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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att undersöka hur användningen av bedömningsmetoden 

cervikal auskultation (CA) ser ut hos dysfagilogopeder i Sverige. Våra frågeställningar 

var: Hur utspridd är metoden inom logopedkåren? Hur utspridd är metoden i landet? 

Vilka åsikter finns kring metoden bland logopeder i Sverige? Vilka 

undersökningsmetoder vid dysfagi används mest bland logopeder i Sverige? Totalt 

deltog 82 personer i studien. Data samlades in genom en webbenkät. Frågorna i enkäten 

var blandat öppna och slutna. Resultaten visade att 18 % av de svarande använde CA. 

Det fanns ett signifikant samband mellan hur ofta man använde metoden och hur säker 

man kände sig i bedömningen. Signifikans hittades också mellan hur ofta man använde 

CA och hur stor vikt man lade vid det man kom fram till med metoden när man gjorde 

sin totala bedömning. Större vikt tillskrevs även CA:s resultat av dem som kände sig 

säkra i att bedöma med CA. Resultaten visade också att ju fler år man hade använt 

metoden desto säkrare kände man sig i att göra bedömningar med den. Majoriteten av 

de som använde CA var självlärda eller hade lärt sig metoden genom kollegor. En tanke 

som uppkom var om logopeder i Sverige eventuellt tror att CA är menat att användas 

som enskild bedömningsmetod och därmed ersätta icke-instrumentell bedömning. CA 

tycks inte användas så frekvent i Sverige främst på grund av brister i evidens och 

tillförlitlighet men många ser fördelar som skulle motivera användning av CA som en 

del i icke-instrumentell bedömning. 

 

Nyckelord: sväljning, sväljsvårigheter, dysfagi, bedömningsmetoder, cervikal 

auskultation, logopedi. 

 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the use of the assessment method cervical 

auscultation (CA) amongst speech and language pathologists (SLPs) in Sweden 

working with dysphagia. We wanted to find out: How widespread is the method in the 

SLP profession? How widespread is the method in the country? What opinions are there 

about the method amongst SLP´s in Sweden? What assessment methods within 

dysphagia are mostly used among SLP´s in Sweden? A total of 82 SLPs participated in 

the study. Data were collected through an online survey. The survey questions were of 

both quantitative and qualitative nature. The results showed that 18% of the respondents 

used CA. There was a significant correlation between the frequency of use of the 

method and how confident SLPs felt in the assessment. Significance was also found 

between the frequency of use of CA and how much importance SLPs assigned to what 

was discovered with the method when making the overall assessment. More importance 

was also ascribed to the results of CA from those who felt confident in assessing with 

the method. The results also showed that the longer SLPs had used the method, the 

more confident they felt in assessing with it. The majority of those who used CA were 

self-taught or had learned the method through colleagues. A thought that arose was 

whether the SLPs in Sweden possibly believe that CA is meant to be used as the sole 

method of assessment, replacing non-instrumental assessment. CA does not seem to be 

used frequently in Sweden, mainly because of lack of evidence and reliability but many 

see benefits that would justify the use of CA as part of the clinical assessment. 

 

Keywords: deglutition, deglutition disorders, dysphagia, assessment methods, cervical 

auscultation, speech and language pathology. 
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1. Bakgrund 

1.1. Sväljning 

De flesta friska individer tar för självklart att kunna svälja mat och dryck utan några 

som helst svårigheter. Det är först när något händer som påverkar vår sväljning som vi 

kanske börjar inse hur skör denna förmåga är. En sväljning initieras av cerebrala kortex 

i hjärnan och kontrolleras av sväljningscentrum i hjärnstammen (Santamato et al., 

2009). En sväljning utgörs av en rad olika moment och har sin början redan innan maten 

eller drycken har nuddat våra läppar. Den typiska sväljningen kan delas in i tre olika 

faser: (a) Den orala fasen (i munnen). Vi måste kunna öppna munnen tillräckligt för att 

få in mat och dryck i munnen. Dessutom måste vi kunna forma och sluta läpparna om 

bolus (tuggan eller klunken) för att hålla den kvar i munnen. En förutsättning är också 

att vi kan tugga på ett effektivt sätt för att fördela och finfördela bolus till en storlek och 

konsistens som lätt går att svälja. Tungan måste också ha tillräcklig kraft och rörlighet 

för att vi ska lyckas med den bakåtgående tungrörelse som krävs för att transportera 

bolus vidare ner i farynx (svalget). (b) Den faryngeala fasen. Denna fas tar omkring en 

sekund (Logemann, 1998). För ett säkert sväljande måste ett flertal mekanismer, som vi 

inte kan styra viljemässigt, nu samverka för att luftvägarna ska skyddas och bolus styras 

mot esofagus (matstrupens) mynning. (c) Den esofageala fasen. När bolus har nått så 

här långt måste övre esofagussfinktern (muskeln som utgör mynningen till esofagus) 

öppna sig i rätt ögonblick för att skapa fri passage för bolus ned i esofagus och vidare 

till magsäcken. Forskning har visat att en typisk sväljning varierar i tid beroende på 

ålder, kön, bolusstorlek och konsistens på bolus (Cichero & Murdoch, 2002). 
 

 
1.2. Dysfagisk sväljning 

Dysfagi (med diagnosbeteckningen R13.9 enligt diagnosklassifikationen ICD-10-SE) är 

den medicinska termen för ät- och sväljsvårigheter och kommer från grekiskans dys- 

nedsatt och phagein äta, ätande (Svensson, 2010). Dysfagi tar sig uttryck i 

funktionsavvikelser av motorisk, sensorisk och/eller koordinatorisk art. Avvikelserna 

påverkar sväljningen oralt, faryngealt och/eller esofagealt. När en person drabbas av 

dysfagi innebär det att de får svårt att transportera mat, dryck, saliv och/eller medicin 

från mun till magsäck till följd av de ovan nämnda funktionsavvikelserna. I begreppet 

dysfagi ingår förutom dessa svårigheter även dreglingsbesvär, tuggsvårigheter, känsla 

av att mat fastnar, matrester i mun och/eller svalg, felsväljningar samt vissa 

refluxrelaterade symtom (sura uppstötningar) (Logemann, 1998; Svensson, 2010). 
En annan aspekt som indirekt påverkar sväljningen är om en person får problem att 

känna igen mat och dryck som ät- och drickbart, vilket kan uppstå vid vissa typer av 

demens. Ytterligare ett exempel som i förlängningen får konsekvenser för ätandet är om 

en person får problem att själv hantera ätverktygen och på så sätt får svårt att 

transportera mat och dryck till munnen. Man talar då om att patienten har problem i den 

preorala fasen (innan munnen) (Svensson, 2010). 
 
1.2.1. Hur dysfagi kan uppstå 

En rad sjukdomar och tillstånd kan ge uppkomst till dysfagi. Två huvudgrupper av 

orsaker till varför en person drabbas av dysfagi är neurologiska respektive strukturella 
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orsaker. Till neurologiska orsaker räknas bland annat dysfagi till följd av stroke, 

Parkinsons sjukdom, Amyotrofisk Lateralskleros (ALS) och Multipel Skleros (MS). Till 

strukturella orsaker kan räknas dysfagi till följd av skador som uppstått i 

munhåla/svalg/matstrupe/magsäck i samband med tumörsjukdomar eller dess 

behandling men även medfödda defekter i sväljningsapparaten som exempelvis 

gomspalt. Även muntorrhet kan ge upphov till och ät- och sväljsvårigheter och räknas 

då till de strukturellt orsakade dysfagierna. Muntorrhet kan exempelvis uppstå efter 

kirurgisk behandling eller som en biverkning från mediciner. Till samma kategori 

räknas även dysfagi till följd av vissa specifika organ- och systemsjukdomar som olika 

reumatiska sjukdomar, exempelvis ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och Sjögrens 

syndrom. Även dysfagi på grund av förvärvade skador i esofagus som exempelvis 

striktur (förträngning) räknas till strukturellt orsakade dysfagier (Svensson, 2010). De 

uppräknade sjukdomarna och tillstånden är stora riskfaktorer men leder dock inte alltid 

till dysfagiska besvär. 
 
1.2.2.  Historik om dysfagi 

Dysfagi är i Sverige ett område som har tillkommit logopedens arbetsområde relativt 

nyligen. Enligt Svensson (2010) kom det nya kunskaper kring diagnostik och 

behandling av dysfagi till Sverige från USA i slutet på 1980- och början på 1990-talet. 

Vidare skriver han att den första universitetskursen med specifik inriktning på dysfagi 

gavs av Öron-, näs-, och halskliniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1993. 

Vidare skrev han att enheterna för logopedi vid Karolinska Institutet samt Göteborgs-, 

respektive Uppsala universitet ordnat fristående poängkurser om dysfagi.  
 

1.2.3. Bedömningsmetoder för dysfagi 

För att undersöka om dysfagi föreligger används olika bedömningsmetoder. Här har de 

delats in i två huvudgrupper: icke-instrumentell bedömning och instrumentell 

bedömning. 
 
1.2.3.1 Icke-instrumentell bedömning 

Inom dysfagiområdet är klinisk bedömning synonymt med bedsidebedömning 

(Svensson, 2010; Cichero, 2006). Den kliniska bedsidebedömningen har vi valt att 

benämna icke-instrumentell bedömning. Nedan följer ett urval av bedömningsmetoder 

som kan ingå i en icke-instrumentell bedömning. En anamnes bör inkluderas och 

innebär att logopeden samlar in patientuppgifter av relevans, såsom exempelvis 

symtombild, sjukdomshistoria etcetera (Cichero, 2006). Självskattning kan användas för 

att få mer förståelse för hur patienten själv upplever sina symtom. Patienten får då i ett 

frågeformulär skatta sina besvär enligt en given skala. Ett vattensväljningstest kan 

patienten få göra när logopeden vill undersöka sväljningsförmåga. Det innebär att 

patienten under observation får inta små mängder vatten (3-5 ml) för att sedan 

successivt öka mängden för att logopeden ska få en uppfattning om patienten klarar en 

normalstor klunk (16-26 ml) utan felsväljning (Adnerhill et al., 1989). En oralmotorisk 

bedömning görs för att kontrollera rörelseförmågan i patientens ansikts- och 

munmuskulatur (Cichero, 2006). En testmåltid kan bli aktuell för att logopeden ska 

kunna observera patientens sväljningsförmåga vid olika konsistenser och volymer. De 

utvalda konsistenserna anpassas efter den aktuella patientens sväljningssymtom 

(Svensson, 2010). Måltidsobservation innebär att logopeden observerar patientens ät- 

och sväljförmåga under en autentisk måltidssituation (Cichero, 2006). 
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Fyrfingerpalpation görs för att undersöka larynxhöjning. Logopeden placerar fyra 

fingrar på patientens hals och uppmanar patienten att svälja (Borr et al., 2007). Utöver 

dessa metoder ska logopeden vid en icke-instrumentell bedömning bedöma patientens 

förmåga till kommunikation och hur påverkad patienten är kognitivt. Innan 

undersökning påbörjas måste logopeden bedöma patientens vakenhets- och 

medvetandegrad. Slutligen ska logopeden göra en samlad bedömning av ovan nämnda 

moment, ställa diagnos och besluta om behandling (Cichero, 2006). 
Icke-instrumentell bedömning används typiskt i ett tidigt skede av 

dysfagibedömning. På vissa arbetsplatser är den det enda som logopeden har att basera 

sin slutbedömning på. Denna typ av bedömning ger inte mycket information om den 

faryngeala fasen av sväljningen utan logopeden måste göra sin bedömning baserat på 

symtomuppgifter från patienten när denne får inta bolus av olika konsistenser och 

volym samt logopedens egna systematiska observationer (Youmans & Stierwalt, 2011). 

Resultaten från den icke-instrumentella bedömningen avgör om en instrumentell 

bedömning är motiverad (Mathers-Schmidt & Kurlinski, 2003). I Australiens riktlinjer 

för logopeder (The Speech Pathology Association of Australia Limited, 2012) 

rekommenderas att den icke-instrumentella bedömningen utgör den grund på vilken 

vidare klinisk beslutsfattning görs och att den inte bör underskattas.  
 
1.2.3.2 Instrumentell bedömning 

Den instrumentella bedömningen innebär att undersökningen görs med någon typ av 

instrument, både bildgivande och icke-bildgivande. Här kan exempelvis en bildgivande 

metod som fiberendoskopisk undersökning av sväljningen (FUS) ingå. Det är en invasiv 

metod (inuti kroppen) som görs med ett flexibelt endoskop (optiskt instrument) försett 

med en fiberoptisk kamera, som förs in genom näsan på patienten för att se ner i svalget 

(Lee et al., 2006). Videofluoroskopi (sväljningsröntgen, som hädanefter benämns som 

röntgen eller röntgenfilmning) är ett exempel på en annan bildgivande 

bedömningsmetod där många röntgenbilder tas per sekund vilket resulterar i en 

filmsekvens av sväljningsförloppet. Båda dessa metoder används flitigt vid 

dysfagiundersökningar för att undersökaren ska få en mer omfattande bild av 

sväljningen att grunda sin bedömning på (Youmans & Stierwalt, 2005). Röntgen-

filmning har kommit att kallas ”the gold standard” för sin förmåga att upptäcka 

aspiration (delar av bolus passerar ner i luftvägarna) (Mathers-Schmidt & Kurlinski, 

2003). Med hjälp av röntgenfilmen kan logopeden se om bolus penetrerar, det vill säga 

att bolus landar i partier som omger luftvägarna, eller om patienten rentav aspirerar på 

bolus (Nikjoo et al., 2011) vilket är det värre scenariot av de två. Även ultraljud är en 

bildgivande metod som används för att undersöka tungans rörlighet (Svensson, 1990) 

och den orala dynamiken i sväljningen (Svensson, 1991). Gastroskopi är ytterligare en 

metod som kan användas för att undersöka esofagus och magsäcken med hjälp av ett 

kameraförsett böjligt endoskop (Rindforth-Gillgren, Vårdguiden).  

Nedan följer ett urval av instrumentella bedömningsmetoder som kan förekomma i 

samband med dysfagiutredningar men som dock är betydligt mer ovanliga. 

Esofagsusmanometri vilket innebär att en tryckmätning och pH-registrering genomförs 

för att undersöka om refluxbesvär finns eller vid misstanke om försämrad rörlighet i 

matstrupen (Svensson, 2010). Elektromyografi (EMG) innebär att elektriska signaler 

från muskler mäts (Svensson, 2010). Isotopscanning där patienten scannas med en 

detektor som placeras utanpå den del av kroppen som ska undersökas. Detektorn läser 

av aktivitet som bildas inuti kroppen efter att patienten fått inta radioaktivt material 

(Isotope Scanning in Medicine, 1962). Dessa metoder används dock vid väldigt 

speciella omständigheter (Morinière et al., 2006; Svensson, 2010).  
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Pulsoximetri är en icke-invasiv metod som kan mäta blodets syrgashalt (Chen et al., 

2012), vilken sägs sjunka tillfälligt vid aspiration (Cichero, 2006). Pulsoximetri 

tillsammans med cervikal auskultation (förklaring till cervikal auskultation i avsnitt 

1.4.) kan delas in i en egen kategori, här kallad tilläggsbedömningar (från engelskans 

“adjunct assessment”) (The Speech Pathology Association of Australia Limited, 2012) 

eftersom de kan användas som komplement till den icke-instrumentella bedömningen.   
 
1.2.3.3 Kritik mot bedömningsmetoderna 

Av de bedömningsmetoder som brukar användas inom dysfagi är det många som har 

svagt stöd i forskning då den data som finns är begränsad (Leslie et al., 2004). Den icke-

instrumentella bedömningen har kritiserats för att inte upptäcka vissa typer av dysfagi 

under den faryngeala fasen, huvudsakligen då symtomen är tysta (exempelvis ingen 

hosta) (Youmans & Stierwalt, 2011). Rosenbek et al. (2004) har i en studie visat att 

både anamnes och oralmotorisk bedömning har låg sensitivitet, det vill säga att ett bra 

resultat på dessa test inte kan utesluta att dysfagi ändå förekommer. Kritik har även 

riktats mot röntgen angående dess interbedömarreliabilitet (olika personers förmåga att 

göra överensstämmande bedömningar) och intrabedömarreliabilitet (en persons 

förmåga att bedöma konsekvent) (Leslie et al., 2004; Stoeckli et al., 2003). 
 

 
1.3. Logopedens uppgift vid dysfagi 

Logopeden arbetar med en rad olika patientgrupper och arbetsområden. Ett av dessa 

områden omfattar undersökning, bedömning och diagnosticering av dysfagibesvär hos 

barn, vuxna och åldrade individer. Utöver detta fastställer logopeden ett säkert sätt för 

patienten att klara sitt näringsintag samt rehabiliterar patienten. Då behov uppstår ska 

logopeden även remittera exempelvis till dietist eller tandläkare. 
 

1.3.1.  Viktigt med tidig diagnos 

Det kan skilja sig mycket när i ett sjukdomsförlopp en patient får sin dysfagidiagnos. 

Det är dock viktigt att dysfagi upptäcks tidigt, särskilt när den påverkar den faryngeala 

fasen av sväljningen. Eftersom patienter med faryngeal dysfagi i större utsträckning har 

påverkan på de mekanismer som skyddar luftvägarna löper de större risk att aspirera 

(mat, dryck och bakterier kommer delvis ned i luftvägar och lungor) och därmed ökar 

risken att drabbas av lunginflammation (Nikjoo et al., 2011; Youmans & Stierwalt, 

2005, 2011) vilket i sig kan leda till döden. Tidig diagnos möjliggör att lämpliga 

anpassningar, försiktighetsåtgärder och behandlingar så snart som möjligt kan tillämpas 

för patienten och därmed eventuellt undvika ytterligare komplikationer (Youmans & 

Stierwalt, 2005, 2011). 
 
1.3.2. Antal verksamma logopeder inom området dysfagi i Sverige 
År 2008 genomfördes en enkätstudie av Blom Johansson et al. (2011) där man kartlade 

inom vilka arbetsområden 706 kliniskt verksamma logopeder i Sverige var verksamma. 

Där kan utläsas att 325 personer uppgav att de arbetade med dysfagi i någon 

utsträckning. Enligt Svenska Logopedförbundet (personligt meddelande den 21 mars 

2012) finns det idag ingen nationell förteckning över antalet logopeder verksamma 

inom området dysfagi. Det finns dock en diskussionsgrupp för dysfagiintresserade 

logopeder på Logopedforum som är ett internetbaserat diskussionsforum för verksamma 

logopeder i Sverige. Forumet drivs och utvecklas av Svenska Logopedförbundet som är 
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en del av fackförbundet DIK. Inga krav ställs på att vara medlem i DIK för att som 

legitimerad logoped få ta del av information och diskussioner i forumet. Antalet 

medlemmar i Logopedforums dysfagigrupp var, den 9 april 2012, då denna studie 

påbörjades, 214 personer.  
 

 
1.4. Cervikal auskultation  

1.4.1. Vad är CA? 

Cervikal auskultation (CA) är en instrumentell, icke-bildgivande och icke-invasiv 

bedömningsmetod för dysfagi. Cervikal betyder “som hör halsen till” och auskultation 

betyder att lyssna på inre organ med stetoskop (Carnbring-Belfrage, Medicinsk ordbok). 

CA innebär att logopeden med hjälp av ett ljudförstärkande instrument, vanligtvis ett 

stetoskop, lyssnar efter ett antal ljudkomponenter som uppstår under den faryngeala 

fasen av sväljandet (Leslie et al., 2007; Borr et al., 2007). Även mikrofon och 

accelerometer (akustisk detektor) kan användas för att fånga sväljningsljuden men då 

främst under experimentella försök och inte typiskt i logopediska 

bedömningssituationer (Cichero, 2006). Mikrofonen har fördelen att den spelar in 

sväljningsljuden som sedan kan laddas över till dator för efteranalys (Cichero & 

Murdoch, 2002). Accelerometer är en icke-invasiv metod som mäter 

accelerationssignaler ur vilka sväljningshändelser automatiskt extraheras (Cichero & 

Murdoch, 2002; Nikjoo et al., 2011). Det går numera att direkt spela in och spara 

sväljningsljuden även med en del stetoskop tack vare inbyggda USB-minnen. Med ett 

vanligt stetoskop, utan USB, är logopeden hänvisad till att lyssna efter 

ljudkomponenterna i realtid. I denna uppsats är fokus riktat mot CA-bedömning med 

stetoskop.  
 

1.4.2. Hur ska stetoskopet placeras? 

Enligt Borr et al. (2007) och Youmans och Stierwalt (2011) bör stetoskopet placeras på 

de laterala delarna av patientens hals ovanför krikoidbrosket (ringbrosket), framför den 

pariga muskeln sternocleidomastoideus på halsen, och de stora kärlen för att nå bästa 

resultat.  
 
1.4.3. Hur och med vilka patienter kan CA användas? 

CA kan inte ensam ligga till grund för diagnos och rekommendationer vid dysfagi utan 

bör användas som ett komplement till den icke-instrumentella bedömningen (Cichero, 

2006; Svensson, 2010). Alla patienter med dysfagi och en typisk anatomi, det vill säga 

inte laryngektomerade patienter (då stuphuvudet avlägsnats) kan undersökas med CA 

(The Speech Pathology Association of Australia Limited, 2012), även barn, vilket bland 

annat rekommenderas av ASHA (American Speech-Language-Hearing Association, 

2004). 
 

1.4.4. Vad lyssnar man efter? 

Med stetoskopet lyssnar logopeden till patientens sväljning och bedömer om 

sväljningsljuden är typiska eller i vilken grad de avviker. Genom att tolka ljuden skapar 

logopeden sig en bild av vad som händer i sväljningen och vad som kan vara orsaken 

till sväljsvårigheterna (Leslie et al., 2007). I artikeln av Borr et al. (2007) hävdar man att 

det finns auditiva skillnader mellan en okomplicerad och en dysfagisk sväljning. 

Logopedens perceptuella förmåga (hörseln) har stor betydelse för kvaliteten på 
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tolkningen av informationen men även instrumentets kvalitet har betydelse (Hamlet et 

al., 1994). Morinière et al. (2008) gjorde en studie på den faryngeala fasen av sväljandet 

hos normalsväljande personer med hjälp av synkronisering av röntgenfilm och 

ljudinspelningar. De fann att en majoritet av deltagarna i studien hade tre sväljningsljud 

som författarna kunde koppla samman med rörelser i anatomiska strukturer i farynx 

som synliggjordes med hjälp av röntgen. Dessa rörelser var: (a) larynxhöjningen som 

sker när bolus befinner sig i orofarynx och/eller hypofarynx, (b) när den övre 

esofagussfinktern (UES) öppnas och bolus transporteras vidare till esofagus, och (c) 

larynxsänkningen som sker då farynx och larynx öppnas efter att sväljningen är avslutad 

och bolus befinner sig i esofagus. Eftersom ljudet från UES fanns med i samtliga 

inspelningar drogs slutsatsen att detta ljud kan användas som referenskomponent för att 

upptäcka de andra komponenterna, till exempel larynxhöjningsljudet innan UES-ljudet 

och larynxsänkningsljudet efter UES-ljudet. I samma artikel av Morinière et al. (2008) 

nämns en tysk studie av Kley och Biniek (2005) som upptäckte fyra olika ljud som de 

med hjälp av röntgenfilmning kopplade till specifika skeenden under sväljningen. 

Morinière et al. (2008) nämner inte det första ljudet i sitt refererande till artikeln men 

det andra ljudet sammanföll med öppnandet av hypofarynx. Det tredje sammanföll med 

bolustransporten genom den övre esofagussfinktern (jämför med (b) i exemplet ovan) 

och det fjärde ljudet med när epiglottis rätar ut sig. De fysiologiska orsakerna till 

sväljningsljuden forskas det fortfarande om. Än finns ingen enighet kring vad det är 

som orsakar ljuden, varför detta område också är kontroversiellt inom CA-forskningen 

(Cichero, 2006).  
 
1.4.5. Fördelar med CA 
Fördelar med CA är att den är icke-invasiv, billig, portabel, kan användas för gravt 

sjukdomspåverkade patienter, utgör i sig ingen fara för patienten och kräver minimal 

medverkan från densamma samt att den i ett senare skede kan användas för att 

undersöka vilken effekt en behandling har haft (Leslie et al., 2007; Borr et al., 2007; 

Cichero & Murdoch, 2002). Metoden kan även användas på barn (Almeida et al., 2008; 

Lee et al., 2006; Eicher et al., 1995). Det går att använda sig av riktig mat under 

undersökningen (Cichero, 2006) och patienten kan tugga och svälja på ett naturligt sätt 

vilket inte alltid är möjligt med andra instrumentella bedömningsmetoder, eftersom de 

är invasiva. Cichero och Murdoch (2002) menade att CA som screeningprocedur 

potentiellt skulle kunna användas för att fastslå förekomsten av dysfagi och bedöma 

risken för aspiration.  

 
1.4.6. Kritik mot CA 
CA är en omdiskuterad metod för vilken det finns relativt lite data och evidens (Borr et 

al., 2007; Leslie et al., 2007; Cichero & Murdoch, 2002; Bateman et al., 2007). Flera 

studier har försökt urskilja typiska sväljningsljud och koppla samman dessa med fysiska 

sväljningsskeenden (Leslie et al., 2007; Cichero & Murdoch, 1998; Morinère et al., 

2006), se redovisning i avsnitt 1.4.4 ovan, men man har ännu inte funnit några entydiga 

resultat, vilket gör att det diagnostiska värdet av CA begränsas (Leslie et al., 2007; 

Cichero & Murdoch, 1998; Cichero, 2006). Just detta, att det inte finns några uppenbara 

bevis för hur ljuden uppstår eller hur de kan kopplas samman med typiska eller atypiska 

fysiologiska sväljningsskeenden, är också den starkaste kritiken mot CA (Leslie et al., 

2007). När det gäller förmågan att fånga upp och förmedla ljuden till den som lyssnar 

menade Hamlet et al. (1994) att stetoskopet inte är fullständigt pålitligt, det sker alltid 
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en viss förvrängning av ljudet i dess färd genom instrumentet. Det krävs även att 

logopeden har en god hörsel (Cichero, 2006). 
Det har i studier visat sig att interbedömarreliabiliteten (olika personers förmåga att 

göra överensstämmande bedömningar) med CA är måttlig (Borr et al., 2007) och att 

intrabedömarreliabiliteten (en persons förmåga att bedöma konsekvent) varierar mycket 

mellan individer (Leslie et al., 2004). Dessa områden inom CA-forskningen tycks vara 

både omdiskuterade och kontroversiella. Enligt Leslie et al. (2007) har användningen av 

CA trots detta varit ökande i USA. 
 
1.4.7. Historik om CA 

CA är en relativt ny metod inom området dysfagi som det började forskas på i slutet av 

åttiotalet (Cichero & Murdoch, 1998). I mitten och slutet av 1960-talet studerades och 

publicerades studier om sväljningsljuden (Mackowiak et al., 1967; Lear et al., 1965). 

Enligt Morinière et al. (2008) är det sedan först på 1990-talet som man i studier börjat 

tolka sväljningsljuden. Under 1990- och början på 2000-talet var uppfattningen inom 

dysfagivärlden att CA kunde upptäcka aspiration och därmed ersätta instrumentell 

bedömning som till exempel röntgen (Zenner et al., 1995). Sedan dess har flera studier 

kommit fram till att CA inte upptäcker alla fall av aspiration när det jämförts med FUS 

och röntgen (Leslie et al., 2004; Borr et al., 2007). Under 2000-talet har sedan 

uppfattningen kommit att ändras till att CA upptäcker dysfagi snarare än aspiration 

(Borr et al., 2007).  
 
1.4.8. CA i Sverige och övriga världen 
Än så länge har det i Sverige inte anordnats någon organiserad utbildning för 

verksamma logopeder i hur CA ska användas. På flera andra håll i världen har det 

hållits workshops och utbildningar i metoden exempelvis i Storbritannien, Sydafrika 

och USA (Eicher et al., 1995; Pillay, 2011).  
 

 
1.5. Motiv för studien  

Borr et al. (2007) menar att intresset för CA som ett användbart komplement till både 

den icke-instrumentella bedömningen och till bildgivande instrumentella 

bedömningsmetoder börjar tillta igen efter en period av svalnat intresse. Efter lite 

efterforskning framkom det att metoden används och rekommenderas i bland annat 

Australien och USA (The Speech Pathology Association of Australia Limited, 2012; 

American Speech-Language-Hearing Association, 2004) samt att den var vanligt 

förekommande i Storbritannien och Irland (Bateman et al., 2007). Vi kunde inte finna 

något skildrat om metoden sett ur svenska logopeders perspektiv. Därför ville vi 

undersöka hur användandet av CA såg ut i Sverige. Vårt eget intresse för metoden växte 

fram då vi under logopedutbildningen fick höra talas om den. Den presenterades som en 

metod som potentiellt var på uppgång inom den svenska dysfagivärlden. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur användningen av bedömningsmetoden 

cervikal auskultation (CA) såg ut hos dysfagilogopeder i Sverige. 
 
 

2.1. Frågeställningar 

 Vilka bedömningsmetoder vid dysfagi används mest bland logopeder i Sverige? 

 Hur utspridd är metoden inom logopedkåren? 

 Hur utspridd är metoden i landet? 

 Hur skaffar sig logopeder i Sverige kunskap om metoden? 

 Vilka åsikter finns kring metoden bland logopeder i Sverige? 
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3. Metod 

3.1. Material 

För uppsatsens ändamål utformades en webbenkät (se bilaga 1) i webbtjänsten Google 

Docs och tjänsten “Formulär”. Som underlag till utformningen av frågorna i enkäten 

användes dels boken Dysfagi - utredning och behandling vid sväljsvårigheter 

(Svensson, 2010) dels egna erfarenheter hos författarna samt förslag från handledare. 

Enkäten innehöll till övervägande del slutna frågor men inslag av öppna frågor fanns 

också där deltagarna ombads besvara frågorna med egna ord. Enkäten innehöll både 

icke-obligatoriska och obligatoriska frågor (i bilaga 1 markeras obligatoriska frågor 

med *). 

Enkäten utformades så att deltagarnas svar på ett par inledande frågor avgjorde 

vilka övriga frågor de därefter fick besvara (se bilaga 2 för hjälp till navigering i enkät). 

Den första av dessa frågor var om man tidigare hört talas om CA. Svarade man nej 

bestod fortsättningen av enkäten enbart av frågan om vilka undersökningsmetoder man 

använde vid bedömning av dysfagi (totalt 5 frågor). Svarade man ja blev nästa fråga om 

man använde sig av CA. Svarade man där nej så fick man, förutom frågan om 

undersökningsmetoder, frågor om sin uppfattning om och sina synpunkter på metoden 

samt frågor om när och var man först hörde talas om CA (totalt 11 frågor). De som 

svarat ja på båda frågorna fick utförligare frågor om sin användning av metoden (totalt 

16 frågor). 
 

 

3.2. Deltagare och procedur 

I studien inkluderades legitimerade logopeder som arbetade i Sverige och var 

verksamma inom området dysfagi. Det fanns inte några krav på mini- eller maximum 

antal deltagare i studien. 
Deltagarna rekryterades genom en skriftlig förfrågan (se bilaga 3) som lades upp i 

Logopedforums dysfagigrupp. Bifogat i förfrågan fanns en direktlänk till nämnda enkät. 

De som valde att svara på enkäten blev avslutningsvis informerade om en länk till ett 

formulär där de kunde lämna sina kontaktuppgifter om de var intresserade av att delta i 

en djupintervju i ett senare skede. Detta var det dock ingen som gjorde och därför 

utfördes inga intervjuer. Utformningen med två olika länkar var gjord för att inte 

kontaktuppgifterna som lämnades i formuläret för djupintervjun skulle kunna kopplas 

samman med svaren i enkäten. 
Enkäten var i ett initialt skede öppen under perioden 16 maj - 15 juni 2012, men för 

att få in fler svar förlängdes svarstiden till 31 augusti. En påminnelse om att svara på 

enkäten lades ut i nämnda dysfagigrupp på Logopedforum. En förfrågan om deltagare 

mejlades också ut den 10 juni, till sex chefslogopeder inom de landsting som samarbetar 

med Logopedprogrammet i Uppsala, i hopp om att få fler deltagare (bilaga 3). Svar 

inkom under perioden 16 maj - 12 juli. Totalt antal svaranden på enkäten blev 82 

personer. 

 

 

3.3. Databehandling 

Svaren samlades in automatiskt i Google Docs och sedan kunde en excelfil laddas ned 

direkt med alla insamlade svar. I Google Docs kunde också en svarsöversikt fås med 

sammanställd svarsfrekvens och svarsprocent på varje fråga. Denna översikt användes 
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dock bara delvis då sammanställningen på flera av frågorna blev felaktig på grund av att 

enkäten var utformad så att alla inte svarade på alla frågor. Svaren bearbetades istället i 

Excel och analyserades i både Excel och SPSS (IBM, 2011). Frekvens och procent 

räknades ut på alla slutna frågor samt de öppna frågor som gav korta svar, till exempel 

svar på inom vilket län de arbetade, årtal samt “övriga” svar på slutna frågor. Chi-två-

analyser utfördes för att undersöka skillnader mellan regioner. Korrelationsanalyser 

(Spearmans, two-tailed) gjordes mellan fyra frågor där samband ansågs intressant att 

undersöka (se avsnitt 4.6.1). 

 

 

3.4. Analys 

Svaren på de öppna frågorna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med grund i 

Graneheim och Lundmans (2004) redovisning. Det innebär att det material som i 

enkäten var av kvalitativ natur (öppna frågor) har analyserats och tolkats på ett 

systematiskt sätt både utifrån det faktiskt uttryckta men även utifrån andemeningar i det 

som deltagarna har svarat. 
Analysprocessen genomfördes på följande sätt med grund i Graneheim och 

Lundmans (2004) modell (för överblick av analysen se bilaga 4): 

1. Analysen av enkätsvaren inleddes med att all text lästes igenom noggrant av 

båda författarna tillsammans, flera gånger. 

2. Materialet granskades därefter systematiskt av båda författarna tillsammans för 

att lyfta ut de kärnfulla delarna i varje svar. Dessa komprimerade svar blev 

meningsbärande enheter.  

3. Därefter granskades texten på nytt för att upptäcka svar som kontextuellt och 

innehållsmässigt liknade varandra. Liknande svar fick gemensamma 

benämningar. Dessa blev de kondenserade meningsbärande enheterna. 

4. För att gruppera materialet ytterligare delades de kondenserade meningsbärande 

enheterna in i koder. 

5. Kodernas sorterades i underkategorier. 

6. Till sist delades materialet in i övergripande kategorier. 

Ett mindre antal delsvar uteslöts ur analysmaterialet på grund av irrelevans i svaret 

på frågan, detta har inte påverkat analysen av deltagarnas övriga svar. Det totala antalet 

svarande var fortfarande 82 personer. För utförlig beskrivning av vilka svar som 

uteslutits, se bilaga 5. 
 

 

3.5. Etiska aspekter 

Samtliga deltagare upplystes om syftet med uppsatsen samt att deltagande var frivilligt. 

De fick tydlig information om att deltagandet var anonymt och att inga personuppgifter 

skulle samlas in. Vidare informerades de om att det i enkäten skulle efterfrågas vilket 

län de arbetade inom och att samtliga svar skulle komma att hanteras konfidentiellt. All 

information som gick ut till deltagarna finns redovisad i bilaga 1 och 3. Ingen 

ekonomisk kompensation utgick till deltagarna. 
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4. Resultat 

4.1. Arbetsgivare 

Av de 82 svarande var det 87 % som uppgav att de arbetade inom landsting, 7,3 % var 

privatanställda, 3,7 % arbetade inom kommun och en svarande (1,2 %) hade både 

landsting och kommun som arbetsgivare. Ytterligare en svarande uppgav sig arbeta för 

staten. 
 

 
4.2. Regioner 

I enkäten fick de svarande ange inom vilket län de arbetade. Utefter det delades 

deltagarna in i sex geografiska grupper. Antal och procent kan ses i tabell 1 nedan. 

Deltagare fanns representerade från stora delar av landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Vilka bedömningsmetoder vid dysfagi användes mest bland deltagarna? 

De 82 svaranden fick gradera hur ofta de använde sig av tolv olika bedömningsmetoder 

vid dysfagi (se figur 1). Under utformandet av enkäten gjorde ett tekniskt fel att det blev 

nödvändigt att slå samman två svarsalternativ till det större och mer diffusa alternativet 

ibland. En fyragradig skala blev alltså i praktiken en tregradig skala. Följaktligen 

analyserades främst vilka undersökningsmetoder som användes mest (alltid+ibland) och 

endast till viss del undersöktes i vilken grad de användes (aldrig-ibland-alltid). 

Tabell 1 Visar vilka geografiska regioner deltagarna arbetade inom. 

  
Antal 

personer 
Procent 

Uppsala, Örebro, Dalarna, 

Gävleborg, Sörmland, Västmanland 
19 23 % 

Stockholm 16 20 % 

Skåne, Blekinge 15 18 % 

Västra Götaland, Jönköping 14 17 % 

Jämtland, Västerbotten, 

Västernorrland, Norrbotten 
11 13 % 

Östergötland, Kalmar 7 8,5 % 

TOTAL 82 100 % 
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Figur 1. Visar hur ofta de olika bedömningsmetoderna användes. 

 

Det framkom att oralmotorisk bedömning och anamnes användes av i princip alla 

svarande och anamnes var den undersökningsmetod som flest deltagare uppgav att de 

alltid använde. Måltidsobservation, vattensväljningstest, testmåltid, självskattning, FUS 

(fiberendoskopisk undersökning), fyrfingerpalpation och röntgen uppgav 65-94 % av de 

82 deltagarna att de använde alltid eller ibland. Ultraljud, CA och pulsoximetri var de 

metoder som uppgavs användas minst, 3,7-21 %. Några undersökningsmetoder som inte 

hade inkluderats i enkäten men som nämndes av deltagarna var sväljkapacitetstest, LtL 

(läpp till larynx: tiden det tar för bolus att transporteras från det att läpparna sluts tills 

struphuvudet höjs, det vill säga när personen sväljer) (Sandin, 2005), samt parametrar 

som också kan bidra till den slutgiltiga bedömningen som; påverkan på 

andningsrytmen, uttröttbarhet och allmäntillstånd. 
 

 
4.4. Hur utspridd var CA inom logopedkåren och i landet? 

Av de 82 svarande hade 76 % (62 personer) tidigare hört talas om CA. Av dessa 62 var 

det 76 % (47 personer) som uppgav att de aldrig använde sig av metoden. 24 % (15 

personer) sade sig använda metoden vilket motsvarar 18 % av alla 82 svaranden.  
Tabell 2 visar hur många deltagare i respektive region som hade hört talas om CA 

innan denna studie. Av de 82 deltagarna var det flest svarande i regionerna Stockholm 

och Västra Götaland/Jönköping som uppgav sig ha hört talas om metoden, 94 % 

respektive 93 %. En chi-två-analys gjordes för att se om någon grupp skilde sig 

signifikant från de andra. Ingen signifikant skillnad hittades. 

Tabell 2 Visar antal deltagare i respektive region som hade hört talas om CA innan denna studie. 

Regionindelningar: Stockholm 

Västra 

Götland 

Jönköping 

Östergötland 

Kalmar 

Uppsala 

Örebro 

Dalarna 

Gävleborg 

Sörmland 

Västmanland 

Jämtland 

Västerbotten 

Västernorrland 

Norrbotten 

Skåne 

Blekinge 
Total 

Har du 

tidigare 

hört talas 

om CA? 

Ja 
Antal 15 13 5 13 7 9 62 

% 94% 93% 71% 68% 64% 60% 76% 

Nej 
Antal 1 1 2 6 4 6 20 

% 6% 7% 29% 32% 36% 40% 24% 
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Total 
Antal 16 14 7 19 11 15 82 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabell 3 visar hur många från varje region som använde sig av CA. Regionerna Västra 

Götaland/Jönköping, Skåne/Blekinge och Stockholm hade högst antal användare av 

metoden bland deltagarna i studien. I regionen Östergötland/Kalmar var det ingen av 

deltagarna som använde sig av metoden. Även här gjordes en chi-två-analys utan 

signifikant resultat. 

 

Tabell 3 Visar antal personer i varje region som använde CA. 

Regionindelningar: 

Västra 

Götland 

Jönköping 

Skåne 

Blekinge 
Stockholm 

Uppsala 

Örebro 

Dalarna 

Gävleborg 

Sörmland 

Västmanland 

Jämtland 

Västerbotten 

Västernorrland 

Norrbotten 

Östergötland 

Kalmar 
Total 

Använder 

du dig 

någon gång 

av CA i din 

kliniska 

bedömning 

av dysfagi? 

Ja 
Antal 5 3 4 2 1 0 15 

% 38% 33% 27% 15% 14% 0% 24% 

Nej 

Antal 8 6 11 11 6 5 47 

% 62% 67% 73% 85% 86% 100% 76% 

Total 
Antal 13 9 15 13 7 5 62 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

4.5. Hur hade deltagarna skaffat sig kunskap om metoden? 

4.5.1. När och var hade deltagarna hört talas om CA? 

Av de 62 personer som hört talas om CA uppgav en stor grupp, 34 %, att de hade hört 

talas om metoden under logopedutbildningen. 24 % hade läst om CA i litteratur och 23 

% hade hört talas om metoden på en kurs/konferens i Sverige. 9,7 % hade hört talas om 

det genom kollega/or, 4,8 % på Logopedforum och 3,2 % genom annat logopediskt 

nätverk. En svarande (1,6 %) uppgav sig ha hört talas om CA första gången på en kurs 

eller konferens utomlands. 
Av dessa 62 svaranden valde 56 personer att uppge vilket år de först hört talas om 

metoden: 
1989-2000  6,7 % 
2001-2005  22 % 
2006-2009  21 % 
2010-2012  30 % 
År 2011 utmärkte sig då 15 % (9 personer) uppgav att de för första gången hade hört 

talas om CA detta år.  
 
4.5.2. Hur hade deltagarna lärt sig metoden? 

Av de 15 svarande som angett att de använde CA uppgav 10 personer att de lärt sig 

metoden genom att läsa i litteratur, sju personer hade lärt sig genom en eller flera 

kollegor. Övriga svar med en svarande på varje svar: gått en kurs i Sverige, under 

logopedutbildningen, genom handledare på praktik, klinisk erfarenhet samt genom 
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utländsk föreläsare. (Det totala antalet överstiger 15 då deltagarna kunnat välja flera 

svarsalternativ). 
 

 
4.6. Hur såg användandet av CA ut? 

Till de 15 svarande som angett att de använde sig av CA ställdes bland annat följande 

tre frågor där de fick svara på en skala från 1-6: Hur ofta använder du CA? (1 = sällan, 

6 = alltid), Hur säker känner du dig i att bedöma med CA? (1 = mycket osäker, 6 = 

mycket säker), Hur stor betydelse har det du hör med CA för dina rekommendationer 

och diagnos? (1 = liten betydelse, 6 = stor betydelse). Dessutom ställdes frågan Hur 

länge har du använt CA i ditt kliniska arbete?, där deltagarna fick svara i antal år. 
 

 
Av de 15 svarande var det sju personer som 

skattade 1-3, det vill säga att de sällan, ganska 

sällan eller ibland använde CA. Åtta svaranden 

skattade 4-6 på skalan. Tre personer angav att 

de alltid använde metoden. Sju personer 

skattade 5-6 på skalan, det vill säga att de alltid 

eller nästan alltid använde CA. (Se figur 2). 
 

 

 

Av de 15 svarande uppgav fyra 

personer att de kände sig osäkra eller 

mycket osäkra i sin bedömning med 

CA. Åtta personer uppgav att de 

kände sig ganska säkra. Tre personer 

angav att de kände sig säkra. Det var 

inga svarande som angav att de kände 

sig mycket säkra. (Se figur 3). 

 

 

Av de 15 svarande uppgav sex personer 

att vad de uppfattade med denna 

undersökningsmetod hade liten 

betydelse för rekommendationer och 

diagnos. Ytterligare sex personer angav 

att det hade viss betydelse och tre 

personer angav att det hade stor 

betydelse. (Se figur 4). 
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Av de 15 svarande som använde CA hade 10 

personer använt metoden i 4 år eller kortare. Fem 

personer hade använt den i mer än 4 år. En 

svarande uppgav sig ha använt metoden i mer än 

15 år. (Se figur 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1. Korrelationer 

Korrelationsanalyser genomfördes för att se om det fanns samband mellan svaren på 

följande frågor: 
1. Hur ofta använder du CA? 
2. Hur säker känner du dig i att bedöma med CA? 
3. Hur stor betydelse har det du hör med CA för dina rekommendationer och 

diagnos? 
4. Hur länge har du använt CA i ditt kliniska arbete? 
Tre signifikanta korrelationer på 0,01-

nivån hittades samt en signifikant korrelation 

på 0,05-nivån. Två korrelationer var ej 

signifikanta. (Se tabell 4). 
Av tabellen kan utläsas att de som kände 

sig säkra i att bedöma med CA också använde 

den oftare och tvärtom. Likaså visar den att de 

som ofta använde metoden också lät det de 

hörde i stor grad påverka sina 

rekommendationer och diagnos och tvärtom. 

Det gjorde även de som kände sig säkra i att 

bedöma med CA. Det visade sig också att de som använt metoden länge kände sig 

säkrare i att göra bedömningar med den, dock var detta något mer osäkert då 

korrelationen hade en lägre signifikansnivå. 
När det gällde hur ofta man använde CA fanns ingen signifikant korrelation med 

hur länge man använt metoden. Likaså fanns inget samband mellan hur länge man 

använt metoden och hur stor betydelse det man hörde hade för rekommendationer och 

diagnos. 

 

4.6.2. Patientgrupper 

Av de 15 svarande som använde CA uppgav alla att de använde metoden med 

strokepatienter. Även patienter med neurodegenerativa sjukdomar, förvärvad hjärnskada 

och andra neurologiska sjukdomar var patientgrupper som metoden praktiserades på 

(13, 11 respektive 10 deltagare uppgav att de använde metoden på dessa 

patientgrupper). CA användes även av några deltagare vid huvud- halscancer, 

Tabell 4 

  Frågor Korrelation Signifikans 

1-2 0,734 ** 

1-3 0,811 ** 

1-4 0,453 
 

2-3 0,829 ** 

2-4 0,582 * 

3-4 0,402   

* p = 0,05; ** p = 0,01 
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tracheostomi och vid diffusa sväljningsproblem (två, två respektive en deltagare). Ingen 

angav att de använde metoden på barn. 

 

 

4.7. Deltagarnas åsikter kring CA 

I enkäten ställdes tre öppna frågor. De var Vilka fördelar kan du se med CA?, Vilka 

nackdelar kan du se med CA? samt Berätta, så utförligt du vill, varför du inte använder 

dig av CA?. Den sistnämnda frågan ställdes enbart till dem som svarade att de inte 

använde metoden. Utifrån analysen av dessa frågor utkristalliserades tre kategorier: 

Användbarhet, Trovärdighet och Utbildning. En överblick över analysen kan ses i 

bilaga 4. I textredovisningen nedan markeras underkategorierna med fet stil och 

koderna samt de kondenserade meningsbärande enheterna med kursiv stil. 
Svaren på frågorna om fördelar respektive nackdelar med CA räknades till 51 

positiva och 55 negativa kommentarer. 
 
4.7.1. Kategori: Användbarhet 

Tabell 5 Kategori Användbarhet 
 

Underkategori Kod Kondenserade meningsbärande enheter 

Behov saknas Upplever ej behov av 

metoden. 

Kan endast användas som komplement till andra 

bedömningsmetoder. 

Ser inget behov av metoden. 

Kan ej ersätta FUS/Röntgen. 

Upplever inte att det saknas i klinisk bedömning. 

Utför ej 

bedsidebedömningar. 
Utför ej bedsidebedömningar. 

Bristande 

resurser 

Bristande resurser. Saknar utrustning. 

Bristande ekonomi på arbetsplats. 

Svår att 

använda 

Svåradministrerad. Svårt att hinna uppfatta i realtid. 

Svårt att se, palpera och lyssna samtidigt.   

Kräver tystnad. 

Svåradministrerad. 

Svåranvänt på vissa 

patienter. 

Svårt för vissa patienter att medverka pga obehag eller 

hinder. 

Svårbedömt vid vissa medicinska tillstånd. 

Enkel att 

använda 

Lättadministrerad. Lätthanterad metod. 

Möjliggör snabb inledande diagnostik. 

Lättillgänglig. Då FUS eller Röntgen ej finns tillgängligt. 

Påverkan på 

patient 

Minimal påverkan på patient. Om pat ej kan eller vill medverka till annan 

bedömningsmetod. 

Skonsam för patienter. 

Negativ påverkan på patient. Kan påverka sväljningen. 

Inga nackdelar Inga nackdelar. Inga nackdelar. 

 

Behov saknas 

En åsikt som ofta framkom från de svarande var att de ej upplevde behov av metoden, 

detta på grund av att de ansåg att den ej kunde ersätta FUS eller röntgen då tillgång till 

detta fanns. Då dessa bedömningsinstrument är bildgivande lyftes de fram som säkrare i 

relation till CA. Flera svaranden uttryckte det som negativt att metoden endast kunde 

användas som komplement till andra bedömningsmetoder. Några uttryckte att de inte 

såg något behov av metoden då de inte upplevde att den saknades i den kliniska 
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bedömning de nu använde sig av. De ansåg sig kunna bedöma sväljning på ett adekvat 

sätt med befintliga undersökningsmetoder. 
 

“Att man faktiskt inte ser vad som sker, det kan ej ersätta bildgivande metoder 

som FUS och röntgen.” (D7) 
 

“Det är inget 100 % -igt bedömningssätt, utan man får se det mer som en hjälp i 

den samlade bedömningen. Om man litar enbart på CA finns det risk att man 

missar saker.” (D28) 
 

“Tror mig kunna avgöra tämligen bra vid klinisk bedömning om aspiration 

föreligger eller ej. Vid tveksamhet väljer jag annars att komplettera med FUS 

eller sväljningsröntgen om patienten orkar genomföra.” (D16) 
 
En svarande uttryckte att hen inte använde CA eftersom hen ej utförde 

bedsidebedömningar. 
 

“Jag gör inga bedsidebedömningar ute på avdelning i min nuvarande tjänst, är 

endast med vid FUS. Annars skulle jag troligen använda metoden då den ger 

ytterligare en ledtråd för den kvalificerade gissning som bedsidebedömning är. ” 

(D81) 
 
Bristande resurser 
Det framkom från vissa svaranden att anledningen till att de inte använde CA var 

bristande resurser, då antingen på grund av att de saknade utrustningen eller för att det 

rådde bristande ekonomi på arbetsplatsen. 
 

“Tanken var väl att jag skulle öva mig även i CA, men jag tyckte att det gick att 

bedöma dysfagi ändå och har därför inte ’stridit’ för att få köpa in något 

stetoskop på tidigare arbetsplatser. Har haft svårt att få köpa in material för 100 

kr så dyrare materiel har inte varit att tänka på. Då har jag arbetat både privat 

och inom landsting i Sverige. Som logoped får man göra det bästa man kan 

utifrån bristande tillgång på material...” (D68) 

 

Svår att använda 

En kommentar som uttrycktes var att metoden var svåradministrerad, på grund av att 

ljuden var svåra att hinna uppfatta i realtid då sväljningsskeendet är ett så pass snabbt 

förlopp. Enligt en svarande var det svårt att se, palpera och lyssna samtidigt och att 

man därför skulle behöva vara flera personer närvarande vid utförandet. Någon hade 

funderingar kring om undersökningssituationen krävde tystnad runt omkring för att man 

skulle kunna höra korrekt. Någon ansåg även att metoden var svåradministrerad i 

allmänhet. 
 

“Svårt att höra och utföra om man inte är flera vid bedömningen. Svårt att se och 

palpera när man lyssnar.” (D17) 
 

“Svårt att administrera” (D55) 
 
Några svarande uttryckte att CA kunde vara svåranvänd på vissa patienter eftersom det 
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kan vara svårt för en del att medverka på grund av obehag eller hinder, till exempel vid 

stor övervikt eller kognitiva svårigheter. Det uttrycktes också att det med metoden 

kunde vara svårt att bedöma vid vissa medicinska tillstånd. 
 

“Svårt till omöjligt att bedöma vid pneumoni och annat som ger mkt slem och 

konstant rosslighet.” (D56) 
 
Enkel att använda 

Flera uttryckte att CA var eller verkade vara lättadministrerad då metoden är 

lätthanterad dels eftersom utrustningen är lätt att ta med sig och enkel att använda, dels 

för att den kräver få förberedelser. Den möjliggör snabb inledande diagnostik av 

dysfagi. 
 

“Smidigt, lätt bära med sig ett stetoskop. Lätt applicera och relativt lätt hantera 

samtidigt som man gör sväljundersökningen.” (D15) 
 
Många uttryckte också att CA är lättillgänglig och menade att den i kombination med 

andra undersökningsmetoder är en lämplig ersättare då FUS eller Röntgen ej finns 

tillgängligt. 
 

“CA ger kompletterande uppgifter om annan instrumentell undersökning dröjer 

eller inte är möjligt.” (D45) 
 
Påverkan på patient 

Vissa av de svarande uttryckte att metoden har minimal påverkan på patienten på så sätt 

att den är skonsam för patienterna då den är icke-invasiv, det vill säga att 

undersökningen inte sker inuti kroppen, samt att den är smärtfri och ofarlig. Men också 

eftersom den är ett alternativ om patienten ej kan eller vill medverka till annan 

bedömningsmetod, till exempel på barn eller om patienten inte orkar med en FUS- eller 

röntgenundersökning. 
 

“Jag ser det som en stor tillgång, främst gällande patienter som av olika 

anledningar inte kan eller vill medverka till t.ex. testning av oralmotorisk 

förmåga eller att prata för att jag ska kunna höra och bedöma rösten.” (D71) 
 
Någon uttryckte att hanteringen och placeringen av stetoskopet kan ha en negativ 

påverkan på patienten eftersom det kan påverka sväljningen. 
 

“Även med palpation får man en negativ effekt på sväljandet eftersom personen 

börjar fundera på hur de sväljer och då antingen sväljer bättre än de brukar göra 

eller sätter i halsen för att de funderar för mycket. Jag tror definitivt att CA har 

samma effekt.” (D6) 
 
Inga nackdelar 

Ett fåtal deltagare uttryckte att de inte såg några nackdelar med CA. 
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4.7.2. Kategori: Trovärdighet 

Tabell 6 Kategori Trovärdighet 
 

Underkategori Kod Kondenserade meningsbärande enheter 

Bristande 

trovärdighet 

Otillfredsställande stöd i 

forskning. 
Bristande evidens. 

Bristande tillförlitlighet. 

Används ej av andra. Används ej av internationellt ledande inom dysfagi. 

Sällan använt i klinisk verksamhet. 

Används ej på arbetsplats. 

Nämns sällan i litteratur om barndysfagi. 

Statusinstrument. 
Risk att metoden skattas för högt pga positivt laddat 

instrument. 

Hög 

trovärdighet 
Hög trovärdighet. Högt överrensstämmande med FUS/Röntgen. 

Ger bra information.  Ger bra information.  

Ökad säkerhet 

vid bedömning 

Ökad säkerhet vid 

bedömning. 
Logopeden känner sig säkrare. 

Ger vägledning till annars svårbedömda dysfagitillstånd. 

Komplement till övriga undersökningsmetoder. 

Osäkerhet Osäkerhet kring det man 

hör. 
Svårt att tolka det man hör. 

Godtycklig bedömning. 

Osäker pga stor variation mellan patienter. 

Osäkert vid vissa diagnoser. Osäkert bedömningsinstrument vid faryngeal dysfagi. 

 

Bristande trovärdighet 

Vissa svaranden uttryckte att CA hade otillfredsställande stöd i forskning eftersom de 

ansåg det fanns bristande evidens för metoden eller ställde sig frågande till om 

tillräcklig evidens fanns, till exempel vad gäller de auskulterade ljudens koppling till 

sväljningsfaser, funktioner och dysfunktioner. Även bristande tillförlitlighet uppgavs 

vara en negativ aspekt av metoden samt en anledning till varför vissa svarande inte 

använde CA. 
 

“Jag har förstått att man inte riktigt har någon evidens för det, man vet 

egentligen inte vad man ska lyssna efter och då känns det ju lite meningslöst.” 

(D44) 
 

“Går inte att lita på helt. Svårt veta om ev. rosslighet kommer från ineffektiv 

sväljning eller annan andningspåverkan.” (D29) 
 
Flera uttryckte att en anledning till att de inte använde CA var att den inte användes av 

andra. Till exempel att den inte användes på arbetsplatsen där de befann sig, sällan 

tycktes användas i klinisk verksamhet eller att den ej användes av internationellt 

ledande inom dysfagi. En svarande påpekade att den sällan nämndes i litteratur om 

barndysfagi. 
 

“Endast en kort introduktion av CA under utbildningen. Intrycket var att det inte 

tillämpas i någon större utsträckning samt inte är så beprövat.” (D32) 
 

“Används inte alls av de ledande inom internationell 

dysfagiforskning/behandling, så som jag uppfattat det.” (D2) 
 
En svarande uttryckte att metoden kan överskattas på grund av att stetoskopet är ett 
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attraktivt instrument att använda. 
 

“Lätt att metoden skattas för högt pga användandet av ett instrument (det ÄR kul 

att få använda stetoskop!).” (D66) 
 
Hög trovärdighet 

Ett par svarande uttryckte att metoden har hög trovärdighet på grund av att den har ett 

högt överensstämmande med FUS/röntgen och att den ger bra information. 
 

“Bedömning med CA stämmer nästan alltid överens med FUS-/röntgenfynd.” 

(D21) 
 
Ökad säkerhet vid bedömning 

Ett stort antal uttryckte att CA gav ökad säkerhet vid bedömning, dels för att logopeden 

kände sig säkrare i sin bedömning, dels att metoden upplevdes vara ett bra komplement 

till övriga undersökningsmetoder samt att metoden kan ge vägledning till annars 

svårbedömda dysfagitillstånd, till exempel tyst aspiration. 
 

“Det gör att jag känner mig säkrare på det jag annars bara kan observera vid en 

testmåltid/ätobservation som är den enda dysfagibedömning jag utför.” (D1) 
 

“Som jag använt CA, ser jag fördelen med att få ännu en pusselbit i den kliniska 

sväljundersökningen, och på så sätt få ännu lite mer information om patientens 

sväljfunktion och luftvägsskydd. (...) Jag tycker man ska använda den teknik 

som finns och då känns en kombination av lyssna-se-känna-mäta som bättre än 

att bara se och känna.” (D15) 
 

“Genom CA har man ofta möjlighet att höra om nedsväljningen av bolus är 

synkat med larynxhöjningen. Ofta kan man dessutom höra ev retention och 

rester i svalget. ” (D28) 
 
Osäkerhet 

Det framkom synpunkter från flera av deltagarna att det på olika sätt rådde osäkerhet 

kring det man hörde. Dels uttryckte några att det var svårt att tolka det man hörde till 

exempel för att det var oklart på vilket sätt ljuden sa något om patientens sväljning. 

Andra ansåg att det blir en godtycklig bedömning på grund av skillnader i erfarenhet och 

referensregister mellan olika bedömare. Medan vissa uttryckte att metoden blir osäker 

på grund av stor variation mellan patienterna dels av åldersmässiga skäl, dels för att det 

är svårt att lyssna på samma ställe på alla patienter men också för att olika anatomi i 

svalget kan göra att patienter låter olika. 
 

“Osäkert vad man får reda på. Hur låter normala sväljningar och vilka skillnader 

finns det...” (D27) 
 

“Jag har provat på kollegor och bekanta men tycker det är väldigt svårt att höra 

rätt (dvs. om de sväljer rätt eller sätter i halsen).” (D6) 
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“Kräver att man som utövare har ett brett "referensregister". Man måste ha 

lyssnat in sig. Jag kan se att det blir en något godtycklig bedömning.” (D14) 
 

“Stor variation beroende på vad patienten äter/dricker, ålder etc, vilket gör det 

svårt att få en baslinje av vad som är normalt.” (D80) 
 
En nackdel med metoden som uttrycktes av en deltagare var att den var osäker vid vissa 

diagnoser till exempel vid faryngeal dysfagi. 
 
4.7.3. Kategori: Utbildning 

Tabell 7 Kategori Utbildning 
 

Underkategori Kod Kondenserade meningsbärande enheter 

Tillägnande av 

metoden 

Brist på möjlighet till 

tillägnande. 
Brist på litteratur. 

Ej tillräcklig kunskap och/eller utbildning. 

Tar tid att lära sig behärska metoden. 

Utrycker intresse för att börja 

använda metoden. 
Utrycker intresse för att börja använda metoden. 

 

Tillägnande av metoden 

Något som framkom från flera svarande var bristen på möjlighet till tillägnande. Flera 

lyfte till exempel upp att de ej hade tillräckligt med kunskap och/eller utbildning för att 

kunna utföra bedömning med CA. Dessutom uttryckte ett antal att de valt att inte 

använda sig av metoden på grund av att det tar tid att lära sig behärska den. Även brist 

på litteratur inom ämnet lyftes upp som något som försvårade tillägnandet. 
 

“Jag känner inte att jag har kunskaper nog i hur jag ska använda det, hur jag ska 

tolka det jag hör eller hur jag kan använda det i vidare träning.” (D10) 
 

“Vad jag förstod från logopedutbildningen så är det en metod som kräver en 

mycket tränad undersökare.” (D22) 
 

“CA verkar komplicerat och jag har ingen i min närhet som kan lära ut.” (D61) 
 
Ett par deltagare uttryckte intresse för att börja använda sig av metoden. 
 

“Har ganska nyligen hört talas om det. Tycker att det verkar vara intressant och 

vill veta mer om det för att kanske kunna använda mig av det.” (D65) 
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5. Diskussion 

5.1. Diskussion kring bedömningsmetoder 

Så som frågan om bedömningsmetoder (se avsnitt 4.3) var utformad gavs det inte 

möjlighet för deltagarna att förklara sina svar, vilket flera reagerade på och uttryckte 

som en brist. Flera deltagare uttryckte osäkerhet kring om syftet med frågan var att 

svara utifrån vad de som logoped använde för metoder eller om de även skulle inkludera 

undersökningar som utfördes på remiss eller av annan vårdpersonal (se citat nedan).  
 

“Jag skrev att jag använde FUS och sväljningsröntgen – det är egentligen inte 

helt sant eftersom jag inte utför dem själv – men jag skickar mina patienter på 

detta om det behövs så jag ville ha med dem, till skillnad från de andra jag inte 

använder alls.” (D53) 
 
I frågeutformningen hade vi inte beaktat det faktum att alla logopeder inte hade tillgång 

till exempelvis röntgen och FUS på den egna arbetsplatsen men att patienten fortfarande 

kunde få dessa undersökningar om logopeden skickade remiss till vårdinrättning där 

dessa undersökningsmetoder fanns. Om tillgång funnits skulle troligen fler metoder 

använts mer frekvent. Flera deltagare beskrev just detta som främsta skälet till att de 

inte använde vissa undersökningsmetoder. Frågan borde ha kompletterats med en fråga 

om tillgången till de olika undersökningsmetoderna. Det borde även funnits möjlighet 

att utveckla sitt svar, till exempel varför man använder en viss undersökningsmetod 

eller inte. På grund av detta kan resultatet på just denna fråga vara missvisande och kan 

endast med försiktighet generaliseras till Sverige i stort. Det påpekades också att inte 

alla undersökningsmetoderna går att använda på alla patienter (se citat nedan). 
 

“Självskattning går inte att använda med alla patienter, t ex små barn. 

Röntgenfilmning användes mer förr, nu har röntgenavd satt stopp för det.” (D50) 
 
I en studie av Bateman et al. (2007) framkom att 8 % av logopederna aldrig eller sällan 

efterfrågar patienters medicinhistorik, något som de menar är bekymrande då 

medicinering kan förvärra dysfagibesvär och historiken således kan vara viktig att 

beakta. I vår studie anger 6,1 % att de endast ibland och 1,2 % att de aldrig tar upp 

anamnes vid bedömning av dysfagi. Enligt Sjögreen och Svensson (2008) bör en 

noggrann anamnes alltid göras innan instrumentell bedömning. Men en orsak till dessa 

siffror skulle kunna vara att anamnes tas upp av annan personal eller har samlats in 

tidigare så logopeden redan har tillgång till all anamnestisk information i journalen. Den 

specifika frågan om hur många av våra deltagare som efterfrågar medicinhistorik, som 

en del i anamnesen, kan vi dock inte uttala oss om då detta inte togs upp i enkäten. 
I en studie av Mathers-Schmidt och Kurlinski (2003) var det endast två tredjedelar 

av de svarande som uppgav att de alltid genomförde en icke-instrumentell bedömning 

innan de rekommenderade en instrumentell bedömning vilket författarna menade skulle 

kunna göra att patienter hänvisas till instrumentell bedömning i onödan. The Speech 

Pathology Association of Australia Limited (2012) rekommenderar i sina riktlinjer att 

den kliniska bedömningen bör utgöra den grund på vilken vidare klinisk beslutsfattning 

görs och att den inte bör underskattas. Den icke-instrumentella bedömningen kan inte 

ersätta den instrumentella bedömningen men inte heller tvärtom, de fyller båda en viktig 

funktion i en dysfagiutredning. Med tanke på att flera av deltagarna i vår studie nämnde 

att de inte hade tillgång till instrumentell bedömning på sina arbetsplatser skulle man 
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kunna fundera på om det kanske finns ett motstånd till att använda en metod som CA 

om man inte har instrumentell bedömning att backa upp de fynd som uppkommer med 

icke-instrumentell bedömning. En annan tanke är att det motsatta också skulle kunna 

vara fallet - att de som ha tillgång till instrumentell bedömning som FUS/röntgen känner 

mindre behov av metoden då de inte anser att CA tillför något.  
Interbedömarreliabiliteten (olika personers förmåga att göra överensstämmande 

bedömningar) är något som i studier har framkommit som en brist med CA då den är 

måttlig. Även intrabedömarreliabiliteten (en persons förmåga att bedöma konsekvent) 

varierar mycket mellan individer när det gäller CA (Leslie et al., 2004). Detta är dock 

även fallet vid bedömning med röntgen (Leslie et al., 2004; Stoeckli et al., 2003). I 

studien av Rosenbek et al. (2004) visar de att både anamnes och oralmotorisk 

bedömning har låg sensitivitet, det vill säga att ett bra resultat på dessa test inte kan 

utesluta att dysfagi ändå förekommer, vilket är intressant då det är dessa metoder som 

användes oftast av deltagarna i vår studie. Det är viktigt att ha i åtanke att även väl 

anammade bedömningsmetoder ifrågasätts, precis som CA. 
 

 
5.2. Jämförelse med liknande studier 

18 % (15 personer) av alla 82 svaranden sade sig använda metoden. Dessa siffror kan 

jämföras med studien av Mathers-Schmidt och Kurlinski (2003) bland dysfagilogopeder 

i delstaten Washington i USA där 53 % av 58 deltagare i någon utsträckning använde 

CA. Denna studie replikerades av Bateman et al. (2007) med logopeder i Storbritannien 

och Irland, där gavs ingen exakt siffra men författarna uppgav att det var större 

sannolikhet att logopeder i Storbritannien/Irland rapporterade att de använde sig av CA 

än logopeder i USA. (Se tabell 8).  
Sju personer skattade att de alltid eller nästan alltid använde CA. Detta motsvarar 

8,5 % av alla 82 svarande och kan jämföras med studien av Bateman et al. (2007) bland 

logopeder i Storbritannien och Irland där cirka 36 % år 2007 uppgav att de vanligtvis 

eller alltid använde CA vid bedömning av dysfagi, samt Mathers-Schmidt och 

Kurlinskis studie (2003) där samma siffra bland logopeder i delstaten Washington i 

USA år 2003 var cirka 14 %. (Se tabell 8). 

 

Mathers-Schmidt & Kurlinski Bateman et al. Berglund & Engström

År 2003 2007 2012

Urval Washington state U.S. U.K. Ireland Sverige

Antal svarande 58 296 82

Antal/procent som i 

någon utsträckning 

använde CA

31 personer = 53%

"UK/Ireland SLTs were more 

likely to report using CA 

than SLPs in the U.S."

15 personer = 18%

Procent som alltid 

eller 

vanligtvis/nästan 

alltid använde CA

14% 36% 8,50%

Tabell 8  Jämförelse mellan Mathers-Schmidt och Kurlinski (2003), Bateman et al. (2007) och aktuell studie.

 
 

 

5.3. Varför hittades ingen skillnad mellan regionerna? 

Vid chi-två-analyserna av regionerna hittades ingen signifikant skillnad, vare sig i hur 

många som hört talats om CA eller i hur många som använde metoden. Detta skulle 
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kunna bero på att deltagarantalet var förhållandevis lågt (82 respektive 62 svarande) 

vilket kan tänkas vara orsak till utebliven signifikans. Resultatet kan alltså inte 

generaliseras. En annan tanke är att kännedom om och användning av CA skulle kunna 

hänga ihop mer med vilken ort man har studerat på än i vilken del av landet man 

arbetar, detta har inte efterfrågats i aktuell studie och kan således endast spekuleras 

kring. 
 

 
5.4. Jämförelse med andra länder 

Av de 15 svarande uppgav 67 % (10 personer) att de lärt sig metoden genom att läsa i 

litteratur, 47 % (sju personer) hade lärt sig genom en eller flera kollegor. Övriga svar 

med en svarande på varje svar: gått en kurs i Sverige, under logopedutbildningen, 

genom handledare på praktik, klinisk erfarenhet samt genom utländsk föreläsare. 

Resultatet kan jämföras med en studie utförd i Storbritannien av Leslie et al. (2004) där 

de 19 medverkande logopederna i studien fått svara på hur de lärt sig att utföra CA. 

Cirka 60 % uppgav att de gått en kurs i CA och endast omkring 25 % angav att de var 

självlärda eller fått erfarenhet av metoden från sin arbetsplats. 
Av de 15 svarande angav 20 % (3 personer) att de kände sig säkra på att bedöma 

med metoden och ingen svarande angav att de kände sig mycket säker. Detta resultat 

samt resultatet på hur deltagarna lärt sig metoden vore intressant att jämföra mot 

logopeder i länder där det har hållits workshops och utbildningar inom metoden, till 

exempel USA, Sydafrika och Storbritannien (Eicher et al., 1995; Pillay, 2011). Skulle 

säkerheten i bedömning bli större där? 
 

 
5.5. Korrelationsdiskussioner 

Våra resultat visade att de som använt metoden länge kände sig säkrare i att göra 

bedömningar med den (signifikant på 0,05-nivån). Detta kan jämföras med studien av 

Mathers-Schmidt och Kurlinski (2003) där man fann en marginell signifikans för att de 

logopeder som hade mer klinisk erfarenhet av dysfagi, i lägre grad rekommenderade 

instrumentell bedömning i ett exempelscenario. Dock fann Mathers-Schmidt och 

Kurlinski i fem andra exempelscenarier ingen signifikans för att erfarenhet påverkade 

säkerheten i bedömningen. Inte heller Leslie et al. (2004) fann någon signifikant 

korrelation mellan hur många års erfarenhet man hade, här tittade man dock specifikt på 

bedömning med CA. 
När det gällde hur ofta man använde CA fann vi ingen signifikant korrelation med 

hur länge man använt metoden. Likaså fanns inget samband mellan hur länge man 

använt metoden och hur stor betydelse det man hörde hade för rekommendationer och 

diagnos. En tanke utifrån detta är att det skulle kunna vara viktigare hur ordentligt man 

lärt sig metoden än hur länge man hunnit praktisera den. Royal College of Speech and 

Language Therapists i Storbritannien rekommenderar att man har minst 40 timmars 

handledd arbetserfarenhet innan man börjar arbeta inom dysfagiområdet (Bateman et 

al., 2007). Det antyder hur komplicerat arbetsområdet i sig kan anses vara och hur 

viktigt det är med grundlig utbildning. 
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5.6. Att använda CA på barn 

Ingen av de svarande angav att de använde metoden på barn. Det finns dock flera 

studier som har undersökt hur användbar CA är på barn och fått positiva resultat 

(Almeida et al., 2008; Lee et al., 2006; Eicher et al., 1995). I studien av Almeida et al. 

(2008) som gjordes på barn med typisk sväljning fann man att digital cervikal 

auskultation, det vill säga utförd med mikrofon, kunde bidra med objektiv information 

om sväljningsljud hos barn mellan 3 och 11 år. The Speech Pathology Association of 

Australia Limited (2012) rekommenderar i sina riktlinjer att metoden kan användas på 

barn, liksom ASHA (American Speech-Language-Hearing Association, 2004). 
 

 
5.7. Reflektioner kring deltagares åsikter om CA 

Flera svaranden uttryckte det som negativt att metoden endast kan användas som 

komplement till andra bedömningsmetoder, dock är det på detta sätt CA 

rekommenderas att användas (Youmans & Stierwalt, 2005). Det är genom att göra 

många olika icke-instrumentella undersökningar av patienten och sväljningen som 

logopeden kan fatta sitt slutgiltiga beslut om dysfagi föreligger eller inte. CA kan bidra 

med ytterligare en parameter till denna bedömning, nämligen den auditiva.  
Ett antal kommentarer i enkäten, till exempel “Osäkerhet att bedöma det jag 

faktiskt hör, om jag nu enbart skulle förlita mig på CA” (D16), får oss att fundera på om 

det finns en uppfattning bland logopeder i Sverige att CA är menat att användas som 

enskild bedömningsmetod och därmed ersätta icke-instrumentell bedömning, FUS 

och/eller röntgen. Under 1990- och början på 2000-talet var uppfattningen att CA kunde 

upptäcka aspiration och därmed ersätta instrumentell bedömning som till exempel 

röntgen (Zenner et al., 1995). Sedan dess har flera studier kommit fram till att CA inte 

upptäcker alla fall av aspiration när resultatet jämförts med FUS och röntgen (Leslie et 

al., 2004; Borr et al., 2007). Därför används metoden nu framförallt för att upptäcka och 

tolka dysfagi, snarare än aspiration, för att ge ytterligare en ledtråd i den icke-

instrumentella bedömningen och är alltså inte menat att ersätta annan icke-instrumentell 

eller instrumentell bedömning. 
 

 
5.8. Opinion kring CA i Sverige?  

När vi frågade de 62 deltagare som kände till CA vilka fördelar respektive nackdelar de 

kunde se med metoden så fördelade sig svaren relativt jämnt, 51 positiva och 55 

negativa kommentarer. För att kunna få en tydligare bild av hur positiv eller negativ 

uppfattningen kring CA var, i stort, i Sverige hade en sådan fråga kunnat ställas i 

enkäten, exempelvis genom att deltagarna fått gradera på en skala hur positivt eller 

negativt inställda de var till metoden. Detta hade gjort att vi skulle kunnat korrelera 

deltagarnas inställning till metoden med när de först hade hört talas om CA, för att 

sedan eventuellt kunna koppla detta mot hur synen på CA svängt i världen under åren. 

Skulle man då fått resultatet att de som var positiva till CA hört talas om det under 

2000-talet, då uppfattningen att CA hade förmåga att upptäcka dysfagi snarare än 

aspiration växte i popularitet inom dysfagivärlden (Borr et al., 2007)? 
När deltagarna fick uppge vilket år de först hört talas om CA utmärkte sig år 2011 

då 15 % (9 personer) uppgav att de för första gången hörde talas om CA. Något 

samband med att de skulle ha gått en viss kurs tillsammans eller liknande detta år har 

dock inte kunnat hittas. Eventuellt skulle ökningen detta år kunna kopplas samman med 
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att CA kan tänkas ha fått större utrymme i olika logopedsammanhang, som konferenser 

och utbildningar, i takt med att intresset för metoden växt i världen i stort.   
 
5.8.1. CA i svensk litteratur 

I Svensk dysfagilitteratur har det inte skrivits särskilt mycket om CA. I till exempel 

Sjögreen och Svensson (2008) nämns bara metoden som en svårvärderad 

screeningteknik. I Svensson (2010) beskrivs CA något mer utförligt och författaren 

skriver att det kliniska värdet av metoden är omtvistat på grund av osäkerheten kring 

sväljningsljuden. Därför menar Svensson att metoden inte ensam kan ligga till grund för 

diagnos och rekommendationer men eventuellt kan användas tillsammans med andra 

screeningmetoder för att klargöra om vidare utredning behövs. 
 

 
5.9. Metoddiskussion  
Flera deltagare påpekade att de upplevde en del frågor som svåra att besvara då de inte 

riktigt passade in på hur de arbetade. Detta skulle kunna ha tagits mer hänsyn till i 

enkäten, antingen genom att rikta enkäten endast till logopeder verksamma inom 

vuxendysfagi alternativt tagit med frågor som omfattar även de som arbetar mot barn 

och habilitering. 
En risk som alltid finns är att de som är intresserade och insatta i ämnet har större 

benägenhet att besvara studier som dessa. Det kan få konsekvensen att främst de som 

vågar stå för sin åsikt deltar. Detta kan även vara fallet i vår undersökning. Även 

tidsanspråket som en enkät tar kan göra att vissa väljer att inte delta. Dessa risker 

försökte vi undvika genom en förhållandevis enkelt utformad webbenkät, korta koncisa 

instruktioner samt att inte alla frågor var obligatoriska att besvara. 
Som undersökare riskerar man att påverkas av och anamma de åsikter och 

synpunkter som uppgiftslämnare uppger. Vi tror att vi till stor del har undkommit detta 

genom att all kontakt har förts på elektronisk väg och därför har påverkan från 

informanterna troligen minskat i jämförelse med om vi skulle ha ställt samma frågor 

under intervjuform. 
Frågorna i vår enkät var till stor del slutna för att underlätta analysen. Detta kan ha 

bidragit till att deltagarnas unika synpunkter inte kom fram på samma sätt som skulle 

varit fallet i en enkät med fler öppna frågor. Detta skulle i utformning av en liknande 

enkät kunna motverkas genom att erbjuda ett extra alternativ där den svarande själv kan 

formulera sig i direkt anslutning till varje fråga. 
En brist i enkäten som upptäcktes under analysarbetet var att det förekom att 

svaranden refererade tillbaka till tidigare svar. Detta resulterade i att vi behövde ta bort 

vissa delsvar. För att undvika detta i framtida enkäter skulle det vara lämpligt att lägga 

in en uppmaning om att de svarande inte återkopplar till tidigare angivna svar. 
Vi har också reflekterat över att vi i vår förfrågan om deltagare, som lades upp på 

Logopedforum, redan i rubriken nämnde begreppet cervikal auskultation, liksom i 

ämnesraden på det mejl som skickades till chefslogopederna (se bilaga 3). Detta kan 

eventuellt ha gjort att vi tappat potentiella deltagare för att de slutade läsa. 

 

 
5.10. Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att jämföra icke-instrumentell bedömning med och utan CA 

på samma patienter för att kontrollera överensstämmandet av dessa två resultat 
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gentemot FUS och/eller röntgen. Är bedömningen med CA mer pålitlig än utan, eller 

blir överensstämmandet detsamma?  
Följande förslag på vidare forskning kom från en av deltagarna (D71): “Det skulle 

vara intressant att veta hur logopeder använder CA på olika sätt, d.v.s. före/under/efter 

testning, hur vi tolkar det vi hör på olika sätt etc.”. Dessa frågeställningar tänker vi 

också skulle kunna jämföras mellan, logopeder efter att de genomgått en organiserad 

CA-utbildning, och logopeder som använder CA men utan att ha gått någon utbildning 

inom metoden. Alternativt skulle man kunna jämföra samma logopeder före och efter 

genomförd CA-utbildning. 
I vår enkät kommenterade flera deltagare att anledningen till att de inte använde en 

metod var att de inte hade tillgång till den på sin arbetsplats. Detta gällde främst 

röntgen, FUS, pulsoximetri och ultraljud. Det vore därför intressant att undersöka hur 

tillgången till olika bedömningsmetoder ser ut för dysfagilogopeder i Sverige. Skiljer 

det sig mellan regioner? Hur påverkar det patienterna? 
Slutligen ett förslag för att i framtiden underlätta liknande studier som denna vore 

att upprätta ett nationellt register över Sveriges verksamma logopeder och deras 

arbetsområden. Till exempel genom att Svenska Logopedförbundet (SLOF) skickar ut 

en årlig förfrågan till sina medlemmar om hur många procent de arbetar inom de olika 

arbetsområdena. Alternativt att samma förfrågan ställs till samtliga verksamhetschefer 

som kan redogöra för hur många procenttjänster som är tillsatta inom varje logopediskt 

område. Detta skulle då kunna användas i liknande studier för att lättare nå ut till rätt 

målgrupper och underlätta vid statistisk analys. 
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