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SAMMANFATTNING
Sväljkapacitet kan skilja sig åt mellan olika åldrar och kön. Detta kan inverka på
prestationen på så kallade vattensväljtest. Ingen uttömmande studie har gjorts angående
effekt av ålder, kön och vattenmängd på sväljförmåga hos friska vuxna i Sverige. Syftet
med föreliggande studie var att presentera normdata för tre olika mått på sväljförmåga:
sväljtid, sväljkapacitet och antal klunkar vid 1 respektive 2 dl vatten hos friska vuxna,
samt att undersöka effekter av vattenmängd och ålder respektive kön på sväljförmågan.
239 vuxna deltagare stratifierades utifrån ålder och kön. Under testförfarandet noterades
sväljtid, antal klunkar samt övriga observanda. Resultatet visade signifikant längre
sväljtid, lägre sväljkapacitet och fler klunkar såväl hos individer över 70 år som hos
kvinnor. Tydligare skillnader kunde ses med den större vattenmängden. Dessutom
framkom att 1 dl vatten inte mäter sekventiell sväljning hos samtliga individer.

Nyckelord: dysfagi, sväljsvårigheter, kön, ålder, sväljtid, sväljkapacitet, klunkar,
screening, normer

ABSTRACT
Swallowing may differ between different age groups and genders. This may affect
performance on water swallow tests. So far there have been no comprehensive studies
on the effect of age, gender and water volume on the swallowing performance of
healthy adults in Sweden. The aim of this study was to present normative data for three
different measures of swallowing: swallowing time, swallowing capacity and number of
swallows at 100 ml and 200 ml of water in healthy adults, and to examine possible
effects on swallowing of age and gender. The 239 adult participants were stratified
according to age and gender. During testing, time, number of swallows and a number of
deviations were noted. Results showed significantly longer swallowing times, lower
swallowing capacity and more swallows both in individuals older than 70 and in
women. These differences were greater when using the larger volume of water.
Furthermore, results showed that 100 ml of water was insufficient for measuring
sequential swallowing in some individuals.

Keywords: dysphagia, swallowing disorders, deglutition disorders, swallowing time,
swallowing capacity, number of swallows, gender, age, screening, norms
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1. Inledning
Föreliggande uppsats är en normdatastudie av vattensväljtest med 1 respektive 2 dl
vatten på tid som screening av sväljförmåga. Studien sammanställdes främst för
logopeder och övrig vårdpersonal inom olika vårdsektorer som kommer i kontakt med
patienter vars sväljförmåga kan vara påverkad och som har fått utbildning i att utföra
vattensväljtest på tid. Texten utformades med terminologi utifrån denna inriktning.

1.1. Den normala sväljningen
Sväljning kan beskrivas som det reflexbetingade, och till viss del viljemässiga,
motoriska program som syftar till att transportera bolus från munnen till magsäcken.
Bolus kan exempelvis utgöras av föda, dryck, saliv eller medicin. Sväljprocessen
involverar både nerver och muskulatur i munhåla, svalg och matstrupe. Fysiologiskt sett
kan sväljningen delas upp i tre olika faser: oral, faryngeal och esofageal fas. Då
rörelseförloppet är ett kontinuum kan faserna dessutom benämnas utifrån vad som ska
betonas, exempelvis orofaryngeal eller faryngoesofageal fas. Utöver detta används
ibland termen preoral fas som betecknar det som sker innan den orala fasen, exempelvis
transport av föda till munnen, doft- och synintryck vilket kan starta salivering inför
sväljandet. Den orala fasen kan påverkas av preorala faktorer, såsom vilja och variera
beroende på hunger och motivation (Kahrilas & Logemann, 1993). De övriga faserna är
svårare att påverka då de är reflexutlösta motoriska program (Logemann, 1998, s. 29-
37). Sväljningen utgörs av flera koordinerade händelser där den faryngeala fasen
beräknas ta cirka en sekund (Kahrilas & Logemann, 1993).

Sväljningen medför en kort andningspaus och har hos friska personer oftast visat
sig åtföljas av en utandning, vilket sker oberoende av kroppsställning och typ av bolus
(Bodén et al., 2009; Hårdemark Cedborg et al., 2010).

För en översikt av anatomin i munhåla och svalg se bilaga A.

1.2. Faktorer som påverkar sväljningen
1.2.1. Kön
Enligt Alves et al. (2007) skilde sig kvinnor och män på gruppnivå avseende anatomi
och funktion i de orala strukturerna, svalget, övre esofagussfinktern och esofagus. Det
tog längre tid för kvinnor än för män att transportera flytande bolus på 5 ml i oral och
faryngeal fas (Dantas et al., 2009) och esofagussfinktern hölls öppen längre (Logemann
et al., 2002). Alves et al. (2007) uppgav också att intervallen mellan sväljningar var
kortare hos kvinnor än hos män och sväljkapaciteten var lägre. Även klunkarnas volym
var mindre hos kvinnor (Alves et al., 2007; Hughes & Wiles, 1996). Resultaten från
Alves et al. antydde att kroppsstorlek inte inverkade på de observerade
könsskillnaderna. Kvinnornas larynxtillslutning varade längre än männens, och larynx
stängdes tidigare inför esofagussfinkterns öppnande (Kurosu & Logemann, 2010).

Dantas et al. (2011) visade att skillnader i sväljfunktion mellan kvinnor och män
tydligast kunde ses hos individer under 40 år. Ålderseffekter var tydligare hos män än
hos kvinnor, och efter 60 års ålder var sväljkapacitet och bolusvolym liknande mellan
de båda könen. Även kvinnors sväljförmåga ändrade karaktär med åldern såtillvida att
tiderna för faryngeal transport och motorisk respons blev längre. Durationen för
öppnande och stängning av larynx och esofagussfinktern samt durationen för larynx-
och hyoidhöjning ökade med ålder (Rademaker et al., 1998).
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Moreira och Pereira (2012) uppvisade däremot att tidsåtgång per klunk och volym
per klunk var likartad mellan kvinnor och män. Studien gjordes dock på äldre personer
varför dessa resultat möjligen skulle kunna attribueras till ålder (se 1.2.2. Ålder).

Få studier har kontrollerat för kroppsstorlek som ovidkommande variabel. Hughes
och Wiles (1996) visade emellertid i en studie på 181 friska vuxna (varav 91 kvinnor
och 90 män i åldrarna 18-91 år) och 30 patienter (varav 17 kvinnor och 13 män i
åldrarna 39-85 år) att kroppslängd inte tillför så mycket i termer av förklarad varians i
sväljkapacitet då kön eller ålder redan tagits med i beräkningen. Författarna nämner att
effekten av längd eventuellt kunde relateras till större oral och faryngeal kavitet vilket
möjliggör större bolus.

Även Robbins et al. (1992) fann skillnader mellan könen i sin studie, där de
stratifierade 80 friska personer utifrån kön och ålder. Hos kvinnorna var den övre
esofagussfinktern öppen längre tid, vilket författarna diskuterade i relation till
kvinnornas anatomi med mindre huvud och hals. Längre tid kunde kompensera så att
kvinnorna kunde svälja bolusvolym som motsvarar männens. Emellertid ansåg
författarna att vidare forskning behövdes. Resultaten går således något isär i frågan om
skillnader i sväljning mellan kvinnor och män.

1.2.2. Ålder
Sväljförmåga och sväljfysiologi påverkas av stigande ålder (Nathadwarawala et al.,
1992; Hughes & Wiles, 1996; Moreira & Pereira, 2012; Sura et al., 2012; Robbins et
al., 1992; Malandraki et al., 2011; Ney et al., 2009). Alla tre sväljfaser ändras med
åldern (Daggett et al., 2006; Hiss et al., 2004; Youmans & Stierwalt, 2006; Bardan et
al., 2006; Xie et al., 1997; Robbins et al., 1992). Åldrande kan således medföra
förändringar av sväljningen som inte är sjukdomsbetingade. För att undvika
feldiagnostisering och överflödig behandling har vikten påtalats av att medicinsk
personal kan särskilja ett naturligt åldrande av sväljförmåga, även kallat presbyfagi, från
dysfunktionell sväljsvårighet med underliggande sjukdom eller skada, kallad dysfagi
(Ney et al., 2009; Leslie et al., 2005; Malandraki et al., 2011). För att äldre patienter,
oavsett patientgrupp, ska få korrekt behandling krävs att vårdpersonal är medvetna om
att äldre patienter löper ökad risk att drabbas av dysfagi. Risken ökar på grund av den
förändrade sväljfysiologin, vilket minskar den funktionella reservkapaciteten som
hjälper kroppen att anpassa sig. Likaså ökar risken på grund av det faktum att
förekomsten av sjukdomar ökar med åldern, där dysfagi kan uppträda som resultat av
sjukdomar och på grund av den ökande läkemedelsanvändningen som följer (Ney et al.,
2009).

Åldersförändringar kan således delas upp i primära och sekundära. Bland de
primära återfinns oralt en förändrad eller försämrad tandstatus, förändring av
tungvävnaden, nedsatt tuggstyrka samt förlängd oral och faryngeal fas. Sarkopeni
(förlust av muskelmassa till följd av sjukdom eller åldrande) (Ney et al., 2009) och
minskad elasticitet i bindväven resulterar i nedsatt oralmotorik och tuggförmåga (Fucile
et al., 1998). Faryngealt nämns en mindre främre lyftning av larynx, fördröjd lyftning av
larynx och tungben, en förlängd faryngeal fas samt en, efter 60-årsåldern, betydligt
långsammare faryngeal peristaltik (muskelsammandragningar i matstrupen som
transporterar bolus) (Sura et al., 2012). Dessa förändringar kan leda till att bolus samlas
längre tid i sinus piriformis (recesser på var sida om larynx) bredvid en öppen luftstrupe
före själva sväljandet (Ney et al., 2009). I den esofageala fasen har bland annat visats att
esofagussfinktern hålls öppen längre (Dantas et al., 2011), att det tar längre tid för
esofagussfinktern att slappna av samt att dess tryck är svagare. Även rörligheten i
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esofagus kan förändras med åldern (Ney et al., 2009). Sekundära åldersförändringar kan
bero på ökad medicinering, sänkt hälsotillstånd samt medicinska och neurologiska
tillstånd som drabbar äldre (Jaradeh, 1994).

Åldrandet åtföljs av en subtilt förlångsammad sväljprocess (Ney et al., 2009) men
dessa förändringar kan ackumuleras och bidra till ökad penetration och aspiration
(Ebihara et al., 2012). Sväljkapaciteten och volymen per klunk sjunker med ökande
ålder medan tidsåtgången per klunk ökar (Hughes & Wiles, 1996). Enligt Cichero och
Murdoch (2006, s. 40) har tidigare studier som undersökt åldrande i sväljning valt att
dela upp deltagarna i åldersgrupperna 18-40 (yngre), 40-60 (medelålders) och 60-
(äldre). Sväljning har visats ta längre tid hos personer över 65 år än hos personer under
45 år. Robbins et al. (1992) menar att sväljprocessen blir gradvis långsammare efter ca
45 års ålder, men att den först efter 70 år är signifikant långsammare.

Sväljning är beroende av funktioner i hjärna och kranialnerver. Kunskapen om
dysfagi och hjärna är ännu inte fullständig rörande åldersförändringar i dessa strukturer.
Det vanligaste fyndet vid åldersbetingad förändring av sväljförmågan är nedsatt
koordination av sväljningens olika faser. I förhållande till yngre personer tar
bearbetning av komplexa rörelsesekvenser längre tid, reaktionstiden blir längre och det
faryngoesofageala segmentet hålls öppet kortare tid. Förändringarna kan leda till att
sväljningen hos äldre personer blir mindre effektiv (Ekberg & Feinberg, 1990).
Skillnader har också uppvisats i aktivering av hjärnområden mellan yngre och äldre
personer kopplat till sväljning. I en studie av Malandraki et al. (2011) sågs minskad
neural aktivering i såväl sensorisk bearbetning som sensomotorisk integration, samt i
motorisk koordination och kontroll under sväljning hos äldre personer. Detta ansågs
tyda på nedsatt neural bearbetningsförmåga av de sensoriska signaler som koordinerar
sväljresponsen. Resultatet skulle kunna förklara de orofaryngeala sensoriska
nedsättningarna som kan åtfölja åldrande, såsom en förhöjd sensorisk tröskel för
igångsättning av faryngeal sväljning.

Utöver de ovan nämnda motoriska och sensoriska skillnaderna kan äldre personer
även ha förändringar i smak- och luktsinne samt salivproduktion, vilket också kan bidra
till att deras sväljförmåga påverkas (Sura et al., 2012).

Det kan vara svårt att veta vilka av fynden som orsakas av åldrande och vilka som
orsakas av eventuella oupptäckta sjukdomar och degenerativa förändringar. Värt att
notera är att ovanstående sensoriska och motoriska förändringar är sammanknippade
med friskt åldrande. De behöver därför varken betecknas som, eller nödvändigtvis
resultera i dysfagi (Ekberg & Feinberg, 1990). Emellertid bör de tas i beaktande då de
kan leda till förändringar i hur personer svarar på olika sekundära faktorer såsom
biverkningar av farmaka och olika typer av sjukdomar (Jaradeh, 1994). Biverkningar av
farmaka som skulle kunna påverka sväljning kan exempelvis vara muntorrhet,
smakförändringar eller kognitiv påverkan.

När det gäller konstaterad dysfagi hos äldre är åldersrelaterade sjukdomar, såsom
stroke (Martino et al., 2005; Daniels et al., 1998) den primära bidragande faktorn (Sura
et al., 2012). Ekberg och Feinberg (1990) påtalar att dysfagi snarare kan härledas till
sjukdom än till själva åldrandet, och vid stroke är dysfagi ett vanligt förekommande
fynd. Incidensen för dysfagi efter stroke rapporteras till mellan 64 % och 78 % vid
instrumentell utredning av sväljförmågan (Martino et al., 2005).

Sammanfattningsvis påverkar kön och ålder sväljbeteendet, även om det är oklart
om skillnad i kroppslängd helt eller delvis skulle kunna förklara variationen mellan
kvinnor och män. Faktorerna samverkar såtillvida att påverkan av kön är tydligare hos
yngre personer och påverkan av ålder tydligare ses hos män. Kunskaperna om påverkan
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av kön och ålder har viktiga implikationer när det kommer till diagnos och behandling
av patienter med sväljsvårigheter. Dessa skillnader bör tas i beaktande i tolkning av
resultatet från instrumentell sväljbedömning (här sväljröntgen och fiberendoskopisk
undersökning av sväljning, se 1.4. Utredning av dysfagi), när sväljträning,
dietanpassningar och farmaka sätts in hos dessa patienter (Dantas et al., 2011).

1.2.3. Bolusstorlek
Bolusvolymen påverkar det inbördes tidsförhållandet mellan sväljningens faser. Vid
större klunkar måste exempelvis tungbenet hållas höjt och larynx hållas höjt och
framdraget under en längre tid. Emellertid blir den sammanlagda tidsåtgången per klunk
likartad mellan stora och små klunkar, då kraftigare sväljningar tvingar strukturerna att
anpassa sig till den ökade volymen. Större volymer kräver mer av tungans muskulatur
och ställer högre krav på förmågan att kontrollera bolus (Kahrilas & Logemann, 1993).

1.2.4. Kroppsställning
Sväljningens karaktär förändras beroende på kroppsställning. Sväljkoordinationen
förändras mellan upprätt och ryggläge, men faryngoesofageala segmentets vilotryck
förblir oförändrat (Castell et al., 1990). Även andningen och dess samordning med
sväljningen påverkas av upprätt ställning kontra sidoläge (Hårdemark Cedborg et al.,
2010).

1.2.5. Sekvenssväljning
Det har visat sig att det finns skillnader i sväljfysiologi mellan sekvenssväljning och
enstaka sväljningar. Sekvenssväljning av dryck kräver en hög grad av koordination i
munhåla och svalg för att luftvägarna ska kunna skyddas. I många fall hålls larynx kvar
i ett något höjt läge mellan sväljningarna (Chi-Fishman & Sonies, 2000; Daniels &
Foundas, 2001).

För att möjliggöra snabb sekvenssväljning blir tungbenets rörelseomfång mindre än
vid enstaka sväljningar snarare än att rörelsernas hastighet blir högre. Detta fynd
antyder stora anpassningsmöjligheter i tungbensrörelsens funktionella spann (Chi-
Fishman & Sonies, 2002). Vid sekvenssväljning startar den faryngeala fasen ofta längre
bak i svalget än vid enstaka sväljningar, när främre delen av bolus har passerat
underkäksbenets (mandibelns) bakre kant (Daniels & Foundas, 2001). Detta betyder att
bolus i dessa fall befinner sig mycket nära larynx strax innan den faryngeala fasen
börjar. Av denna anledning är sväljningarnas samordning med andningscykeln
synnerligen viktig för att luftvägarna ska kunna skyddas på ett tillfredsställande sätt
(Hegland et al., 2011). Nedre delen av svalget (hypofarynx) förefaller vara ett primärt
område för igångsättande av faryngeala fasen. Teorier finns även om att flera olika
receptorer i munsvalget (mellersta delen av svalget, orofarynx) måste stimuleras för att
nå aktiveringströskeln för faryngeal sväljning (Daniels & Foundas, 2001).

1.3. Dysfagi
Dysfagi definieras som svårigheter att svälja. Dysfagi kan, såsom sväljning, delas upp efter
de faser där svårigheterna uppstår; oral, faryngeal eller esofageal dysfagi. Även preorala
svårigheter kan nämnas i diskussionen runt definitionen av dysfagi och här finns ännu ingen
konsensus (Logemann 1998, s. 1). Kliniska indikatorer på dysfagi kan vara såväl
röstpåverkan och hosta (Hughes & Wiles, 1996; Svensson, 2010, s. 54) som harkling,
spill mellan läpparna, rosslig andning, trögutlöst sväljning och nedsatt larynxhöjning
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(Svensson, 2010, s. 54). I bedömning av sväljsvårigheter är dessa indikatorer i
enskildhet inget säkert tecken på dysfagi utan måste beaktas tillsammans med övriga
observanda (Bours et al., 2008).

I takt med att den medicinska vetenskapen får tillgång till allt bättre teknik har
också kunskaperna kring sväljning ökat. På senare tid har neurala korrelat till olika
aspekter av sväljförmågan studerats. Forskningen består i kartläggning av
hjärnaktivering vid sväljning, andning och hosta, och har även sökt svar på om
stimulering av muskler och hjärna kan ha positiva effekter som kan överföras till
sväljkapacitet. Vidare forskning behövs för att påvisa huruvida dessa nya
behandlingsområden direkt kopplade till neurologiska aspekter kan utvecklas inom
dysfagifältet samt för vilka av den heterogena populationen med dysfagi denna typ av
behandling kan vara aktuell (Bautista et al., 2010; Silbergleit et al., 2012; Kulneff et al.,
2012; Adeyemo et al., 2012; Oku et al., 1994).

1.3.1. Prevalens
Dysfagi förekommer hos ett stort antal olika patientgrupper (Logemann, 1998, s. 1).
Prevalensen av dysfagi är hög bland äldre personer (Achem et al., 2005) vilket torde
vara en viktig fråga framöver då andelen individer över 70 år kommer att öka (Dantas et
al., 2011). En amerikansk longitudinell studie visade att remisserna för dysfagi
dubblerades i antal mellan år 2000 och 2007 i ålderskategorin 80-89 samt tredubblades i
ålderskategorin 90 år och uppåt (Leder & Suiter, 2009). Om ökningen beror på att
prevalensen av dysfagi har höjts eller endast benägenheten att remittera har ökat är
oklart. Oavsett anledning är behovet av kompetens inom dysfagi stort och kan komma
att öka ytterligare om denna trend har paralleller i Sverige.

Svensson et al. (1996) genomförde en studie med 114 inneliggande patienter på en
ÖNH-avdelning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I artikeln behandlar författarna
prevalensen av dysfagi hos dessa patienter och fann att 36 % hade dysfagi. Den höga
förekomsten jämfördes med data från en rad artiklar av bland annat Gustafsson et al.
(1995), Agréus et al. (1993), Ruth et al. (1991), Tibbling et al. (1991) Lindgren et al.
(1991) och Kjellén et al. (1981) (refererade i Svensson et al. (1996)) där prevalensen i
normalbefolkningen uppgavs motsvara 1,6-15 %. Författarna drog slutsatsen att lika
många patienter med dysfagi skulle kunna finnas inom vissa andra vårdavdelningar.

1.3.2. Konsekvenser för patienten
Utifrån Socialstyrelsens svenska version av Världshälsoorganisationens ”Klassifikation
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa” (ICF) (Socialstyrelsen, 2003) kan
dysfagi innebära besvär med att suga, tugga, bita, hantera föda i munnen, avsöndra och
hantera saliv, svälja, rapa, stöta upp, spotta och kräkas, vilket i sin tur kan leda till
aspiration.

Dysfagi kan bidra till såväl undernäring, uttorkning och aspirationspneumoni
(Logemann et al., 1998; Svensson, 2010, s. 35-36) som luftvägskomplikationer,
kvävningstillbud eller ofrivillig viktnedgång (Svensson, 2010, s. 35). Dysfagi kan även
leda till sänkt livskvalitet (Cheng et al., 2009; Svensson, 2010, s. 37).

1.3.3. Konsekvenser för sjukvården
Komplikationer relaterade till dysfagi, såsom undernäring och lunginflammation, kan i
viss mån förebyggas. Om större vikt läggs på att förekomma dessa komplikationer,
istället för att reagera först när patienterna uppvisar långt gångna sjukdomssymptom,
skulle detta gagna både patienterna och sjukvården i form av kortare vårdtider, färre



9

återinsjuknande patienter och lägre vårdkostnader (Svensson et al., 1996). Studier har
visat att sjukhus med formella riktlinjer rörande screening av sväljsvårigheter hos
strokepatienter har bättre resultat i förebyggandet av sekundära lunginflammationer
(Hinchey et al., 2005) än sjukhus utan dylika riktlinjer. Vårdpersonal tillämpade inte
screeningen på samtliga strokepatienter utan graden av strokens svårighet var det som
bidrog till huruvida en patient skulle få genomgå screening eller inte. Likaså var
sannolikheten större att samtliga strokepatienter screenades om ett formellt protokoll
(med checklista och vattensväljningstest) fanns att tillgå, än om undersökningen gjordes
mer informellt. Detta var fallet även om författarna inte förespråkade en specifik
screeningmetod. Även Lakshminarayan et al. (2010) påpekade att en hög andel av de
strokepatienter som inte screenas uppvisar lunginflammation. I deras studie
framkommer även att patienter som misslyckats på ett screeningtest har en högre risk att
drabbas av lunginflammation och bör därför identifieras och uppföljas tidigt i
vårdprocessen.

Tidig upptäckt av dysfagi och anpassade interventioner därefter medför att
patienten kan slippa vidare hälsokomplikationer med sväljsvårigheter som grund. Olika
vattensväljtest kan anses vara enkla och kostnadseffektiva medel för att välja ut
patienter som bör följas upp rörande sväljsvårigheter (Martino et al., 2008). Det är
därför av största vikt att det finns säkra och reliabla normer på testens värden. Då
sjukvården möter en allt större äldre befolkning måste normerna inbegripa även dem,
både för att dysfagi är vanligare hos äldre och för att sväljförmågan varierar med ålder.
För att få en mer anpassad vård behövs även tydligare svar på hur effekter av ålder och
kön interagerar.

1.4. Utredning av dysfagi
Patienter med dysfagi som får en tidig utvärdering av logoped och behandlas av ett
multidisciplinärt team har uppnått bättre behandlingsresultat än patienter som inte
erbjudits samma möjligheter (Smith Hammond, 2008).

Det finns ett flertal instrumentella utredningsmetoder för dysfagi, däribland
ultraljud, endoskopi och röntgen (Svensson, 2010, s. 60). Då det vore praktiskt och
ekonomiskt ogörligt att erbjuda varje patient en instrumentell undersökning är behovet i
den kliniska verksamheten stort av lättanvända, snabbadministrerade och icke-invasiva
screeningtest. Det kan vara ogörligt att utföra en röntgenundersökning i upprätt läge
beroende på patientens tillstånd. En tydligare bild av sväljförmågan uppnås i en
funktionsinriktad röntgen av sväljning (FRAS), men med hänsyn till strålning är det inte
heller lämpligt att genomföra röntgen om inte misstanke om sväljsvårigheter finns
(Perry, 2001). Både FRAS och fiberendoskopisk undersökning av sväljning (FUS) kan
användas för att kontrollera hur väl andra metoder fungerar, men FRAS anses vara den
främsta bedömningsmetoden för sväljfunktion. Metoden har använts som gyllene
standard för att kontrollera hur väl andra metoder fungerar (Bours et al., 2008).

1.5. Screening
För att få en samlad bild av patientens tillstånd kan en screening utgöras av flera delar
såsom att ta del av journalen, samtala med anhörig och patient, använda kliniska
checklistor, ge självskattningsformulär m.m. (Svensson, 2010, s. 40). Ett
screeningverktyg för sväljning bör vara lättanvänt och kostnadseffektivt men ändå ha
hög sensivitet, dvs. kunna identifiera så många som möjligt av personer som aspirerar
eller har andra avvikelser i sväljförmåga. Testet bör dock ha så hög specificitet som
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möjligt, dvs. inte felaktigt indikera sväljsvårigheter där sådana inte föreligger
(Logemann, 1998).

Det finns olika screeningmetoder för att bedöma sväljförmåga, vilka har varierande
sensitivitet och specificitet. Bours et al. (2008) undersökte i en litteraturstudie huruvida
olika screeningmetoder av dysfagi är effektiva och genomförbara hos patienter med
neurologiska besvär. Här framkom att screening med vattensväljtest, i kombination med
pulsoximetri (mäter blodets syremättnad) och parametrar såsom felsväljning, hosta och
röstpåverkan var det bästa tillvägagångssättet. I en litteraturstudie av Daniels et al.
(2012), med artiklar ur fyra databaser från åren 1985 till 2011, framkom att sväljtest
med vatten var den vanligaste screeningmetoden bland patienter med stroke. Emellertid
ansåg författarna att vidare utveckling behövdes för att uppnå en klinisk screeningmetod
med högre validitet. Författarna menade att ett mätinstrument med högre validitet skulle
kunna uppnås genom att hänsyn tas till symptom som är såväl direkt som indirekt
kopplade till sväljningen.

En rad screeningmetoder såväl med som utan vatten har utarbetats under årens
lopp. Screeningmetoder för patienter med akut stroke är de mest utvecklade (Svensson,
2010, s. 41) då flertalet studier är gjorda på denna patientgrupp. Svårigheter föreligger
fortfarande i jämförelser av de olika metoderna då de förefaller ha metodologiska
skillnader och vara av varierande kvalitet. Likaså kan metoderna vara utformade för att
passa patienter med en viss typ av sjukdom eller skada, varför det eventuellt inte blir
helt korrekt att generalisera bedömningen till andra patientgrupper. Vissa metoder är
utarbetade för att kunna utföras av logopeder, andra av sjuksköterskor eller läkare.

Några screeningmetoder är:
 Burke Dysphagia Screening Test (BDST) som inlemmar ”the 3-oz test”

(DePippo et al., 1992)
 Standardized Swallowing Assessment (SSA) Omnämns av Perry (2001)
 Timed Test of Swallowing and Questionnaire (Hinds & Wiles, 1998)
 Bedside Swallowing Assessment (BSA) (Smithard et al., 1998)
 Toronto Bedside Swallowing Screening Test (TOR-BSST) (Martino et al., 2009)
 Gugging Swallowing Screen (GUSS) (Trapl et al., 2007)
 Penetration Aspiration Scale (PEN-ASP) (Rosenbek et al., 1996)
 Checklist of Items for Dysphagia Screening (Logemann, 1998)
 Massey Bedside Swallowing Screen (Massey & Jedlicka, 2002)
 Mann Assessment of Swallowing Ability (MASA) (Mann, 2002)
 Modified Mann Assessment of Swallowing Ability (MMASA) (Antonios et al.,

2010)

DePippo et al. (1992) använde sig av måttet 3 ounces (the 3-oz test) som sedermera
kom att ligga till grund för annan forskning. Emellertid blev mängden i amerikanska
ounces (88,7 ml) svårt att använda i svenska studier. Mängden avrundades först till
90 ml på försök (P. Svensson, personlig kommunikation, 29 december 2012) och
därefter valdes 100 ml för en svensk studie av vattensväljning på tid (Svensson et al.,
1996). Således kunde 1 dl vatten sedermera användas som screeningmetod anpassat till
svenska mått av yrkesverksamma logopeder i svensk sjukvård.

I dagsläget förs diskussioner bland framför allt amerikanska och kanadensiska
logopeder om huruvida 100 ml eller 3-oz testet (DePippo et al., 1992) är ett tillförlitligt
test för patienter med lätta eller diffusa sväljsvårigheter, som kan äta och dricka och
som vården oftast möter på polikliniska besök. Ett annat sväljkapacitetstest som har fått



11

en renässans på senare tid är det Nathadwarawala et al. (1992) utformade. Då data finns
på patienter med såväl neurologiska som icke neurologiska åkommor med mängden
150 ml vatten att jämföra med (Nathadwarawala et al., 1992, 1994), och klinisk
erfarenhet har påvisat att den större mängden kan vara lämpligare för just dessa
patienter, kan 150 ml vatten således användas i vården för att bättre fånga upp patienter
med lätta och måttliga besvär. I Sverige används idag 150 ml vatten av ett fåtal
logopeder, men aldrig som ett första bedsidetest (M. Gonzalez Lindh, personlig
kommunikation, 6 december 2012) utan såsom beskrivs i föreliggande studie (se 1.6.4.
Målgrupper nedan). (Med bedsidetest menas test som utförs vid patientens säng.)

En rapport av The Dysphagia Screening Tool Working Group (2008) hade som
syfte att samla information rörande evidensbaserad screening av dysfagi i regionen för
Ontario Stroke System. I rapporten framkommer, efter en selektion av artiklar rörande
bedsidescreening för orofaryngeal dysfagi hos akuta strokepatienter, att TOR-BSST
(utformat i Ontario) var den mest utvärderade screeningmetoden att använda med dessa
patienter. TOR-BSST baserades på den starkaste evidensen utifrån en större genomgång
av tillgängliga data, med god reliabilitet och validitet, hög sensivitet och hög specificitet
samt goda förutsättningar för att lära ut testet. I samma rapport nämns även att ”Timed
Test of Swallowing and Questionnaire” (Hinds & Wiles, 1998), där patienterna ges
vatten skedvis 5-10 ml samt därefter får dricka 100-150 ml vatten, endast hade god
sensivitet i vissa delar av testningen. Likaså fanns inga reliabilitetsdata eller goda
förutsättningar för andra att ta del av hur utbildningen av screeningen genomfördes.

1.6. Vattensväljtest
Vattensväljtest på tid har använts i många studier samt med olika mängder, såsom
50 ml, 100 ml, 150 ml och 200 ml. Det är ett kostnadseffektivt test, lätt att administrera
och har bland annat använts för att jämföra olika sväljbeteenden på gruppnivå och
kartlägga sväljsvårigheter (Alves et al., 2007; Dantas et al., 2011; Patterson et al., 2011;
Parker et al., 2004; Nathadwarawala et al., 1994). Vattensväljtest har också använts för
att undersöka skilda sväljmönster vid enstaka sväljningar kontra sekvenssväljning (Chi-
Fishman & Sonies, 2002; Daniels & Foundas, 2001). Med tanke på att prevalensen av
sväljsvårigheter med stor sannolikhet kommer att öka i takt med att populationen blir
allt äldre (Achem et al., 2005; Dantas et al., 2011) ökar också behovet av tillförlitliga
screeningverktyg. Således är det viktigt att förbättra och utveckla de screeningverktyg
för dysfagi som finns idag.

1.6.1. Normer
I olika studier anges olika mått för att mäta sväljförmåga. I Hughes och Wiles (1996)
användes måttet tid och klunkar av en fastställd volym vatten, vilket kan anses motsvara
ett vedertaget mått på sväljförmåga. Svensson (2010) nämner även att:

/…/ Man brukar anse att en vuxen normalt klarar att svälja 100 ml (1 dl) på ca 5
sekunder. Vid sväljningstider mellan 5 och 10 sekunder finns en viss överlappning
mellan normal och avvikande sväljningsförmåga. /.../ Om det tar mer än 10
sekunder finns misstanke om nedsatt sväljningsfunktion och tar det avsevärt
längre tid, eller om patienten dreglar, hostar eller har misstänkt röst- och
andningspåverkan, bör sväljningen alltid utredas närmare (s. 43).

Således går Svenssons slutsatser i linje med tidigare forskning att en lägre sväljkapacitet
än 10 ml/s indikerar en långsam sväljning och därmed eventuella sväljproblem
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(Nathadwarawala et al., 1992). Emellertid var sambandet mellan ålder och sväljningstid
mycket svagt positivt på de 112 ÖNH-patienter Svensson et al. (1996) testade.
Genomsnittstiden på 1 dl var 6,8 sekunder ±7,69 med en total spridning 1,2-36
sekunder.

En senare studie föreslår att gränsvärdet för avvikande sväljkapacitet bör justeras
till 7 ml/s för personer över 75 år (Moreira & Pereira, 2012). På senare tid har forskning
bedrivits för att klargöra vilka skillnader i sväljförmåga som föreligger mellan olika
åldersgrupper och kön (se 1.2.1. Kön respektive 1.2.2. Ålder). Eventuellt kan
normvärdena behöva justeras för kön och ålder. Hughes och Wiles (1996)
kommenterade i sin studie att de troligen var de första som beskrev riktlinjer för
sväljkapacitet hos en vuxen och frisk population. Personer yngre än 75 år fick dricka
150 ml medan personer äldre än 75 år fick dricka 100 ml. Kvinnornas sväljkapacitet var
då mellan 7,5 och 18,7 ml/s och männens var mellan 14,6 och 31,9 ml/s. Dessutom
jämförde de resultaten med en kontrollgrupp av patienter med neurologiska sjukdomar.

1.6.2. Sensitivitet och specificitet
Suiter och Leder (2008) visade ett starkt samband mellan misslyckande på
vattensväljtest på 88,7 ml (3-oz test) och aspiration vid FUS. Med misslyckande
menades att patienten inte kunde slutföra uppgiften, hostade, satte i halsen eller fick
gurglig röst. Testets sensitivitet (förmågan att korrekt identifiera positivt utfall, i detta
fall aspiration vid FUS) var 96,5 %, men specificiteten (förmågan att korrekt identifiera
negativt utfall, i detta fall frånvaro av aspiration vid FUS) var 48,7 %. Använt i isolation
kan ett vattensväljtest alltså leda till att patienter remitteras i onödan eller får
kostrestriktioner de inte behöver. Därför bör det endast användas som screeningtest,
vilkas syfte just är att på bekostnad av specificitet ha mycket hög sensitivitet.

Suiter et al. (2009) studerade 56 inneliggande barn och ungdomar, där sensitiviteten
hos vattensväljtest på 88,7 ml (3-oz test) för att predicera aspirationsstatus under FUS
visade sig vara 100 %. Specificiteten var 51 %, och false-positive rate (andelen
inkorrekt identifierade som positiva) var 48 %. Sensitiviteten för att identifiera vilka
som bedömdes vara säkra för näringsintag via munnen baserat på FUS-resultat var
100 %, med en specificitet på 44 %. Således fångade FUS-metoden upp samtliga
patienter med aspiration, men testet indikerade även sväljsvårigheter i vissa fall där
sådana inte förelåg.

Vattensväljtest på tid kan fungera som en god indikator på sväljproblematik hos
patienter med neurologiska sjukdomar med en sensivitet på 96 % och en specificitet på
69 % (Nathadwarawala et al., 1992). För att ha riktlinjer att jämföra med testades även
101 ”normala” deltagare (anmärkning: artikelns benämning). Sväljkapacitet räknad i
ml/s visade sig vara ett reliabelt mått på dysfagi. Genom att mäta antalet sväljningar på
en given mängd kan volym per sväljning (ml), tidsåtgång per sväljning (s) samt
sväljkapacitet (ml/s) beräknas (Hughes & Wiles, 1996). Vattensväljtest som används
tillsammans med pulsoximetri (2 % desaturering eller mer anses indikera aspiration)
samt observation av hosta, felsväljning och förändrad röstkvalitet har visats vara det
bästa verktyget för att hitta patienter med dysfagi (Bours et al., 2008).

1.6.3. Mängd, smak och temperatur
Resultatet på ett vattensväljtest på tid förefaller inte påverkas av vattnets smak- eller
temperaturskillnader inom spannet 9-39 grader Celsius (Nathadwarawala et al., 1992).
Emellertid har olika mängder använts i olika studier. 88,7 ml (3 oz) har använts i USA
(DePippo et al., 1992) medan 100 ml har förekommit i europeiska och sydamerikanska
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studier (Patterson et al. 2011; Moreira & Pereira, 2012). Även 50 ml och 150 ml har
använts (Gordon et al. 1987; Nathadwarawala et al., 1992). I en studie har 2 dl använts
för att bedöma sekvenssväljning (Chi-Fishman et al. 1998). Leder et al. (2011) menade
även att tyst aspiration är beroende av vätskemängd. Patienter som aspirerar tyst vid
sväljning av mindre mängder kan reagera med hosta om de aspirerar vid större mängder.
Kritik har framförts mot dessa resultat. Swigert (2009) framhåller att vid sväljröntgen
befanns 10 av 40 patienter aspirera under sekvenssväljning av 3 ounces, varav sju
aspirerade tyst. De 10 aspirerade inte då de tog individuella klunkar eller sekvenssvalde
med olika huvudpositioneringstekniker. Genom att använda volymen som parameter i
undersökning med sväljröntgen får man en möjlighet att kunna finna även smärre
dysfunktionella sväljmönster (Kahrilas & Logemann, 1993).

1.6.4. Målgrupper
Vattensväljtest är avsedda som screening och ska således inte vara en ersättning för en
mer ingående sväljundersökning, utan bidrar endast till en analys som ska användas
tillsammans med andra verktyg såsom anamnesupptagning och övrig observation.
Vattensväljtest ska aldrig utföras på personer med sviktande medvetande.
Vattensväljtest ska inte heller användas på patienter som uppenbart aspirerar under
sväljning av vatten som ges sked- eller klunkvis (Svensson, 2010, s. 43), när misstanke
finns om tyst aspiration eller om patienten har lungproblem (Nathadwarawala et al.,
1992). Vattensväljtest ska heller inte ersätta vidare bedömningar om fynd på
sväljsvårigheter uppkommer eller om tveksamheter finns om sväljförmågan, då testen i
sig inte kan säga exakt vad som är fel i sväljningen. Dessutom säger de inte heller
någonting om hur en person kan hantera andra konsistenser på bolus, varför alltför
långtgående slutsatser inte heller kan dras utifrån fynden. Vattensväljtest bör antingen
utföras av logopeder eller av sjuksköterskor som fått specifik utbildning i att använda
dem (Bours et al., 2008).

Studier har visat att personer ur olika ålderskategorier och kön kan ha olika
sväljförmåga. I dagsläget är de flesta studier rörande vattensväljtest gjorda på patienter.
För att bättre kunna möta patientens behov utifrån dennes förutsättningar krävs att
vården har bättre kunskaper om sväljförmågans variation. Då dysfagi kan förekomma
hos personer med olika sjukdomar behövs tydligare riktlinjer om vad som är en typisk
prestation i sväljförmåga hos olika grupper. Då sväljförmågan inte är statisk behövs
även normer för de allra äldsta. Ett omfattande och nyanserat normdatamaterial
möjliggör för kliniker att med större exakthet avgöra vad som ligger inom spannet för
normal sväljning. För detta behövs därför normer baserat på ett större underlag.

Normvärden på sväljtid, sväljkapacitet och klunkar kan ligga till grund för
vattensväljtest som screeningverktyg. Dessutom behöver det utredas om dagens
vattensväljtest är en tillräckligt täckande metod för att screena samtliga patienter, som
inte är olämpliga kandidater för testet. Ingen uttömmande studie har gjorts angående
effekt av ålder, kön och vattenmängd på sväljförmåga hos friska vuxna i Sverige.
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2. Syfte
Syftet med denna studie var att besvara följande frågor:

 Hur ser vuxna individers sväljförmåga ut under två olika betingelser (1 respektive
2 dl vatten) i termer av sväljtid, sväljkapacitet och antal klunkar?
 Existerar en interaktion mellan vattenmängd och ålder respektive kön hos vuxna

på sväljtid, sväljkapacitet och antal klunkar?

Ändamålet med att testa sväljförmåga under två olika betingelser (1 och 2 dl vatten) är
att undersöka om normdata fördelar sig på olika sätt över ålder och kön mellan dessa
mängder. Vidare skulle förekomsten av avvikelser under sväljning observeras och
registreras. Om sväljförmågan förändras med ålder och kön, skulle normdata senare
kunna ligga till grund för vidare studier om vattensväljtestet bör utökas med en större
mängd vatten såsom 2 dl, och om denna mer krävande betingelse kan tydliggöra mer
subtila skillnader i sväljförmåga.
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3. Metod
3.1. Deltagare
Testdeltagarna utgjordes ursprungligen av 260 personer och dessa protokollfördes som
antingen män eller kvinnor. Även deltagarnas ålder noterades. Efter uteslutning av
deltagare utifrån nedan nämnda kriterier (se 3.1.2. Uteslutningsprocess) blev det slutliga
antalet deltagare 239. Urvalet stratifierades utifrån kön och åldersintervall (se tabell 1).
Uppdelningen syftade till att säkerställa en jämn fördelning avseende ålder, samt för att
undersöka eventuella interaktioner mellan sväljförmåga och kön respektive
åldersintervall. Ingen signifikant åldersskillnad fanns mellan kvinnor och män (p =
0,33).

Tabell 1. Testdeltagarnas fördelning över ålder och kön.
18-43 44-69 70-95 Summa

Kvinnor 39 40 43 122
Män 43 39 35 117
Summa 82 79 78 239

Inklusionskriterierna var att testdeltagaren skulle klara av att självständigt fylla i
hälsoformuläret samt falla inom åldersspannet 18-95 år. Exklusionskriterier var
uppenbar fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller betydande demens- eller
minnesbesvär, som skulle omöjliggöra genomförandet av testet. Tre personer uppgav
muntligen och självmant att de hade diagnosticerade sväljsvårigheter och avböjdes
deltagande på förhand.

3.1.1. Rekrytering
Författarna rekryterade testdeltagare genom att kontakta olika föreningar via e-post (se
bilaga E och F) och telefon. Föreningarna valdes med hänsyn till möjliga åldrar och
hälsotillstånd hos medlemmarna, för att få en god spridning avseende ålder och i
möjligaste mån friska deltagare. Dessutom undveks sjukvårdsinrättningar, då patienter
inte enbart kunde löpa risk att falla under exklusionskriterierna utan även känna
informellt tvång att delta. Närmre 40 föreningar i Uppsala och Stockholms län
kontaktades med förfrågan om tillstånd att insamla data från deras medlemmar i deras
lokaler på frivillig basis. Då författarna i ett tidigt skede kontaktades av tre personer
som föreföll ha missuppfattat inbjudan, skickades en ny inbjudan ut i vilken det
specifikt betonades att testdeltagarna inte skulle ha diagnosticerade sväljsvårigheter (se
bilaga F). Positivt svar erhölls från sex föreningar varefter författarna utförde testningar
hos fyra föreningar, SPF (Sveriges pensionärsförbund), PRO (Pensionärernas
riksorganisation), UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd) samt Friskis &
Svettis, samtliga i Uppsala län.

Författarna rekryterade även externa bedömare bland studenter på
logopedprogrammet vid Uppsala universitet. Studenterna rekryterade i sin tur ett stort
antal testdeltagare och utförde testning på dessa enligt instruktioner. Ingen ersättning
utgick till testdeltagarna.

3.1.2. Uteslutningsprocess
Ett extremvärde i sväljtid förekom som avvek mycket även från de allra längsta
sväljtiderna. Värdet togs bort då denna testperson även hade andra indikationer på



16

hälsoformuläret som kunnat tyda på sväljsvårigheter, däribland stroke. Likaså ströks
fyra testningar ur datamängden på grund av misstanke om metodfel. De fyra
mätningarna hade gjorts av samma externa bedömare och uppvisade oförklarliga
extremvärden samt ologisk korrelation mellan olika mätvärden. Författarna följde upp
resultaten med bedömaren och valde därefter att utesluta testningarna.

I hälsoformuläret framkom värden som skulle kunna föranleda utredning av
sväljsvårigheter. Två personer svarade positivt på frågan ”Har du av läkare eller
logoped konstaterade sväljbesvär?” (fråga 9). Två personer uppgav inget svar på frågan
varav den ena även uppgav tillfälliga subjektiva sväljsvårigheter (fråga 25) och den
andra personen att hen ofta satte i halsen (fråga 15). Av de senare uppgav båda fler
positiva svar på hälsoformuläret över lag. Denna bild skulle sammantagen kunna
indikera sväljsvårigheter. Samtliga fyra uteslöts då föreliggande studie ämnade
undersöka personer utan kända sväljbesvär.

Vidare svarade nio personer jakande på frågan ”Anser du själv att du har eller har
haft sväljsvårigheter?” (fråga 25). Av dessa hade en testdeltagare även svarat positivt på
fråga 9 och därmed redan uteslutits. En person svarade inte på fråga 25, vilket också
sammanföll med att personen hade svarat positivt på fråga 9; således hade även denna
redan uteslutits. Av de övriga tio som svarat jakande på fråga 25 uppgav sju att de hade
tillfälliga besvär, en i samband med viss mat och en i samband med insättning av viss
medicinering. Emellertid fanns övriga svar och indikatorer på samtliga sju som gjorde
att även dessa exkluderades. Det totala antalet personer som uteslöts på grund av vad de
svarat på fråga 9 och 25 på hälsoformuläret uppgick alltså till 13 personer.

Tre deltagare drack inte upp hela vattenmängden och uteslöts därför ur samtliga
analyser, då de inte druckit de angivna mängderna och därför inte kunde användas som
normdata för dessa mängder. Emellertid läts dessa tre deltagare vara kvar i
beskrivningen av avvikelser då residualvolymen i sig utgjorde en avvikelse.

Vissa deltagare uppvisade en eller flera avvikelser. Dessa deltagare exkluderades
inte, även om de i ett kliniskt sammanhang troligen hade bedömts ha misslyckats på
testet och därför följts upp. För en sammanfattning av uteslutningsprocessen se figur 1.

Figur 1. Flödesschema över uteslutningsprocessen.

3.2. Procedur och material
3.2.1. Bedömare
Testen utfördes av författarna samt 27 frivilliga studenter på logopedprogrammet vid
Uppsala universitet. Studenterna rekryterades genom att författarna kontaktade de olika
årskurserna under lektionstid. Alla studenter fick samma instruktioner, som var såväl
muntliga som skriftliga, om hur data skulle insamlas (bilaga B). Hänsyn togs till att
instruktionerna skulle vara så enkla och tydliga som möjligt. Författarna fanns dessutom
till förfogande för frågor angående testförfarandet. Av det totala antalet testningar som
låg till grund för analys utfördes 171 av författarna och 68 av övriga studenter (72 %
respektive 28 %).

Varje student uppmanades att välja ut två testdeltagare ur sitt tilldelade åldersspann.
Utöver dessa två testdeltagare uppmuntrades studenterna till att i mån av tid insamla
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data från fler personer, och då ur valfritt åldersspann. Bekvämlighetsurval användes av
både författarna och övriga testande studenter.

Instruktioner samt test- och hälsoformulär delades ut vid besök i klasserna (se
bilaga B, C och D). Även koppar och mått delades ut. Studenterna skulle utföra
mätningen och skicka in resultaten per post. Utöver rekryteringen av studenter för
insamlande av data, rekryterades även åtta studenter för att filmas då de genomförde två
testningar. Filmerna låg sedan till grund för en reliabilitetsanalys (se 3.2.6. Reliabilitet).

3.2.2. Testförfarande
Varje testformulär och hälsoformulär försågs med löpnummer som band dem samman.
Bedömaren som genomförde testningen nedtecknade sitt namn på testformuläret, för att
författarna i efterhand skulle kunna reda ut frågor angående eventuella extremvärden,
samt vid behov be studenten replikera mätningarna. Bedömaren fyllde i testformuläret
och sände in det till författarna på institutionen för neurovetenskap vid Uppsala
universitet. Testdeltagarna fick själva välja om de ville posta sitt ifyllda hälsoformulär
eller om de föredrog att det postades av studenten. Författarna utförde en
kompletterande datainsamling för att uppnå ett större antal testdeltagare och en jämnare
ålders- och könsfördelning. Därefter behandlades och analyserades data, samt tolkades i
skriftlig form.

För att möjliggöra ett enkelt men tillförlitligt testförfarande valdes en måttkopp
med gradering i intervall om 10 ml att dricka ur, samt ett litet mått i 1 ml-gradering för
att mäta upp eventuell återstående vattenmängd (residualvolym), vid den händelse att
testpersonen inte skulle klara av att dricka hela mängden. Kopparna och måtten delades
ut till samtliga deltagande studenter för att säkerställa att testdeltagarna skulle dricka ur
samma typ av kopp samt att studenterna skulle kunna göra en så noggrann mätning som
möjligt. Måttkoppen hade en liten kant och en liten pip som möjliggjorde att en
eventuell residualvolym kunde hällas över till det lilla måttet utan något spill. Kopparna
testades av författarna innan de delades ut till studenterna och bedömdes fungera
adekvat för uppgiften. Vid testningen skulle koppen placeras mot munnen strax innan
drickandet påbörjades, vilket gav testdeltagaren möjlighet att justera koppens läge.

För detaljerad information om testförfarandet, se bilaga C.

3.2.3. Testprotokoll
I föreliggande studie användes tre mått som grund för normdatainsamlingen; sväljtid
(sekunder), sväljkapacitet (milliliter per sekund) samt klunkar (från det att vattnet
nuddar läpparna tills dess att sista klunken har svalts ner och struphuvudet är tillbaka i
utgångsläget). I enlighet med andra studier noterades också om personen uppvisade
hosta, harkling, gurglig röst, dregling, oförmåga att dricka upp i ett svep eller oförmåga
att dricka upp hela mängden. Dessa observanda benämndes som avvikelser utifrån
Svensson (2010) och definierades därmed som avvikelser från en förväntad sekventiell
sväljning.

I enlighet med Hughes och Wiles (1996) säkerställdes testprotokollets (se bilaga
C) kvalitet genom att mätning av tid och klunkar av en given volym motsvarade ett
vedertaget mått på sväljförmåga. Likaså utformades formuläret med ledning av bilagan
om vattensväljtest och vattensväljtest på tid i Svensson (2010, s. 186). I enlighet med
denna litteratur noterades även avvikelser under och efter drickandet. Avvikelserna
utgjordes av hosta, harkling, spill, dregling, gurglig röst, oförmåga att dricka upp hela
mängden, residualvolym (ml) samt oförmåga att dricka upp hela mängden i ett svep.
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Testprotokollet utformades med korta instruktioner för att vara så tydligt och
lättförståeligt som möjligt. I samband med information till klasserna gick författarna
igenom testprotokollet och demonstrerade hur testningen skulle gå till. I det
medföljande brevet med instruktioner till studenterna (bilaga B), som innehöll den
information som presenterades vid klassbesöken, fanns kortfattad information om hur
sväljning går till då samtliga studenter ännu inte genomgått logopedprogrammets
dysfagimoment.

3.2.4. Hälsoformulär
Ett hälsoformulär utformades i syfte dels att få ett mått på deltagarnas eventuella
subjektiva sväljbesvär, dels att få en skattning av deras upplevda hälsotillstånd vid
testtillfället. För att öka hälsoformulärets validitet utformades detta så brett som möjligt
med utgångspunkt i vad som är känt om faktorer som kan påverka sväljningen
(Svensson, 2010, s. 29). Enligt Svensson et al. (1996) ansågs subjektiva
sväljningsbesvär föreligga om patienterna svarat jakande på några utvalda frågor. Dessa
frågor låg till grund för hälsoformuläret och resulterade sedermera i frågorna 1-25 som
utgjordes slutna ja- och nejfrågor samt öppna frågor där testdeltagaren fritt kunde
kommentera. För att få ett mått på självskattat fysiskt och psykiskt hälsotillstånd
utarbetades en skattningsskala i fem steg (fråga 26) (se bilaga D). Hälsoformuläret
användes både för att förklara eventuella extremvärden och för att ge en djupare
förståelse av eventuella avvikelser.

Särskild omsorg lades ned på hälsoformulärets utformning i fråga om tydlighet och
läsbarhet. Testdeltagaren skulle kunna fylla i formuläret enskilt även om smärre synfel
förelåg. Stor vikt lades även vid att samtliga testdeltagare skulle kunna bibehålla sin
anonymitet gentemot författarna. Testdeltagarna lämnade därför inte personuppgifter.
De hade också möjlighet att själva posta sitt hälsoformulär. Testledaren uppgav endast
testdeltagarnas kön och ålder på testformuläret.

3.2.5. Teknisk utrustning
Mätningen skedde med hjälp av studenternas egna stoppur som skulle mäta i sekunder
och tiondels sekunder, av den typ som återfinns i mobiltelefoner eller dylikt. Filmer för
reliabilitetstestning filmades med handvideokamera och lagrades digitalt.

3.2.6. Reliabilitet
För att få ett mått på interbedömarreliabilitet filmades åtta frivilliga av de testande
studenterna (två från var och en av logopedprogrammets årskullar) då de genomförde en
testning. Studenterna filmades vid två tillfällen med sex till sju dagars mellanrum vilket
resulterade i tio testningar. Dessa utvärderades sedan för att få ett mått på hur väl de
olika bedömningarna korrelerade med författarnas bedömningar. Författarnas
utvärdering utfördes i enskildhet och upprepades efter sju dagar. Författarna bedömde
filmerna separat i fråga om tidtagning, klunkar och avvikelser. Därefter undersöktes hur
väl bedömningarna korrelerade sinsemellan och med studenternas bedömningar. Likaså
kontrollerades författarnas intrabedömarreliabilitet. Muntligt medgivande insamlades
från samtliga filmade personer till att medverka i denna utvärdering.

Studenterna som filmades hade utfört 17 (25 %) av samtliga analyserade
studenttestningar. Ett önskemål vid förfrågan i klasserna var att de som utfört många
tester skulle anmäla sig till filmningen, eftersom stickprovet då skulle kunna motsvara
en större del av de insamlade studenttestningarna.
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3.3. Analys
3.3.1. Statistisk analys
Data analyserades med hjälp av Microsoft Excel, statistikmjukvaran SPSS (IBM SPSS
Statistics, version 20.0. Armonk, USA: IBM Corp) samt Statistica version 10 (Statsoft
Inc., 2011). Effekter av ålder, kön och vattenmängd på de tre sväljmåtten (sväljtid,
sväljkapacitet och antal klunkar) undersöktes med en blandad ANOVA. De oberoende
variablerna var ålderskategori och kön, samt vattenmängd (1 eller 2 dl) som inom-
individvariabel. Scheffés test användes i post hoc-analyser. Partiell eta i kvadrat (ηp

2)
gavs som mått på effektstorlek (för η2 gäller 0.01 = liten, 0.06 = medel, 0.13 = stor).
Inter- och intrabedömarreliabilitet estimerades med intraklasskorrelation.

3.3.2. Övrig analys
Avvikelser bearbetades inte statistiskt utan analyserades kvalitativt då bland annat
frekvens noterades. Förekomst av avvikelse under testning markerades som ett kryss på
testformuläret och därefter registrerades avvikelsen i analys som en förekomst i
sammanräkningen. Hypotetiskt innebar detta att en och samma person exempelvis
skulle kunna hosta flera gånger på samma vattenmängd men att det ändå noterades som
en förekomst (siffran 1) på testet. Ingen uppvisad avvikelse vid testning innebar således
ingen förekomst (siffran 0). Därefter summerades alla avvikelser (se tabell 5a och 5b).
Då det visade sig att en testdeltagare kunde ha flera avvikelser gjordes även en mindre
analys av hur många deltagare som hade en respektive två eller flera avvikelser.
Sväljtiden beräknades enligt instruktion på den tid det tog för testdeltagaren att dricka
upp mängden. Ingen tid drogs av för eventuella avvikelser och därmed korrigerades data
inte heller för detta i analysen. Sväljkapacitet räknades ut med måtten milliliter och
sekunder.

Svaren på hälsoformuläret bearbetades på liknande sätt med analys av frekvens och
med en individuell analys av varje testdeltagare under uteslutningsprocessen (se 3.1.2.
Uteslutningsprocess).

3.4. Etiska överväganden
För att garantera deltagarnas anonymitet fylldes hälsoformuläret i enskilt.
Tillvägagångssättet var även utformat så att testdeltagaren skulle kunna svara så
sanningsenligt som möjligt. Varje deltagare erbjöds ett frankerat kuvert för att själva
kunna skicka in hälsoformuläret, vilket hade kodats för att passa ihop med sitt
testformulär. På så sätt förblev samtliga testdeltagare anonyma. Varken test- eller
hälsoformulär markerades heller med datum. Då deltagande föreningar skulle redovisas
i uppsatsen medförde icke datummärkt data att enskilda testdeltagare inte kunde spåras
utifrån när ett givet material insamlades.

Både test- och hälsoformulär granskades innan testningen påbörjades. Formulären
reviderades efter återkoppling och godkändes därefter av handledare och sakkunnig
ämneshandledare samt intern etisk granskningsgrupp för examensarbeten på
logopedprogrammet, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Samtliga testdeltagare informerades muntligen om studiens syfte före deltagandet
och meddelades även att deltagandet var frivilligt och anonymt. Deltagarna kunde när
som helst avbryta utan att behöva uppge något skäl. Samtliga deltagare lämnade
muntligen informerat samtycke.
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4. Resultat
Nedan redovisas deltagarnas sväljtid, sväljkapacitet och antal klunkar som en funktion
av ålder, kön och vattenmängd. Gruppen som drack 1 dl består av 239 deltagare.
Gruppen som drack 2 dl består av 233 deltagare då sex deltagare avböjde denna
vattenmängd. I den senare gruppen utgörs således den äldsta ålderskategorin av 38
kvinnor och 34 män.

Utöver tre personer som inte kunde dricka upp hela mängden och därmed uteslöts
ur analysen av sväljtid, sväljkapacitet och antal klunkar redovisas nedanstående värden
inklusive de personer som uppvisade avvikelser i samband med testning.

Nedan presenteras även frekvens av olika avvikelser i samband med testet. Även
här skiljer sig antalet deltagare åt mellan de olika mängderna vatten vilket redovisas
under 4.4. Avvikelser under testning.

Ingen signifikant ålderskillnad uppvisades mellan grupperna kvinnor och män
som helhet (se 3.1. Deltagare).

4.1. Sväljtid
4.1.1. Normer
Tabell 2 visar sväljtiden uppdelad över ålder, kön och vattenmängd. Som framgår av
tabellen ökade sväljtiden med ålder och vattenmängd och var längre hos kvinnor än hos
män i samtliga åldersintervall.

Tabell 2. Sväljtid (sekunder) vid vattensväljtest. Sväljtid anges i medelvärden och standardavvikelser för
respektive vattenvolym per ålderskategori och kön.

Medelsväljtid (standardavvikelse)
Åldersintervall (år)

18-43 44-69 70-95 Alla åldrar
Kön 1 dl 2 dl 1 dl 2 dl 1 dl 2 dl 1 dl 2 dl
Kvinnor 4,9 (1,9) 9,3 (4,6) 5,6 (1,9) 11,9 (9,0) 8,0 (3,8) 18,2 (8,8) 6,1 (3,0) 13,0 (8,5)
Män 4,2 (1,5) 7,1 (2,8) 4,4 (1,6) 7,5 (2,7) 5,4 (2,6) 12,0 (7,8) 4,7 (2,0) 8,7 (5,2)
Totalt 4,5 (1,7) 8,1 (3,9) 5,0 (1,9) 9,7 (7,0) 6,8 (3,5) 15,2 (8,9) 5,4 (2,6) 10,9 (7,4)

4.1.2. Inverkan av ålder, kön och vattenmängd
För att pröva dessa skillnader statistiskt utfördes en blandad ANOVA med
ålderskategori och kön som oberoende variabler, vattenmängd som inomindivideffekt
och sväljtiderna vid 1 och 2 dl som beroende variabler. Ålderskategori hade en
signifikant effekt på sväljtiden (F (2, 226) = 24,37, p < 0,001) med stor effektstorlek
(ηp

2 = 0,18). För att närmare syna åldersskillnaderna utfördes Scheffés post hoc-analys.
Den visade ingen signifikant skillnad mellan ålderskategorierna 18-43 och 44-69 (p =
0,28) medan kategorin 70-95 i medeltal var långsammare än de yngre kategorierna (p <
0,001).

Det fanns också en signifikant könseffekt, så att män svalde snabbare än kvinnor (F
(1, 226) = 27,73, p < 0,001); effektstorleken var måttlig (ηp

2 = 0,11). Ökad vattenmängd
gav längre sväljtid (F (1, 226) = 288,06, p < 0,001), med en stor effekt (ηp

2 = 0,56). Mer
specifikt fanns en interaktion mellan vattenmängd och ålderskategori (F (2, 226) =
18,49, p < 0,001; ηp

2 = 0,14), där post hoc-analysen visade att kategorin 70-95 år var
långsammare än de båda yngre vid vattenmängden 2 dl (p < 0,001). Det fanns också en
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interaktion mellan vattenmängd och kön (F (1, 226) = 18,56, p < 0,001; ηp
2 = 0,08), så

att män hade signifikant kortare sväljtid vid 2 dl (p < 0,01) men inte vid 1 dl (p = 0,15).
Ingen signifikant interaktion sågs mellan ålderskategori × kön på sväljtid (p = 0,47)

eller mellan vattenmängd × ålderskategori × kön (p = 0,19). Könsskillnader i sväljtid
var därför inte med säkerhet mer framträdande i någon viss ålderskategori; inte heller i
någon viss ålderskategori med endera vattenmängden.

För att närmare analysera sväljtiden plottades manliga och kvinnliga deltagares
värden som funktion av ålder. Detta visade på brant stigande sväljtider och större
spridning från ca 70 års ålder vid båda mängderna (se bilaga G).

4.2. Sväljkapacitet (ml/s)
4.2.1. Normer
Tabell 3 ger sväljkapaciteten uppdelad över ålder, kön och vattenmängd. Av tabellen
framgår att sväljkapaciteten avtog med stigande ålder och var lägre hos kvinnor men
ökade (med undantag för äldre kvinnor) med vattenmängd.

Tabell 3. Sväljkapacitet (ml/s) vid vattensväljtest. Sväljtid anges i medelvärden och standardavvikelser
för respektive vattenvolym per ålderskategori och kön.

Medelsväljkapacitet (standardavvikelse)
Åldersintervall (år)

18-43 44-69 70-95 Alla åldrar
Kön 1 dl 2 dl 1 dl 2 dl 1 dl 2 dl 1 dl 2 dl
Kvinnor 23,8 (9,3) 26,3 (11,7) 19,5 (5,6) 21,3 (7,5) 14,8 (5,6) 14,1 (7,2) 19,5 (7,9) 20,7 (10,3)
Män 26,5 (9,8) 32,1 (10,8) 25,6 (9,5) 29,9 (10,3) 21,3 (7,0) 22,5 (10,8) 24,7 (9,2) 28,5 (11,3)
Totalt 25,2 (9,6) 29,3 (11,5) 22,5 (8,3) 25,5 (9,9) 17,9 (7,1) 18,1 (9,9) 22,1 (8,9) 24,6 (11,5)

4.2.2. Inverkan av ålder, kön och vattenmängd
En blandad ANOVA utfördes med ålderskategori och kön som oberoende variabler,
vattenmängd som inomindivideffekt och sväljkapacitet vid 1 och 2 dl som beroende
variabler. Ålderskategori hade en signifikant effekt på sväljkapaciteten (F (2, 226) =
23,05, p < 0,001) med stor effektstorlek (ηp

2 = 0,17). Scheffés post hoc-analys visade att
sväljkapaciteten minskade signifikant mellan kategorierna 18-43 och 44-69 (p < 0,05).
Dessutom hade kategorin 70-95 signifikant lägre sväljkapacitet än de båda yngre
kategorierna (p < 0,001).

Det fanns också en signifikant könseffekt, där män hade högre sväljkapacitet än
kvinnor (F (1, 226) = 34,29, p < 0,001; ηp

2 = 0,13). Sväljkapaciteten ökade med
vattenmängden (F (1, 226) = 25,88, p < 0,001; ηp

2 = 0,10). Vidare sågs en interaktion
mellan vattenmängd och ålderskategori (F (2, 226) = 5,55, p < 0,01); effektstorleken
var liten (ηp

2 = 0,05). Enligt Scheffés post hoc-analys var interaktionen sådan att vid
1 dl hade kategorin 18-43 år signifikant högre sväljkapacitet än kategorin 70-95 år (p <
0,001); i övrigt sågs inga signifikanta skillnader vid denna vattenmängd. Vid 2 dl hade
däremot både kategorierna 18-43 och 44-69 år högre sväljkapacitet än ålderskategorin
70-95 år (p < 0,001). Däremot skilde sig ålderskategorierna 18-43 och 44-69 inte
signifikant sinsemellan (p = 0,21). Slutligen interagerade vattenmängd och kön
signifikant (F (1, 226) = 7,09, p < 0,01; ηp

2 = 0,03), vilket innebar att sväljkapacitet hos
män var högre än hos kvinnor vid båda vattenmängderna (p < 0,001).
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Det fanns inga signifikanta interaktioner mellan ålderskategori × kön på
sväljkapacitet (p = 0,39) eller mellan vattenmängd × ålderskategori × kön (p = 0,87).
Könsskillnader i sväljkapacitet var alltså inte med säkerhet mer uttalade i någon viss
ålderskategori, eller i en viss ålderskategori med någondera vattenmängden.

För att närmare analysera sväljkapaciteten plottades manliga och kvinnliga
deltagares värden som funktion av ålder även för detta mått. Detta visade på sjunkande
sväljkapaciteter vid 1 dl från ca 70 års ålder. Brytpunkten vid 70 år var ej lika tydlig i
sväljkapacitet som i sväljtid (ej visade data).

4.3. Klunkar
4.3.1. Normer
I tabell 4 presenteras antalet klunkar i medeltal uppdelat över ålder, kön och
vattenmängd. I tabellen kan utläsas att antalet klunkar ökade med vattenmängd och
ålder samt var högre hos kvinnor. Noteras bör också att det förekom att män ur samtliga
ålderskategorier kunde svälja 1 dl i endast en klunk.

Tabell 4. Antal klunkar vid vattensväljtest. Medelvärden och standardavvikelser för respektive
vattenvolym per ålderskategori och kön.

Klunkar i medeltal (standardavvikelse)
Åldersintervall (år)

18-43 44-69 70-95 Alla åldrar
Kön 1 dl 2 dl 1 dl 2 dl 1 dl 2 dl 1 dl 2 dl
Kvinnor 4,3 (2,0) 8,0 (3,6) 4,5 (1,6) 8,5 (3,9) 5,6 (1,5) 11,3 (3,6) 4,8 (1,8) 9,2 (3,9)
Män 3,3 (1,5) 6,0 (2,1) 3,6 (1,4) 6,1 (3,0) 4,0 (1,8) 8,5 (3,4) 3,6 (1,5) 6,8 (3,0)
Totalt 3,7 (1,8) 6,9 (3,0) 4,0 (1,6) 7,3 (3,6) 4,9 (1,8) 10,0 (3,8) 4,2 (1,8) 8,0 (3,7)

4.3.2. Inverkan av ålder, kön och vattenmängd
Liksom med sväljtid och sväljkapacitet utfördes en blandad ANOVA även för att pröva
påverkan av ålder, kön och vattenmängd på antalet klunkar. Ålderskategori hade en
signifikant huvudeffekt på antalet klunkar (F (2, 227) = 16,49, p < 0,001; ηp

2 = 0,13).
Scheffés post hoc-analys visade att antalet klunkar var signifikant högre i
ålderskategorin 70-95 än i de båda yngre (p < 0,001). De två yngre ålderskategorierna
skilde sig däremot inte signifikant sinsemellan (p = 0,67).

Återigen sågs en könseffekt, så att kvinnor hade fler klunkar än män (F (1, 227) =
34,42, p < 0,001; ηp

2 = 0,13). Större vattenmängd gav fler klunkar (F (1, 227) = 641,41,
p < 0,001; ηp

2 = 0,74). Vattenmängd och ålderskategori interagerade signifikant (F (2,
227) = 15,83, p < 0,001; ηp

2 = 0,12). Inga signifikanta skillnader mellan
ålderskategorierna sågs vid 1 dl enligt Scheffés post hoc- analys. Vid 2 dl skilde sig
dock den äldsta ålderskategorin signifikant från de två yngre (p < 0,001). Mellan de två
yngre kategorierna fanns ingen signifikant skillnad vid 2 dl (p = 0,97). Slutligen fanns
en signifikant interaktion mellan vattenmängd och kön (F (1, 227) = 16,11, p < 0,001;
ηp

2 = 0,07) med högre antal klunkar hos kvinnor vid båda vattenmängderna (Scheffé, p
< 0,001).

Det fanns inga signifikanta interaktioner mellan ålderskategori × kön på antalet
klunkar (F < 1, n.s.) eller mellan vattenmängd × ålderskategori × kön (F < 1, n.s.).
Antalet klunkar skilde sig således inte med säkerhet mellan könen i någon specifik
ålderskategori, eller i en viss ålderskategori med någon av de två vattenmängderna.
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4.4. Avvikelser under testning

Som i tidigare analyser skilde sig antalet deltagare åt mellan 1 och 2 dl. 242
testdeltagare drack 1 dl varav 236 även drack 2 dl. I denna analys medräknas tre kvinnor
(se 4.4.1 Residualvolym) som lämnade residualvolym vilket utgjorde avvikelsen
”oförmåga att dricka upp hela mängden”. (De räknades inte med i analyserna av
sväljtid, sväljkapacitet och klunkar.) Sex personer avböjde att dricka 2 dl (de tillhörde
ålderskategori 70-95 och utgjordes av en man och fem kvinnor). Inför denna analys
utgjordes den äldsta kategorin därför av 45 kvinnor och 35 män vid 1 dl. Vid 2 dl bestod
den äldsta kategorin av 40 kvinnor och 34 män.

Varje testdeltagare kunde uppvisa en eller flera typer av avvikelser och
avvikelserna rapporterades separat under respektive vattenmängd. Totalt 79 deltagare
uppvisade avvikelser. De deltagare som endast uppvisade en avvikelse på sväljtestet
utgjordes av 60 personer varav 29 var män och 31 var kvinnor. 19 testdeltagare
uppvisade två eller fler avvikelser, varav fem var män och 14 var kvinnor.

Sammanlagt rapporterades 111 avvikelser varav 41 på 1 dl och 70 på 2 dl (se tabell
5a och 5b). Det innebär således att en person kan förekomma i båda tabellerna om
avvikelser uppvisats på både 1 och 2 dl vatten. Emellertid motsvarar exempelvis en
testdeltagares två hostningar på samma mängd bara en markering per avvikelse och
tabell. Siffrorna i tabell 5a respektive 5b anger därför antal personer per typ av
avvikelse på respektive vattenmängd.

Tabell 5a och 5b visar att frekvensen av rapporterade avvikelser var markant högre
hos kvinnorna i den äldsta gruppen både i 1 och 2 dl, där ”oförmåga att dricka i ett
svep” rapporterades som det mest frekventa i förhållande till männen. Även avvikelsen
”spill” förekom frekvent, emellertid jämnare fördelade mellan könen.

Tabell 5a. Avvikelser vid vattensväljtest.
Antal personer per typ av avvikelse vid 1 dl.
K= kvinnor, M=män.

Ålderskategori 18-43 44-69 70-95
Kön
Totalt antal

K
7

M
3

K
5

M
8

K
13

M
5

Hosta 2 1 2 2 2 1
Harkling 2 1 0 3 0 1
Spill 3 1 2 3 5 2
Dregling 0 0 0 0 0 0
Gurglig röst 0 0 0 0 1 0
Oförmåga att
dricka upp 0 0 0 0 1 0

Oförmåga att
dricka i ett svep 0 0 1 0 4 1

Tabell 5b. Avvikelser vid vattensväljtest.
Antal personer per typ av avvikelse vid 2 dl.
K= kvinnor, M=män.

Ålderskategori 18-43 44-69 70-95
Kön
Totalt antal

K
16

M
8

K
9

M
10

K
20

M
7

Hosta 1 3 1 1 1 1
Harkling 2 1 2 2 1 0
Spill 5 3 4 5 3 4
Dregling 0 0 0 0 0 0
Gurglig röst 1 0 0 0 0 0
Oförmåga att
dricka upp 1 0 0 0 1 0
Oförmåga att
dricka i ett svep 6 1 2 2 14 2

4.4.1. Residualvolym

Tre kvinnor kunde inte dricka upp hela mängden vatten och lämnade således
residualvolym. En person hade 4 ml vatten kvar på 1 dl vatten och två personer hade
75 respektive 30 ml vatten kvar på 2 dl. Här kan även noteras att två av kvinnorna (en
på 1 dl och en på 2 dl) även rapporterades vara oförmögna att dricka upp i ett svep.
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Samtliga tre testdeltagare hade två eller fler avvikelser. En kvinna tillhörde den yngsta
åldersgruppen och två till den äldsta.

4.5. Hälsoformulär
4.5.1. Svar på frågorna 1 till 25
Av svar och kommentarer gick att utläsa att inga testdeltagare ansåg sig ha allvarliga
problem med minnet, att flera hade olika typer av medicinering, att några hade
genomgått smärre kirurgiska ingrepp i munhålan, att en del hade reflux, att en del var
muntorra m.m. Det rymdes inte inom ramen för studien att använda svaren på
hälsoformuläret för att förklara varians i sväljdata. Svaren på frågorna 9 och 25 låg dock
till grund för uteslutning. Frågorna 10 och 11 renderade färre svar än övriga frågor på
testformuläret.

4.5.2. Svar på fråga 26: Självskattad hälsa
Frågan, graderad från 1 (mycket dåligt) till 5 (mycket bra), renderade 235 svar. Utöver
detta svarade två deltagare med alternativ som inte gavs i skalan. Dessa svar räknades
därmed som utelämnade. I analys av resterande resultat kunde utläsas att testdeltagarna
utgjorde en subjektivt välmående normalpopulation med ett medelvärde på 4,3.

4.6. Inter- och intrabedömarreliabilitet
Samtliga analyser baserades på jämförelser mellan de filmade studenternas resultat och
författarnas tolkningar av filmerna. Interbedömarreliabiliteten hos sväljtidsmåtten var
91 % (1 dl) respektive 96 % (2 dl) mellan studentgruppen och de båda författarna.
Intrabedömarreliabiliteten var 99 % hos båda författarna vid 1 dl samt 97 % respektive
99 % vid 2 dl. Mätningen av antalet klunkar överensstämde helt. Registreringen av
observanda hade relativt hög överensstämmelse. Undantaget var att båda författarna vid
ett tillfälle noterade hosta när studenten inte gjort detsamma. Utöver detta tillfälle
noterade den ena författaren kvävd hosta vilket inte övriga bedömare gjorde. Vid ett
tillfälle noterade båda författarna även oförmåga att dricka upp hela mängden i ett svep,
vilket inte den bedömande studenten uppfattade. Båda författarna noterade vid ett
tillfälle under ”annan kommentar” att eftersväljning ägt rum, då den bedömande
studenten inte noterade detta.
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5. Diskussion
För att med större säkerhet kunna avgöra vad som ligger inom spannet för normal
sväljning behövdes ett mer omfattande och nyanserat normdatamaterial. Dessutom
fanns behov av att undersöka om vattensväljtest med 1 dl, som används i Sverige idag,
var en tillräcklig metod för att screena samtliga patienter (förutom de som kunde anses
som direkt olämpliga kandidater för testet). Ingen uttömmande svensk studie hade gjorts
om sväljtid, sväljkapacitet och klunkar, på en normalpopulation stratifierad utifrån ålder
och kön, som även studerat inverkan av olika vattenmängder. Detta låg till grund för
studiens syfte.

5.1. Frågeställningar och centrala resultat
Studien syftade till att belysa vuxnas sväljförmåga rörande sväljtid, sväljkapacitet och
antal klunkar när testdeltagarna drack först 1 och sedan 2 dl vatten. Studien syftade även
till att undersöka om det fanns en interaktion mellan vattenmängderna och ålder samt
kön hos testdeltagarna när de tre måtten sväljtid, sväljkapacitet och antal klunkar
analyserades. Ändamålet med detta var att  undersöka om normdata fördelade sig på
olika sätt över ålder och kön vid 1 respektive 2 dl vatten. Vidare skulle förekomsten av
avvikelser under sväljning observeras.

De centrala resultaten kunde sammanfattas som följer.

5.1.1. Kön
 Männen drack signifikant snabbare än kvinnorna vid 2 dl men ingen signifikant

tidsskillnad fanns mellan könen vid 1 dl.
 Männen hade signifikant högre sväljkapacitet än kvinnorna vid såväl 1 som 2 dl.
 Kvinnorna tog signifikant fler klunkar än männen vid båda mängderna.

5.1.2. Ålder
 Signifikant längre sväljtid sågs hos ålderskategorin 70-95 i förhållande till de båda

yngre ålderskategorierna vid 2 dl, men inga signifikanta skillnader sågs mellan
någon av ålderskategorierna vid 1 dl.
 Ålderskategorin 70-95 hade signifikant lägre sväljkapacitet än ålderskategorin

18-43 vid 1 dl, och signifikant lägre än de båda ålderskategorierna 18-43 och 44-
69 vid 2 dl.
 Ålderskategorin 70-95 hade signifikant fler klunkar än övriga ålderskategorier vid

2 dl, men ingen signifikant skillnad sågs mellan kategorierna vid 1 dl.

5.1.3. Övriga observanda
 En del män drack 1 dl i en klunk, varför testet i dessa fall inte avspeglar

sekvenssväljning.
 Kvinnorna uppvisade flest avvikelser och då främst vid 2 dl. Här var förmågan att

dricka i ett svep markant avvikande.

Utifrån den insamlade datamängden, resultatredovisningen och diskussionen kunde
frågeställningarna anses vara besvarade. Medelvärden och standardavvikelser för
deltagarnas prestation på de olika vattenmängderna, uppdelat över kön och
ålderskategorier, redovisades i tabellform (se 4.1. Sväljtid, 4.2. Sväljkapacitet och 4.3.
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Klunkar). Således kan data komplettera rådande normer på 1 dl och även utgöra normer
för 2 dl. Dessutom är data som presenteras i studien stratifierade utifrån kön och ålder,
vilket möjliggör en bättre anpassad bedömning av den enskilda patienten. Likaså visade
den statistiska analysen att det bland studiens testdeltagare fanns signifikanta
interaktioner mellan vattenmängd och ålderskategori samt mellan vattenmängd och kön
vid samtliga tre sväljmått (sväljtid, sväljkapacitet och antal klunkar). Utifrån intraklass-
korrelationsanalysen kunde intra- och interbedömarreliabiliteten anses vara god.

5.2. Sväljtid
Att en signifikant tidsskillnad mellan könen först uppstod vid 2 dl tyder på att
skillnaderna i sväljtid mellan kvinnor och män är subtila och behöver en belastnings-
faktor i form av en större mängd vatten för att framträda. Att männen drack signifikant
snabbare än kvinnorna påvisade även att normdata fördelade sig olika mellan könen
vilket bör tas i beaktande i en sväljundersökning.

Att en signifikant längre sväljtid sågs hos ålderskategorin 70-95 i förhållande till de
båda yngre kategorierna först vid 2 dl vatten, tyder även på att åldersförändringar i
normalpopulationen i föreliggande studie inte tog sig uttryck som längre sväljtid förrän
sväljningen belastades med en större vattenmängd. Att de äldsta fick signifikant längre
sväljtid påvisade således att normdata fördelade sig olika över olika åldrar, vilket också
bör tas i beaktande i en sväljundersökning.

Som nämnts presterade de båda yngre grupperna relativt likartat i sväljtid medan
den äldsta ålderskategorin fick längre sväljtider och ökad spridning. Detta resultat låg
även i linje med forskning som bedrivits på äldre och bekräftade att sväljtiden är något
som påverkas vid åldrande (Se 1.2.2. Ålder). I föreliggande studie kunde en brytpunkt i
sväljtid urskiljas vid ca 70 år vilket även överrensstämmer med resultatet i Robbins et
al. (1992). De längsta tiderna och den största spridningen återfanns också hos äldre
kvinnor. Därför kan också antas att äldres sväljfunktion inte är lika uniform som yngres,
och att åldersförändringar kan leda till individuella anpassningar av sväljbeteendet.
Spridningen skulle kunna anses vara ett uttryck av en större normalvariation i sväljtiden
hos de äldre. Huruvida någon förklaring står att finna i sjuklig sväljförmåga, dvs.
dysfagi, kunde inte förklaras i föreliggande studie. Således skulle även den äldsta
gruppen vara den grupp som det är svårast att generalisera om när det gäller sväljtider.
På grund av den större spridningen kan det tänkas att det inte är värdefullt att testa en
äldre person med 2 dl då resultaten ändå är svåra att förhålla sig till. Emellertid bör då
ändå beaktas att de signifikanta skillnaderna i kön och ålder på sväljtiden hos studiens
testdeltagare uppvisades först då vattenmängden ökats till 2 dl. Beaktat lämpligheten att
använda detta test hos den enskilde patienten, borde det således finnas en vinst i att
använda 2 dl för att undersöka sekventiell sväljning av subtila sväljsvårigheter.

Resultaten i föreliggande studie visade på kortare sväljtider och mindre
standardavvikelse än vad som framkom i Svensson et al. (1996). I den tidigare studien
blev genomsnittstiden 6,8 sekunder ±7,69 vid 1 dl, medan genomsnittstiden i
föreliggande studie blev 5,4 sekunder ±2,6 för samma mängd. Åldersspridningen och
könsfördelningen var likartad mellan Svenssons studie och föreliggande studie. I
Svenssons studie var deltagarna dock patienter medan det i föreliggande studie rörde sig
om en normalpopulation, varför dessa olika uppsättningar normer kan komplettera
varandra i kliniskt bruk.
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5.3. Sväljkapacitet
Männen hade signifikant högre sväljkapacitet än kvinnorna vid såväl 1 som 2 dl, vilket
kan jämföras med att skillnaden i sväljtid mellan könen endast var signifikant vid 2 dl.
Detta resulterade således i olika normvärden för kvinnor och män, vilket är relevant att
beakta i en sväljundersökning. I relation till tidigare forskning kan nämnas att äldre
deltagare i föreliggande studie hade högre sväljkapacitet än de äldre individer som
undersöktes av Hughes och Wiles (1996) samt Moreira och Pereira (2012). Emellertid
inkluderade den äldre gruppen i föreliggande studie något yngre personer (från 70 år)
medan det i de två tidigare studierna hade dragits en gräns vid 75 år.

Då sväljkapaciteten hos kvinnor och män skilde sig signifikant redan vid 1 dl tyder
resultatet på att de båda måtten, sväljkapacitet och sväljtid, var relevanta att beakta.
Sväljtid och sväljkapacitet är inverterade i förhållande till varandra (lågt värde i sväljtid
och högt värde i sväljkapacitet anses avspegla god sväljförmåga) och måttet svälj-
kapacitet står i nära förhållande till sväljtiden. Därför påvisar de olika måtten skillnader
i olika riktningar då en variabel på kvotskala är så beskaffad att det finns en gräns för
hur lågt ett värde kan bli, men ingen gräns finns för hur högt ett värde kan bli. Därmed
borde båda analyserna ingå i en undersökning av sväljförmåga.

Ålderskategorin 70-95 hade signifikant lägre sväljkapacitet än ålderskategorin 18-
43 vid 1 dl, och signifikant lägre än de båda ålderskategorierna 18-43 och 44-69 vid 2
dl. Sväljkapaciteten hos de äldre deltagarna i föreliggande studie sjönk alltså med
ökande ålder, vilket ligger i linje med tidigare forskning (Hughes & Wiles, 1996).

Jämfört med 1 dl ökade sväljkapaciteten vid intag av 2 dl vatten i samtliga grupper
förutom hos de äldsta kvinnorna. Här uppvisade männen i de två yngre ålders-
kategorierna en större ökning av medelsväljkapacitet än kvinnorna i samma ålders-
kategorier. En slutsats av detta kan vara att testdeltagarna anpassade sin sväljförmåga
till den större mängden vatten som också innebar större påfrestningar och tog således
större klunkar vid 2 dl. Emellertid var inte denna anpassning lika tydligt hos äldre, och
framför allt inte hos de äldre kvinnorna, vilket talar för att åldrandet påverkar förmågan
att anpassa sväljningen till en större mängd vatten som skall sekvenssväljas.
Standardavvikelserna tenderade också öka med 2 dl vatten i samtliga grupper vilket
talar för att variationen blev större under den ökade påfrestningen. 2 dl tycktes också
vara en belastningsvariabel som blev allt mer utslagsgivande med ökande ålder. Det kan
även spekuleras i om ålder är en starkare prediktor för sväljkapacitet än vad kön är. I
denna studie är måtten på effektstorlek större för ålder än kön i sväljtid och svälj-
kapacitet, men inte i antal klunkar. Om ålder är den starkare prediktorn, skulle detta
ligga i linje med resultat från Hughes och Wiles (1996). Sammantaget kan således sägas
att skillnaderna visar att sväljkapaciteten fördelar sig olika beroende på ålder och kön,
och denna vetskap bör beaktas i bedömningen vid sväljundersökningar.

Föreliggande studie hade ingen kontrollgrupp av patienter med dysfagi, varför inga
gränsvärden för avvikande sväljning kan ges i resultatet. Emellertid kan måttet
sväljkapacitet lämpa sig för ålders- och könskorrigerad beräkning av z-poäng då
spridningen var normalfördelad. Vidare studier kan således utveckla lämpliga
gränsvärden för klinisk verksamhet.

5.4. Klunkar
Kvinnorna i föreliggande studie tog signifikant fler klunkar än männen vid både 1 och
2 dl, vilket talade för att normdata fördelade sig på olika sätt mellan könen. Spridningen
var större hos kvinnorna än hos männen och ökade också med ålder, vilket innebar att
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kvinnorna som grupp var mer heterogen i aspekten klunkar. Detta kan således vara
viktigt att ta i beaktande vid en sväljundersökning.

Signifikant interaktion mellan den ålderskategori och vattenmängd fanns såtillvida
att den äldsta kategorin tog signifikant fler klunkar än övriga ålderskategorier vid 2 dl,
men ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna vid 1 dl. Detta resultat kan
indikera att den äldsta ålderskategorin var känsligare för den belastning en större
vattenmängd innebär, och att dessa deltagare anpassade sin sväljförmåga för att
möjliggöra en säker sväljning. Resultaten visade således att normdata även här
fördelade sig på olika sätt över de olika ålderskategorierna. Att antalet klunkar ökar med
åldern ligger också i linje med forskning av Hughes och Wiles (1996) som i sin studie
visade att klunkarna blir mindre med åldern. Mindre bolusmängd torde stå i direkt
relation till att klunkarna blir fler på en given mängd. Även detta bör beaktas vid en
sväljundersökning.

5.4.1. Sekvenssväljning
I Sverige används idag främst 1 dl vatten för att testa sväljförmåga på tid. Diskussion
förs dock om huruvida mängden vatten är tillräcklig för att finna subtila svälj-
svårigheter. Att genomföra sväljtest med olika volymer ställer olika krav på en persons
sväljförmåga.

I studien uppdagades att vissa män ur samtliga ålderskategorier klarade svälja 1 dl
med en klunk. Detta indikerar att sväljtest med denna mängd inte fångar upp sekventiell
sväljningsförmåga hos samtliga individer. Av denna anledning kan 2 dl anses vara ett
lämpligt senare steg för att bedöma sekvenssväljförmåga hos personer med hög svälj-
kapacitet. Den större mängden framtvingar sekvenssväljning och ger en högre
belastning. Fler avvikelser uppvisades vid 2 dl vatten så här kan antas att även subtilare
svårigheter kan framkomma. Noteras bör att några män i de yngre ålderskategorierna
behöver mycket få klunkar även på 2 dl vilket styrker att en större mängd vatten kan
behövas för att analysera sekventiell sväljning hos dessa. Som redan nämnts (se 1.5.
Screening) är inte större mängder vatten att föredra som första steg i en undersökning
eller till patienter där sväljsvårigheter och risk för aspiration misstänks. Likaså har
visats att spridningen i sväljtid i en normalpopulation är som störst bland äldre (men
minskar i sväljkapacitet och är stabil i klunkar), vilket inte motiverar till att använda
2 dl som screening hos den äldsta ålderskategorin. Sammanfattningsvis skulle testning
med 2 dl vatten snarare kunna tänkas som ett delmoment i en fördjupad sväljunder-
sökning där lindriga sväljbesvär misstänks, och med fördel testas på en yngre
population. Kliniskt skulle detta kunna ha relevans vid uppföljning i tidigt skede av
exempelvis MS, ALS eller Parkinsons sjukdom.

5.5. Avvikelser under testning
Då prevalensen av dysfagi i normalbefolkningen skulle kunna motsvara 1,6-15 % (se
1.3.1. Prevalens) förväntades att uteslutning av deltagare med sväljsvårigheter skulle
äga rum i processen även om författarna redan i början av insamlandet av testningar
försökte motverka detta. Likaså antogs att avvikelser skulle förekomma och att data
eventuellt skulle fördela sig på olika sätt med de två vattenmängderna.

I DePippo et al. (1992) ansågs testdeltagare, som utgjorts av patienter, ha
misslyckats på testet om de har uppvisat avvikelser såsom hosta och harkling, och har
därför följts upp med vidare bedömning. Forskning har bedrivits kring vilka av dessa
avvikelser som kan predicera dysfagi. Enskilt är de inte indikatorer på dysfagi men kan
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eventuellt indikera svårigheter i kombination med andra symtom och bör då motivera en
vidare utredning (se 1.3. Dysfagi).

I föreliggande studie uppvisade som nämnt 79 deltagare avvikelser och sammanlagt
111 avvikelser. Under analysen framkom att vissa deltagare med avvikelser i testningen
även hade andra indikatorer i hälsoformuläret som i kombination med avvikelserna
eventuellt skulle kunna ha föranlett en vidare undersökning om de varit patienter. Några
sådana indikatorer utgjordes exempelvis av ett flertal mediciner och sjukdomshistoria.
Helhetsbilden av varje deltagare analyserades och några markerades i analys som
potentiella för uteslutning. Beslut fattades därefter om att låta dessa testdeltagare vara
kvar för att undvika att få en alltför idealiserad datamängd. Datainsamlingen syftade till
att studera sväljförmågan på en normalpopulation och det är fullt möjligt att även en
frisk person kunde uppvisa avvikelser som exempelvis hosta och harkling. Likaså
antogs att det i populationen kunde finnas varians både i sväljförmåga och i avvikelser.
Då inga möjligheter fanns till uppföljning riskerade data att sållas ut på felaktiga
grunder.

I analysen framkom att antalet avvikelser ökade vid 2 dl. Det kan finnas flera
möjliga förklaringar till detta. En kan exempelvis vara att den sammantagna mängden
vatten (först 1 dl och därefter 2 dl) var svår att få i sig för en äldre person som eventuellt
inte var van att dricka stora mängder vatten på en gång. Detta skulle i sin tur kunna
förklara att det faktum att samtliga som avböjde 2 dl och att två av tre som inte kunde
dricka upp hela mängden vatten tillhörde den äldsta ålderskategorin.

Vid analysen av 2 dl uppkom frågan om det, utifrån den givna situationen att inte
kunna följa upp testdeltagarnas resultat med instrumentell bedömning, kunde anses vara
relevant att gruppera deltagarna utifrån antal avvikelser. Som nämnt antog författarna att
även en frisk person kan uppvisa avvikelser, men frågan var hur många avvikelser som
en frisk person kunde uppvisa utan att det borde uppmärksammas. Därför drogs gränsen
redan mellan en avvikelse eller två eller fler.

Om två eller fler avvikelser innebar att testdeltagaren hade en patologisk
sväljförmåga kunde vi inte kontrollera för utan bara konstatera att det förekom hos i
studiens normalpopulation.

En fundering som uppkom under analysen relaterat till artikeln av Hughes och
Wiles (1996) var om åldern även utgjorde en viktigare belastningsfaktor hos kvinnorna
än hos männen. Av de deltagare som lämnade residualvolym eller avböjde 2 dl var de
flesta äldre kvinnor. En del äldre kvinnor uppvisade oförmåga att dricka i ett svep vid
2 dl (vilket förvisso även förekom hos yngre kvinnor). I föreliggande studie framkom
dock ingen signifikant interaktion mellan ålder och kön på något av de tre sväljmåtten
tid, kapacitet eller klunkar. Inga klara slutsatser kan således dras i frågan utifrån detta,
men i analysen av avvikelser var det främst de äldre kvinnornas resultat som utmärkte
sig. Här bör dock även tas hänsyn till det större antalet kvinnor än män.

Sekventiell sväljning på 2 dl verkade vara särskilt svårt för äldre kvinnor då de
också uppvisade markant fler avvikelser i prestationen. Just avvikelsen ”oförmåga att
dricka i ett svep” tenderade emellertid vålla besvär i flera ålderskategorier och vara
utslagsgivande främst hos kvinnorna. Bland kvinnor som bara hade en avvikelse visades
att ett högt antal avvikelser utgjordes just av ”oförmåga att dricka i ett svep”. Även
bland kvinnor som hade två eller fler avvikelser fanns de som inte kunde dricka någon
mängd i ett svep.

Möjligheten att någon testdeltagare missförstod instruktionen förelåg självklart,
men förklarar inte könskillnaderna. Således kan frågan ställas om både antalet
avvikelser kan vara relevant för vidare forskning och arten av avvikelsen skulle kunna
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anses ha olika vikt för insamlandet av data hos en normalpopulation. Borde avvikelser
viktas olika utifrån kön och ålderskategori? Kunde ”oförmåga att dricka i ett svep”
räknas som indikation till sväljsvårigheter på samma sätt hos en äldre kvinna som hos
en yngre man, eller var detta en indikation av normalvariation hos den äldre kvinnan?
Frågorna var många efter dataanalysen, men hade krävt en uppföljning av testdeltagarna
för att kontrollera huruvida sväljsvårigheter faktiskt förelåg.

5.6. Självskattad hälsa
Författarna noterade att medicinering förekom hos ett stort antal testdeltagare, samt att
några hade olika besvär som eventuellt skulle kunna relateras till sväljning såsom reflux
och muntorrhet. Emellertid kan slutsatsen dras att studiens testdeltagare utgör en
välmående grupp och att många äldre, trots flera mediciner och andra besvär, ändå
skattade sitt mående högt. Relaterat till studiens syfte bör även nämnas att testdeltagaren
kunde uppvisa en lägre sväljkapacitet och ändå skatta sig högt på subjektiv hälsa.

I efterhand kan det diskuteras om studiens testdeltagare utgjorde ett mer aktivt urval
av populationen utifrån de lokala föreningar där data insamlades. Viss hälsa och ork
krävs för att träna fysiskt eller delta i olika aktiviteter.

5.7. Metoddiskussion
5.7.1. Bedömare
För en eventuell framtida replikering av studien kan det konstateras att studiens
genomförande kunde ha utformats något annorlunda. Eventuellt kunde det ha blivit
enklare, mindre tidskrävande och mer kostnadseffektivt om författarna själva genomfört
all testning istället för att rekrytera externa testare. På det sättet skulle också eventuella
tveksamheter rörande mätningarnas reliabilitet minimeras, och kontrollen över
likformighet i testförfarandet vara större. Författarna samlade dock in majoriteten av
sina data gemensamt vilket gav en kontrollfunktion för att dessa data insamlades på
samma sätt.

Externa testare innebar emellertid att normdata kunde baseras på ett större underlag,
både till antal och geografiskt och att slutsatser kunde dras om huruvida de korta och
enkla instruktionerna hade varit tillräckliga för att genomföra vattensväljtestet. Utifrån
de alltjämt uniforma resultaten i reliabilitetstestningen på stickprovet av ett antal
studenter antogs det att vattensväljtestet kunde genomföras efter relativt enkla
instruktioner när det gäller att registrera tid, klunkar och givna avvikelser. Författarna är
oerhört tacksamma för den hjälp de erhållit av de medverkande studenterna.

5.7.2. Testförfarande
I enstaka fall har det noterats på testformuläret att muggens utformande verkar ha stört
drickandet. Måttkoppen hade en liten kant samt en liten pip som eventuellt kan ha stört
drickandet om den placerades fel i förhållande till munnen. Under författarnas testning
av koppen bedömdes den dock vara adekvat för normalt drickande. Då koppen
placerades vid munnen innan tidtagningen påbörjades hade testdeltagaren möjlighet att
justera en eventuell olämplig placering.

Instruktionen att ”helst dricka upp allt i ett svep så snabbt som möjligt” kan ha
bidragit till att testdeltagare drack fortare än de klarade av. Några deltagare drack med
mycket få klunkar vilket ibland ledde till spill då de tog en mycket stor bolus initialt.
Detta kan möjligen förklara en del av förekommande hostningar, i synnerhet i den yngre
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ålderskategorin. I flera fall uteblev observanda såsom hosta och spill då samma
testdeltagare drack 2 dl, då de anpassat hastigheten och/eller klunkstorleken till mer
rimliga nivåer.

En eventuell ordningseffekt av att dricka 1 dl och därefter 2 dl korrigerades inte till
att testas slumpvis då det lämpligaste tillvägagångssättet i klinisk praktik är att öka
mängden vatten vid undersökning av sväljsvårigheter. Således skulle samtliga test-
deltagare först dricka 1 dl och därefter 2 dl vatten. Därför kan normvärdena för 2 dl
endast ses utifrån aspekten av att 1 dl intagits före.

5.7.3. Testprotokoll
I analys av data har framkommit att vissa deltagare kryssat i att de hade konstaterade
sväljsvårigheter alternativ att de själva indikerar subjektivt upplevda sväljbesvär. Dessa
deltagare uteslöts i efterhand (se 3.1.2. Uteslutningsprocess). Likaså kontaktades
författarna av tre personer som redan före testning uppgav att de hade sväljsvårigheter
och dessa avböjdes således att delta. För att säkerställa att personer med konstaterade
eller subjektiva sväljbesvär inte deltar i en normdatastudie på normalpopulationen, kan
därför en omarbetning av testprotokollet behöva göras till vidare forskning. Här bör en
kontrollfråga redan läggas i i testformulärets början för att avböja deltagande redan före
vattensväljningstestet. Författarna gick ut med information om detta muntligen före
testning samt skriftledes i inbjudan till deltagande i studien. Emellertid visade sig detta
inte vara tillräckligt och dessa deltagare fick uteslutas i efterhand.

5.7.4. Hälsoformulär
Då vissa öppna frågor tenderade att ge färre svar (fråga 10 och 11) markerades dessa
som saknad information i analysen. Författarna misstänker att dessa frågor inte var
optimalt ställda och att somliga testdeltagare valde att svara negativt på frågorna med ett
utelämnat svar istället för att skriva ett nej. Emellertid valdes författarna att registrera
uteblivna svar som frånvaro av data liksom i övrig dataanalys. För vidare studier kan
eventuellt hälsoformuläret behöva omarbetas för att om möjligt ge mer precisa svar i
vissa frågor och undvika missförstånd i andra.

En del testdeltagare uppgav att de inte visste hur de skulle svara på formuläret då
endast ja och nej fanns som svarsalternativ på de slutna frågorna. Dessa testdeltagare
skrev själva ”ibland” eller ”ofta” och kryssade mellan ja- och nej-rutorna på formuläret
vilket sedermera påverkade analysen av data. Författarna tolkade dessa svar som
utelämnade men noterade i analysformuläret att kommentar fanns för att informationen
skulle vara tillgänglig vid en djupare analys. Författarna kan inte garantera att samtliga
testdeltagare som velat fylla i ett mer graderat svar verkligen har indikerat detta på
hälsoformuläret. Hälsoformuläret skulle ha kunnat kompletteras med frågan om
deltagarens kön. Således skulle inte bedömaren behövt notera detta och testdeltagaren
kunde själv ha fått utforma sitt svar.

För att få en uppfattning om testdeltagarnas självskattade hälsotillstånd utarbetades
en graderad skattningsskala i fem steg tillsammans med handledare och etisk nämnd.
Valet att ta ett redan befintligt hälsoformulär med självskattningsskala föll bort då
författarna önskade besvara sina frågeställningar med specifika frågor just för detta
ändamål, samt på grund av att ett ansökningsförfarande för att använda alternativt
licensierat hälsoformulär inte kunde uppfyllas inom tidsramarna för uppsatsen. En
svaghet i uppsatsen blir så till vida att vår skala ej har validerats. Likaså kan skalan
eventuellt inte anses jämförbar med andra studier på livskvalitet då frågan bara berör en
del i vad som skulle kunna täckas av termen livskvalitet. Resultatet på självskattad hälsa
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kunde troligen ha blivit annorlunda om frågan delades upp i en skala för fysisk hälsa
respektive en för psykisk hälsa.

I utformandet av hälsoformuläret var det viktigt att få en så tydlig bild som möjligt
av testdeltagarens hälsotillstånd, då det av etiska skäl inte fanns möjlighet att författarna
kontaktade testdeltagaren i efterhand för att följa upp resultaten. Det innebar därmed att
författarna erhöll stora mängder information som inte kunde analyseras inom ramen för
denna studie, men väl ligga till grund för fortsatta studier.

5.7.5. Könsskillnader
För att testet skulle vara lätt att administrera utan alltför stora mängder material
efterfrågades inte ett mått på testdeltagarnas kroppslängd. Att kontrollera för denna
faktor hade inneburit en mer svårhanterlig testsituation och ökade krav på de testande
studenterna. En självskattad uppgift om längd kunde troligen inte heller anses vara
reliabel. Emellertid har skillnader i sväljförmåga mellan män och kvinnor i denna studie
påvisats och skulle därför möjligen delvis kunna förklaras av att kroppslängden och
därmed längden på ansatsröret skiljer sig åt på gruppnivå mellan dessa grupper.

Hughes och Wiles (1996) har dock visats att variabeln kroppslängd inte bidrar
väsentligt till att förklara variansen i sväljkapacitet när kön och ålder ingick som
oberoende variabler. Därmed skulle slutsatsen kunna dras att längd kan vara en mer
betydande prediktor för sväljförmågan när kön inte ingår i analysen eftersom
könsvariabeln torde tillföra information om längd. I föreliggande uppsats ingår både
kön och ålder, och därmed borde inte längden vara alltför utslagsgivande för resultatet.
Författarna till föreliggande studie vet emellertid inte om könskillnaderna i resultaten
beror på primärt kön eller på kroppsstorlek och hänvisar detta till vidare forskning.

Likaså bör betonas att insamlandet av data och uteslutning av deltagare i efterhand
innebar att en större skillnad mellan kvinnor och män kunde noteras i den äldsta
ålderkategorin jämfört med de två andra ålderskategorierna. I analyserna av de tre stora
sväljmåtten; sväljtid, sväljkapacitet och klunkar innebar det att gruppen utgjordes av
åtta fler kvinnor än män på 1 dl och fyra fler kvinnor på 2 dl. I analysen avvikelser var
det tio fler kvinnor på 1 dl och sex fler kvinnor på 2 dl. Troligen påverkar dessa
skillnader i antal kvinnor och män resultatet och hur det skall tolkas, framför allt när det
gäller könsskillnader mellan kvinnor och män i den äldsta kategorin. Emellertid fanns
som nämnt ingen signifikant ålderskillnad mellan hela gruppen kvinnor och män.

Signifikanta skillnader i sväljförmåga fanns både mellan könen och mellan
ålderskategorierna. Det vore orimligt att förkasta dessa skillnader på grund av att antalet
kvinnor var fler. Det skulle istället kunna antas att skillnaderna ändå påvisar att
sväljförmågan förändras vid åldrande. Detta är märkbart hos studiens äldre kvinnor på
samma sätt som det är hos de äldre männen. I normvärdestabellerna över medelsväljtid
och medelsväljkapacitet finns värden som bekräftar detta även om det hade varit
önskvärt med något jämnare fördelning av deltagare över kön.

5.7.6. Reliabilitet
Frågan väcktes i efterhand om inte reliabiliteten i testningen skulle kunde ha säkrats
ytterligare om endast författarna till studien hade genomfört samtlig testning. Emellertid
fanns god inter- och intrabedömarreliabilitet både mellan författarna och i jämförelse
mellan författarna och studenterna som grupp. Det hade varit önskvärt att studenterna
fick mäta samma material två gånger, t ex en film av en drickande person, för att även
få ett mått på studenternas inter- och intrabedömarreliabilitet. Även test-retest-
reliabilitet hade varit önskvärt. Med det rådande resultatet av ICC-analysen borde det
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emellertid kunna antas att studiens data är tillförlitliga. Det skall dock nämnas att
analysen är gjord på ett stickprov av åtta studenter varav fem utförde testning.

5.7.7. Tillvägagångssätt i analysen
79 deltagare uppvisade avvikelser och författarna valde att inte exkludera dessa ur
analysen (3.1.2. Uteslutningsprocess och 4.4. Avvikelser under testning). Som nämnts
valde författarna att inte exkludera alltför många deltagare, för att förhindra att
skillnader i värden i normalpopulationen skulle försvinna då avvikelserna på förhand
inte kan bedömas som patologiska. Emellertid önskade författarna i efterhand att de
hade haft tillgång till uppföljning av personerna för att säkerställa att samtliga värden i
analysen inte inbegrep personer med sväljsvårigheter. Icke desto mindre hade det varit
önskvärt att kontrollera samtliga deltagare då även en person med mer korrekta värden
skulle ha kunnat uppvisa tyst aspiration. Likaledes blir denna fråga särskilt relevant i
studien då det hade varit värdefullt att veta om avvikelserna berodde på sväljsvårigheter
eller exempelvis på att 2 dl var ett alltför påfrestande test för dessa personer även om de
inte hade sväljsvårigheter. Dock säkrades testdeltagarnas anonymitet, varför uppföljning
inte kunde göras.

Tre deltagare hade residualvolym i testförfarandet och som nämnts valde författarna
att utesluta dessa ur samtliga analyser utöver avvikelsebeskrivningen. Detta för att
korrekta värden skulle kunna beskrivas rörande sväljtid, sväljkapacitet och klunkar för
de mängder vatten som studien ämnade undersöka.

De 13 testdeltagare som uteslöts i efterhand på grund av konstaterade eller
misstänkta sväljsvårigheter genomgick ändå testning. I en liknande studie skulle dessa
kunna medräknas som en kontrollgrupp. Syftet med föreliggande uppsats var inte att
sätta gränsvärden för avvikande sväljning och därför analyserades inte resultatet.
Författarna hade också behövt tillgång till uppföljning för att kunna uttala sig om
huruvida personernas resultat skulle kunna ligga till grund för gränsvärden.

Det finns möjlighet till att uteslutningen av testdeltagare skulle gjorts
metodologiskt annorlunda, antingen genom att höra med testdeltagaren i förväg om
sväljsvårigheter förelåg, att författarna i efterhand kunde följa upp avvikelser eller att
författarna sonika uteslöt de som uppvisade avvikelser. Författarna anser sig ha
problematiserat denna fråga i uppsatsen och överlämnar samtligt material för vidare
forskning och därmed eventuella nya tolkningar.

5.7.8. Etiska överväganden i efterhand
Etiskt finns frågetecken om huruvida testförfarandet kunde ha varit skadlig för de
sammanlagt 13 testdeltagare där sväljsvårigheter enligt egen uppgift var konstaterade
(två testdeltagare), som saknade information i frågan (fråga 9) om konstaterade
sväljsvårigheter (två testdeltagare) samt de som uppgav subjektiva sväljsvårigheter (nio
testdeltagare) (fråga 25). Författarna anser sig ha försökt att undvika att situation med
deltagande skulle uppstå genom att muntligen gå ut med informationen samt att skicka
ut ett förtydligande i den skriftliga inbjudan till deltagande i studien. Författarna tar
dock på sig ansvaret att dessa deltagare ändå fått genomgå testningen.

Trots att avvikelser i sväljning, som bland annat hosta, kan förekomma hos
normalpopulationen önskar författarna i efterhand att instrumentell uppföljning fanns att
tillgå för de personer där avvikelser i testning uppkommit. På så sätt skulle författarna,
även ur ett etiskt perspektiv, kunnat säkerställa att dessa personer verkligen inte hade
sväljsvårigheter. Likaså kunde författarna i efterhand inte kontrollera för tyst aspiration
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och därmed hänvisa till vidare uppföljning alternativt vård. Således kanske studien hade
behövt utformas på ett annorlunda sätt, vilket bör beaktas för fortsatta studier.

Syftet för denna uppsats var att presentera normvärden för en normalpopulation.
Således valde författarna av etiska skäl att inte kommentera testdeltagarnas resultat som
avvikande eller icke i testförfarandet.  Likaledes bestämdes, i enlighet med etiska
nämndens granskning, att bedömarna inte före testning skulle fråga testdeltagarna om de
hade sväljsvårigheter. Studenterna testade i allmänhet sina anhöriga, varför detta skulle
kunna vara en känslig fråga ur integritetssynpunkt att behöva ställa till en anhörig. För
att garantera att testförfarandet gick till på samma sätt följde även författarna dessa
riktlinjer.

5.8. Vidare forskning
I kommande studier kan en normalpopulation jämföras med olika patientgrupper för att
bredda tillämpningen av normvärden och ge förslag på nya gränsvärden för olika åldrar
och kön för normal respektive avvikande sväljning. Vidare kan sjukdomsbakgrund och
subjektiva skattningar av hälsa ställas i relation till sväljprestation. Även variabeln
bolusvolym kan inkluderas.

Normerna skulle kunna kompletteras ytterligare med andra ålderskategorier,
exempelvis individer yngre än 18 år eller fler äldre. Likaså skulle olika aspekter av
sväljningen kunna belysas enskilt i vissa ålderskategorier med ytterligare material för att
ge säkrare svar. Önskvärt kan vara att följa upp med instrumentell bedömning i de fall
deltagarna uppvisar avvikelser under testförfarandet för att komplettera
avvikelseanalysen.

”Oförmåga att dricka i ett svep” var betydligt vanligare hos kvinnor, och då i
synnerhet hos äldre kvinnor och vid 2 dl. Därför kan det vara en fråga för kommande
forskning att undersöka om avvikelserna bör viktas annorlunda både vid screening av
äldre och vid screening med större vattenmängder. Vissa avvikelser kan möjligen finnas
som en normalvariation hos en frisk äldre population på grund av icke-patologiska
åldersförändringar. En fundering är således om vattensväljtestet exempelvis kan
användas med samma kriterier för avvikelser hos en 18-årig man respektive en 95-årig
kvinna. Studien innebar även en uppdelning mellan en och två och flera avvikelser som
noterades hos testdeltagarna. Därför kan det även vara en fråga för kommande forskning
att studera om antalet avvikelser har relevans för predicerad sväljförmåga. I studien
analyserades varje testdeltagare för sig. I efterhand kan noteras att det kan av intresse att
korrelera antalet och arten avvikelser till antalet positiva svar och specifika frågor på
hälsoformuläret. Därtill kan även diskuteras om termen ”avvikelser” är rätt term att
beteckna dessa observanda där det förväntade sekventiella sväljandet inte uppnås.

Många frågor runt användandet av 2 dl vatten kan fortfarande anses vara
obesvarade. Emellertid finns nu normvärden på mängden och jämförelser kan göras
mellan olika ålder och kön. Studien kan ligga till grund för en vidare diskussion i ämnet,
både inom forskning och inom klinisk verksamhet.

5.9. Slutord
Det bör poängteras ytterligare en gång att studien är gjord på en normalpopulation till
skillnad från många tidigare studier där testdeltagarna utgjorts av patienter med
varierande sjukdomar. De resonemang som förs i denna uppsats baseras således på
värden från personer som utifrån svar på ett hälsoformulär kan anses välmående. För
framtiden bör patienter även fortsättningsvis undersökas vidare om eventuella
avvikelser uppstår vid vattensväljtest, oavsett ålder och kön.
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Därtill poängteras att vattensväljtestet bara utgör en liten del i en hel
sväljundersökning, vilket bör tas i beaktande både i såväl forskning som klinisk praktik.
Vattensväljtest som screening är som tidigare nämnts inte lämplig att använda på alla
patienter under alla förutsättningar och bör inte ses som ett initialt testförfarande.

Då data även insamlats för en större mängd vatten, vill författarna särskilt betona
vikten av att bedömaren, innan vattensväljtest utförs, säkerställer att den aktuella
patienten inte är en olämplig kandidat. Patienten skall bland annat kunna sitta upprätt
och ha tillräckligt hög medvetandegrad.

Författarna rekommenderar att en större vattenmängd, här 2 dl, snarare används vid
en fördjupad sväljundersökning när logopeden särskilt vill utreda sekventiell sväljning
hos en patient där lindriga sväljbesvär misstänks och där 1 dl inte ger en fullgod bild.
Kliniskt skulle därför sväljtestet ha relevans som ett sätt att mäta sekventiell sväljning,
exempelvis som uppföljning i ett tidigt skede av degenerativa sjukdomar (såsom MS,
ALS eller Parkinson) med vilka sväljsvårigheter troligen lär uppkomma förr eller
senare.

Lämpligheten i att dricka 2 dl vatten kan diskuteras. Emellertid borde det i
praktiken anses vara bättre att dricka 2 dl vatten i ett test av sväljförmågan hos
logopeden (som bedömt huruvida patienten är lämplig) än att felsvälja 2 dl sötad
nyponsoppa utan kontroll och uppföljning vid egen måltid.
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Anatomisk översikt

1. Tungbas
2. Farynx/svalg
3. Epiglottis/struplock
4. Hyoidben/tungben
5. Faryngoesofageala segmentet/övre esofagussfinktern/matstrupsöppningen
6. Larynx/struphuvud
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Bilaga B

Instruktioner till studenter

Vi heter Jessica och Anna Maria och är logopedstudenter på termin 7. Vi har just påbörjat vårt
examensarbete och genomför en studie som syftar till att normera en screeningmetod för
sväljsvårigheter. För denna studie behöver vi samla in data för hur människor sväljer. För detta
skulle vi behöva er hjälp! Vi vänder oss till samtliga studenter på logopedprogrammet eftersom en
normdatastudie kräver ett mycket stort underlag. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om så
många som möjligt ville bidra! Testningen går snabbt att genomföra och bör inte vara alltför
betungande, emellertid är det av största vikt att ni följer instruktionerna noggrant så era normdata
blir tillförlitliga! De kommer att ligga till grund för framtida logopediska verktyg som ni kommer
använda när ni kommer ut i yrkeslivet. Sväljsvårigheter är ett ökande problem i och med att
befolkningen åldras alltmer. Det är ett relativt nytt och växande logopediskt arbetsområde som ger
allt fler arbetstillfällen, så behovet av ny forskning är stort.

Vi önskar att var och en av er som hjälper till väljer ut två personer, helst en man och en kvinna, ur
en specifik ålderskategori (skulle ni inte hitta en person av vardera kön så går det bra med två
personer av samma kön). Utöver de två testdeltagarna får ni mycket gärna testa fler personer, och då
i valfri ålder. Testdeltagarna ska inte ha uppenbar funktionsnedsättning eller betydande demens-
eller minnesbesvär som omöjliggör testning. De ska förstås tillfrågas om samtycke att delta. Ingen
person får testas mer än en gång, så försäkra er om att personen inte redan medverkat! Dessa
personer kommer att få dricka två olika mängder vatten, 1 dl respektive 2 dl. Er uppgift blir att mäta
hur lång tid det tar för personen att dricka de olika mängderna, hur många klunkar de tar, samt
eventuell kvarvarande vattenmängd och föra in dessa siffror i ett testformulär som ni får av oss
idag, som vi kommer gå igenom närmre. Vi kommer också att visa på varandra.

När man sväljer så dras struphuvudet uppåt och framåt, så att matstrupen öppnas. När man har svalt,
så sjunker struphuvudet tillbaka ner igen. Sväljningsmomentet vi mäter är från det att vattnet nuddar
läpparna tills dess att sista klunken har svalts ner och struphuvudet är tillbaka i utgångsläget. Titta
och prova gärna på varandra så ni känner er säkra på förfarandet!

Vid mätningen kommer du behöva ett digitalt tidtagarur (har du inget stoppur går det utmärkt att
använda stoppursfunktionen i mobilen). Vi kommer också att dela ut mått. En av logopedklasserna
kommer eventuellt att få upprepa testningen vid ett senare tillfälle.

Av etiska skäl krävs att det hälsoformulär som testpersonen tilldelas fylls i enskilt. Personen ska
själv stoppa sitt ifyllda formulär i ett kuvert och tillsluta det, och väljer därefter själv vem som ska
posta kuvertet. Vi önskar att ni skickar in era testformulär senast den 1 augusti. Testpersonerna
ni väljer ut kommer att få vara anonyma, men vi behöver ta era kontaktuppgifter för att stämma av
om det är något vi undrar över.

Tack på förhand!

Jessica Anerfält
Tfn: XXXX-XXXXXX
Anna Maria Eriksdotter Bladh
Tfn: XXXX-XXXXXX
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Testformulär. Ålderskategori: 18-43 44-69 70-95

 Se till att du har penna, stoppur/mobil, mått, hälsoformulär och kuvert.

 Försäkra dig om att personen du valt inte blivit testad i denna studie tidigare.

 Berätta följande: ”Jag hjälper till att genomföra en studie som handlar om hur människor sväljer.
Testningen går rätt snabbt och orsakar inget obehag, och du kommer att vara helt anonym. Om du
deltar kommer du först att få dricka 1 och därefter 2 dl vatten, och jag kommer att mäta hur lång tid
det tar för dig att dricka upp. Sedan får du fylla i ett anonymt hälsoformulär som jag inte kommer att
titta på; du får lägga det i ett kuvert och tillsluta det. Du har när som helst rätt att avbryta
testningen. Är du intresserad av att delta?” Om personen samtycker, gå vidare.

 När du genomför sväljtestet ska personen sitta upprätt eller stå. Berätta: ”Nu kommer du få dricka 1
dl vatten. Du ska helst dricka upp allt i ett svep så snabbt som möjligt.”

 Ge personen ett glas med 1 dl svalt kranvatten och be henne eller honom att hålla den mot läpparna
och göra sig redo att börja dricka, men inte börja dricka förrän du säger ”nu”. Skulle
tidtagarfunktionen krångla så att klockan inte går igång fast personen har börjat dricka, avbryt då
omedelbart testet. Vänta någon minut och prova sedan igen.

 Ta tiden från ”nu”, dvs då personen har vattnet mot läpparna, tills dess sista klunken svalts ned och
struphuvudet återgår till sin viloposition för sista gången (vanligtvis åtföljs detta av utandning,
fonation eller öppnande av munnen). OBS! Notera tiden, antal klunkar samt eventuell avvikelse
(under sväljning eller inom en minut efter sväljning). Om personen inte klarade att dricka hela
mängden, mät den kvarvarande vattenmängden med millilitermåttet.

 Vänta 2 minuter och upprepa sedan proceduren med 2 dl vatten.

 Låt personen fylla i hälsoformuläret enskilt. Hon eller han ska sedan lägga det ifyllda formuläret i
kuvertet och tillsluta det. Personen väljer själv vem som ska posta formuläret.

1 dl
Tid i sekunder (med en decimal): _______
Antal klunkar: _______
Avvikelser:
[ ] Hosta
[ ] Harkling
[ ] Spill
[ ] Dregling
[ ] Gurglig röst
[ ] Oförmåga att dricka upp hela mängden.

Restvolym i ml: _______
[ ] Oförmåga att dricka upp hela mängden i ett svep
Annan kommentar: _________________________

2 dl
Tid i sekunder (med en decimal): _______
Antal klunkar: _______
Avvikelser:
[ ] Hosta
[ ] Harkling
[ ] Spill
[ ] Dregling
[ ] Gurglig röst
[ ] Oförmåga att dricka upp hela mängden.

Restvolym i ml: _______
[ ] Oförmåga att dricka upp hela mängden i ett svep
Annan kommentar: _________________________

Studentens namn och telefonnummer:______________________________________

Testpersonens kön:_____________

Testpersonens ålder i år och månader:___________



Bilaga D
HÄLSOFORMULÄR

Ifylls enskilt och postas med bifogat kuvert. Formuläret är anonymt, man ska alltså inte
skriva namn på det. Informationen kommer endast att användas i forskningssyfte.

1. I förhållande till din ålder, upplever du problem med minnet? [ ] JA [ ] NEJ

Om ja, kommentera gärna: ___________________________________________

2. Har du någon annan neurologisk sjukdom? [ ] JA [ ] NEJ

Om ja, kommentera gärna: __________________________________________

_________________________________________________________________

3. Har du genomgått hjärnkirurgi? [ ] JA [ ] NEJ

4. Har du någon gång fått en stroke? [ ] JA [ ] NEJ

5. Har du någon gång opererats i mun eller hals? [ ] JA [ ] NEJ

Om ja, kommentera gärna: __________________________________________

_________________________________________________________________

6. Har du blivit intuberad eller legat i respirator en längre tid? [ ] JA [ ] NEJ

7. Har du eller har du haft huvud/halscancer? [ ] JA [ ] NEJ

8. Har du andningsproblematik, t ex astma? [ ] JA [ ] NEJ

9. Har du av läkare eller logoped konstaterade sväljbesvär? [ ] JA [ ] NEJ

10. Har du något annat besvär i munhåla, svalg eller matstrupe? Kommentera gärna:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11. Tar du några mediciner? Kommentera gärna: ______________________________

___________________________________________________________________



12. Har du smärtor i munnen, käken, svalget eller bröstet? [ ] JA [ ] NEJ

13. Har du problem med att svälja dryck eller flytande föda? [ ] JA [ ] NEJ

14. Har du problem med att äta eller svälja mat? [ ] JA [ ] NEJ

15. Sätter du ofta i halsen eller sväljer fel till vrångstrupen? [ ] JA [ ] NEJ

16. Är du ofta torr i munnen? [ ] JA [ ] NEJ

17. Har du problem med smak- eller luktsinnet? [ ] JA [ ] NEJ

18. Har du ofta besvärande hosta? [ ] JA [ ] NEJ

19. Har du ofta sura uppstötningar eller halsbränna? [ ] JA [ ] NEJ

20. Hostar du ofta vid måltider? [ ] JA [ ] NEJ

21. Har du svårt att äta och dricka lika fort som andra? [ ] JA [ ] NEJ

22. Har du svårt att hosta upp ordentligt om du sväljer fel

eller har slem i halsen? [ ] JA [ ] NEJ

23. Har du nedsatt känsel eller rörlighet i munnen eller ansiktet? [ ] JA [ ] NEJ

24. Har du problem med att tala tydligt? [ ] JA [ ] NEJ

25. Anser du själv att du har eller har haft sväljsvårigheter? [ ] JA [ ] NEJ

Kommentera gärna:_________________________________________________

__________________________________________________________________

26. Hur upplever du ditt allmänna fysiska och psykiska mående? Ringa in en siffra.

1 2 3 4 5

Mycket dåligt Ganska dåligt Varken bra eller
dåligt

Ganska bra Mycket bra



Bilaga E

Hej!

Vi är två studenter som heter Anna Maria Eriksdotter Bladh och Jessica Anerfält och läser sista

terminen på logopedprogrammet på Uppsala universitet.  Vårt examensarbete handlar om

människors sväljförmåga. Vi behöver testa så många personer som möjligt under ett enkelt

förfarande och undrar om era medlemmar skulle kunna bidra till vår studie? Deltagandet går ut på

att dricka 1 respektive 2 dl vatten medan vi tar tid. Deltagaren får även fylla i ett anonymt

hälsoformulär. Lämpligt är att lägga testningen till era lokala föreningars möten eller andra

aktiviteter då vi kan komma till er och testa flera samtidigt. Önskvärt är att testningen sker under

september-oktober 2012. Allt deltagande är självklart frivilligt.

Testet av sväljförmåga används redan i dag inom sjukvården men mätningen kan behöva anpassas till

olika åldersgrupper. Studien syftar bland annat till att få en ökad förståelse för sväljfunktionen hos

äldre personer, för att i förlängningen kunna erbjuda en bättre anpassad vård. Ett deltagande i

studien skulle vara till stor hjälp för oss och kan även bidra till att öka kunskapen inom sjukvården i

bemötandet av en person med sväljsvårigheter.

Ring oss gärna och berätta om ni kan tänka er att delta!

Telefonnummer: XXXX-XXXXXX (Anna Maria E. Bladh), : XXXX-XXXXXX (Jessica Anerfält)

E-mail: XXXXX, XXXXX

Vänliga hälsningar,

Anna Maria Eriksdotter Bladh och Jessica Anerfält

Logopedprogrammet

Uppsala universitet
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Hej!

Vi är två studenter som heter Jessica Anerfält och Anna Maria Eriksdotter Bladh och läser sista

terminen på logopedprogrammet på Uppsala universitet.  Vårt examensarbete handlar om

människors sväljförmåga. Vi behöver testa så många personer som möjligt under ett enkelt

förfarande och undrar om era medlemmar skulle kunna bidra till vår studie. Deltagandet går ut på att

dricka 1 respektive 2 dl vatten medan vi tar tid. Deltagaren får även fylla i ett anonymt hälsoformulär.

Lämpligt är att lägga testningen till något av er förenings möten eller andra aktiviteter då vi kan

komma till er och testa flera samtidigt. Önskvärt är att testningen sker under september-oktober

2012. Allt deltagande är självklart frivilligt.

Testet av sväljförmåga används redan i dag inom sjukvården men mätningen kan behöva anpassas till

olika åldersgrupper. Studien syftar bland annat till att få en ökad förståelse för den normala

sväljfunktionen hos äldre personer, för att i förlängningen kunna erbjuda en bättre anpassad vård.

Således söker vi personer utan diagnosticerade sväljsvårigheter. Ett deltagande i studien skulle vara

till stor hjälp för oss och kan även bidra till att öka kunskapen inom sjukvården i bemötandet av en

person med sväljsvårigheter.

Telefonnummer: : XXXX-XXXXXX (Anna Maria E. Bladh), : XXXX-XXXXXX (Jessica Anerfält)

E-mail: XXXXX, XXXXX

Vänliga hälsningar,

Jessica Anerfält och Anna Maria Eriksdotter Bladh

Logopedprogrammet, termin 8

Uppsala universitet
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Figurer
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