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SAMMANFATTNING 
Läpp-, käk och gomspalt (LKG) kan medföra svårigheter med tal, artikulation och röst. 
Enligt tidigare forskning har vuxna individer behandlade för LKG liknande förekomst 
av röstavvikelser som kontrollpersoner utan spalt. Syftet med denna studie var att 
undersöka grad av röstavvikelser hos vuxna patienter behandlade för enkelsidig LKG 
och kartlägga eventuella samband mellan röstavvikelser och kirurgiska metoder för 
gomslutning, kön och operation med eller utan svalglambå samt jämföra röstresultat 
med data från individer utan LKG. Sjuttio patienter behandlade för enkelsidig 
genomgående LKG deltog i studien, varav 45 patienter hade opererats med gomslutning 
i en seans och 25 patienter hade opererats i två seanser. Elva av patienterna i 
patientgruppen hade genomgått svalglambåoperation. I studien ingick även en 
åldersmatchad kontrollgrupp med 63 individer utan LKG. Röstinspelningar 
utvärderades med perceptuell röstbedömning med Stockholm Voice Evaluation 
Approach (SVEA) av två erfarna logopeder. Skattning skedde individuellt av 
randomiserade och blindade inspelningar. Inter- och intrabedömarreliabilitet 
beräknades. Grad av avvikelse i röstkvalité var ca. 5/100 i patientgrupp och 
kontrollgrupp vilket är lägre jämfört med tidigare studier. “Knarr” fanns lägre i 
patientgruppen i jämförelse med kontrollgrupp. Skattningar av övriga röstparametrar 
skiljde sig inte mellan patientgrupp och kontrollgrupp. Patienter opererade med 
gomslutning i en eller två seanser hade inga skillnader i röstparametrar. Enstaka små 
skillnader fanns mellan könen. Ingen skillnad fanns mellan patienter som genomgått 
svalglambåoperation och de som inte gjort det.

Nyckelord: Enkelsidig LKG, Perceptuell röstanalys, Röstkvalité, gomplastik i en/två 
seanser
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ABSTRACT
Cleft lip and palate (CLP) may cause impairments in speech, articulation and voice. 
Treatment of patients with CLP include different types of palatoplasty. Recent studies 
have found a comparable prevalence rate of dysphonia in adult patients treated for CLP 
and controls without cleft. The purpose of this study was to investigate the rate of 
dysphonic deviation in adult patients treated for unilateral CLP and determine, if any, 
the relationship between voice quality outcome and differences in surgical procedures, 
gender, palatoplasty with or without pharyngeal flap surgery and compare the voice 
characteristics with age related normative data. Seventy patients treated for unilateral 
CLP with one- or two-stage palatoplasty participated in this study, of which 45 patients 
had undergone one-stage palatoplasty and 25 patients two-stage palatoplasty. Eleven of 
the patients had also undergone pharyngeal flap surgery. Data from an age matched non-
cleft group consisted of 63 participants. Sound recordings of participants' voices were 
perceptually assessed by two speech-language pathologists. Individual ratings of 
randomized and blinded sound recordings were performed. Inter- and intra-rater 
reliability was calculated. The study showed a lower degree of dysphonia in patients 
treated for unilateral CLP than earlier studies. Among patients treated for unilateral CLP 
and the non-cleft group, a degree of approximately 5/100 voice quality deviation was 
found. ”Vocal fry” was found significantly lower in patients treated for CLP than the 
non-cleft group. Measures of voice parameters did not differ significantly between 
patients and non-cleft groups. Patients that had undergone palatoplasty in one or two 
stages showed no significant differences in voice parameters. Minor statistical 
significance was found in a few of the measured voice parameters as related to gender. 
Between patients that had undergone pharyngeal flap surgery and those that had not no 
differences were found.

Keywords: Unilateral cleft palate, perceptual voice analysis, Voice quality, One-
stage/two-stage palatoplasty
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1. Inledning 
Röstavvikelser förekommer i viss utsträckning hos patienter med LKG, men hur 
omfattande avvikelserna är har inte fastställts. Symtom är ofta rösttrötthet, heshet och 
svag röst. I Sverige föds ungefär 200 barn varje år med någon form av läpp-, käk- 
gomspalt (LKG). Vården av LKG-patienter innefattar bland annat kirurgi för korrektion 
av spalten, tandreglering och talträning och uppföljning sker via ett multidisciplinärt 
team. En av specialisterna som deltar i vården av patienter med LKG är logopeden. 
Logopedens roll innefattar bland annat att bedöma förekomst av och ge behandling för 
tal- och röstavvikelser. Endast ett fåtal studier har undersökt förekomst av röstavvikelser 
hos vuxna patienter med enkelsidig genomgående LKG.

Denna studie syftar till att kartlägga grad av röstavvikelser bland vuxna patienter 
behandlade för enkelsidig genomgående LKG, och att undersöka samband mellan 
röstresultat och skillnader i kirurgiska metoder, kön och om patienter opererats med 
svalglambå. 

2. Bakgrund 
2.1. Läpp-, käk- och gomspalt
2.1.1. Utveckling
Missbildning i ansiktet framträder tidigt i fosterutvecklingen under första trimestern av 
graviditeten (Watson, 2001). Under de första fyra till nio veckorna av graviditet sker de 
viktigaste stegen i utveckling av ansiktet. Vid åttonde veckan är ansiktet fullt skapat, 
bortsett från gommen, vars färdigställande sker först tre veckor senare (Mani, 2010). 
Normalt sker en fullständig sammanslutning av näsa, läpp, tandlist, överkäke och gom 
då mellanansiktet skapas av flera embryonala segment. En ofullständig sammanslutning 
av segment och utskott innebär att en spalt uppstår. Beroende på tidpunkt för spaltens 
uppkomst i den embryologiska utvecklingen, uppstår olika missbildningar (Skoog, 
1993).

2.1.2. Klassificering
Spalten klassificeras efter sin utbredning och lokalisation (Sjöström et al., 2006). Berörd 
struktur är i vissa fall bara uvulan medan det i andra fall innefattar läpp, käke och hårda 
och mjuka gommen. Spalt som innefattar primära gommen, dvs. läpp och käke kan vara 
enkelsidig eller dubbelsidig (Lohmander et al., 2008).

2.1.3. Etiologi och förekomst
Förekomst av spaltmissbildningar skiljer sig beroende på etnisk bakgrund (Mani, 2010). 
Variation i förekomst kan reflektera skillnad i bidragande genetiska och miljömässiga 
faktorer. Av de olika spalttyper förekommer LKG bland ca. 50 % och läppspalt och 
gomspalt ungefär 25% vardera (Mani, 2010). Den huvudsakliga patientgruppen med 
LKG är av manligt kön och bland patienter med gomspalt är kvinnor starkt 
representerade. I Sverige är förekomst av LKG 1.8/1000. Enkelsidig LKG förekommer 
hos 0.8-1/1000 av nyfödda (Lohmander et al., 2008). 

2.1.4. Velofarynxfunktion
Talet produceras genom en komplicerad samverkan av flera tillsammans koordinerade 
strukturer i talapparaten. En av dessa strukturer är mjuka gommen som isolerar 
munhålan från näshålan vid sväljning och produktion av orala språkljud (Brunnegård, 
2008). Vid velofarynxslutning rör sig mjuka gommen bakåt och uppåt för att möta bakre 
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svalgväggen och främre svalgväggen rör sig mot mittlinje för att möta sidorna av mjuka 
gommen (Brookshire, 2007). Velofarynxslutning sker med hjälp av musklerna levator 
veli palatini, palatofaryngeus, palatoglossus och övre faryngeala konstriktorerna 
(Kummer, 2008).

Slutning av velofarynx tvingar luftströmmen från lungorna att färdas genom 
munnen och möjliggör ett högt intraoralt tryck nödvändigt för att producera orala 
språkljud. Tillslutningen påverkar även vokalklangen. Vid bildandet av nasala språkljud 
som /m/, /n/, /ŋ/ är velofarynx öppen (Brunnegård, 2008). 

Velofarynxinsufficiens (VPI) syftar till ett tillstånd där en störning i de berörda 
musklernas aktivitet yttrar sig i bristande tillslutning av velofarynx. VPI kan vara 
förvärvad eller medfödd. Strukturella avvikelser i gommen såsom LKG orsakar flertalet 
fall med VPI. En mellan svalget och mjuka gommen medfödd disproportion kan även 
orsaka VPI (Conley et al., 1997).

Kännetecknande talsymtom vid VPI är hypernasalitet, nasalt luftläckage, 
trycksvaga konsonanter och avvikande artikulation (Bzoch, 2004). Vuxna individer med 
VPI uppvisar främst nasalt luftläckage och öppen nasal klang (Rohrich et al., 2000; Van 
Lierde et al., 2003). I en studie av Havstam et al (2008) förekom hypernasalitet oftare än 
andra talvariabler hos vuxna individer med LKG. Hyponasalitet fanns förekomma i 
mindre utsträckning enligt flera studier (Van Liede, 2004a; Rohrich et al., 2000; 
Farzaneh, 2008). Avvikande artikulation innebär ett oftast kompensatoriskt 
artikulationsmönster, dvs. en oförmåga att producera språkljudet på avsett ställe och 
förekommer oftare hos barn än vuxna (Lohmander, 2008).

2.2. Röstavvikelser vid LKG

2.2.1. Prevalens och karakteristik
Tidigare studier visar ca. 17 – 45 % prevalens av röstavvikelser hos patienter med LKG 
(D’Antonio et al., 1988; Sell et al.,2001; Hamming et al., 2009). De i litteraturen 
vanligaste beskrivna symtom hos barn och vuxna patienter med LKG är heshet, läckage 
och rösttrötthet (Cavalli, 2011). 

Röstavvikelser hos barn behandlade för LKG. I de flesta tidigare studier som undersökt 
röstavvikelser hos personer behandlade för LKG är studiedeltagare barn eller unga 
vuxna. Hos den största delen av barn med LKG eller gomspalt verkar röstavvikelser 
förekomma till följd av hyperfunktion i larynx, dvs. ökad laryngeal adduktion med eller 
utan förändringar i slemhinnan som stämbandsknutor samt inflammation och ödem 
(Hocevar-Boltezar et al., 2006; Van Lierde et al., 2004a). I samband med puberteten 
avtar prevalensen. Cavalli (2011) påpekar att detta även är fallet hos 
normalpopulationen i den åldern, och att det därför är svårt att säga om barn med LKG i 
större utsträckning uppvisar röstavvikelser.

I en internationell studie av Grunwell et al. (2000) undersöktes 131 individer med 
enkelsidig LKG mellan 7-11 års ålder från sex europeiska centra för LKG. För 
bedömning av röstkvalité användes en tvåstegsskala som indikerade förekomst eller 
avsaknad av röstavvikelse. Tjugo % av studiedeltagarna uppvisade röstavvikelser, vilket 
indikerar en avsaknad av röstavvikelser bland majoriteten av studiedeltagare. I en studie 
av Timmons et al. (2001) undersöktes 27 barn i 5-12 års ålder med isolerad gomspalt 
och 17 barn med enkelsidig gomspalt avseende förekomst av röstavvikelser. Skattning 
gjordes av två logopeder på en tvåstegsskala som indikerade förekomst eller avsaknad 
av röstavvikelse. Fyrtioen % av barnen med enkelsidig LKG och 30% av barnen med 
isolerad gomspalt uppvisade röstavvikelse. I en annan studie av 153 barn, varav 73 med 
enkelsidig LKG, fann Hocevar-Boltezar (2006) liknande förekomst av röstavvikelser 
(ca 12 %). I hela undersökningsgruppen förekom heshet som resultat av en funktionell 
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röststörning hos 9.2%. Förekomsten av heshet var i 3-4 års åldern 20.8 % och i 6-7 års 
ålder 19.5 %. I en studie av Lohmander-Agerskov och Söderpalm (1993) uppskattades 
43 % förekomst av heshet bland 30 barn med enkelsidig eller dubbelsidig LKG i 
åldrarna 7-11 år. I en longitudinell studie av Lohmander-Agerskov (1995) undersöktes 
15 barn med enkelsidig och dubbelsidig LKG som genomgått tidig operation av mjuka 
gommen och sen operation av hårda gommen. Röstavvikelser förekom hos närmare 
hälften (47 %) av barnen vid 5 års ålder. Ett år efter operation av hårda gommen, vid 9 
års ålder, förekom mild röstavvikelser hos 27 % av barnen.

I en studie av van Lierde (2004a) fanns signifikant högre grad av avvikelse hos ca. 
10 år gamla pojkar med gomspalt i jämförelse med normativ data i avseende på 
röstkvalité. Hos pojkar med gomspalt fanns låg grad av heshet och skrovlighet medan 
flickorna uppvisade en perceptuellt normal röst (Van Lierde, 2004a).

Röstavvikelser hos vuxna behandlade för LKG. Leder och Lerman (1985) fann att vuxna 
med LKG, i likhet med barn, adducerar stämbanden kraftigt för att skapa en 
konstriktion nedanför velofaryngeala passagen i ett försök att minska nasala luftläckage. 
Van Lierde (2003) fann vid perceptuell röstbedömning en normal eller lätt avvikande 
röstkvalité hos 14 vuxna individer med enkelsidig och dubbelsidig LKG.  Samma studie 
fann ingen skillnad beträffande röstavvikelser mellan vuxna med enkelsidig och 
dubbelsidig LKG. McDonald och Baker (1951) påpekade att felaktig fonation kunde 
resultera i heshet, hyperemi och hyperplasi av stämbandens hölje bland vuxna med 
gomspalt (enligt Hocevar-Boltezar et al., 2006). 

Röstavvikelser kan förekomma till följd av VPI. D'Antonio et al. (1988) fann 41% 
prevalens av röstavvikelser och avvikande funktion i larynx i en grupp med 85 vuxna 
individer med velofaryngeal dysfunktion. Femtiotvå av dessa hade LKG och 33 hade 
inte LKG. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna med och utan LKG. 
D'Antionio et al. (1988) fann däremot signifikant samband mellan ökat subglottalt tryck 
och avvikande röst och funktion i larynx, men ingen orsaksrelation kunde fastställas.

Det är inte fastställt huruvida vuxna med gomspalt har röstavvikelser i större 
utsträckning än befolkning i övrigt. Flertalet studier har kartlagt förekomst av 
röstavvikelser bland barn och i dessa studier har flertalet spalttyper funnits 
representerade och jämförts. Få studier har kartlagt grad av röstavvikelser i en grupp av 
vuxna med enbart enkelsidig genomgående LKG. En kartläggning av röstavvikelser hos 
vuxna patienter behandlade för enkelsidig LKG är därför intressant. Det är även 
intressant att jämföra grad av röstavvikelser hos individer med LKG och individer som 
ej har LKG.

Eftersom pojkar med LKG i större utsträckning än flickor har visats ha avvikande 
röstfunktion än flickor (Van Lierde, 2004a) kan det vara av kliniskt värde att undersöka 
om även vuxna män med LKG har röstavvikelser i större utsträckning än kvinnor. 

2.2.2. Etiologi 
Ett flertal orsaker till röstavvikelser hos patienter med LKG har föreslagits. 
Artikulationsavvikelser beskrivs av vissa ligga till grund för röstavvikelser (Tanimoto, 
1994). Röstavvikelser hos patienter med gomspalt bedömdes uppstå som ett resultat av 
hyperfunktion vid avvikande artikulation av laryngeala frikativor och affrikator, 
faryngeala och glottala klusiler i en studie av Buck från 1960 (enligt Tanimoto et al., 
1994) och bakåtdragen tunga (Tanimoto et al., 1994). 

Andra menar att röstavvikelser kan uppstå då hyperfunktion i larynx och 
respiratoriska krafter verkar kompensatoriskt för nasala luftläckage vid otillräcklig 
tillslutning av faryngeala passagen. En studie av Leder och Lerman (1985) fann att 
hyperfunktion i larynx förekom bland vuxna med opererad gomspalt och kliniskt 
signifikant hypernasalitet i sitt tal. Akustisk bedömning med spektrogram visade att 
denna grupp i jämförelse med talare med gomspalt och mild hypernasalitet hade en 
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kompensatorisk adduktion av stämbanden.

Röstavvikelser och VPI. Det finns inget klart orsakssamband mellan VPI och 
röstavvikelser. Enligt Kuehn et al. (2000) löpte patienter med LKG en ökad risk för 
röstavvikelser på grund av kompensatorisk hyperfunktion i larynx till följd av VPI. En 
annan studie fann bevis för hyperfunktion i larynx hos individer med signifikant 
hypernasalitet (Leder och Lerman, 1985). I en annan studie av Hamming et al. (2009) 
kunde inget samband mellan VPI och heshet bland barn fastställas.

Även efter VPI behandlats framgångsrikt kan inlärd hyperfunktion i larynx finnas 
kvar, t.ex. ökad stämbandsadduktion. Det föreslår att en inlärning av den 
kompensatoriska artikulationen skett. (D’Antonio et al., 1988). 

Röstavvikelser av annan orsak. Hovecar-Boltezar et al. (2006) fann att nära två 
tredjedelar av individer med någon typ av gomspalt och röstavvikelse hade sedan 
tidigare långvariga problem med mellanörat. Hälften av dessa hade även konduktiv 
hörselnedsättning och relaterad patologi i öron. De föreslår ett samband mellan 
konduktiv hörselnedsättning och röstavvikelser. Vidare studerade Hocevar-Boltezar et 
al. (2006) faktorer som influerar förekomst av röstavvikelser hos patienter med 
gomspalt och enkelsidig LKG-spalt. De två grupperna skiljde sig inte åt i fråga om 
faktorer som kan påverka förekomst av röstavvikelser, dvs. begränsningar beträffande 
mobilitet i mjuka gommen, motorik i artikulationsorganen, allmän motorisk förmåga 
och obstruerad nasal andning. 

Svårigheter med nasal andning är typiskt hos patienter med LKG då de anatomiska 
avvikelserna associerade med tillståndet tenderar att reducera den nasala luftvägens 
storlek. Hos vuxna patienter verkar spalttyp inte påverka storlek av nasala luftvägen i 
den utsträckning som det kan påverka förekomst hos barn. Ökad känslighet i 
stämbanden genom uttorkning av sekretion i larynx är en möjlig följd av oral andning 
(Cavalli, 2011). 

2.3. Omhändertagande av patienter med LKG

2.3.1. Kirurgiska metoder för slutning av gommen vid LKG
Kirurgiskt ingrepp för slutning av mjuka och hårda gommen (gomplastik) vid LKG kan 
göras som enstegs- eller tvåstegsoperation. Vid enstegsoperation sluts hårda och mjuka 
gommen vid samma tillfälle, i regel mellan 6 – 18 månaders ålder. Vid 
tvåstegsoperation sluts först mjuka gommen vanligtvis vid 3 – 9 månaders ålder och 
därefter hårda gommen vid 12 månader – 6 års ålder. Målet med gomplastik är att mjuka 
och hårda gommen förblir hela och att tillräcklig velofaryngeal funktion uppnås 
(Kummer, 2008). 

Långsiktig information om talresultat är viktigt då barn efter operation fortsätter att 
växa och velofaryngeal funktion förändras över tid, men också för att vald 
operationsteknik kortsiktigt kan förefalla ge goda men med tiden inte varaktiga 
talresultat (Watson, 2001).

Det är fortfarande oklart om gomslutning som en- eller tvåstegsoperation ger bäst 
resultat. Ett återkommande diskussionsämne i forskningen är hur inverkan på 
överkäkens tillväxt och talutveckling påverkas av metod och tidpunkt vid gomoperation. 
I en studie av Lohmander et al. (2006) fanns ingen skillnad i talproduktion mellan 
enstegs- och tvåstegsoperation bland 26 barn med enkelsidig LKG. Bradley (2007) 
undersökte tal och maxillans tillväxt hos barn med enkelsidig gomspalt. Individer som 
genomgått enstegsoperation vid 1 års ålder hade bättre utfall gällande tal och maxillans 
tillväxt i jämförelse med individer med operation i mjuka gommen vid ett års ålder och 
operation i hårda gommen vid 7 års ålder. Lilja et al. (2006) fann att tvåstegsoperation 
av enkelsidig genomgående gomspalt gav god maxillär tillväxt. Operation av mjuka 
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gommen skedde vid 6 månader och operation av hårda gommen skedde vid 8 års ålder. I 
en studie av Friede (2007) fanns en senare slutning av hårda gommen gynna maxillär 
tillväxt. 

O'Gara et al. (1994) föreslår i en longitudinell studie att förbättring av tal sker med 
ökad ålder. En liknande slutsats fanns i en studie av Lohmander et al. (2006) vid 
operation av hårda gommen vid olika tidpunkter, där patienternas ålder vid studiens 
utförande snarare än ålder vid slutning av hårda gommen kunde förklara goda resultat. 

Scandcleft är ett pågående forskningsprojekt som bland annat har till syfte att 
jämföra gomoperation i ett eller två steg. I projektet ingår ett flertal LKG-centra där 
kirurger följer standardiserat protokoll för kirurgiska ingrepp. Deltagande centra är 
huvudsakligen från skandinaviska länder (Eurocran, 1998).

I Sverige finns sex behandlingscentra där omhändertagande av patienter med LKG 
sker. De flesta patienter följs rutinmässigt från födsel till 19 års ålder, varpå kontakt sker 
vid behov av omhändertagande på patientens eget initiativ. 

Vid Uppsala Akademiska Sjukhus (UAS) bedriver LKG-teamet regionsjukvård 
med patienter från landstingen i Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Södermanland och 
Örebro. Teamet består av plastikkirurg, käkortodontist, käkkirurg, 
koordinationssjuksköterska, foniater och logoped (UAS, 2012). Vid UAS följs 
standardiserat protokoll för kirurgiska ingrepp. Där utförs idag tvåstegsoperation vid 
alla typer av LKG. Vid enkelsidig LKG sluts mjuka gommen mellan 6-8 månaders ålder 
med preoperativ undersökning av läpp, käke, gom och öron. Två månader efter 
operation sker ett återbesök för kontroll av läkningsprocessen. Mellan 20-24 månader 
sluts hårda gommen. Vid 5-7 års ålder utförs talförbättrande operation vid behov. Behov 
av talträning postoperativt bedöms av logoped vid UAS och hemortens logoped 
kontaktas för delgivning av resultat vid bedömningen. Andra sekundära operationer görs 
också vid behov.

2.3.2. Svalglambåoperation
Det finns ett flertal talförbättrande tekniker för behandling av VPI. Val av kirurgiskt 
ingrepp bestäms av ett antal faktorer, däribland etiologi, den bristfälliga tillslutningens 
storlek, lokalisation och slutningsmönster (Kummer, 2008). Syftet med kirurgin är att 
åstadkomma en fullständig tillslutning i velofarynx vid tal och att minska hypernasalitet 
(Kummer, 2008). Utvärdering av velofarynxfunktion är möjlig först vid 3 års ålder. 
Perceptuell bedömning utgör grund för val av kirurgiskt ingrepp. Därtill sker 
bedömning av velofaryngeal funktion med nasofaryngoskopi och/eller videofluoroskopi 
(Kummer, 2008). Den vanligaste typen av talförbättrande kirurgiskt ingrepp vid VPI är 
uppåtbaserad svalglambå. Vilken bredd lambån bör ha bedöms före operation utifrån 
anatomiska förhållanden i velofarynx (Argamaso, 1994). 

2.3.3. Behandling av tal- och röstavvikelser vid LKG
Logopeder behandlar kompensatorisk artikulation vid VPI. Målet med behandlingen är 
att finna korrekt artikulationsställe och rikta luftströmmen oralt. Behandlingsmetod 
väljs utifrån vilka talavvikelser som förekommer (Lohmander et al., 2008). Exempel på 
logopedisk behandling vid röstavvikelser hos patienter med LKG sammanfattas i tabell 
1. 
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Tabell 1. Exempel på indirekt och direkt logopedisk behandling vid förekomst av röstavvikelser hos 
patienter med LKG.

Röstbehandling är aktuellt vid röstavvikelser med psykogen och funktionell orsak, 
exempelvis stämbandsknutor.  Målsättning är, i vida termer, främst att förebygga 
ytterligare försämring av röst och i andra hand återställa eller förbättra röstfunktion. 
Ytterligare mål kan vara att avlägsna obehagskänsla och att uppnå en tillräcklig 
röstfunktion för röstrelaterade aktiviteter i vardagen (Lohmander, 2008). 

Röstavvikelser bland patienter med LKG varierar och det krävs en individuell och 
grundlig perceptuell bedömning. Vid förekomst av VPI blir perceptuell röstbedömning 
avsevärt mer komplicerad, då nasalitet påverkar både tal och röst på flertal sätt, 
exempelvis sänkt röststyrka och resonansavvikelser (Cavalli, 2011).

Perceptuell röstbedömning. I litteraturen finns det ett antal riktlinjer för perceptuell 
röstanalys. Röstinspelning sker med fördel samtidigt som instrumentell bedömning 
genomförs (Abberton, 2005). Standardiserad uppläsning av sammanhängande tal under 
ungefär 45 sekunder och tal i konversation är önskvärt vid perceptuell röstbedömning. 
Typiskt är även att mäta maximal fonationstid av en vokal i ett andetag. Störande ljud 
och liknande bör begränsas så till vida att det inte leder till bristfällig inspelningskvalité 
(Cavalli, 2011). 

Bedömningsprotokoll varierar mellan studier av tal- och röstavvikelser hos 
individer med LKG och skiljer sig åt i fråga om valda bedömningsvariabler (Grunwell 
et al., 2000; Hamming et al., 2009; Leder och Lerman, 1985). GRBAS är det mest 
allmänt använda bedömningsprotokollet för perceptuell röstanalys (De Bodt, 1997) och 
ett flertal studier av röstavvikelser hos patienter med LKG använder GRBAS-skalan 
(van Lierde, 2003; van Lierde, 2004a). GRBAS består av fem parametrar: grad av 
avvikelse, skrovlig, läckande, kraftlös och pressad. (eng. grade, rough, breathy, astenic 
och strain). Skattning av röstparametrar sker i fyra skalsteg (0-3) där 0 anger 
perceptuellt normal röst och 3 hög grad av avvikelse. Dysphonia Severity Index (DSI), 
Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V) och Stockholm Voice 
Evaluation Approach (SVEA) är andra bedömningsprotokoll för perceptuell röstanalys. 

I Sverige används SVANTE som talmaterial vid bedömning av artikulation och 
nasalitet (Lohmander, 2008). Meningar som återfinns i materialet är utvalda för detta 
ändamål och inte egentligen avsedda för bedömning av röstkvalité. 

Perceptuell röstanalys kan enligt Kreiman (1993) systematiskt påverkas av flera 
faktorer relaterade till bedömaren, såsom lyssnarens erfarenhet av röstbedömning, 
individuella perceptuella vanor och sensitivitet för röstkvalitén som bedöms. Då dessa 
faktorer förändras relativt långsamt under tid, kan interbedömarereliabiliteten påverkas i 
större utsträckning än intrabedömarereliabiliteten. Andra faktorer relaterade till 
bedömare innefattar trötthet och uppmärksamhet.  Faktorer relaterade till 
skattningsuppgiften kan också systematiskt påverka konsekvent skattningen av 
röstkvalité, exempelvis oklar definition av röstparameter eller avsaknad av perceptuell 
motsvarighet i rösten. 

Endast ett fåtal studier har undersökt grad av röstavvikelser hos vuxna med 
enkelsidig LKG. Denna studie presenterar olika röstegenskaper hos vuxna patienter 

11

Indirekt behandling Direkt behandling
Information om röstavvikelse och den normala fonationen. Kroppshållning.
Röstergonomi. Talandnings- och fonationsövningar.
Röstvila eller begränsad röstanvändning. Avspänning.
Support och hjälpmedel.



behandlade för enkelsidig LKG.

2.4. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att kartlägga samband mellan röstresultat och kirurgiska metoder, 
kön och operation med eller utan svalglambå hos patienter behandlade för enkelsidig 
genomgående LKG och jämföra röstresultat med data från en kontrollgrupp utan LKG.

Denna studie utgick från dessa frågeställningar:
• I vilken omfattning finns röstavvikelser i gruppen med enkelsidig LKG jämfört 

med kontrollgruppen enligt perceptuell röstanalys?
• Finns skillnad mellan patienterna opererade med gomslutning enligt en- eller 

tvåstegsoperation och i jämförelse med åldersmatchad kontrollgrupp beträffande 
perceptuell röstanalys?

• Finns samband mellan kön och röstavvikelser inom patientgrupp och mellan 
patientgrupp och kontrollgrupp?

• Finns samband mellan operation med svalglambå och röstavvikelser?

3. Metod
3.1. Studiedeltagare
Projektet ingår som delprojekt i ett större projekt för uppföljning av patienter med 
enkelsidig LKG. Samtliga patienter födda 1960 t.o.m. 1987 med enkelsidig 
genomgående spalt behandlade vid UAS var potentiella studiedeltagare i detta projekt. 
Av ursprungsmaterialets 128 patienter utgick 5 stycken pga. associerade syndrom, 6 
stycken pga. bortgång, 5 stycken pga. svår sjukdom (exempelvis psykos och stroke) och 
3 stycken gick ej att finna i folkbokföringsregistret. Resterande 109 patienter kallades 
för mottagningsbesök. Kallelser har skett via brev och uppföljande telefonsamtal. 
Ekonomisk ersättning för resa har erbjudits för att minska diskriminering p.g.a. 
ekonomiska förutsättningar. Patienterna lämnade skriftligt samtycke till att delta i 
projektet.  Åttiosex av de kallade patienterna närvarade vid mottagningsbesök. Bortfall 
har varit orsakade av flytt, ekonomi, tidsbrist eller ointresse. Tre patienter exkluderades 
då bedömarna ansåg att deras röstinspelningarna var av för dålig kvalité. Tre patienter 
exkluderas på grund av felaktig diagnos (saknade gomspalt).  Tio patienter saknar 
röstinspelning p.g.a. tekniska eller logistiska problem i samband med 
undersökningstillfället.

Figur 1. Urval till studien. 
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Ursprungsmaterialets 128 patienter

5 uteslöts pga associerade syndrom
6 patienter utgick pga. bortgång.
3 patienter gick ej att finna i folkbokföringsregister.
5 patienter utgick pga. svår sjukdom.

109 patienter kallades till mottagningsbesök

86 patienter närvarade vid mottagningsbesök

70 röstinspelningar från patienter

26 patienter deltog inte pga. flytt, ekonomi, tidsbrist 
eller ointresse.

10 patienter utgick pga. att röstinspelning saknades
3 patienter utgick pga dålig kvalité på röstinspelningar.
3 patienter utgick på grund av felaktig diagnos.

63 röstinspelningar från kontrollpersoner



 
Tabell 1. Förteckning över könsfördelning och ålder bland patientgrupp och kontrollgrupp samt operation 
i en seans (Patient 1 Seans) och två seanser (Patient 2 Seans), åldersmatchad kontrollgrupper (Kontroll 1 
seans och Kontroll 2 seans) och operation med farynxlambå (Op. med farynxlambå) samt totala antalet i 
varje grupp (Totalt) för kombinerade skattningsvärden: antal (n), procent (%), ålder i medelvärde (M) och 
standardavvikelse (SD).

Patientgruppen där röstinspelning gjorts bestod av 70 patienter med enkelsidig 
gomspalt (ålder 20-47). Av dessa hade 45 patienter opererats med gomslutning i en 
seans (ålder 32-47 vid inspelning) och 25 patienter i två seanser (ålder 20-33 vid 
inspelning). Patienterna opererade med gomslutning i en seans opererades vid ca. 2 års 
ålder med teknik enligt Veau-Wardill, något modifierad av Skoog. För patienter 
opererade med gomslutning i två seanser slöts först mjuka gommen mellan 6 och 18 
månaders ålder och den resterande spalten i hårda gommen slöts mellan 2 och 6 års 
ålder. Elva av patienterna hade genomgått svalglambåoperation (ålder 20-47). 
Operationsteknikerna som använts för studiedeltagarna har tidigare beskrivits av Mani 
et al. (2010).

Röstinspelningar gjordes också av individer i en åldersmatchad kontrollgrupp i 
samband med undersökningen av patienterna. Kontrollgruppen bestod av 63 individer 
utan LKG och utan röstrelaterade besvär (ålder 22-58 år vid inspelning) som 
rekryterades bland sjukhuspersonal, studenter och bekanta. Dessa delades in i 
åldersmatchade undergrupper för att matcha patienter opererade i en seans (ålder 32-58) 
respektive två seanser (ålder 22-31).

Alla studiedeltagare har lämnat skriftligt samtycke till deltagande i studien. 
Godkännande från etikprövningsnämnden i Uppsala erhölls (dnr: 2005:245).

3.2. Material
Inspelning och röstmaterial. Materialet innefattade ljudinspelningar från 
mottagningsbesök inom tidigare nämnt projekt för uppföljning av enkelsidig LKG. 
Inspelningarna är utförda av logopeder verksamma vid logopedmottagningen på UAS.
Röstmaterialet bestod av SVANTE-meningar (Lohmander et al., 2005), uppläsning av 
berättelsen ”Ett svårt fall” och fritt återberättande av berättelsen. SVANTE-meningarna 
bedömdes och värderades på samma sätt som berättelsen och spontantal.
Bedömningsprotokoll. SVEA är ett protokoll för perceptuell röstbedömning. 
Bedömningsprotokollet består av 100 millimeter visuell analogskala (VAS) på 11 
parametrar med endast två ändpunkter definierade. Ändpunkterna betecknar avsaknad 
(0) av och hög grad (100) av röstegenskapen (Hammarberg, 2000).  Mellan låg och hög 
grad av avvikelse finns ingen gräns för när rösten anses avvikande. Röstparametrar i 
SVEA är afoni/intermittent afoni, läckande, hyperfunktionell/pressad, hypofunktionell, 
knarr, hårda ansatser, skrovlig, skrap, instabil klang/taltonläge, registerbrott och 
diplofoni. Gällande register finns val mellan modal och falsett samt om register inte kan 
avgöras. Taltonläge och röststyrka bedömds på en skala med ändpunkterna -100 och 
+100 där 0 var normalt. Materialet tillät tilläggsparametrar.  
Definition av röstparametrar. “Afoni” avser total avsaknad av fonation. Med 
“intermittent afoni” menas viss avsaknad av fonation eller avbrott i fonationen. Både 
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Grupp Man Kvinna Totalt Ålder
n % n % n M SD

Patientgrupp 35 50 35 50 70 35 7,5
Kontrollgrupp 25 40 38 60 63 33 8,4
Patient 1 seans 22 48 23 52 45 40 3,9
Patient 2 seans 16 64 9 36 25 26 3,5
Kontroll 1 seans 14 41 19 59 33 39 7,4
Kontroll 2 seans 14 45 16 55 30 26 2,4
Op. med farynxlambå 5 45 6 55 11 34 7,8



vid “afoni” och “intermittent afoni” förekommer oftast en viskande röst istället 
(Hammarberg, 2000). En “hyperfunktionell” eller “pressad” röst kännetecknas av 
ansträngd karaktär, då ökad adduktion av stämbanden sker (Hammarberg, 2000). 
“Hypofunktionell” är motsatsen till hyperfunktionell, med en minskad adduktionskraft i 
stämband och otillräcklig muskelaktivitet i larynx. Detta leder till en hörbart svag röst 
(Hammarberg, 2000).  “Hårda ansatser” förekommer då stämbandsadduktion leder till 
ett högt subglottalt tryck. Då tillslutningen i glottis snabbt upphör vid fonation 
förekommer en perceptuellt hörbar glottisstöt. “Hårda ansatser” sker vanligtvis om 
yttrandet inleds med vokal (Lindblad, 1992). Den initiala ljudpuls som uppstår före 
yttrande vid hårda ansatser är en tonlös glottal klusil (Lindblad, 1992). “Knarr” 
definieras som i tidsförloppet aperiodiska/periodiska vibrationer, och är vid fonation 
oftast lågfrekvent till följd av stämbandens mycket korta, tjocka och slappa utformning 
(Hammarberg, 2000; Lindblad, 1992). Vid knarrig röst är stämbanden adducerade och 
stämbandsvibrationer kan enbart delvis åstadkommas (Hammarberg, 2000). Med 
“skrovlig” menas lågfrekventa aperiodiska vibrationer, troligtvis på grund av 
oregelbundna stämbandsrörelser. “Skrap” betecknar högfrekventa aperiodiska 
vibrationer, även här sannolikt på grund av oregelbundna stämbandsrörelser. En 
“instabil” röst varierar i taltonläge och röstkvalité över tid. “Registerbrott” är en 
benämning på oregelbundet återkommande växlingar mellan modal- och falsettregister 
(Hammarberg, 2000). Vid “diplofoni” förekommer två olika grundtoner samtidigt. Med 
“register” menas antingen modal- eller falsettregister. Modalregister avser en röst som 
låter stabil och klangfull. Falsettregister betecknar en ett högt och "tunt" taltonläge 
(Hammarberg, 2000). “Taltonläge” överenstämmer akustiskt med grundtonsfrekvensen 
och avser stämbandens spänning och svängningshastighet. “Röststyrka” avser den 
akustiska intensiteten hos rösten. Ökad intensitet gör att den upplevda röststyrkan ökar 
(Lindblad, 1992).

3.3. Procedur
Inspelningarna gjordes under standardiserade förhållanden i en ljudisolerad 
inspelningsstudio av logopeder på logopedmottagningen, Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala. Inspelningarna lagrades som ljudfiler i programmet Voice Journal™( Saven 
Hitech AB, Hitech Medical). Studiedeltagarnas inspelningar inhämtades från 
VoiceJournal™. Inspelningarna randomiserades och kodades och i denna process 
dubblerades 10 av patientgruppens inspelningar och 5 av kontrollgruppens inspelningar 
för att möjliggöra beräkning av intrabedömaröverenstämmelse. Två logopeder anställda 
vid länslogopedin, Akademiska Sjukhuset gjorde alla röstbedömningarna. Båda har lång 
erfarenhet av bedömning med SVEA-protokollet och behandling av röstavvikelser. 
Bedömarna fick lyssna på inspelningen upprepade gånger och justera volym. Skattning 
skedde individuellt av randomiserade och blindade inspelningar. Bedömarnas skattning 
skedde i samma ordning för alla studiedeltagare.

3.4. Databearbetning och statistik
Uppgifter om ålder, kön, operationsmetod och förekomst av svalglambå är tidigare 
insamlat från patientjournal och inregistreringsformulär som del av det större projektet. 
Dessa data fanns redan i tabellform i Excel.

Rådata från SVEA-protokoll fördes först in i Excel genom mätning av VA-skalan 
med linjal och sedan i SPSS för statistisk bearbetning. Inter- och 
intrabedömarreliabilitet beräknades med Spearman's rho (ρ) rangkorrelationskoefficient. 
Värdet kan variera mellan +1 och -1, där mindre än 0,20 visar på betydelselös 
samstämmighet, 0,21 – 0,40 svag samstämmighet, 0,41 – 0,60 måttlig samstämmighet, 
0,61 – 0,80 god samstämmighet och 0,81 – 1,0 mycket god samstämmighet.
Studiedeltagare definierades utifrån tillhörighet i patient- eller kontrollgrupp, operation i 
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en eller två seanser och åldersmatchad kontrollgrupp, kön och operation med eller utan 
svalglambå. Grad av röstavvikelser i de olika grupperna presenterades övergripande 
som sammanlagt medelvärde för alla skattade röstvariabler. Vid redovisning av grad av 
röstavvikelse samt beräkning av skillnader i röstavvikelse mellan olika grupper 
användes medelvärdet av de två bedömarnas skattningar. För jämförelse mellan grupper 
användes Mann-Whitney U-test (p<0,05). Effektstorlek beräknades med Cohens d. För 
att skillnader ska vara av betydelse krävs även att effektstorleken är stor. Effektstorleken 
värderas som liten om den är mellan 0,2 – 0,5, måttlig mellan 0,5 – 0,8 och stor om 0,8 
eller större. Statistiska beräkningar gjordes i SPSS (v.20). 

4. Resultat
Inter- och intrabedömarreliabilitet. Inter- och intrabedömarreliabiliteten för bedömning 
av patient- och kontrollgruppens variabler beräknades med 
rangkorrelationskoefficienten Spearmans rho (Tabell 2). Interbedömareliabiliten 
varierade mellan de olika variablerna. Korrelation fanns mellan 8 av röstparametrarna 
där p < 0,01. ”Läckande” hade högst överensstämmelse och ”skrap” hade lägst. 
Även intrabedömarreliabiliteten varierade mellan variablerna (Tabell 2). 
Skattningsvärden korrelerade mellan de dubblerade inspelningarna vid 4 röstparametrar 
för bedömare A och 4 för bedömare B. Två av dessa parametrar för både bedömare A 
och B var signifikant då p < 0,05 och resterande två då p < 0,01. Vid 6 av röstparametrar 
för bedömare A och 2 för bedömare B var troligtvis avsaknad av skattningsvärdet (0 i 
skattningsvärde i alla utom enstaka fall) orsaken till att ingen korrelation förekom.  

Tabell 2. Inter- och intrabedömarreliabilitet beräknat som två-sidigt Spearmans rho (ρ).

4.1. Röstresultat hos studiedeltagare i patientgrupp och kontrollgrupp.

4.1.1. Deskriptiv statistik
Övergripande visade perceptuell röstanalys att individer i patientgruppen hade 5,4/100 
röstavvikelse jämfört med 6,4/100 i kontrollgruppen. Utfallet av den perceptuella 
röstbedömningen i form av medelvärdet för de två bedömarnas skattning i patient 
respektive kontrollgrupp redovisas i figur 2. I både patientgruppen och kontrollgruppen 
fanns lätt grad av avvikelse beträffande ”knarr”, ”hyperfunktionell”, ”hårda ansatser” 
och ”läckande”. För övriga röstparametrar låg skattningsmedelvärdet nära 0, dvs. ingen 
avvikelse. Beräkning av skillnader mellan grupper gjordes inte för de röstparametrar 
som hade skattningsmedelvärden mycket nära 0. Kontrollgruppen hade i högre grad 
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Interbedömarreliabilitet Intrabedömarreliabilitet
Bedömare A Bedömare B

ρ ρ ρ
Afoni/Intermittent afoni 0,079 . 0,081
Läckande 0,729** 0,716** 0,744**
Hyperfunktionell 0,596** 0,631* 0,687*
Hypofunktionell 0,222** . 0,469
Knarr 0,675** 0,701* 0,710**
Hårda ansatser 0,383** -0,184 0,667*
Skrovlig 0,114 . 0,308
Skrap -0,132 . -0,258
Instabil klang 0,335** 1,0** -0,246
Registerbrott 0,288** . .
Diplofoni 0,11 . .
Taltonläge 0,469** 0,501 0,677*

. = ingen korrelation*p < 0,05; **p < 0,01



avvikelse för röstparametrarna ”knarr” (M=6) och ”läckande” (M= 2) (Tabell 3). 
Medelvärde i ”taltonläge” var +0,2 avvikelse för patientgrupp i jämförelse med 
kontrollgrupp (Figur 3). I gruppen som genomgått operation i en seans uppskattades 
röstavvikelser till 5/100 och åldersmatchad kontrollgrupp 6,2/100. Motsvarande grad av 
avvikelse i gruppen som genomgått operation i två seanser var 6,1/100 och 
åldersmatchad kontrollgrupp 6,5/100.

4.2. Jämförelse mellan grupper med olika kirurgiska metoder och 
kontrollgrupper.

Patientgruppen uppvisade lägre grad av avvikelse beträffande röstparameter ”knarr” i 
jämförelse med kontrollgruppen (tabell 3) men effektstorleken var relativt liten. Beträffande 
andra röstparametrar fanns ingen signifikant skillnad mellan patientgrupp och 
kontrollgrupp, patienter opererade i en seans och åldersmatchad kontrollgrupp eller 
patienter opererade i två seanser och åldersmatchad kontrollgrupp (Tabell 3-6).

4.3. Könsskillnader vid röstbedömning.
Inom hela patientgruppen uppvisade kvinnliga patienter högre grad av avvikelse (p = 
0,021) avseende ”hårda ansatser” jämfört med män. Inom patientgruppen som 
genomgått operation i en seans uppvisade kvinnor högre grad av avvikelse beträffande 
”knarr”, ”hårda ansatser” och ”taltonläge” i jämförelse med män (Tabell 6). Inom 
patientgrupp med operation i två seanser hade kvinnor högre grad av avvikelse gällande 
”läckande” och ”taltonläge” jämfört med män (Tabell 6). Män i hela patientgruppen 
uppvisade lägre grad av avvikelse beträffande ”knarr” i jämförelse med män i 
kontrollgruppen (Tabell 7). Män med operation i en seans uppvisade lägre grad av 
avvikelse beträffande ”knarr” jämfört med män i åldersmatchad kontrollgrupp (Tabell 
6). Utvalda röstparametrar (tabell 3-5) visade variablerna mellan respektive grupper.

Tabell 3-5. Statistik för patienter (Patient) och kontrollgrupp (Kontroll) samt operation i en seans (1 
Seans) och två seanser (2 Seans) och åldersmatchad kontrollgrupper (Kont1 och Kont2) för kombinerade 
skattningsvärden av utvalda röstparametrar: medelvärde (M), standardavvikelse (SD), effektstorlek 
beräknat som Cohens d (Becker, 2000), samt p-värde från 2-sidigt Mann-Whitney U-test för oberoende 
grupper. Variabler avser röstparametrar enligt Hammarberg (2000). 
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M SD Effektstorlek d p (2-sidig)
Patient Kontroll Patient Kontroll

Läckande 9,3 11,3 7,9 8,8 -0.24 0,13
Hyperfunktionell/pressad 15 16 8,3 7,7 -0.13 0,426
Knarr 17 23 9,5 13,4 -0.51 0,009*
Hårda ansatser 15 15,3 6,5 6,8 -0.05 0,816
Taltonläge 7,1 6,9 10 8 0,02 0,726
M 5,4 6,4 4 4,6
 *p < 0,05

M SD Effektstorlek d p (2-sidig)
1 Seans Kont1 1 Seans Kont1

Läckande 8,1 12 5,9 9,9 -0.48 0,77
Hyperfunktionell/pressad 14,8 14,6 7,1 8,3 0,03 0,732
Knarr 15,5 21,7 8,2 12,7 -0.58 0,082
Hårda ansatser 15,2 15 5,7 5,4 0,04 0,758
Taltonläge 6,7 8,9 9,7 6,6 -0.26 0,513
M 5,1 6,1 3,2 4,5
 p < 0,05

M SD Effektstorlek d p (2-sidig)
2 Seans Kont2 2 Seans Kont2

Läckande 11,6 10,7 10,5 8,3 0,10 0,964
Hyperfunktionell/pressad 15,5 17,3 10,4 8 -0.19 0,249
Knarr 20 24,7 11,2 11,8 -0.4 0,133
Hårda ansatser 14,4 15,6 7,8 6,6 -0.17 0,353
Taltonläge 8 8,8 11 9,2 -0.08 0,401
M 6,1 6,6 4,9 4,4



Figur 2. Perceptuella skattningar av röstparametrar i patientgrupp och kontrollgrupp som boxplot med medianvärden angivna.



Tabell 6a-b. Statistik för kvinnor (KS1) och män (MS1) med operation i en seans (seans1) och kvinnor 
(Kk1) och män (Mk1) i åldersmatchad kontrollgrupp (kont1) samt kvinnor (KS2) och män (MS2) med 
operation i två seanser (seans2) och kvinnor (Kk2) och män (Mk2) i åldersmatchad kontrollgrupp (kont2) 
vid kombinerade skattningsvärden av röstparametrar: medelvärde (M), standardavvikelse (SD) samt p-
värde från 2-sidigt Mann-Whitney U-test för oberoende grupper. Variabler avser röstparametrar enligt 
Hammarberg (2000).

Tabell 7. Statistik för män och kvinnor med enkelsidig LKG (Patientgrupp) och utan enkelsidig LKG 
(Kontrollgrupp) för utvalda röstparametrar: medelvärde (M), standardavvikelse (SD) samt p-värde från 2-
sidigt Mann-Whitney U-test för oberoende grupper. Variabler avser röstparametrar enligt Hammarberg 
(2000).

18

a. M SD
Seans1 Kont1 Seans2 Kont2 Seans1 Kont1 Seans2 Kont2

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Läckande 8,2 8,0 11,0 12,6 7,9 17,7 7,8 12,8 7,1 5,1 7,7 11,4 9,3 10,0 7,6 6,8
Hyperfunktionell/pressad 14,8 14,8 13,5 15,5 15,6 15,4 19,6 15,6 7,9 6,7 8,1 8,5 10,2 11,4 5,6 7,6
Knarr 13,0 17,3 26,8 17,8 18,9 21,8 29,1 21,5 9,7 6,4 15,0 9,3 11,0 11,9 12,8 14,3
Hårda ansatser 12,7 17,0 14,1 15,8 14,4 14,4 14,1 16,6 5,0 5,6 5,4 5,5 9,3 4,7 6,3 9,2
Taltonläge 2,9 9,5 2,3 7,0 2,2 17,7 5,4 11,3 5,7 11,1 5,3 6,8 4,8 12,1 8,6 8,5
M (röstparametrar 100 mm) 4,7 5,4 6,2 6,1 5,7 6,7 6,6 6,5
 *p < 0,05

b. p (2-sidig)

MS1-KS1 MS2-KS2 MS1-Mk1 MS1-MS2 KS1-Kk1 KS1-KS2

Läckande 0,663 0,015* 0,201 0,395 0,201 0,004*
Hyperfunktionell/pressad 0,824 0,782 0,898 0,910 0,898 0,925
Knarr 0,027* 0,563 0,434 0,070 0,434 0,332
Hårda ansatser 0,009* 0,466 0,457 0,887 0,457 0,129
Taltonläge 0,015* 0,002* 0,494 0,723 0,494 0,026*
 *p < 0,05

M SD Effektstorlek d p (2-sidig)
Patient Kontroll Patient Kontroll

Läckande 9,3 11,3 7,9 8,8 -0.24 0,13
Hyperfunktionell/pressad 15 16 8,3 7,7 -0.13 0,426
Knarr 17 23 9,5 13,4 -0.51 0,009*
Hårda ansatser 15 15,3 6,5 6,8 -0.05 0,816
Taltonläge 7,1 6,9 10 8 0,02 0,726
M 5,4 6,4 4 4,6
 *p < 0,05

M SD Effektstorlek d p (2-sidig)
1 Seans Kont1 1 Seans Kont1

Läckande 8,1 12 5,9 9,9 -0.48 0,77
Hyperfunktionell/pressad 14,8 14,6 7,1 8,3 0,03 0,732
Knarr 15,5 21,7 8,2 12,7 -0.58 0,082
Hårda ansatser 15,2 15 5,7 5,4 0,04 0,758
Taltonläge 6,7 8,9 9,7 6,6 -0.26 0,513
M 5,1 6,1 3,2 4,5
 p < 0,05

M SD Effektstorlek d p (2-sidig)
2 Seans Kont2 2 Seans Kont2

Läckande 11,6 10,7 10,5 8,3 0,10 0,964
Hyperfunktionell/pressad 15,5 17,3 10,4 8 -0.19 0,249
Knarr 20 24,7 11,2 11,8 -0.4 0,133
Hårda ansatser 14,4 15,6 7,8 6,6 -0.17 0,353
Taltonläge 8 8,8 11 9,2 -0.08 0,401
M 6,1 6,6 4,9 4,4



Tabell 8. Effektstorlek beräknat som Cohens d (Becker, 2000). Kvinnor (KS1) och män (MS1) med 
operation i en seans och kvinnor (Kk1) och män (Mk1) i åldersmatchad kontrollgrupp samt kvinnor 
(KS2) och män (MS2) med operation i två seanser och kvinnor (Kk2) och män (Mk2) i åldersmatchad 
kontrollgrupp vid kombinerade skattningsvärden.

Tabell 9. Effektstorlek beräknad som Cohens d (Becker, 2000) för män och kvinnor i patient- och 
kontrollgrupp och för patienter med eller utan operation med svalglambå.

4.4. Röstresultat hos patienter opererade med svalglambå.
Patienter som genomgått svalglambåoperation hade inte högre grad av avvikelse 
gällande röstparametrar. ”Hyperfunktionell” röstkvalité fanns vara skattad högre hos 
patienter opererade med svalglambå jämfört med patienter utan svalglambå men 
skillnaden var inte signifikant (p = 0,055) och effektstorleken var relativt liten (tabell 9).

Figur 3. Perceptuella skattningar av röstparametrar av samtliga bedömda röstparametrar i patientgrupp 
behandlade för LKG med och utan operation med svalglambå som boxplot.
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MS1-KS1 MS2-KS2 MS1-Mk1 MS1-MS2 KS1-Kk1 KS1-KS2

d d d d d d
Läckande 0,03 -1,01 -0,38 0,04 -0,52 -1,22
Hyperfunktionell/pressad 0,00 0,02 0,16 -0,09 -0,09 -0,06
Knarr -0,52 -0,25 -1,09 -0,57 -0,06 -0,47
Hårda ansatser -0,81 0,00 -0,27 -0,23 0,22 0,50
Taltonläge -0,75 -1,68 0,11 0,13 0,27 -0,71

Patient- och kontrollgrupp
Män Kvinnor

d d
Läckande -0,17 -0,27
Hyperfunktionell/pressad -0,16 -0,09
Knarr -1,00 -0,12
Hårda ansatser -0,09 0,03
Taltonläge -0,19 0,24

Patientgrupp Kontrollgrupp Patientgrupp Kontrollgrupp
Män Män Kvinnor Kvinnor
N=39 N=29 N=40 N=39

M SD M SD  p (2-sidig) M SD M SD  p (2-sidig)
Läckande 8,1 8,0 9,4 7,7 ,361 10,4 7,8 12,7 9,3 ,220
Hyperfunktionell/pressad 15,2 8,8 16,5 7,6 ,449 14,9 8,0 15,6 7,9 ,735
Knarr 15,6 10,6 27,9 13,8 <0,0001* 18,4 8,2 19,6 12,0 ,871
Hårda ansatser 13,5 7,1 14,1 5,8 ,456 16,4 5,4 16,2 7,4 ,613
Taltonläge 2,6 5,3 3,8 7,1 ,628 11,5 11,7 9,1 7,9 ,573
M 5,1 4,2 6,4 3,8 5,7 3,5 6,3 4,8
 *p < 0,05

Patienter med eller utan operation med svalglambå

d
Läckande 0,30
Hyperfunktionell/pressad -0,57
Knarr 0,22
Hårda ansatser -0,46
Taltonläge -0,02



5. Diskussion
5.1. Sammanfattning av huvudresultaten

Resultatet av den perceptuella bedömningen av röst hos vuxna med enkelsidig gomspalt 
visade att avvikelser fanns hos ett antal av de undersökta variablerna, men att 
röstavvikelserna även fanns hos kontrollgruppen. Både patientgruppen och 
kontrollgruppen uppvisade avvikelse beträffande röstparametrarna ”knarr”, ”hårda 
ansatser” och ”läckande”. Röstparametern ”knarr” var lägre i patientgruppen i 
jämförelse med kontrollgruppen. Vid jämförelse mellan operation i en seans eller två 
seanser och åldersmatchade kontrollgrupper fanns ingen skillnad för någon av de 
bedömda röstparametrarna. Mellan könen fanns avvikelse vid operation i en seans och 
åldersmatchad kontrollgrupp beträffande ”knarr”, ”hårda ansatser” och ”taltonläge”. 
Inom patientgruppen uppvisade patienter som genomgått svalglambåoperation ingen 
skillnad beträffande röstparametrarna jämfört med övriga patienter. 

5.2. Resultatdiskussion

Antalet nyligt utförda studier av röst hos vuxna med LKG är fåtaliga. Hocevar-Boltezar 
(2006) beskriver röstavvikelser som resultat av otillräcklig velofaryngeal tillslutning 
bland patienter med LKG. Funktionellt förekommer röstavvikelser som hyperaktivitet i 
muskler vid fonation och artikulation (Hocevar, Boltezar, 2006). Funktionella 
röstavvikelser eller lätt avvikande röstkvalité har noterats hos vuxna med LKG (Leder, 
Lerman, 1985; Van Lierde, 2004b). Tidigare studier som Grunwell et al. (2000) och 
Timmons et al. (2001) följer vid perceptuell röstbedömning ett protokoll som specifierar 
förekomst eller avsaknad av röstavvikelse. Dessa studier har undersökt antalet patienter 
procentuellt som har röstavvikelser. I SVEA-protokollet fanns ingen ja/nej-fråga för 
röstavvikelser eller ej varför en direkt jämförelse av grad av röstavvikelse mellan denna 
studie och förekomst i ovan nämnda studier därför inte kan göras. Vidare är 
undersökningsgrupp ofta heterogen beträffande omfattning och lokalisation av spalt 
(Grunwell et al., 2000; Hamming et al. 2009; Leder och Lerman, 1985) vilket ytterligare 
försvårar jämförelser mellan resultat från olika studier och centra.

5.2.1.Röstresultat hos studiedeltagare i patientgrupp och kontrollgrupp

Grad av röstavvikelser var för patienter med enkelsidig gomspalt 5,4/100 och för 
kontrollgruppen 6,4/100 i denna studie. Förekomst av röstavvikelser i arbetsför 
normalpopulation har tidigare uppskattats till 7 procent av över 1300 slumpmässigt 
utvalda individer (Roy et al., 2005). Studier av Van Lierde (2004b) och Grunwell (2000) 
baserade på perceptuell röstbedömning jämför röstkvalité i undersökningsgruppen med 
studiedeltagare i kontrollgrupp. En jämförelse med normalpopulationen sker inte utan 
svårigheter då förekomst i normalpopulation kan variera, exempelvis mellan 
yrkesgrupper (Lohmander, 2008). I denna studie utgjorde kontrollgruppen 
bekvämlighetsurval och är därför inte representativ för normalpopulationen. 
”Taltonläge” avvek inte i större utsträckning i patientgruppen. Fynd vid forskning om 
hur personer med enkelsidig LKG specifikt och personer med LKG i allmänhet 
påverkas beträffande taltonläge skiljer sig åt. I linje med studiens resultat gör en studie 
av Tarlow och Saxman från 1970 gällande att en normal grundtonsfrekvens förekommer 
bland patienter med LKG (enligt Van Lierde, 2003). Dickson fann i en studie från 1962 
en högre grundtonsfrekvens bland män (enligt Van Lierde, 2003). Lägre 
grundtonsfrekvens bland kvinnor rapporterades av Flint (1964) och Rampp och 
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Counihan (1970) (enligt Van Lierde, 2003) samt överdrivet högt eller lågt vanemässig 
taltonläge (D'Antonio et al., 1988). 

Kontrollgruppen var i högre grad avvikande beträffande röstparameter 
”hyperfunktionell” i jämförelse med patientgruppen. Detta resultat speglar inte tidigare 
resultat i en studie av McWilliams et al. från 1973, där högre grad av hyperfunktionell 
röstkvalitét fanns hos patienter behandlade för LKG (enligt Van Lierde, 2003). 

”Knarr” förefaller inte vara kännetecknande för patienter med LKG i jämförelse 
med kontrollgruppen. I litteraturen förekommer inte knarr som ett beskrivet symtom. 
Olämplig adduktion av stämband fanns däremot hos patienter behandlade för LKG 
(Leder, Lerman, 1985).

5.2.2.Röstresultat hos patienter opererade i en eller två seanser och åldersmatchade  
kontrollgrupper

Ett fåtal studier har ingående undersökt resultat gällande specifika röstparametrar 
relaterat till gomoperation i en eller två seanser.  Van Lierde (2003) fann normal eller 
lätt avvikande röstkvalité bland vuxna patienter behandlade för genomgående enkel- 
och dubbelsidig LKG i jämförelse med kontrollgruppen utan LKG.

Operation i en seans och åldersmatchad kontrollgrupp. En studie av Van Lierde 
(2004b) undersökte långsiktigt resultat, ungefär 18 år efter primär kirurgi, gällande 
artikulation, resonans och röst hos 17 patienter som genomgått operation i en seans. 
GRBAS, en fyrstegsskala med 5 röstparametrar användes för perceptuell 
röstbedömning. Såväl perceptuella som akustiska mått visade ingen skillnad mellan 
patienter med enkelsidig och dubbelsidig LKG i åldrarna 16 till 30 år och med operation 
i en seans och normativ data i kontrollgruppen (Van Lierde, 2004b). Ett flertal studier 
har noterat hur i synnerhet glottala klusiler påverkat förekomst av 
stämbandsförändringar och röstavvikelser. I en studie av Leder och Lerman (1985) 
visade spektrogram av talare med LKG en ogynnsam stämbandsadduktion vid 
produktion av klusiler. Bortsett från faryngeala frikativor är glottala klusiler en av de 
främsta artikulationsavvikelser bland barn med LKG (Kuehn et al., 2000). Denna studie 
bekräftar delvis tidigare forskning (Kuehn et al., 2000; Gibbon, 2004) beträffande grad 
av hårda ansatser/glottisstöt, då signifikant högre avvikelse beträffande ”hårda ansatser” 
fanns hos patienter opererade i en seans i jämförelse med åldersmatchad kontrollgrupp 
vid separat skattning av bedömare A1. 

Operation i två seanser och åldersmatchad kontrollgrupp. En studie av Van Lierde 
(2004b) fann låg förekomst av röstavvikelser beträffande utfall i röst efter operation i 
två seanser och åldersmatchad kontrollgrupp, ett resultat som överensstämmer med den 
aktuella studien.

Operation i en seans och operation i två seanser.  Jämförelse mellan perceptuellt och 
akustiskt utfall i röstkvalitét efter operation i en eller två seanser var inte signifikant i en 
studie av Van Lierde (2004b). Denna studie fann låg grad av röstavvikelse bland 
patienter opererade i både en och två seanser. Tidigare forskning föreslår tidig 
gomplastik som betydande för bättre talresultat. Dorf och Curtin (1982) fann att 
patienter som genomgått gomplastik före 12 månader hade signifikant lägre 
kompensatoriska mekanismer än patienter vars gomspalt opererats mellan 12 och 26 
månader. Patienter i den aktuella studien genomgick sen gomslutning och slutsatser 
kring tidig gomplastik kan därför inte dras.

För att normalisera hypernasalitet och nå önskad röststyrka, föreslår Leder och 
Lerman (1985) en ökad adduktion av stämbanden som resultat av otillräcklig 

1 Resultat för separata skattningar av bedömare A och B presenterades inte i denna studie.
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velofaryngeal funktion hos talare med VPI. Ökad adduktion av stämbanden tros leda till 
ökad risk för röstavvikelser hos talare med LKG. I en studie fanns hyperfunktion enbart 
hos individer med signifikant hypernasalitet (Leder, Lerman, 1985). 

Hypernasalitet och svårigheter med artikulation av specifika konsonanter kan 
förekomma till följd av VPI efter kirurgiskt ingrepp. Förekomst av hypernasalitet hos 
vuxna med LKG har beskrivits (Havstam et al., 2008). Perceptuell bedömning av röst 
hos patienter med LKG vid förekomst av hypernasalitet medför svårigheter. Denna 
studie är i omfattning begränsad till röstparametrar, varför en eventuell förekomst av 
hypernasalitet i patientgruppen inte kan bedömas här.

5.2.3.Röstresultat och könsskillnader
Då könsrelaterade skillnader i laryngeal struktur kan påverka röstfunktion bland barn 
med LKG (Van Lierde, 2004a), undersökte föreliggande studie röstkvalitét hos män och 
kvinnor beträffande röstkvalité. Oberoende av operationsförfarande uppvisade kvinnor i 
patientgruppen högre grad av ”hårda ansatser” vid jämförelse med män i patientgrupp. 
Hårda ansatser fanns hos barn med LKG (Kuehn et al., 2000), men en könsspecifik 
skillnad hos vuxna med LKG har inte beskrivits. Män i patientgruppen hade lägre grad 
av avvikelse beträffande ”knarr” i jämförelse med kontrollgrupp. Detta resultat speglar 
delvis fynd hos McWilliams et al. från 1973 (enligt Van Lierde, 2003), men ingen 
könsspecifik förekomst finns beskriven. 

En studie av van Lierde (2004a) fann att flickor inte var avvikande vid perceptuell 
bedömning av grad av avvikelse, skrovel, läckage, kraftlös röst och pressad röst. Män 
uppvisade perceptuellt låg grad av avvikelse beträffande röstparametrar heshet och 
skrovlig (Van Lierde, 2004a). I denna studie bedömdes män inte skilja sig signifikant 
inom och mellan patientgrupp med operation i två seanser och åldersmatchad 
kontrollgrupp beträffande röstparametrarna ”heshet” och ”skrovlig”. 

Män opererade i en seans och två seanser uppvisade signifikant lägre grad av 
avvikelse beträffande ”knarr” jämfört med män i åldersmatchade kontrollgrupper. Män 
menas i högre grad ha knarrig röst (Lindblad, 1992). ”Knarr” förefaller, oberoende av 
operationsförfarande, inte vara perceptuellt kännetecknande för män i vuxen ålder med 
enkelsidig LKG vid jämförelse med normativ data i kontrollgrupp i denna studie.

Inom patientgruppen, oberoende av operationsförfarande, uppvisade kvinnor högre 
grad av avvikelse för ”taltonläge” i jämförelse med män. Detta speglar inte fynd från 
tidigare studier, där en lägre grundtonsfrekvens funnits hos studiedeltagare av kvinnligt 
kön (Van Lierde et al., 2004a; Flint, 1964; Rampp, Counihan, 1970). En lägre 
grundtonsfrekvens tros kompensatoriskt minska hypernasaliteten hos patienter med 
LKG (van Lierde et al., 2004a).

5.2.4.Röstresultat med eller utan operation med svalglambå
Ingen skillnad fanns beträffande röstkvalitét hos de 11 patienter med enkelsidig LKG 
som utöver primär gomplastik hade genomgått operation med svalglambå i jämförelse 
med patienter utan svalglambå. Det var nära att patienter som genomgått operation med 
svalglambå avvek beträffande ”hyperfunktionell” röstkvalité jämfört med patienter utan 
svalglambå. Oönskade effekter av operation med svalglambå är inte ovanliga (Cable et 
al., 2004; Canady et al., 2003) men innefattar i litteraturen inte hyperfunktionell 
röstkvalitét. 

5.3. Metoddiskussion

I denna studie gjorde två bedömare blindade skattningar av randomiserade 
röstinspelningar från vuxna studiedeltagare med ett inom grupperna relativt snävt 
åldersspann. Vidare presenterades intra- och interbedömarreliabilitet och inklusions- 
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och exklusionskriterier för individer med ytterligare avvikelser. Denna studie speglar 
således riktlinjer funna i litteraturen (Sell, 2005; Lohmander och Olsson, 2004). Att 
SVEA valdes som protokoll för den aktuella studien har flera orsaker. Protokollet 
medger en relativt detaljerad bedömning av röstparametrar vilket sågs som en fördel. De 
logopeder som gjorde den perceptuella röstbedömningen hade även redan lång 
erfarenhet av SVEA.

Deltagarantal var relativt högt i denna studie. I en studie av Van Lierde (2004b) 
bedömdes perceptuellt 17 patienter med operation i en seans och 20 patienter med 
operation i två seanser, vilket är ett jämförbart antal studiedeltagare.  

Validitet. I stor utsträckning beror bedömarnas överensstämmelse i perceptuell skattning 
av röstparametrar på enighet mellan bedömarna beträffande bedömd röstegenskap och 
hur den representeras i SVEA-protokollet. Kreiman (1993) och Lohmander (2009) 
föreslår att interna normer påverkade bedömning av röstkvalité. Interna normer kan 
förklara varför erfarna lyssnare har bättre reliabilitet än oerfarna lyssnare (Kreiman, 
1993). Erfarna bedömare som ofta utvärderar en specifik avvikelse kan utveckla egna 
interna referenser. Validiteten i denna studie har inte kontrollerats, så till vida att 
skillnad i definition av röstparametrar i SVEA-protokollet hos bedömarna inte har 
undersökts. Båda bedömarna hade erfarenhet av bedömning av röstavvikelser och har 
lång erfarenhet av bedömningsprotokoll. SVEA-protokollet har tydliga definitioner av 
röstparametrar, som återfinns i studie av Hammarberg (2000). Blindad skattning av 
randomiserade röstinspelningar användes och stärker därför validiteten i denna studie. I 
denna studie fanns vid bedömning tydliga tidsramar, vilket skyddar mot att skattningar 
avviker på grund av skillnad i nedlagd tid vid bedömning. 

Inter- och intrabedömarreliabilitet.  Mer än hälften av variablerna i denna studie hade 
en acceptabel interbedömarreliabilitet. Överensstämmelse mellan bedömare varierade 
mellan -0,132 – 0,729. Även intrabedömarreliabiliteten varierade mellan variablerna.

Interbedömarreliabiliten påverkas i större utsträckning av faktorer relaterade till 
bedömaren än intrabedömarreliabiliteten (Kreiman, 1993). Tidigare studier har 
rapporterat högre grad av interbedömarreliabilitet (Hamming, 2009; Hocevar-Boltezar 
et al., 2006). Å andra sidan har tidigare studier av tal funnit låg 
interbedömarreliabiliteten vid perceptuell skattning av tal vid förekomst av LKG 
(Farzaneh, 2008). För perceptuella skattningar tillåts därför ett skalstegs skillnad vid 
bedömning av interbedömarreliabilitet. Överensstämmelsen mellan bedömare hade med 
stor sannolikhet blivit högre, då ett flertal perceptuella röstparametrar, exempelvis av 
afoni/intermittent afoni vid bedömning av bedömare A och skrap vid bedömning av 
bedömare B, skattades förekomma till 1 av 100 skalsteg. I vissa studier har en dikotom 
skala använts med begrepp definierade som avsaknad eller förekomst av röstavvikelser 
(Timmons et al., 2001; Grunwell et al., 2000). I denna studie användes VAS eftersom 
SVEA rekommenderar detta. På VA-skalan skattas röstkvalitét på en linje med enbart 
ändpunkterna 0 (avsaknad) och 100 (hög grad) definierade. Mellan avsaknad och hög 
grad av avvikelse finns ingen gräns för när rösten anses avvikande. De två bedömarnas 
skattningar hade troligtvis varit mer överensstämmande, om en dikotom skala använts.

GRBAS är en ofta använd skala för perceptuell röstbedömning (Van Lierde, 
2004b). Inter- och intrabedömarreliabilitet fanns ha hög nivå beträffande 
röstparametrarna grad av avvikelse, läckande och kraftlös i GRBAS (De Bodt et al., 
1997).  Perceptuell bedömning av röstavvikelser med GRBAS undersöktes i en studie 
av Wuyts et al. (1999) vilka fann högre interbedömarreliabilitet i ordinal femstegsskala i 
jämförelse med VA-skala. De få skalstegen i en ordinal femstegsskala kan sakna 
tillräcklig sensitivitet för små variationer i röstkvalité och till följd av ökad frihet för 
bedömning med VA-skala kan interbedömarreliabiliteten minska. Enligt Wuyts et al. 
(1999) bör slutsatser kring begränsningar i bedömningsprotokoll vid val av skala inte 
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begränsas till GRBAS. Det innebär att de problem som diskuterats ovan också berör 
visuell analog skala i SVEA. Det skulle vara fördelaktigt att använda GRBAS-skalan, 
då detta skulle underlätta jämförelse mellan denna studie och andra studiers resultat med 
liknande frågeställning beträffande mätta röstparametrar, exempelvis Van Lierde (2003). 
Förutsättningar för interbedömarreliabilitet vid perceptuell röstanalys behövs 
kontrolleras för att undvika otillförlitliga resultat. Lohmander och Brunnegård (2007) 
föreslog att de perceptuella variablerna och skalvärden måste definieras tydligare i syfte 
att höja reliabiliteten, göra jämförelse möjlig och påverka intern och extern validitet hos 
studier. Små skillnader i skattningsvärden kan ge missvisande statistiska utfall. För att 
kringgå detta kunde fasta skalsteg mellan de två ändpunkterna användas, då detta kunde 
motverka små skillnader i skattningsvärden. Bedömarna arbetar båda två på UAS och 
känner troligtvis varandra sedan tidigare, vilket riskerar felkällor och anpassning mellan 
bedömare (Kent, 1996).

Spridning av skattningsvärden. Spridningen var jämn mellan bedömarnas skattning. 
Vissa större skillnader fanns mellan bedömarna beträffande knarr och vid ett fåtal 
tillfällen skattades röstparameter ”skrovlig” förekomma i relativt hög grad hos en 
bedömare och som avsaknad hos annan bedömare. Om röstbedömning vid avsaknad av 
röstparameter tydliggjorts representera 0 i SVEA-protokollet skulle små skillnader i 
skattning eventuellt ha minskats, och därmed troligtvis höjt interbedömarreliabiliteten. 

5.4. Framtida forskning

Ett flertal studier innefattar både tal- och röstresultat. Denna studie var begränsad till 
röstresultat hos vuxna studiedeltagare med enkelsidig genomgående LKG och data från 
en kontrollgrupp. Framtida forskning bör inte utföras med enbart röstresultat vid 
perceptuell bedömning av patienter med LKG. En relation mellan 
artikulationsavvikelser och röstavvikelser bland personer med LKG har påpekats i flera 
studier, och denna studie kunde i fråga om samverkande effekter av artikulation och röst 
med fördel inkluderat talresultat. Perceptuell bedömning har tidigare jämförts med 
självskattningsuppgifter från deltagare (Havstam et al., 2008), och denna studie hade 
med fördel kompletterats av detta. 

Van Lierde (2004b) och Cavalli (2011) betonar behovet av longitudinella studier 
och samarbete mellan centra för att stärka forskning kring tal- och röstavvikelser hos 
patienter med LKG.  

Hur hypernasalitet påverkar röst hos personer behandlade för LKG är oklart. Därför 
kan framtida forskning inom ämnet med syfte att redogöra för eventuell orsaksrelation 
mellan dessa företeelser vara givande. Denna studie kunde med fördel inkluderat 
instrumentell bedömning av röstavvikelser hos deltagare i patientgrupp. Vid perceptuell 
röstbedömning är inte alltid laryngeal medverkan uppenbar trots logopeders 
ansträngningar att göra graderade bedömningar enligt protokoll som SVEA och 
GRBAS. 

Svalglambåplastik är en sedan länge erkänd effektiv teknik vid 
velofarynxinsufficiens, men separat uppföljning av talresultat och komplikationer av 
dessa operationer utförda vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har inte skett. Detta hade 
varit av intresse i framtida forskning för jämförelse mellan andra centra i Sverige och 
internationellt.

5.5. Slutsatser

I denna studie fanns relativt låg grad av röstavvikelser hos patienter behandlade för 
enkelsidig LKG. Skattningar av olika röstparametrar skiljde sig inte signifikant mellan 
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patientgrupp och kontrollgrupp utan LKG förutom för “knarr” som fanns signifikant 
lägre i patientgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Hos båda grupperna fanns 
grad av röstavvikelse, skattningsmedelvärde ca 5/100 som genomsnitt av 
röstparametrarna på VA-skalan. Vid jämförelse mellan operation i en seans eller två 
seanser och åldersmatchade kontrollgrupper fanns ingen signifikant skillnad beträffande 
de skattade  röstparametrarna. Signifikant högre grad av röstavvikelse fanns hos kvinnor 
i jämförelse med män opererade med gomslutning i en seans beträffande “knarr”, 
“hårda ansatser” och “taltonläge” och motsvarande skillnad fanns beträffande “läckage” 
och “taltonläge” för patienter opererade med gomslutning i två seanser. Män i 
patientgruppen uppvisade signifikant lägre grad av “knarr” i jämförelse med män i 
kontrollgruppen. Inom patientgruppen fanns ingen skillnad gällande röstkvalitét hos de 
som genomgått svalglambåoperation jämfört med patienter utan svalglambå.
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7. Bilagor
Bilaga 1.
Bedömningsprotokoll för perceptuell röstanalys.
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Bilaga 2.
Textmaterial för bedömning av sammanhängande tal.
En pojke kom en dag inspringande på en bondgård och undrade, om han kunde få låna en spade. När 
bonden frågade vad han skulle ha den till, svarade pojken att hans bror hade ramlat i ett träsk och att han 
måste gräva upp honom. - Hur djupt har han ramlat i, frågade bonden. - Upp till vristerna, blev svaret. - 
Men då han han väl gå därifrån utan din hjälp. Då behöver du väl ingen spade? Pojken såg förtvivlad ut 
och sa: - Jo, men ni förstår, han ramlade i med huvudet först.
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