dock om till 30 cm avstånd då det är 

rekommenderat som standard vid mätning av dB SPL (Švec & Granqvist, 2010). Med 

en huvudburen mikrofon blir mikrofonavståndet konstant i jämförelse med en stationär 

mikrofon, vilket är avgörande för att uppnå en stabil SPL-mätning (Švec & Granqvist, 

2017). Majoriteten av deltagarna rörde sig i sina rullstolar under inspelning, vilket 

skulle kunna påverkat mikrofonens avstånd till munnen och därmed bidra till inadekvat 

mätning. Avvikelser i avståndet (±1 cm) från mun till mikrofon under inspelning på 10 

cm avstånd resulterar i att små uppmätta förändringar i dB SPL inte speglar 

förändringarna hos deltagarna. 

 

Inspelningarna genomfördes, som tidigare nämnt, i olika utrymmen med varierande 

storlek och akustik. Vid mätning av dB i tyst rum underskred ljudnivån sällan 38 dB, 

vilket kan påverka inspelningarnas ljudkvalitet och uppmätta dB-värden (Šrámková et 

al., 2015). Majoriteten av deltagarna satt många gånger ihopsjunkna under 

inspelningarna och behandlingen trots visuell prompting. Denna hållning kan medföra 

en mindre fördelaktig andningsfunktion och kan därmed påverka fonationsförmågan 

(Iwarsson, 2012).  
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4.2.5. Testmaterial 

 

4.2.5.1 STI 

 

Inspelningarna av STI ord och meningar genomfördes innan varje behandlingstillfälle i 

avsikt att undersöka om effekten av behandlingen bibehölls mellan mättillfällena. 

Denna ordning ansågs ge mer representativa resultat i förhållande till behandlingseffekt 

då behandling innan inspelning skulle kunna påverka utfallet. Det kan diskuteras 

huruvida antalet testord och -meningar var tillräckligt då ett fullständigt test (66 ord, 10 

meningar) inte genomfördes per mättillfälle. För att göra resultatet mer tillförlitligt bör 

förslagsvis samtliga ord och meningar i testet genomföras (Hartelius, 2015). Dock 

ansågs detta vara för krävande för deltagarna och den extra energiåtgången ansågs 

kunna påverka ork och motivation inför behandlingen. Deltagarnas läsförmåga kan ha 

påverkat resultatet på talförståelighetstestet pga. felläsningar; i vilken utsträckning är 

dock oklart. En av deltagarna fick orden och meningarna viskade till sig pga. 

lässvårigheter. Syftet med viskning var dels att eliminera prompt för ökad röststyrka 

samt att hindra försöksledarna från att höra orden och meningarna. Dock kan detta ha 

påverkat resultatet, pga. risk för felhörning.  

 

4.2.5.2 Fraser 

  

Fraser med en variation av artikulationssätt och artikulationsställe eftersträvades; 

urvalet av testfraser baserades på detta. Fraserna är framtagna i Dysartritestet för att 

testa bilabialer (pappa målar bilen), labiodentaler (en fin västanvind) samt velarer (goda 

kakor åt hungriga magar) (Hartelius, 2015). Antalet fraser ansågs vara tillräckliga för att 

bedöma röstkvalitet. 

 

4.2.5.3 SOFT 

 

Till skillnad från tidigare studier (Boliek & Fox, 2017; Fox & Boliek, 2012; Pennington 

et al., 2009; Pennington et al., 2017) fanns i föreliggande studie intresse av att 

undersöka deltagarnas självupplevda eventuella förändring i tal och kommunikation 

efter intensiv röstbehandling. Många av påståendena i SOFT behövde förtydligas och 

även vid förtydligande kunde försöksledaren uppleva att svaren var inadekvata. Det kan 

således diskuteras huruvida ett självskattningsformulär var rätt tillvägagångssätt för att 

utvärdera tal och kommunikation i denna patientgrupp. Det hade varit intressant att t.ex. 

utvärdera behandlingseffekten i hem- och arbets-/skolmiljö genom en anhörigenkät, 

eller genom strukturerade föräldraintervjuer likt Boliek och Fox (2017). 

 

4.3. Etiska aspekter 

Under behandlingens gång upplevde deltagarna t.ex. påtaglig trötthet och kände stress 

pga. prestationskrav. Det finns även en risk att en del valde att ingå i studien eller 

fortsätta behandling trots låg motivation, detta efter uppmuntran av omgivningen. Dessa 
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aspekter skulle kunna vara indikatorer på att behandlingsmodellen var för krävande för 

deltagare. Deltagare informerades löpande under behandlingens gång om att de hade 

möjlighet att avsluta sitt deltagande utan att ange skäl.  

 

4.4. Framtida forskning 

Ytterligare studier behövs för att utvärdera effekten av LSVT LOUD på 

talförståeligheten hos personer med dysartri sekundärt till CP. Det är av intresse att 

utforska patientgruppens möjliga heterogena respons, dvs att det kan finnas 

undergrupper av patienter som svarar bättre eller sämre på behandlingen. Det finns inte 

heller någon konsensus om vilken behandlingsintensitet som är mest fördelaktig för 

denna patientgrupp, varför framtida studier bör undersöka detta. Framtida studier bör 

vidare inkludera fler deltagare för att kunna uttala sig om behandlingens 

generaliserbarhet på en större population. Dessutom kan det vara av betydelse att, likt 

Pennington et al. (2009), studera spontantalet då det kan vara ett mer representativt mått 

för att utvärdera behandlingens överförbarhet till vardagen. Slutligen skulle det vara 

intressant att göra en långtidsuppföljning av denna studie för att se om några ihållande 

effekter kan ses.  

 

4.5. Slutsatser  

Hypotesen var att behandling med LSVT LOUD skulle öka röststyrka, förbättra 

röstkvaliteten samt göra talet mer lättförståeligt för vuxna och barn med dysartri 

sekundärt till CP. Dessutom var hypotesen att behandlingen i hög grad kommer 

upplevas som ansträngande. Deltagarna i föreliggande studie uppvisar generellt små 

förbättringar gällande röststyrka, röstkvalitet och talförståelighet efter behandling. 

Resultatet visar att 4/5 deltagare fått förbättrad talförståelighet samt ökad röststyrka; 

dock finner vi inga förändringar i röstkvalitet i denna studie. Det går inte heller att uttala 

sig om förbättring enbart beror på behandlingen eller om dessa beror på deltagarnas 

individuella egenskaper och förutsättningar. Deltagarna upplever behandlingen som 

väldigt ansträngande. Utifrån deltagarnas skattning går det inte att uttala sig om 

behandlingen kan förbättra deltagarnas tal- och kommunikationsförmåga. LSVT LOUD 

är en mycket krävande behandling, vilket kanske inte lämpar sig för denna heterogena 

patientgrupp med oförutsägbara variationer i vardagen. Mer forskning behövs för att 

kunna dra generella slutsatser om behandlingseffekten på denna patientgrupp.  

 

 

5. Tack  

Vi vill börja med att tacka deltagarna för deras tid och bidrag till framtida forskning, 

utan er hade detta inte varit möjligt! Vi vill även tacka våra handledare Sofia Ögefeldt 

och Helena Tegler för deras stora engagemang och stöd genom hela arbetet. Tack för 

professionell feedback och tillgänglighet, det har varit mycket uppskattat. Därtill riktar 

vi även ett tack till Per Alm för en hjälpande hand med statistiken och 

logopedstudenterna som ställde upp på den perceptuella bedömningen.  
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 Bilaga 1 

 

Vill Du delta i forskning om röstbehandling av talsvårigheter? 

 

Dysartri är en talstörning som innebär att talet kan bli långsamt och otydligt. Det är 

vanligt att en person med cerebral pares (CP) också har dysartri.  

 

Projekt om behandling vid talstörning 

Vi kommer under augusti till oktober genomföra ett projekt om behandling av dysartri 

vid cerebral pares, som examensarbete vid logopedutbildningen vid Enheten för 

logopedi, Uppsala Universitet. Handledare för projektet är Helena Tegler, logoped och 

doktorand (helena.tegler@pubcare.uu.se), samt Sofia Ögefeldt, logoped 

(sofia.ogefeldt@neuro.uu.se). 

 

Behandlingen består av en metod som heter Lee Silverman Voice Treatment (LSVT). 

LSVT är en intensiv behandlingsmetod som används för att förbättra förståeligheten hos 

personer med dysartri. Metoden är främst framtagen för personer med Parkinsons 

sjukdom, men det finns forskning som visar positiv effekt på personer med cerebral 

pares. 

 

Vad innebär deltagande? 

Väljer Du att deltaga i studien kommer Du få genomgå en behandling. Deltagandet är 

helt frivilligt. Det kommer inte påverka eventuell övrig vård. Du kan avbryta medverkan 

när som helst utan att ange skäl. 

 

Behandlingsperioden kommer pågå under 4 veckor, med 4 besök per vecka. Ett 

behandingstillfälle beräknas ta 1 timme. Mellan varje behandlingstillfälle får Du en 

hemuppgift, som beräknas ta mellan 5–15 minuter. Innan och efter behandlingsperioden 

kommer ytterligare mätningar göras. Dessa görs under 1 vecka med 3 mätningar per 

vecka, totalt 6 mätningar. Varje mätning tar ungefär 15 minuter. Besöken kommer att 

ljudinspelas för att undersöka effekten av behandlingen. Besöken kan komma att hållas 

på Biomedicinsk centrum i Uppsala. De kan eventuellt även hållas i Din bostad om så 

önskas.  

 

Vi kontaktar Dig via Ditt telefonnummer och kan då komma överens om framtida 

kontakt. Vi kommer att försöka hitta tider som passar Dig, med hänsyn till arbete eller 

studier.  

 

Deltagare 

Vi söker personer som har cerebral pares med talsvårigheter (dysartri). Kön och ålder 

har ingen betydelse för deltagande. Vi vill att deltagarna har normal hörsel, med eller 

utan hörapparat samt talar svenska.  

17 April 2019 

mailto:helena.tegler@pubcare.uu.se
mailto:sofia.ogefeldt@neuro.uu.se
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Personuppgifter 

Alla uppgifter kommer att hanteras med sekretess och förvaras i låsta filer och skåp. 

 

Redovisning av resultat 

Resultaten av denna studie kommer att göra tillgänglig på hemsidan DiVA portal. Dina 

personuppgifter kommer inte att offentliggöras, men de förvaras i forskningssyfte i upp 

till 10 år innan de förstörs.  

 

Intresseanmälan 

Vid intresse, kontakta Helena Tegler på helena.tegler@pubcare.uu.se. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Natali Bethoon    Fanny Boussard 

Logopedstudent    Logopedstudent 

070- xxx xx xx    076-xxx xx xx 

 

Enheten för logopedi 

Uppsala universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:helena.tegler@pubcare.uu.se
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Bilaga 2 

 

 

 

 

Deltagande i behandlingsstudie 

 

 

 

 

 

 

 

Samtycke till deltagande i studien om behandling av talsvårigheter 

 

Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan att ange skäl.  

 

 

Datum: ................................................ 

 

 

Deltagares underskrift: ................................................................... 

 

Namnförtydligande: ....................................................... 

 

Födelsedatum: ................................................................ 

 

 

 

Målsmans underskrift: ................................................................... 
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Bilaga 3 

 

 

 

Deltagande i behandlingsstudie 

 

 

 

 

 

 

 

Samtycke till deltagande i studien om behandling av talsvårigheter 

 

Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan att ange skäl.  

 

 

Datum: ................................................ 

 

 

Underskrift: ................................................................... 

 

Namnförtydligande: ....................................................... 

 

Födelsedatum: ................................................................ 
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Bilaga 4  

Ingen ansträngning alls 

 

 

Väldigt lite ansträngning 

 

 

 

 

Lagom ansträngning 

 

 

 

 

Mycket ansträngning 

 

 

 

 

Väldigt mycket ansträngning 

 

 

 

Extrem ansträngning 

 

 

MAXIMAL ansträngning 
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Bilaga 5 

 

Perceptuell bedömning av logopedstudenter 

 

Du har nu fått:  

• Ett USB med en ljudfil med 20 inspelningar. 

• GRBAS skattningsskala. 

 

Uppgift: 

Lyssna på inspelningarna individuellt och bedöm röstkvaliteten utifrån GRBAS-skalan. 

Du får lyssna valfritt antal gånger, men helst under samma dag. Undvik störande ljud 

runt omkring när du lyssnar på inspelningarna. Ställ in ljudnivån så den är konstant 

under hela uppgiften. Det är viktigt att alla skalsteg fylls i för varje inspelning. Om du 

har några kommentarer gällande din skattning: kommentera dessa längst ner i 

dokumentet. Kontakta oss vid frågor.  

 

Om inspelningarna: 

Varje inspelning består av 9 upplästa meningar, totalt är ljudfilen cirka 20 minuter lång. 

Inspelningarnas slut markeras med ett tyst avbrott, innan nästa inspelning startar. 

 

När du känner dig klar med din skattning, var god kontakta oss (dock senast 2019-11-

25).  

 

Tack för din medverkan! 

 

GRBAS är förkortning för Grade, Rough, Breathy, Asthenic samt Strain.  

G = graden av heshet eller röstavvikelser  

R = oregelbundenheter i stämbandssvängningarna / skrovlighet 

B = intrycket av att det läcker för mycket luft genom glottisöppningen / läckande 

A = hypofunktionell röst / kraftlöst, svag 

S = hyperfunktionell röst / pressad 

 

Skalsteg: 

0 = normal 

1= mild avvikelse 

2 = måttlig avvikelse 

3 = grav avvikelse 

 

Exempel:  

Inspelning nr: X 

G  1  R   0   B   3   A   1   S   1  . 
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Inspelning nr: 1 (0,00 s) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 2 (51 s) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 3 (2:27) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 4 (3:11) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 5 (4:18) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 6 (5:09) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 7 (5:57) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 8 (7:11) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 
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Inspelning nr: 9 (8:11) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

 

Inspelning nr: 10 (8:42) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

 

Inspelning nr: 11 (9:25) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 12 (10:32) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 13 (11:32) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 14 (13:09) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 15 (14:21) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 16 (15:21) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 
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Inspelning nr: 17 (16:19) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

Inspelning nr: 18 (17:08) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

 

Inspelning nr: 19 (17:55) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

 

 

Inspelning nr: 20 (18:26) 

 

G ____ R ____ B ____ A ____ S ____ 

 

 

Kommentarer:  

 

 

 

 


