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SAMMANFATTNING 
 
Velofarynxinsufficiens (VPI) innebär en otillräcklig förmåga att stänga passagen mellan 

mun- och näshåla. En ofullständig slutning får konsekvenser framför allt för talet, då 

luft passerar genom näsan även vid orala språkljud och leder till en avvikande talklang 

och artikulation. Dessa avvikelser kan vara mer eller mindre framträdande i talet och 

innebära allt ifrån en lätt förvrängning av talklangen till att talet blir oförståeligt för 

omgivningen, vilket får allvarliga konsekvenser för möjligheten att kommunicera 

verbalt. 

 

VPI kan behandlas på flera sätt, dels protetiskt, dels med kirurgi. Deltagarna i denna 

studie har alla genomgått operation med uppåtbaserad farynxlambå, som är en 

väldokumenterad och effektiv metod för att behandla VPI. En vanligt förekommande 

biverkning till operationen är luftvägshinder, exempelvis nästäppa, snarkning och 

sömnapné.   

 

Syftet med studien var att undersöka deltagarnas egen uppfattning om 

operationsresultatet gällande tal och biverkningar, med hjälp av en enkät för 

självskattning. 61 patienter opererade med uppåtbaserad svalglambå under perioden 

2000-2011 vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala deltog i studien. Deltagarna delades in 

i tre undergrupper utifrån etiologi: deltagare med spalt (n  =  35), deltagare med spalt 

och syndrom (n  =  13), samt deltagare utan spalt (n  =  13).  

 

Resultat: 55 av 61 deltagare (90  %) ansåg att operationen förbättrade deras tal. 49 av 61 

deltagare (80  %) skulle dessutom rekommendera operationen till någon annan med 

samma besvär. 42 av 61 deltagare (68,8  %) uppgav att de är nöjda med sitt tal. 

Kvarstående biverkningar som rapporterades var nästäppa, snarkning, dagtrötthet och 

muntorrhet. Deltagarna upplevde dock dessa biverkningar i liten grad. Ingen tydlig 

skillnad sågs mellan de olika patientgrupperna.  

 

Nyckelord: velofarynxinsufficiens, uppåtbaserad svalglambå, tal, självskattning, 

biverkning 
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ABSTRACT 
 
Velopharyngeal insufficiency (VPI) is the inability to completely close the 

velopharyngeal port. Velopharyngeal closure is an important part of speech. VPI leads 

to a leakage of air into the nasal cavity during speech, which can cause hypernasal 

resonance and misarticulations. The effect of VPI on speech differs depending on the 

nature of the insufficiency. It can affect speech intelligibility severely.  

 

VPI can be treated prosthetically or surgically. The patients in this study have all 

undergone pharyngeal flap surgery; a well established surgical method with 

documented effect in correcting VPI and reducing hypernasality in speech. Pharyngeal 

flap surgery can have negative consequences, such as airway obstruction, sleep apnea 

and snoring. 

 

The aim of this study was to investigate the patients experiences of speech, 

complications and side-effects after pharyngeal flap surgery, through self-reports. 61 

patients who underwent superior pharyngeal flap surgery during the period 2000 to 

2011 at Uppsala University Hospital participated in the study. They were divided into 

three sub-groups: patients with cleft (n  =  35), patients with cleft and syndrome (n  =  

13), patients without cleft (n  =  13). 

 

Result: 55 of 61 participants (90 %) were of the opinion that the pharyngeal flap surgery 

had improved their speech. 49 of 61 participants (80 %) said they would recommend 

someone else with the same problem to undergo the operation. 42 of 61 participants 

(68,8 %) were content with their speech. Reported residual side effects, though 

experienced in low degree, were nasal congestion, snoring, weariness during daytime 

and dry mouth. No evident difference was seen between the sub-groups.  

 

Keywords: velopharyngeal insufficiency, superior pharyngeal flap, speech, 

complications, patient-reported outcome 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Velofarynx – definition och funktion 

Velofarynx utgörs av mjuka gommen (velum), samt den bakre väggen och sidoväggarna 

i svalget (farynx). Förmågan att sluta velofarynx, och därmed passagen mellan mun- 

och näshåla, är avgörande för normal sväljning, andning och talproduktion. Slutningen 

av velofarynx regleras av den velofaryngeala sfinktern. Vid normal velofarynxfunktion 

sker slutning genom att mjuka gommen lyfts uppåt, bakåt mot bakre svalgväggen, 

samtidigt som svalgets sidoväggar också rör sig inåt och stänger till. Ibland bidrar även 

sammandragning av muskulatur i svalgets bakvägg till slutningen. Det exakta 

slutningsmönstret varierar individuellt. Genom att stänga passagen förhindrar 

velofaryngeala sfinktern att mat och dryck kommer upp i näsan, samt möjliggör 

produktion av tryckstarka konsonanter (ex. p, b, t, d, k, g). Vid andning och vid 

produktion av nasala konsonanter (m, n, ng), är passagen öppen (Biavati, Wiet & 

Rocha-Worley, 2013; Lohmander, Persson & Henningsson, 2008; Patel et al., 2012; 

Willging, 2009). 

 

1.1.2. Velofarynxinsufficiens – definition 

Velofarynxinsufficiens (VPI) innebär en otillräcklig förmåga att stänga passagen mellan 

mun- och näshåla. En ofullständig slutning får konsekvenser framför allt för talet, då 

luft passerar genom näsan även vid orala språkljud. Följden blir en avvikande talklang 

och artikulation, i form av hypernasalitet, nasalt luftläckage, samt otillräckligt intraoralt 

tryck vid produktion av tryckstarka konsonanter (Lohmander, Persson & Henningsson, 

2008). 

 

1.1.3. Velofarynxinsufficiens – etiologi 

Velofarynxinsufficiens orsakas av strukturella eller funktionella avvikelser i mjuka 

gommen och/eller svalgväggarna. Den vanligaste orsaken till VPI är gomspalt (Biavati, 

Wiet & Rocha-Worley, 2013; Riski, 2011). Andra orsaker till VPI är olika typer av 

syndrom, neurologiska och neuromuskulära avvikelser samt adenoidektomi eller 

tonsillektomi (borttagandet av körteln bakom näsan eller tonsillerna). Medfödd VPI 

utan samförekomst med gomanomali, syndrom eller neurologisk sjukdom kallas primär 

VPI.  Förvärvad VPI kan uppstå hos personer som lider av neurologiska sjukdomar, 

som Parkinson, MS, ALS eller till följd av trauma. I vissa fall är orsaken okänd 

(Biavati, Wiet & Rocha-Worley, 2013; de Serres et al., 1999; Muntz, 2012; Patel et al., 

2012). 

 

1.1.4. Läpp-käk-gomspalt (LKG) 

Läpp-käk-gomspalt är en missbildning som uppstår tidigt under fosterutvecklingen, som 

innebär att läpp, käke och gom inte sluts fullständigt. Läpp-käk- och gomspalter kan 

delas in i två huvudgrupper: (a) spalter som involverar primära gommen, det vill säga 

läpp och käke, (b) spalter som involverar sekundära gommen, det vill säga hårda 

gommen, mjuka gommen och uvulan. Grupp (a) kan vidare delas in i enkelsidig och 

dubbelsidig spalt (endast läppen eller läppen och käken, på ena eller båda sidorna), samt 

total (genomgående) spalt, vilken omfattar både läppen, käken och gommen, antingen 

enkel- eller dubbelsidigt. Spalttyper i grupp (b) är isolerad gomspalt, submukös 

gomspalt och ockult submukös gomspalt. De senare två är dolda spalter, vilket innebär 
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att slemhinnan i gommen är hel och därmed döljer spalten. Isolerad gomspalt däremot, 

är en öppen spalt som kan variera i utbredning och omfatta hela eller delar av mjuka och 

hårda gommen, och/eller uvulan (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008). 

 

Behandling och uppföljning av barn med LKG sker i Sverige inom särskilda LKG-team, 

som finns vid universitetssjukhusen. Läpp-käk- och gomspalterna sluts i olika 

operationer, för att ge så bra förutsättningar som möjligt för ätande, talutveckling, bett 

och utseende. Dessa rekonstruerande operationer kallas primär kirurgi. Slutning av 

gommen kan göras med antingen en eller två operationer (Lohmander, Persson & 

Henningsson, 2008). Vid Akademiska Sjukhuset sluter man gommen i två steg: Spalten 

i mjuka gommen sluts vid sex-åtta månaders ålder. Om gomspalten också omfattar den 

hårda gommen sluts den spalten (restspalten) vid två års ålder (Akademiska Sjukhuset, 

2013). Vanligen leder dessa gomoperationer till att barnet utvecklar ett normalt tal. 

Ibland finns dock VPI kvar som ett resttillstånd efter gomslutningsoperationen och det 

kan då krävas ytterligare en behandling, exempelvis operation med svalglambå, för att 

korrigera VPI:n (de Buys Roessingh et al., 2006; Patel et al., 2012; Riski, 2011; Sloan, 

2000). Enligt vissa studier uppvisar så många som 30-50 % av patienter med gomspalt 

VPI efter primär kirurgi (Biavati, Wiet & Rocha-Worley, 2013; Goudy, Ingraham, & 

Canady, 2011). 

 

1.1.5. Syndrom 

Det finns över 400 syndrom som har läpp-käk-gomspalt (LKG) och VPI som symptom. 

Det vanligaste syndromet som associeras med LKG och VPI är 22q11-

deletionssyndrom, som även går under namnen Velo-Cardio-Facial-Syndrom (VCFS) 

eller CATCH22. Pierre Robin sekvens är också vanligt förekommande i samband med 

LKG/VPI (de Serre, 1999; Goudy, Ingraham, & Canady, 2011; Socialstyrelsen, 2013; 

Ysunza et al., 2009). Eftersom syndrom innebär en multifaktoriell problematik, kan det 

hos syndrompatienter även finnas andra faktorer än LKG/VPI som påverkar tal och 

andning (Riski, 2011). 

 

1.1.6. Effekter av VPI på talet 

Talet hos personer med VPI karaktäriseras av hypernasalitet, nasalt luftläckage, samt 

tryckreducerad artikulation (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008; Patel et al., 

2012; Riski, 2011). Dessa avvikelser kan vara mer eller mindre framträdande i talet, och 

innebära allt ifrån en lätt förvrängning av talklangen till att talet blir oförståeligt för 

omgivningen, vilket får allvarliga konsekvenser för möjligheten att kommunicera 

verbalt (Åbyholm et al., 2004). Hypernasalitet, också kallad öppen nasalitet, uppstår 

genom ökad resonans i näshålan och hörs mest på vokaler, men även på tonande 

konsonanter (Hartelius & Lohmander, 2008; Lohmander, Persson & Henningsson, 

2008). Nasalt luftläckage består av nasala genomslag och/eller velofaryngeala 

friktionsljud. De hörs som ett slags biljud vid produktion av tryckstarka konsonanter, 

och uppstår när luft passerar genom en trång passage i velofarynx eller näsan. 

Tryckreducerad artikulation innebär att konsonanter som normalt kräver ett högt 

intraoralt tryck (ex. p, b, t, d, k, g) uttalas med för lite tryck, eftersom tillslutningen 

mellan svalget och näshålan inte fungerar (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008). 

 

Talklangen kan också vara hyponasal eller blandat nasal. Hyponasalitet, även kallad 

sluten nasalitet, uppstår när passagen i näsan eller nässvalget är för trång, och leder till 

att nasala konsonanter (m, n, -ng) uttalas med för lite nasal resonans. Hyponasalitet 
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orsakas inte av VPI, utan av trånga anatomiska förhållanden i näsa eller nässvalg, 

och/eller av förstorade tonsiller eller adenoid. Hyponasalitet förekommer ofta 

tillsammans med VPI, som en följd av exempelvis LKG, vilket vanligen påverkar 

näsans form. Vid blandad nasalklang förekommer hypernasalitet och hyponasalitet 

samtidigt (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008; Henriksson, 1984).  

 

Hypernasalitet, nasalt luftläckage, tryckreducerad artikulation och hyponasalitet orsakas 

av strukturella avvikelser, och kallas tillsammans för passiva talavvikelser. De kan inte 

behandlas genom talträning utan endast genom kirurgi. De strukturella avvikelserna 

leder ofta till ytterligare talavvikelser, i form av kompensatorisk artikulation. Dessa 

artikulationsavvikelser kallas aktiva talavvikelser. De uppstår när personen med VPI 

försöker kompensera för oförmågan att stänga passagen mellan mun- och näshåla, 

genom att producera ljuden vid ett annat, fungerande artikulationsställe. Aktiva 

talavvikelser kan också uppstå på grund av bettavvikelser och behandlas med talträning 

hos logoped. Träningen fokuseras på att hitta rätt artikulationsställe, samt på att rikta 

luftströmmen genom munnen (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008). 

 

1.1.7. Utredning av VPI 
Vid utredning av VPI träffar patienten oftast först en logoped. Logopeden gör en 

perceptuell bedömning av talet. Om talet karaktäriseras av nasalt luftläckage, 

hypernasal klang och tryckreducerad artikulation görs en vidare remittering till foniater 

(Hartelius & Lohmander, 2008). Foniatern utreder gomfunktionen och det 

velofaryngeala slutningsmönstret med nasal endoskopi/fiberendoskopisk undersökning 

av gomfunktion. Då förs en smal slang med optiska fibrer in i näsan så att 

velofarynxrörelserna i sfinktern kan studeras och videofilmas ovanifrån, utan att det 

normala luftflödet under talproduktion störs. Undersökning med nasal endoskopi kan 

besvara frågor om grad av tillstängning, insufficiensens form, slutningsmönster, samt 

bakre svalgväggens och adenoidens utseende. På vissa sjukhus görs även 

videofluoroskopisk röntgen av gommen som del i utredningen. En sådan 

röntgenundersökning ger svar på frågor om gommens längd och tjocklek, svalgdjup, 

förekomst av adenoid och tonsiller och slutning mot dessa, samt aktiviteten i svalgets 

sidoväggar (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008). När utredningen är klar 

sammanvägs resultaten från de olika undersökningarna och beslut om eventuell 

behandling tas.  

 

1.1.8. Behandling av VPI 

VPI behandlas på olika sätt, beroende på etiologi och svårighetsgrad. Strukturellt 

orsakad VPI behandlas vanligen med kirurgi (se nedan), neurogent orsakad VPI 

behandlas oftast protetiskt, med exempelvis en gomlyft. En gomlyft består av en 

gomplatta som fästs på tänderna och byggs på bakåt/uppåt så att den håller upp mjuka 

gommen mot bakre svalgväggen. Om det inte finns tillräckligt med vävnad i gommen 

för att få till en slutning kan gomplattan byggas på med en obturator, som täcker 

vävnadsbristen (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008). 

 

1.1.9. Kirurgisk behandling av VPI med talförbättrande operation  

VPI kan behandlas kirurgiskt på flera sätt: genom förlängning av mjuka gommen, 

fettinjektion eller implantat i bakre svalgväggen, eller genom faryngoplastik. Till 

faryngoplastik räknas operation med farynxlambå (svalglambå) och sfinkter 

faryngoplastik (Filip et al., 2013; de Serres et al. 1999). Båda dessa ingrepp kan i sin tur 
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utföras enligt olika tekniker. En farynxlambå kan vara antingen inferiort, superiort eller 

lateralt baserad (Patel et al., 2012; Riski, 2011; Sloan, 2000).  Den teknik som 

utvärderas i föreliggande studie är superiort baserad farynxlambå. Vi kommer att 

använda termen uppåtbaserad svalglambå eller helt enkelt svalglambå för att beteckna 

superiort baserad farynxlambå. Vid Akademiska Sjukhuset utför man sedan många år 

operationer med uppåtbaserad svalglambå, vilket är en väldokumenterad och effektiv 

metod för att behandla VPI (de Buys Roessingh et al., 2006; Chegar et al., 2007; 

Fukushiro, Trindade, 2011; Patel et al., 2012; Sloan, 2000; Sullivan, Marrinan & 

Mulliken, 2010; Yamashita, Trindade, 2008).  

 

1.1.10. Uppåtbaserad svalglambå 

En svalglambå består av slemhinna och muskel, som skärs ut från den bakre 

svalgväggen och sys fast i mjuka gommens bakre del. Lambån bildar en brygga mellan 

den bakre svalgväggen och mjuka gommen (Akademiska Sjukhuset, 2013). Kvar på 

vardera sida av lambån finns två mindre passager mellan svalg och näsa, som lättare kan 

slutas och öppnas med hjälp av de laterala svalgväggarna. Rörelseförmågan i de laterala 

svalgväggarna är viktig för ett gott resultat (Henriksson, 1984; Lohmander, Persson & 

Henningsson, 2008; Patel et al., 2012). 

 

Vid operation med uppåtbaserad svalglambå delas först mjuka gommen i medellinjen. 

En lambå formad som ett spetsigt ”U” skärs ut från bakre svalgväggen. Lambån lossas 

från svalgväggen och lyfts tills den är i höjd med översta halskotan. Därifrån dras den 

fram mot gommen och spetsen sys fast i den delade mjuka gommen. Gommens 

slemhinna täcker en del av lambåns råa yta, och underlättar på så vis sammanväxningen 

(Henriksson, 1984).  

 

Målet med uppåtbaserad svalglambå är att få en tillslutning som är tillräcklig för att ta 

bort hypernasalitet och nasalt luftläckage i talet, utan att för den skull utgöra ett 

andningshinder, vilket är risken om lambån exempelvis är för bred (de Serres et al., 

1999; Sullivan, Marrinan & Mulliken, 2010). En för bred lambå kan göra talet 

hyponasalt. Snarkning, obstruktiv sömnapné och svårighet att andas genom näsan är 

exempel på olika typer av andningshinder som kan uppstå till följd av svalglambå. 

Obstruktiv sömnapné innebär upprepade episoder av andningsuppehåll på grund av ett 

fysiskt hinder i luftvägarna (Sömnapné.se, 2013). Vi kommer fortsättningsvis att 

använda termen sömnapné. Om lambån i stället är för smal kommer slutningen i svalget 

fortfarande vara otillräcklig, och hypernasaliteten kvarstå (Patel et al., 2012). Om besvär 

med andningshinder blir för stora eller om svalglambån är för smal kan den behöva 

modifieras genom en ny operation, eller tas bort helt (Chegar et al., 2007; Riski, 2011). 

  

Vid Akademiska sjukhuset görs rutinmässig uppföljning av svalglambåoperationen efter 

tre respektive tolv månader. Efter 12 månader anses läkningsprocessen vara färdig. Vid 

uppföljningen görs både perceptuella och instrumentella bedömningar, av logoped 

respektive foniater (Akademiska sjukhuset, 2014).  

 

1.1.11. Effekter på talet av svalglambå 

Det finns en mängd studier som bekräftar att uppåtbaserad farynxlambå är ett effektivt 

sätt att behandla VPI och minska hypernasalitet och nasalt luftläckage i talet 

(Argamaso, 1995; de Buys Roessingh et al., 2006; Chegar et al., 2007; Dailey et al., 

2006; Fukushiro & Trindade, 2011; Patel et al., 2012; Sloan, 2000; Sullivan, Marrinan 
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& Mulliken, 2010, Yamashita, Trindade, 2008). Fukushiro och Trindade (2011) 

utvärderade resultatet av svalglambåoperation ett år postoperativt hos 240 patienter, 

med hjälp av nasometri och tryckflödesmätningar. De fann att svalglambå effektivt 

minskade nasaliteten hos 68 % av patienterna. Bäst resultat observerades hos patienter 

mellan 6-12 år, vilket indikerar att kirurgi för att avhjälpa VPI bör ske så tidigt som 

möjligt. Studien bekräftade också att postoperativ talträning hos logoped har positivt 

effekt på talet.  

 

Argamaso (1995) undersökte förekomst av hypernasalitet och hyponasalitet hos 226 

patienter som opererats med svalglambå. Fyra olika typer av uppåtbaserad svalglambå 

hade använts. De skiljde sig åt avseende bredd och exakt position för fästning mot 

mjuka gommen. Patienternas individuella velofaryngeala slutningsmönster och rörlighet 

i de laterala svalgväggarna avgjorde vilken typ av svalglambå som sattes in. Studien 

fann att hypernasaliteten försvann helt hos 96,1 % av patienterna efter operationen med 

svalglambå. Hos 3,9 % av patienterna sågs en mild, kvarstående hypernasalitet efter 

operationen. Hyponasalitet uppstod hos 10,2 % av patienterna som fick en bred typ av 

lambå.  

 

Liedman-Boshko et al. (2005) gjorde en retrospektiv studie av 28 patienter med spalt 

och/eller syndrom, som genomgått operation med svalglambå. Före operationen hade 22 

av deltagarna (79 %) grav eller måttlig hypernasalitet. Efter operationen sågs 

kvarstående grav eller måttlig hypernasalitet hos 9 deltagare. Förekomst av 

hyponasalitet i talet ökade efter operationen: 1 deltagare hade mild hyponasalitet före 

operationen, medan 7 deltagare (25 %) hade mild hyponasalitet efter operationen.  

 

Van Lierde et al. (2008) undersökte effekten av svalglambå ett år efter operation, med 

avseende på förståelighet, artikulation, resonans och röst hos 7 patienter. De använde 

både instrumentella och perceptuella bedömningar och fann att operationen förbättrade 

förståeligheten i talet och normaliserade talklangen hos samtliga deltagare. Dock 

kvarstod ett felaktigt uttal av rullande ”r”, samt ”s”- och ”sch”-ljuden.  

 

Filip et al. (2013) gjorde en retrospektiv studie av talet hos 12 patienter som opererats 

med svalglambå. Samtliga deltagare i studien hade diagnosen 22q11 deletionssyndrom. 

Studien fann en signifikant förbättring av hypernasalitet och tydlighet i talet efter 

operationen. Två patienter fick ett något hyponasalt tal till följd av svalglambån.  

 

I en studie vid Umeå universitet 2004 undersökte Axelsson och Pettersson effekten av 

svalglambå på talet hos 27 barn och ungdomar. Studien undersökte bland annat om 

syndrom eller annat handikapp påverkade talresutatet.  Av 27 deltagare hade 13 

syndrom. Studien konstaterade en signifikant förbättring hos 73 % av deltagarna vad 

gällde hypernasalitet i talet efter operationen. Hyponasalitet till följd av operationen 

uppstod hos mer än hälften av deltagarna, dock i liten grad. Ingen signifikant skillnad 

mellan deltagare med syndrom och deltagare utan syndrom kunde påvisas (Axelsson & 

Pettersson, 2004).  

 

Det bör noteras att det är svårt att jämföra resultaten från studier som har mätt effekten 

på tal efter operation med svalglambå. Dels är patientgruppen med VPI mycket 

heterogen, dels är variationen i metod och pre- och postoperativa analyser stor. (de Buys 

Roessingh, 2006; Fukushiro & Trindade, 2011; Riski, 2011; Sloan, 2000).  
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Enligt American Cleft Palate-Craniofacial Association ska utvärdering av 

operationsresultat innehålla åtminstone en instrumentell bedömning, exempelvis 

nasofaryngoskopi, videofluoroskopi eller nasometri (Fukushiro & Trindade, 2011). De 

flesta studier som har publicerats hittills har dock utvärderat operationsresultatet enbart 

genom perceptuella bedömningar av talet. Enligt Fukushiro och Trindade (2011) är det 

främst bristen på enighet kring vad som definierar ett lyckat operationsresultat som 

begränsar möjligheten att jämföra olika studiers resultat. Många författare använder 

vaga och subjektiva mått när de beskriver sina resultat, så som ”normalt tal”, ”förbättrat 

tal”, ”adekvat tal”, ”utmärkta resultat”, ”minskade symptom”. Ofta saknas också 

objektiva data från instrumentella bedömningar.  

 

1.1.12. Komplikationer efter operation med uppåtbaserad svalglambå 

Med komplikationer menas allvarliga händelser i samband med eller efter ingreppet. De 

vanligaste komplikationerna som nämns i litteraturen är blödning vid operationssåret 

(Chegar et al. 2007; Liao et al., 2004; Valnicek et al., 1994; Åbyholm et al., 2005), akut 

luftvägshinder (Liao et al, 2004; Valnicek et al., 1994) och att lambån släpper från 

fästpunkten i gommen (Chegar et al. 2007; Liao et al., 2004; Valnicek et al., 1994). 

Kravath et al.beskrev 1980 ett dödsfall till följd av luftvägshinder efter 

svalglambåoperation (Kravath et al., 1980, i Chegar et al., 2007). Även Valnicek et al. 

(1994), rapporterar om ett dödsfall efter lambåoperation till följd av hjärtstopp. Sedan 

dessa incidenter har operationsrutinerna setts över och det görs en mycket noggrann 

utredning av patientens övre luftvägar innan beslut om operation fattas (Fraulin et al., 

1998). De flesta komplikationer uppstår under de första 24-48 timmarna efter operation 

(Chegar et al., 2007). 

 

Chegar et al. (2007) rapporterade blödning hos tre av 54 studerade patienter (6 %). 

Sullivan, Marrinan & Mulliken (2010) rapporterade inga blödningar i sin grupp om 104 

studerade patienter. Exklusionskriterier var syndrom, Pierre Robins sekvens och 

submukös spalt. Valnicek et al. (1994) gjorde en retrospektiv granskning av 

komplikationer efter operation med uppåtbaserad svalglambå. 219 patienter 

inkluderades, varav 36 hade upplevt komplikationer tidigt efter operationen. 13 

patienter hade drabbats av blödning vid operationssåret, 15 patienter upplevde 

luftvägshinder och 5 drabbades av både blödning och luftvägshinder. Svalglambån 

lossnade från fästpunkten i gommen hos 3 patienter.  

 

1.1.13. Biverkningar av operationen med uppåtbaserad svalglambå 

Biverkningar syftar till mer eller mindre förväntade, oönskade effekter av ingreppet. 

Vetenskapliga studier lyfter fram nästäppa, snarkning och sömnapné, som mest 

framträdande biverkningar efter operation med svalglambå (Chegar et al., 2007; Patel et 

al., 2012; de Serres et al., 1999; Sirois et al., 1994; Valnicek et al., 1994; Yamashita & 

Trindade, 2008). Enligt de Serres et al. (1999) medför all kirurgisk intervention av VPI 

en risk för försämrad funktion av de nasala luftvägarna, eftersom syftet med kirurgin – 

oavsett teknik – är att minska den velofaryngeala passagen. 

 

Det bör nämnas att förekomsten av nästäppa, snarkning och sömnapné till följd av 

operation med svalglambå varierar mellan olika studier, beroende på vilka 

definitionskriterier som har använts, samt vid vilken tidpunkt utvärderingen har 

genomförts (Liao et al., 2004; Sullivan, Marrinan & Mulliken, 2010). 
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Snarkning kan förväntas under det första året efter operationen, när lambån tar relativt 

stor plats i svalget (Willging, 2009). Under läkningsprocessen krymper den till ca 

hälften av sin ursprungliga storlek, och allteftersom lambån tar mindre plats i svalget 

minskar oftast besvären med snarkning (de Buys Roessingh, 2006; Morén, S., personlig 

kommunikation, 2013-11-08). Om svalglambån är för stor riskerar patienten att 

utveckla sömnapné. Ett symtom på sömnapné är upplevd dagtrötthet, trots tillräckligt 

många timmars nattsömn. I längden blir sömnapné påfrestande både för hjärta och 

hjärna till följd av syrebrist i blodet. Det kan leda till allvaliga sjukdomar som till 

exempel hjärtinfarkt, stroke och depression (Sömnapné.se, 2013)  

 

Sirois et al. (1994) undersökte förekomsten av sömnapné hos 31 patienter som opererats 

med svalglambå. 35 % av deltagarna diagnostiserades med sömnapné under tiden direkt 

efter operationen. Dock utvecklade endast 2 deltagare kvarstående sömnapné. 5 av 

deltagarna hade Pierre Robins sekvens. 4 av dessa utvecklade sömnapné postoperativt, 

men tillståndet försvann spontant hos samtliga några månader efter operationen.   

 

I en studie av 219 barn som opererats med svalglambå fann Valnicek et al. (1994) att 

4,1 % (9 personer), utvecklade sömnapné inom ett år efter operationen. DeSerres et al. 

(1999) konstaterade postoperativ sömnapné hos 28 % (5 personer) av 18 studerade 

patienter. 

 

Munandning, vilket i sin tur kan leda till muntorrhet, kan uppstå till följd av att lambån 

utgör ett luftvägshinder i nässvalget (Patel et al. 2012; Yamashita & Trindade, 2008). 

En bred lambå i nässvalget kan även utgöra ett mekaniskt hinder för slemtransport, och 

orsaka ansamling av slem på lambån (Patel et al., 2012). Enligt klinisk erfarenhet 

förekommer det att patienter upplever besvär med att slem fastnar bakom näsan. Vid 

undersökning med fiberoptik kan man ofta se slemansamling ovanpå svalglambån 

(Morén, S., personlig kommunikation, 2013-11-08). 

 

Yamashita och Trindade (2008) studerade 52 LKG-patienters besvär med munandning, 

snarkning och obstruktiv sömnapné till följd av svalglambåoperation. De intervjuade 

patienterna före operationen, samt fem månader och fjorton månader efter operationen. 

Fem månader postoperativt rapporterade 55 % av deltagarna luftvägshinder enligt 

följande: 18 % endast munandning, 71 % snarkade, 7 % upplevde episoder av 

sömnapné, 3 % hade samtliga nämnda symptom. Fjorton månader postoperativt hade 

andelen deltagare som uppgav luftvägshinder minskat till 36 %. Av dessa rapporterade 

19 % endast munandning, 71 % snarkade, ingen upplevde episoder av sömnapné, ingen 

hade samtliga nämnda symptom.  

 

1.1.14. Biverkningar hos personer med syndrom 

Förekomst av syndrom sänker sannolikheten för ett lyckat operationsresultat med 10-15 

% (Riski, 2011). Risken för sömnapné är större för patienter som har VPI som en del av 

ett syndrom, än för patienter utan syndrom (Muntz, 2012). Till exempel utgör 

mikrognati (underutvecklad käke), som är en del av Pierre Robin sekvens, en riskfaktor 

för sömnapné. Även VCFS associeras med hög risk för sömnapné, på grund av nedsatt 

neuromuskulär kontroll och hjärtavvikelser (Chegar et al., 2007; Riski, 2011). 

 

Chegar et al. (2007) undersökte effekten på tal, samt förekomsten av obstruktiv 

sömnapné hos 54 patienter efter operation med uppåtbaserad svalglambå. Merparten av 

deltagarna (49 av 54) hade syndromet VCFS. Samtliga patienter opererade bort adenoid 
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och tonsiller två månader före operationen med svalglambå.  Perceptuella bedömningar 

av talet visade på en fullständig korrigering av VPI hos 94 % av deltagarna. Fyra av 

deltagarna utvecklade kraftig snarkning postoperativt men ingen utvecklade sömnapné. 

Chegar et al. konstaterar att resultatet är särskilt positivt eftersom patienter med VCFS 

är extra känsliga för luftvägshinder.  

 

1.1.15. Revision av svalglambå 

Komplikationer eller biverkningar som blir kroniska och försämrar patientens 

livskvalitet kan ibland leda till att svalglambån avlägsnas eller behöver opereras på nytt. 

En revision av svalglambån kan även bli aktuell för patienter vars VPI-symptom inte 

har minskat efter operationen (Dailey et al. 2006; Sullivan, Marrinan & Mulliken, 2010; 

Valnicek et al. 1994; Willging, 2009; Åbyholm et al., 2005). de Buys Roessingh et al. 

(2006) uppgav i sin studie att 1 patient av 74 behövde göra en modifiering av 

svalglambån eftersom den utgjorde ett andningshinder vid fysisk ansträngning. I 

Valnicek et al:s retrospektiva studie (1994) drabbades 4 av 219 deltagare av kroniska 

luftvägshinder till följd av lambån. I dessa fall avlägsnades lambån. 7 deltagare 

genomgick revision av svalglambån på grund av att den antingen hade lossnat eller inte 

haft någon effekt på hypernasalitet i talet.  

 

1.1.16. Patientnöjdhet efter operation med uppåtbaserad svalglambå 

Enligt vår kännedom finns ingen studie som har publicerat resultat över patienters 

subjektiva uppfattning om sitt tal efter operation med uppåtbaserad svalglambå. Det 

pågår emellertid ett forskningsprojekt vid University of Washington, i vilket Skirko och 

medarbetare arbetar med att utveckla ett frågeformulär som ska fånga upp patienters 

och vårdnadshavares subjektiva upplevelser av operation med svalglambå: 

”Velopharyngeal insufficiency Effects on Life Outcomes” (VELO). VELO innehåller 

frågor om patientens egen upplevelse av tal, sväljning, emotioner och sociala 

sammanhang, samt några frågor riktade endast till vårdnadshavare (Skirko et al., 2012).  

Utifrån svaren ska patientens livskvalitet efter lambåoperation kunna utvärderas. 

Frågeformuläret är i dagsläget inte klart att användas (Skirko et al. 2013).  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka patienternas uppfattning om 

operationsresultatet gällande tal och biverkningar. Detta gjordes utifrån följande 

frågeställningar: 

1. Hur upplever patienten sitt tal efter operationen med svalglambå? 

2. Hur nöjd är patienten med sitt tal efter operationen med svalglambå?  

3. Finns det en skillnad i nöjdhet med talet mellan olika patientgrupper?  

4. Finns det ett samband mellan patientens nöjdhet med talet och logopedbehandling? 

5. Vilka biverkningar (oönskade effekter) upplever patienten av operationen med 

svalglambå?  

6. Finns det en skillnad i förekomst av upplevda biverkningar mellan olika 

patientgrupper? 
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2. Metod 

Rekryteringsprocess och patientunderlag i denna studie är delvis gemensam med ett 

annat examensarbete vid Uppsala Universitet med fokus på tal efter operation med 

svalglambå, av Andersson och Jackman 2013.  

 

2.1. Deltagare  

Alla patienter som opererats med uppåtbaserad svalglambå vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala under åren 2000-2011 var möjliga deltagare i studien. En lista med namn och 

personnummer för dessa patienter rekvirerades från landstingets centrala utdataenhet av 

vår handledare Staffan Morén.  

 

Totalt identifierades 151 möjliga deltagare. Av dessa exkluderades två personer; en på 

grund av skyddad identitet och en på grund av emigration till utlandet. Information om 

båda studierna och förfrågan om samtycke att delta skickades den 20 maj till 149 

potentiella deltagare (se bilagor 1-3). Patienter födda senare än 2004 bedömdes som för 

unga för att självständigt kunna reflektera kring frågorna i enkäten. Nio av dessa 149 

var födda senare än 2004 och exkluderades. 140 av 151 fick således enkäten. Efter tre 

veckor hade 40 svar inkommit. De patienter som inte hade skickat in svar söktes per 

telefon. Till patienter som inte gick att nå på detta sätt gjordes ytterligare ett utskick. 

Totalt inkom 66 svar. Ett av svaren inkom emellertid för sent för att inkluderas i 

studien. Fyra deltagare som svarade på enkäten föll bort på grund av att de inte gav 

samtycke till att information hämtades från deras journaler. Slutligen inkluderades 61 

deltagare. 

 

Patientuppgifter av relevans för studien hämtades från medicinska journaler i 

journalsystemen Cosmic och KOVIS vid Akademiska Sjukhuset. Relevanta uppgifter 

för denna studie var: (a) orsak till operation, (b) förekomst av syndrom, (c) ålder vid 

operation med svalglambå, (d) typ av gomspalt. Dessa uppgifter togs fram av 

Andersson och Jackman och författarna till denna uppsats har fått ta del av dem.  

 

Vid analys av data delades deltagarna in i tre undergrupper: patienter med spalt (grupp 

1), patienter med spalt och syndrom (grupp 2), samt patienter utan spalt (grupp 3). 

Samtliga deltagare hade diagnosen VPI. Totalt antal deltagare var 61 personer: 35 

personer med spalt, 13 personer med spalt och syndrom, 13 personer utan spalt.  

 
Tabell 1. Antal deltagare (n). 

 n kvinna man 

Alla deltagare 61 28 33 

Grupp 1 35 14 21 

Grupp 2 13 8 5 

Grupp 3 13 6 7 

 

Tabell 2. Deltagarna som bildar grupp 1, n = antal deltagare. 

Grupp 1 Typ av spalt n 

Spalt Enkelsidig genomgående spalt 15 

 Dubbelsidig genomgående spalt 6 

 Isolerad gomspalt 10 

 Submukös gomspalt 4 
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Tabell 3. Deltagarna som bildar grupp 2, n = antal deltagare. 

Grupp 2 Typ av syndrom n 

Spalt och Blepharo-cheilo-dontikt syndrom 1 

syndrom Downs syndrom 1 

 Ektodermalt syndrom 1 

 Noonans syndrom 1 

 Pierre Robins sekvens 6 

 22q11 deletionssyndrom 2 

 Okänt syndrom 1 

 
Tabell 4. Deltagarna som bildar grupp 3, n = antal deltagare. 

Grupp 3 Typ av besvär n 

Utan spalt Primär VPI 4 

 Trauma 2 

 Adenoidektomi 5 

 Tonsillektomi 1 

 Okänd orsak 1 

 
Tabell 5. Deltagarnas ålder.  Mdn  =  median,  M  =  medel,  SD  =  standardavvikelse,  

min  =  lägsta ålder, max  =  äldsta ålder. 

Ålder (år, mån) Mdn M SD min max 

Vid denna studie 17,6 20 11,7 8,8 72,3 

Vid lambåoperation 7,1 11,8 11,6 0,9 65,3 

 

  

2.2. Procedur 

Studiedeltagarna fick besvara en enkät för självrapportering/skattning. Deltagarna 

instruerades att i möjligaste mån uppge sin egen upplevelse, oberoende av 

vårdnadshavare eller annan närstående. Enkäten är uppdelad i tre block. Det första 

blocket innehåller frågor om patientens tal, det andra blocket berör logopedbehandling 

och det tredje tar upp biverkningar efter operation med svalglambå. Enkäten innehåller 

54 frågor med färdiga svarsalternativ, samt åtta öppna frågor. Merparten av frågorna 

hämtades från en enkät som användes på Akademiska Sjukhuset i Uppsala för att 

undersöka patienter med unilateral läpp-, käk-, gomspalt (Mani et al. 2010): fråga 4-7, 

9-13, 17a, 17c, 17d, 17f, 18, 19a, 19c, 19d, 19f, 21a, 21c, 21d, 21f, 22.  Svarsskalan 

ändrades från VAS-skala till Likertskala med fem färdigformulerade svarsalternativ (se 

enkät, bilaga 4). VAS står för Visuell Analogskala. Både VAS-skalan och Likert-skalan 

används för att mäta bland annat attityder. På VAS-skalan markerar man ett värde längs 

en linje, vanligen är endast ytterpunkternas värden formulerade i ord (Ejlertssen, 2005). 

Resterande frågor formulerades specifikt för denna studies ändamål i samråd med 

handledarna. Svarstid per deltagare beräknades till ca 20 minuter. Ett pilottest av 

enkätfrågorna genomfördes under våren med hjälp av nyopererade svalglambåpatienter 

vid Akademiska Sjukhuset. Tre enkäter skickades ut tillsammans med information om 

studien. Två svar mottogs. Av dessa framkom vissa synpunkter på informationen i 

följebrevet, vilka vi tog till oss, men inga synpunkter på enkätfrågorna. Vi fastställde 

därmed enkäten. 
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2.3. Databearbetning och statistik 

Enkätsvaren avidentifierades och registrerades i Excel. Med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS beräknades deskriptiv statistik, som median, medelvärde, 

standardavvikelse samt frekvens. Detta gjordes dels för alla deltagare, dels för varje 

enskild deltagargrupp. Svaren på enkätens öppna frågor har endast använts som 

komplement och inte analyserats utifrån någon specifik metod. 

 

 

3. Resultat 

3.1. Talet efter operation med svalglambå 

3.1.1. Förbättring av talet 

Fråga 1: Har operationen med svalglambå förbättrat ditt tal? Frågan besvarades av 56 

av 61 deltagare. 55 av 61 deltagare (90 %) upplevde att operationen har förbättrat deras 

tal, men i olika grad. En deltagare upplevde att operationen inte alls har förbättrat talet, 

se tabell 6. 
 

Tabell 6. Fördelningen på svaren i fråga 1. Har operationen med svalglambå förbättrat ditt tal?  n = 

svarsfrekvens. 

Svarsalternativ n % 

Inte alls 1 1,6 

Ganska lite 4 6,6 

Varken lite eller mycket 7 11,5 

Ganska mycket 16 26,2 

Väldigt mycket 28 45,9 

Antal svar 56 91,8 

Antal som inte svarat 5 8,2 

Antal deltagare 61 100 

 

 

3.1.2. Särskild förbättring eller försämring    

Fråga 2: Är det något särskilt i ditt tal som har förbättrats av operationen? Frågan 

besvarades av 44 av 61 deltagare. 21 personer beskrev sitt tal som mindre nasalt, 9 

personer uppgav att deras tal har blivit tydligare/klarare, 6 personer skrev att de har 

lättare att uttala språkljuden ”r”, ”s”, ”k”, ”p”, ”g”. 2 personer beskrev en förbättrad 

förståelighet i talet. 

 

Fråga 3: Är det något särskilt i ditt tal som har försämrats av operationen? Frågan 

besvarades av 3 av 61 deltagare. 1 deltagare uppgav att talet fortfarande är nasalt, 1 

deltagare uppgav svag röst och nästäppa, 1 deltagare uppgav varken försämring eller 

förbättring.  

 

Fråga 8: Finns det situationer då du upplever att ditt tal blir sämre? Frågan besvarades 

av 22 av 61 deltagare. 9 deltagare uppgav att deras tal blir sämre när de är förkylda, 6 

deltagare uppgav att deras tal blir sämre när de är trötta. 3 deltagare uppgav att deras tal 

blir sämre när de är nervösa. 
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3.1.3. Hypernasalitet och hyponasalitet 

Fråga 4: Tycker du att du pratar genom näsan (att det läcker luft genom näsan)? Frågan 

avser hypernasalitet i talet. 58 av 61 deltagare besvarade frågan. Se tabell 7. 
 

Tabell 7. Deltagarnas svar på fråga 4. Tycker du att du pratar genom näsan (att det läcker luft genom 

näsan)? n  =  svarsfrekvens. 

Svarsalternativ n % 

Inte alls 23 37,7 

Ganska lite 22 36,1 

Varken lite eller mycket 5 8,2 

Ganska mycket 6 9,8 

Väldigt mycket 2 3,3 

Antal svar 58 95,1 

Antal som inte svarat 3 4,9 

Antal deltagare 61 100 

 

 

Fråga 6: Tycker du att du låter nästäppt när du pratar? Frågan avser hyponasalitet i 

talet. 58 av 61 deltagare besvarade frågan. Se tabell 8. 
 

Tabell 8. Deltagarnas svar på fråga 6. Tycker du att du låter nästäppt när du pratar?n  =  svarsfrekvens. 

X  =  en av deltagarna angav sitt svar mellan ”inte alls” och ”ganska lite”. 

Svarsalternativ n % 

Inte alls 29 47,5 

X 1 1,6 

Ganska lite 11 18 

Varken lite eller mycket 8 13,1 

Ganska mycket 5 8,2 

Väldigt mycket 4 6,6 

Antal svar 58 95,1 

Antal som inte svarat 3 4,9 

Antal deltagare 61 100 

 

 

3.1.4. Kvarstående uttalssvårigheter 

Fråga 9: Har du svårigheter att uttala vissa ljud/bokstäver? Frågan besvarades av 29 

deltagare (47,5  %). Av dessa hade 17 personer svårt att uttala ”r”, och 8 personer svårt 

att uttala ”s”. Enstaka deltagare rapporterade även svårigheter med ljuden ”sje-”, ”b”, 

”t”, ”d”, och ”k”. 

 

3.1.5. Förståelighet 

Fråga 10 och 11 avser talets förståelighet. (Förstår andra människor vad du säger? 

Behöver du upprepa vad du har sagt för att andra ska förstå vad du säger?) Fråga 10 

besvarades av 60 av 61 deltagare. Av dessa uppgav 56 deltagare (91,8 %) att andra 

förstår vad de säger ganska bra (17 deltagare) eller väldigt bra (39 deltagare), 2 

deltagare (3,3 %) – båda från deltagargruppen med spalt och syndrom – uppgav att 

andra förstår ganska dåligt vad de säger.  
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Fråga 11 besvarades av samtliga deltagare. 17 deltagare (27,9 %) uppgav att de aldrig 

behöver upprepa vad de har sagt för att andra ska förstå dem, 24 deltagare (39,3 %) 

uppgav att de ganska sällan behöver upprepa vad de har sagt för att andra ska förstå 

dem. 8 deltagare (13,1 %) uppgav att de ganska ofta behöver upprepa vad de har sagt (4 

från deltagargruppen med spalt, 2 från gruppen med spalt och syndrom, 2 från gruppen 

utan spalt). 

 

3.1.6. Avvikande tal 

Fråga 12: Upplever du ditt tal som avvikande? Frågan besvarades av 47 av 61 deltagare. 

15 deltagare (24,5%) svarade ja, 32 deltagare (52,5%) svarade nej. 20 deltagare 

besvarade följdfrågan: Om ”ja”, i vilken utsträckning påverkas ditt välbefinnande av 

ditt tal? Här framträder deltagargruppen utan spalt, som ansåg att deras välbefinnande 

påverkas ganska mycket. Se tabell 11. 
 

3.1.7. Nöjdhet med talet 

Fråga 13: Är du nöjd med ditt tal? Frågan besvarades av 59 av 61 deltagare. Av dessa 

uppgav 42 deltagare (68,8 %) att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med sitt tal. 

Ingen tydlig skillnad sågs mellan de olika patientgrupperna.  Se tabell 9.  

 
Tabell 9. Föredelningen på svaren i fråga 13. Är du nöjd med ditt tal? n = svarsfrekvens 

Svarsalternativ n % 

Mycket missnöjd 1 1,6 

Ganska missnöjd 7 11,5 

Varken  missnöjd eller nöjd 9 14,8 

Ganska nöjd 18 29,5 

Mycket nöjd 24 39,3 

Antal svar 59 96,7 

Antal som inte svarat 2 3,3 

Antal deltagare 61 100 

 

 

En deltagare var mycket missnöjd och 7 deltagare var ganska missnöjda med sitt tal. 

Dessa deltagare uppgav också att de upplevde olika grad av hyper- och/eller 

hyponasalitet, samt kvarstående uttalssvårigheter, se tabell 10. Dock rapporterades 

hyper- och/eller hyponasalitet även av vissa deltagare som uppgav att de var nöjda med 

talet: 6 av 42 deltagare (från både grupp 1, 2 och 3) angav att de upplevde ganska eller 

väldigt mycket hyper- och/eller hyponasalitet.  
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Tabell 10.  Tabellen visar de 8 deltagare som var mycket missnöjda eller ganska missnöjda  med sitt tal 

samt hur de svarat på frågorna 4, 6, 9 och 11 (se bilaga 4). Deltagare A-E hör till gruppen med spalt, 

deltagare F-H hör till gruppen med spalt och syndrom.  

    Deltagare    
 A B C D E F G H 

Mycket missnöjd 

 med talet 

    x   

Ganska missnöjd 

 med talet 

x x x x x  x x 

Väldigt mycket  

hypernasalitet 

   x    

Ganska mycket 

hypernasalitet 

x x x    x  

Väldigt mycket  

hyponasalitet 

   x    

Ganska mycket  

hyponasalitet 

x     x  

Behöver  upprepa 

ganska ofta 

x  x x  x x 

Ganska stora 

 svårigheter med uttal  

av vissa språkljud 

x   x  x x 
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Tabell 11. Deltagarnas svar på frågor om sitt tal (se bilaga 4). Svarsalternativ: 

Fråga 1-7: 0 = inte alls, 1 = ganska lite, 2 = varken lite eller mycket, 3 = ganska mycket, 4 = väldigt 

mycket. 

Fråga 9: 0 = inga svårigheter, 1 = ganska små svårigheter, 2 = varken små eller stora svårigheter, 3 = 

ganska stora svårigheter, 4 = väldigt stora svårigheter. 

Fråga 10: 0 = inte alls, 1 = ganska dåligt, 2 = varken bra eller dåligt, 3 = ganska bra, 4 = väldigt bra. 

Fråga 11: 0 = aldrig, 1 = ganska sällan, 2 = varken sällan eller ofta, 3 = ganska ofta, 4 = väldigt ofta. 

Fråga 12a:  0 = inte alls, 1 = ganska lite, 2 = varken lite eller mycket, 3 = ganska mycket, 4 = väldigt 

mycket. 

Fråga 13: 0 = mycket missnöjd, 1 = ganska missnöjd, 2 = varken missnöjd eller nöjd, 3 = ganska nöjd, 4 = 

mycket nöjd.  Median (Mdn), medel (M) och standardavvikelse (SD) anges både för respektive grupp och 

för alla deltagare (Alla). n  =  svarsfrekvensen. 

 Grupp 1  Grupp 2  Grupp 3  Alla 

deltagare 

  

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 n 

1. Har operationen med 

svalglambå förbättrat ditt tal?  

4 3,4 

(0,8) 

 3 2,6 

(1,4) 

 3 3,0 

(1,0) 

 3,5 3,2 

(1,0) 

 56/61 

4. Tycker du att du pratar genom 

näsan (att det läcker luft genom 

näsan)? 

1 0,9 

(1,1) 

 1 1,0 

(1,0) 

 1 1,4 

(1,3) 

 1 1,0 

(1,1) 

 58/61 

5. Tycker andra människor att det 

låter som om du pratar genom 

näsan? 

1 0,9 

(0,9) 

 1 1,1 

(1,1) 

 1 1,5 

(1,4) 

 1 1,1 

(1,1) 

 49/61 

6. Tycker du att du låter nästäppt 

när du pratar? 

0 0,9 

(1,2) 

 1 1,2 

(1,3) 

 1 1,3 

(1,5) 

 0,25 1,0 

(1,3) 

 58/61 

7. Tycker andra att du låter 

nästäppt när du pratar? 

1 1,0 

(1,1) 

 0,5 0,9 

(1,2) 

 1 1,3 

(1,4) 

 1 1,1 

(1,2) 

 51/61 

9. Har du svårigheter att uttala 

vissa ljud/bokstäver? 

1 1,0 

(1,1) 

 1,5 1,4 

(1,4) 

 0 0,5 

(1,0) 

 1 1,0 

(1,2) 

 57/61 

10. Förstår andra människor vad 

du säger? 

4 3,6 

(0,6) 

 4 3,3 

(1,1) 

 4 3,7 

(0,5) 

 4 3,6 

(0,7) 

 60/61 

11.Behöver du upprepa vad du har 

sagt för att andra ska förstå vad du 

säger? 

 

1 1,1 

(1,0) 

 1 1,2 

(1,1) 

 1 1,3 

(1,0) 

 1 1,2 

(1,0) 

 61/61 

12a. Om du upplever ditt tal som 

avvikande, i vilken utsträckning 

påverkas ditt välbefinnande av ditt 

tal? 

 

1 1,4 

(1,1) 

 1 1,6 

(1,3) 

 3 2,3 

(1,2) 

 1 1,6 

(1,1) 

 20/61 

13. Är du nöjd med ditt tal? 3 3,0 

(1,1) 

 3.5 2,8 

(1,5) 

 3 3,0 

(0,7) 

 3 3,0 

(1,1) 

 59/61 
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3.2. Talträning hos logoped 

Fråga 14: Har du gått hos en logoped för att träna ditt tal? Frågan besvarades av 59 av 

61 deltagare. 19 deltagare (31,1 %) uppgav att de enbart fått talträning före operationen 

med svalglambå, 28 deltagare (45,9 %) hade fått talträning både före och efter 

operationen och 5 deltagare (8,2 %) hade enbart fått talträning efter operationen. 7 

deltagare (11,5 %) hade inte fått någon talträning alls.   

 

Fråga 16: Tycker du att talträningen förbättrade ditt tal? Frågan besvarades av 37 av 61 

deltagare. Deltagargruppen med spalt och deltagargruppen utan spalt ansåg att 

talträningen förbättrade deras tal ganska mycket, medan gruppen med både spalt och 

syndrom svarade att träningen förbättrade talet ”varken lite eller mycket”.  

 

3.3. Besvär före operation med svalglambå 

Rapporterade besvär före operationen (för alla deltagare) var nästäppa, snarkning, en 

känsla av att det fastnade slem bakom näsan, samt att mat/dryck kom upp i näsan. 

Besvären upplevdes i ganska liten grad. I deltagargruppen med spalt och syndrom 

rapporterades en något högre förekomst av snarkning än i de andra deltagargrupperna. 

Se tabell 12. 

 
Tabell 12.  Deltagarnas svar på frågor om besvär före operation med uppåtbaserad svalglambå. 

Svarsalternativ: 0 = inte alls, 1 = ganska lite, 2 = varken lite eller mycket, 3 = ganska mycket,  

4 = väldigt mycket. Median (Mdn), medel (M) och standardavvikelse (SD) anges både för respektive 

grupp och för alla deltagare (Alla). n  =  svarsfrekvensen.  
     Grupp 1      Grupp 2      Grupp 3  Alla 

deltagare 

  

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 n 

17a. Hade du nästäppa? 1 1,4 

(1,4) 

 1 1,2 

(1,4) 

 1 1,3 

(1,3) 

 1 1,3 

(1,4) 

 51/61 

17b. Snarkade du? 2 1,8 

(1,5) 

 3 2,6 

(1,4) 

 2 1,8 

(1,4) 

 2 2,0 

(1,5) 

 53/61 

17c. Hade du andningsuppehåll på 

nätterna (sömnapné)? 

0 0,5 

(1,1) 

 0 1,1 

(1,6) 

 0 0,7 

(1,3) 

 0 0,7 

(1,3) 

 54/61 

17d. Var du trött på dagen, trots 

tillräckligt många timmars nattsömn? 

0 0,7 

(1,4) 

 1 1,7 

(1,6) 

 2 1,8 

(1,7) 

 0 1,1 

(1,5) 

 51/61 

17e. Hade du andningsbesvär vid 

ansträngning? 

0 0,6 

(1,1) 

 0,5 1,0 

(1,3) 

 0 1,0 

(1,4) 

 0 0,7 

(1,2) 

 52/61 

17f. Fick du upp mat eller dryck i 

näsan? 

2 1,9 

(1,4) 

 2 2,2 

(1,4) 

 1,5 1,9 

(1,9) 

 2 2,0 

(1,5) 

 59/61 

17g. Kändes det som om slem 

fastnade bakom näsan? 

1 1,6 

(1,7) 

 2,5 2,0 

(1,8) 

 2 1,7 

(1,5) 

 2 1,7 

(1,6) 

 39/61 

17h. Kände du dig torr i munnen på 

morgnarna? 

1 1,5 

(1,6) 

 2,5 2,2 

(1,81) 

 2 1,8 

(1,7) 

 1,5 1,7 

(1,6) 

 42/61 

 

 

3.4. Komplikationer och biverkningar första året efter operationen 

Komplikationer inträffade hos 13 av 61 deltagare, enligt följande: 3 av 61 deltagare (4,9 

%) var tvungna att göra om operationen på grund av att svalglambån släppte från sin 

fästpunkt i gommen. 10 av 61 deltagare (16,4 %) upplevde blödning vid operationssåret, 

dock i liten grad.  
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Rapporterade biverkningar under första året efter operationen (för alla deltagare), var 

nästäppa, snarkning och muntorrhet. I gruppen med spalt och syndrom rapporterades en 

något högre förekomst av muntorrhet än i grupp 1 och grupp 3 (se tabell 13).  

 
Tabell 13. Deltagarnas svar på enkätens frågor om komplikationer/biverkningar första året efter 

operation med uppåtbaserad svalglambå. Svarsalternativ: 0 = inte alls, 1 = ganska lite, 2 = varken lite 

eller mycket, 3 = ganska mycket, 4 = väldigt mycket. Median (Mdn), medel (M) och standardavvikelse 

(SD) anges både för respektive grupp och för alla deltagare (Alla). n  =  svarsfrekvensen. 

     Grupp 1      Grupp 2      Grupp 3  Alla 

deltagare 

  

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 n 

19a. Hade du nästäppa? 0,5 1, 0 

(1,3) 

 1 1,2 

(1,4) 

 1 1,1 

(1,3) 

 1 1,1 

(1,3) 

 47/61 

19b. Snarkade du? 2 2,1 

(1,5) 

 1,5 2,0 

(1,4) 

 1 1,6 

(1,6) 

 2 2,0 

(1,5) 

 54/61 

19c. Hade du andningsuppehåll på 

nätterna (sömnapné)? 

0 0,5 

(1,1) 

 0 1,0 

(1,4) 

 0 1,0 

(1,5) 

 0 0,7 

(1,3) 

 50/61 

19d. Var du trött på dagen, trots 

tillräckligt många timmars nattsömn? 

0 1,0 

(1,5) 

 0 1,2 

(1,5) 

 1 1,3 

(1,2) 

 0 1,1 

(1,4) 

 49/61 

19e. Hade du andningsbesvär vid 

ansträngning? 

0 0,5 

(1,1) 

 0,5 1,2 

(1,5) 

 0 0,6 

(1,0) 

 0 0,6 

(1,2) 

 50/61 

19f. Fick du upp mat eller dryck i 

näsan? 

0 0,6 

(0,8) 

 0 0,4 

(0,7) 

 0 0,8 

(1,2) 

 0 0,6 

(0,9) 

 58/61 

19g. Kändes det som om slem fastnade 

bakom näsan? 

0 0,9 

(1,4) 

 1 1,3 

(1,2) 

 0 0,3 

(0,5) 

 0 0,9 

(1,3) 

 44/61 

19h. Kände du dig torr i munnen på 

morgnarna? 

1 1,3 

(1,5) 

 3 2,2 

(1,7) 

 0 1,5 

(0,8) 

 1 1,5 

(1,6) 

 48/61 

19i. Blödde du vid operationssåret? 0 0,2 

(0,5) 

 0 0,5 

(0,5) 

 0 0,3 

(0,7) 

 0 0,2 

(0,5) 

 49/61 

 

 

3.5. Kvarstående biverkningar efter operationen 

Kvarstående biverkningar, mer än ett år efter operationen (för alla deltagare) var 

nästäppa, snarkning, dagtrötthet och muntorrhet. Deltagarna upplevde dessa 

biverkningar i liten grad. Dock finns individuella skillnader. Exempelvis rapporterade 8 

deltagare ganska stora (6 personer) eller väldigt stora besvär (2 personer) med nästäppa, 

och 4 deltagare uppgav ganska mycket andningsuppehåll på nätterna (sömnapné), se 

tabell 14.  

 

För hela gruppen studiedeltagare sågs ingen försämring av VPI-relaterade besvär då det 

gått mer än ett år efter operationen, bortsett från dagtrötthet, som ökade något. Ingen 

tydlig skillnad sågs mellan de olika patientgrupperna.  
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Tabell 14. Deltagarnas svar på enkätens frågor om kvarstående biverkningar efter operation med 

uppåtbaserad svalglambå. Svarsalternativ: 0 = inte alls, 1 = ganska lite, 2 = varken lite eller mycket, 3 = 

ganska mycket, 4 = väldigt mycket.  Median (Mdn), medel (M) och standardavvikelse (SD) anges både 

för respektive grupp och för alla deltagare (Alla). n  =  svarsfrekvensen. 
     Grupp 1      Grupp 2      Grupp 3  Alla 

deltagare 

  

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 Mdn M 

(SD) 

 n 

21a. Har du nästäppa? 0 1,0 

(1,3) 

 1 0,8 

(0,9) 

 1 0,9 

(1,0) 

 1 0,9 

(1,2) 

 59/61 

21b. Snarkar du? 2 1,9 

(1,3) 

 1 1,7 

(1,6) 

 2 1,5 

(1,5) 

 2 1,8 

(1,4) 

 59/61 

21c. Har du andningsuppehåll på 

nätterna (sömnapné)? 

0 0,3 

(0,9) 

 0 0,7 

(1,3) 

 0 0,6 

(0,9) 

 0 0,5 

(1,0) 

 51/61 

21d. Är du trött på dagen, trots 

tillräckligt många timmars nattsömn? 

0 0,9 

(1,2) 

 0 1,3 

(1,7) 

 2 1,8 

(1,4) 

 1 1,2 

(1,4) 

 56/61 

21e. Har du andningsbesvär vid 

ansträngning? 

0 0,4 

(1,0) 

 0 0,8 

(1,1) 

 2 1,6 

(1,5) 

 0 0,8 

(0,2) 

 59/61 

21f. Får du upp mat eller dryck i 

näsan? 

0 0,3 

(0,6) 

 0 0,2 

(0,4) 

 0 0,7 

(1,2) 

 0 0,3 

(0,8) 

 61/61 

21g. Känns det som om slem fastnar 

bakom näsan? 

0 1,0 

(1,4) 

 1 1,0 

(1,3) 

 0 0,5 

(0,7) 

 0 0,9 

(1,3) 

 56/61 

21h. Känner du dig torr i munnen på 

morgnarna? 

0 1,3 

(1,6) 

 1 1,7 

(1,6) 

 1 1,5 

(1,7) 

 1 1,4 

(1,6) 

 59/61 

24. I vilken utsträckning påverkas ditt 

välbefinnande av biverkningar från 

operationen? 

0 0,7 

(1,1) 

 0 0,5 

(0,8) 

 0 0,8 

(1,3) 

 0 0,7 

(1,1) 

 47/61 

 

 

Fråga 24: I vilken utsträckning påverkas ditt välbefinnande av biverkningar från 

operationen? Frågan besvarades av 47 av 61 deltagare (77 %), varav 31 deltagare (50,8 

%) angav att biverkningarna inte alls påverkar deras välbefinnande. 4 deltagare (6,6 %) 

ansåg att biverkningarna påverkar deras välbefinnande ganska mycket (2 personer) eller 

väldigt mycket (2 personer). 

 

Fråga 25: Skulle du rekommendera någon annan med samma besvär som du, att 

genomgå operation med svalglambå? Frågan besvarades av 55 av 61 deltagare. 49 

deltagare (80 %) skulle rekommendera operationen till någon annan med samma besvär, 

se tabell 15.  
 

Tabell 15.  Deltagarnas svar på fråga 25. Skulle du rekommendera någon annan med samma besvär som 

du, att genomgå operation med svalglambå? Svarsalternativ: 0 = mycket osannolikt, 1 = ganska 

osannolikt, 2 = ganska sannolikt, 3 = mycket sannolikt. Median (Mdn) anges både för respektive grupp 

och för alla deltagare (Alla). n  =  svarsfrekvensen. 

Grupp: Mdn n 

Deltagare med spalt 3 32/35 

Deltagare med spalt och syndrom 3 11/13 

Deltagare utan spalt 3 12/13 

Alla deltagare 3 55/61 
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3.6. Övriga kommentarer från deltagarna 

Övriga kommentarer lämnades av 28 av 61 deltagare. Nedan redovisas några av dessa, 

för att illustrera variationen bland studiedeltagarna. 

  

”Alla borde få chansen att göra operationen. Jag var 40 när jag gjorde den och hade 

aldrig blivit erbjuden den, vad jag vet. Erbjud alla operationen! Jag led hela min 

uppväxt av det nasala ljudet. Som tonåring var det jobbigt, hämmande, att prata inför 

andra.” 

 

”Svårt att minnas. Har gjort två operationer. Svårt att skilja åt. Allt har gått mycket bra, 

fortfarande svårt att blåsa ut ljus och ballonger, förutom det märks inte alls.” 

 

”Tycker inte att det har blivit någon större förändring efter operationen.” 

 

”Den här operationen förbättrade mitt liv.” 

 

 

4. Diskussion 

En majoritet av deltagarna ansåg att operationen med svalglambå förbättrade deras tal 

och skulle rekommendera operationen till någon annan med samma besvär. 42 personer 

(68,8 %) uppgav att de är nöjda med sitt tal. Kvarstående biverkningar som 

rapporterades var nästäppa, snarkning, dagtrötthet och muntorrhet. Deltagarna upplevde 

dock dessa biverkningar i liten grad (individuella skillnader finns). Ingen tydlig skillnad 

sågs mellan de olika patientgrupperna, varken avseende nöjdhet med talet eller 

förekomst av upplevda biverkningar.  

 

4.1. Talet efter operation med svalglambå 

Tidigare forskning har visat att uppåtbaserad svalglambå effektivt reducerar 

hypernasalitet och nasalt luftläckage, samt förbättrar den övergripande förståeligheten 

(de Buys Roessingh et al., 2006; Chegar et al., 2007; Dailey et al., 2006; Fukushiro & 

Trindade, 2011; van Lierde et al., 2008; Patel et al., 2012; Sloan, 2000; Sullivan, 

Marrinan & Mulliken, 2010; Yamashita & Trindade, 2008). Svalglambå eliminerar 

dock inte alltid hypernasalitet och uttalssvårigheter, besvären kan kvarstå i viss grad hos 

en del opererade patienter (Argamaso, 1995; de Buys Roessingh et al., 2006; Fukushiro 

& Trindade, 2011; Liedman-Boshko et al., 2005; van Lierde et al., 2008). I föreliggande 

studie rapporterade 73,8 % av deltagarna ingen eller liten förekomst av hypernasalitet 

flera år efter operationen. Kvarstående hypernasalitet rapporterades av 13,1 %.  

Majoriteten av deltagarna i studien (91,8 %) upplevde att andra förstår vad de säger 

ganska bra eller väldigt bra. Dock rapporterade vissa deltagare kvarstående 

uttalssvårigheter, framför allt av ”r” och ”s”, vilket överensstämmer med resultatet från 

studien av van Lierde et al. (2008).  

 

Flera studier har visat att hyponasalitet kan uppkomma till följd av operation med 

svalglambå (Argamaso, 1995; Liedman-Boshko et al., 2005; Sullivan, Marrinan & 

Mulliken, 2010). I föreliggande studie rapporterade 14,8 % av deltagarna hyponasalt tal 

flera år efter operationen. Hyponasalitet kan dock ha funnits före operationen, på grund 
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av förträngd näspassage, förstorad adenoid och eller tonsiller. Enstaka deltagare 

rapporterade förekomst av blandad nasalitet. 

  

Åtta av 61 deltagare i vår studie (13,1 %) uppgav att de var missnöjda med sitt tal. Det 

är möjligt att kvarvarande hypernasalitet och/eller förekomst av hyponasalitet kan vara 

orsaken till missnöje med talet. Av studien framgår att de som var missnöjda med sitt tal 

också rapporterade hyper- och eller hyponasalitet i sitt tal. Vissa av dessa deltagare 

uppgav även kvarstående uttalssvårigheter, och upplevde att de ganska ofta behövde 

upprepa vad de sagt för att bli förstådda. Det kan naturligtvis finnas andra anledningar 

till att dessa deltagare är missnöjda med sitt tal. Sex av deltagarna i studien rapporterade 

förekomst av hyper- och/eller hyponasalitet samtidigt som de uppgav att de var nöjda 

med sitt tal, vilket tyder på att hyper/hyponasalitet inte nödvändigtvis upplevs som ett 

stort problem. Resultatet speglar möjligen deltagarnas olika utgångslägen före 

operationen; en person som var kraftigt hypernasal innan operationen är kanske nöjd 

med en kvarstående, mild hypernasalitet.  

 

4.2. Talträning hos logoped 

Behovet av talträning varierar beroende på etiologi, liksom förutsättningarna att tillägna 

sig talträning. Deltagarna kan också ha gått hos logoped av anledningar som inte har 

med VPI att göra, exempelvis talträning relaterad till LKG. Enkätfrågorna 14a, 14b, 15, 

15a och 16a redovisas inte. Frågorna rör mängden talträning hos logoped, samt 

förekomst av hemuppgifter. Tanken var ursprungligen att undersöka om det fanns ett 

samband mellan deltagarnas nöjdhet med talet och erhållen talträning. Det visade sig 

dock svårt att undersöka detta, eftersom deltagarna i studien utgör en så heterogen 

grupp. Svarsfrekvensen på dessa frågor var låg och inga slutsatser kan dras av svaren.  

 

Svaren på fråga 14, Har du gått hos en logoped för att träna ditt tal? visar att 

majoriteten av deltagarna (52 av 61) har fått talträning i samband med operationen med 

svalglambå. Relativt många av deltagarna har fått talträning före operationen: 19 

deltagare uppgav att de enbart fått talträning före operationen, 28 deltagare uppgav att 

de fått talträning både före och efter operationen. Tidigare forskning tyder på att 

talträning har liten eller ingen effekt på talet innan VPI:n har behandlats kirurgiskt 

(Lohmander, Persson & Henningsson, 2008; Riski, 2011). Postoperativ talträning har 

däremot visat sig ha positiv effekt på talet (Fukushiro & Trindade, 2011). 

Logopedbehandling i samband med kirurgisk behandling av VPI vore intressant att 

undersöka i en framtida studie: Hur ser rutinerna för behandling till denna patientgrupp 

ut? Vilka patienter får talträning, och vilken typ av talträning får de?  

 

4.3. Komplikationer och biverkningar 

4.3.1. Blödning 

Vad gäller blödning vid operationssåret rapporterade 10 av 61 deltagare ”ganska lite” 

blödning (8 personer), eller ”varken lite eller mycket” blödning (2 personer). Detta 

resultat överensstämmer med tidigare forskning, som visat på en låg förekomst av 

postoperativ blödning vid operation med svalglambå (Chegar et al. 2007; Liao et al., 

2004; Valnicek et al., 1994; Åbyholm et al., 2005). 
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4.3.2. Nästäppa 

Resultatet för samtliga deltagare visade att deltagarna upplevde ”ganska lite” nästäppa 

både före operationen, ett år efter operationen och i dagsläget. Resultatet för de olika 

deltagargrupperna visade dock en minskning av besvären: I deltagargruppen med spalt 

rapporterades mer nästäppa före operationen jämfört med flera år efter operationen 

(besvären minskade från ”ganska lite” till ”inte alls”). Även i gruppen med spalt och 

syndrom sågs en liten minskning av nästäppa flera år efter operationen, jämfört med 

innan. Detta var inte ett förväntat resultat. Eftersom insättningen av svalglambå minskar 

den velofaryngeala passagen och därmed riskerar att försämra funktionen i de nasala 

luftvägarna (de Serres et al., 1999) hade man kunnat förvänta sig att deltagarna skulle 

uppleva ökade besvär med nästäppa efter operationen, snarare än minskade. 

 

4.3.3. Snarkning 

Deltagargruppen med spalt och deltagargruppen utan spalt rapporterade ingen skillnad i 

förekomst av snarkning före operationen jämfört med flera år efter operationen. I 

gruppen med spalt och syndrom minskade besvären med snarkning från ”ganska 

mycket” före operationen, till ”ganska lite” flera år efteråt. Resultatet tyder på att 

deltagarna inte upplevde ökad snarkning under första året efter operationen. Detta 

resultat är inte vad man kunde förvänta sig: Tidigare forskning och klinisk erfarenhet 

visar att problem med snarkning brukar vara som störst under första året efter 

operationen, när svalglambån tar som mest plats i svalget (Morén, S., personlig 

kommunikation, 2013-11-08; Willging, 2009). Under läkningsprocessen krymper 

lambån ihop (de Buys Roessingh et al., 2006), och problemen med snarkning brukar 

avta (Yamashita, Trindade, 2008).  

 

4.3.4. Muntorrhet  

Av samma anledning kan man förvänta sig ökad muntorrhet under första året efter 

operationen: Ju större plats svalglambån fyller i nässvalget, desto svårare är det att 

andas genom näsan. Munandning kan uppstå som en följd av operationen (Yamashita & 

Trindade, 2008; Patel et al., 2012), vilket i sin tur påverkar muntorrhet. Resultatet från 

denna studie visade en ökning av muntorrhet under första året efter operation i 

deltagargruppen med spalt och syndrom, men en minskning av muntorrhet i 

deltagargruppen utan spalt. I gruppen med enbart spalt var resultatet oförändrat. Dock 

fanns individuella skillnader. I deltagargruppen med spalt och syndrom rapporterades en 

något högre förekomst av muntorrhet även före operationen, jämfört med de andra 

deltagargrupperna. Det är möjligt att det är syndromet i sig som ger problem med 

muntorrhet.  

 

4.3.5. Sömnapné och dagtrötthet 

Tre deltagare rapporterade väldigt mycket andningsuppehåll på nätterna första året efter 

operationen. Endast en deltagare rapporterade kvarstående andningsuppehåll på 

nätterna, mer än ett år efter operationen. Andningsuppehållen hade dock minskat 

från”väldigt mycket” till ”ganska mycket”. Denna deltagare hörde till gruppen med 

enbart spalt. Förekomsten av sömnapné hos studiedeltagarna överensstämmer med 

resultat från tidigare forskning, som visat enstaka fall av kvarstående problem med 

sömnapné efter svalglambåoperation (de Serres et al., 1999; Sirois et al., 1994; Valnicek 

et al., 1994). 
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Ett symptom på sömnapné är dagtrötthet, eftersom andningsuppehåll på nätterna leder 

till sömnstörningar (Sömnapné.se, 2013). Man skulle därför kunna förvänta sig att 

förekomsten av dagtrötthet ska följa förekomsten av sömnapné. Denna studie visade i 

stället en minskning av dagtrötthet under första året efter operationen, och därefter en 

ökning till en nivå som var högre än före operationen. Det rör sig emellertid om mycket 

små skillnader. Det är svårt att veta vad som orsakar den rapporterade dagtröttheten mer 

än ett år efter operationen. Det kan finnas många orsaker till att deltagare känner sig 

trötta på dagen.  

 

4.3.6. Slem bakom näsan 

Enligt resultatet i denna studie upplevde deltagarna inte besvär med att slem ”fastnar” 

bakom näsan. Besvären minskade från ”varken lite eller mycket” före operationen till 

”inte alls”, mer än ett år efter operationen. Svaren överensstämmer inte med vad man 

rent logiskt kunde förvänta sig, nämligen att besvär med slem som fastnar bakom näsan 

borde öka efter lambåoperationen, eftersom svalglambån kan utgöra ett mekaniskt 

hinder för slemtransport (Patel et al., 2012; Morén, S., personlig kommunikation, 2013-

11-08). Här bör emellertid noteras att svarsfrekvensen är låg vad gäller uppgifter före 

operationen, samt från första året efteråt.  

 
4.3.7. Mat och dryck upp i näsan 

I samtliga patientgrupper rapporterades en förbättring vad gäller besvär med mat och 

dryck som kommer upp i näsan. Detta resultat var förväntat eftersom svalglambån 

hjälper till att sluta passagen mellan mun- och näshåla (Biavati, Wiet & Rocha-Worley, 

2013; Lohmander, Persson & Henningsson, 2008; Patel et al., 2012). 

 

4.4. Studiens styrkor och svagheter  

Studiens omfattning, sett till både deltagarantal (61 personer) och undersökt tidsperiod 

(11 år), är relativt stor. Ingen liknande undersökning om effekten av 

svalglambåoperation har tidigare gjorts vid Akademiska Sjukhuset. Genom denna studie 

har deltagarnas subjektiva upplevelse av tal och biverkningar fångats upp, utan 

eventuell påverkan av behandlande logopeder/läkare. 

 

61 av 140 patienter som kontaktades brevledes valde att delta i studien, vilket innebär 

ett bortfall på 56,4 %. Svarsunderlaget är därmed inte tillräckligt stort för att resultaten 

ska kunna generaliseras till alla som har genomgått talförbättrande operation med 

uppåtbaserad svalglambå. Vissa deltagare tackade uttryckligen nej till att medverka (19 

personer). Man kan spekulera i orsaker till detta; det kan vara svårt att minnas, vilket 

utgör ett generellt problem med retrospektiva studier, det kan vara för jobbigt att 

minnas, eller så är man nöjd med sin situation och känner inget behov av att reflektera 

närmare över den. För deltagare som har gått igenom många gomoperationer kan det 

vara svårt att skilja de olika operationerna åt. 19 personer som vi talade med på telefon 

uttryckte en önskan om att delta i studien, men svarade ändå inte på enkäten. 42 

personer fick vi aldrig tag på via telefon. 

 

De tre deltagargrupperna i studien är olika stora: Grupp 1 (deltagare med spalt) har flest 

deltagare (35 personer), vilket var väntat eftersom LKG utgör den vanligaste orsaken till 

VPI. Grupp 2 (deltagare med spalt och syndrom) och 3 (deltagare utan spalt) har 

vardera endast 13 deltagare. Vad gäller grupp 2 är det svårt att säkert veta om det är 

svalglambån som påverkar tal och symptom, eftersom deltagarna i denna grupp har VPI 
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som del i ett syndrom. Grupp 3 är mycket heterogen med avseende på deltagarnas 

etiologi. Sammantaget innebär detta att säkra slutsatser om skillnader mellan de olika 

patientgrupperna inte kan dras. 

 

Många av deltagarna i studien genomgick sin operation för tio år sedan, eller mer. Detta 

påverkar sannolikt hur väl de minns besvär före operationen, samt biverkningar under 

första året efter operationen. Några deltagare har specifikt kommenterat att de har haft 

svårt att minnas. Svarsfrekvensen på enkätfrågorna som rör detta område varierar också. 

Man kan även tänka sig att sättet på vilket deltagarna har tolkat biverkningsfrågorna 

avspeglas i svaren: Deltagarna kan ha utgått ifrån att samtliga efterfrågade besvär borde 

minska efter operationen, och därmed tenderat att rapportera minskade besvär 

postoperativt.   

 

Det finns flera svårigheter med att använda en enkät för datainsamling. Formuleringen 

av frågor måste vara objektiv och begriplig för den som ska svara. Det är viktigt att 

frågorna inte kan tolkas på flera sätt, samt att de renodlas, så att man enbart ställer en 

fråga åt gången (Ejlertsson, 2005). I utformningen av enkäten till denna studie blev två 

frågor felformulerade; fråga 18 och 22. Vi var tvungna att utesluta dem från analysen, 

eftersom svaren inte gick att tolka på ett tillförlitligt sätt. Frågorna om förekomst av 

öroninflammationer (fråga 17i, 19j, 21i) ansågs mindre relevanta och analyserades inte, 

eftersom svalglambå troligtvis inte har någon effekt på öroninflammationer (Morén, S., 

personlig kommunikation, 2013-11-08). Det hade också varit mer korrekt att använda 

begreppen ”besvär” och/eller ”symptom” (före och efter operation) i stället för 

”biverkningar” i enkäten.  

 

Vi hann inte i denna studie titta närmare på huruvida spalttyp och/eller ålder vid 

operation utgör någon skillnad för hur deltagarna upplever tal och biverkningar.  

 
4.5. Förslag till fortsatt forskning 

Framtida studier skulle kunna undersöka svalglambås effekt på talet samt förekomst av 

besvär utifrån spalttyp, och/eller ålder vid operation. En longitudinell studie av patienter 

som opererats med svalglambå skulle troligen reducera minnets påverkan på svaren, 

samt ge fler deltagare. En studie om logopedbehandling i samband med kirurgisk 

behandling av VPI vore intressant: Hur ser rutinerna för talbehandling till denna 

patientgrupp ut? Vilka patienter får behandling, och vilken typ av behandling får de?  

 

4.6. Slutsatser 

En majoritet av deltagarna – oavsett grupptillhörighet – är nöjda med sitt tal och anser 

att operationen har förbättrat deras tal. De flesta skulle dessutom rekommendera 

operationen till någon annan med samma besvär. Graden av nästäppa, snarkning, 

muntorrhet, sömnapné och dagtrötthet låg på ungefär samma nivå före och efter 

operationen. Majoriteten uppger att dessa biverkningar inte påverkar deras 

välbefinnande.  

 

4.7. Tack! 

Vi vill tacka våra handledare Staffan Morén och Malin Appelqvist, samt Per Alm – 

kursansvarig på logopedprogrammet – för vägledning under arbetets gång och kloka 

synpunkter på studien. 
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