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SAMMANFATTNING	  
Velofarynxinsufficiens (VFI) innebär en nedsatt förmåga att under tal och födointag 
stänga till mellan mun- och näshåla vilket leder till ett avvikande tal. Operation med 
svalglambå är en metod som kan användas för att behandla VFI och tidigare forskning 
har visat goda resultat avseende dess effekt på talet. Dock menar vissa forskare att 
operationen kan ha negativa effekter och att den bakomliggande orsaken till 
insufficiensen kan påverka graden av framgång. Aktuell studie ämnade undersöka 
huruvida operation med svalglambå påverkade talet vid VFI samt belysa om några 
skillnader fanns mellan olika patientgrupper avseende operationens effekt på tal. De 
olika patientgrupperna var (a) patienter med spalt, (b) patienter med spalt i kombination 
med ett syndrom eller en sekvens och (c) patienter med VFI utan förekomst av spalt. 
Eftersom tidigare studier dessutom indikerat att postoperativ talbehandling hos logoped 
kan vara relevant för vissa patienter undersöktes det också under vilka omständigheter 
det skedde. Journaler, inklusive perceptuella lyssnarbedömningar av talet genomförda 
av logopeder, och enkätsvar studerades för de 66 patienter som deltog. Dessa utgjorde 
43,1% av alla 153 patienter som genomgått operation med svalglambå på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala år 2000-2011. Talbedömningar genomförda före och ett år efter 
operation visade att talet förbättrades avseende förståelighet (p<0,001), hypernasalitet 
(p=0,005) och tryckreducerad artikulation (p=0,001) samtidigt som hyponasalitet inte 
ökade (p=0,55). Patienter med spalt i kombination med syndrom eller sekvens 
uppvisade större förbättring av hypernasalitet jämfört med de andra grupperna 
(p=0,037). 32 patienter gick i postoperativ talbehandling hos logoped och patienter med 
enbart spalt fick behandling i något högre utsträckning än patienter med gomspalt i 
kombination med syndrom eller sekvens. Kompensatorisk artikulation var den enda 
talavvikelsen vars förekomst kunde relateras till att patienten gick i postoperativ 
talbehandling. Resultaten indikerar att operation med svalglambå är en lämplig metod 
för att behandla VFI oavsett bakomliggande orsak. 
 
Nyckelord: Velofarynxinsufficiens, svalglambå, LKG, syndrom, primär VFI, 
talavvikelse, talbehandling	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



  

 

2 

ABSTRACT	  
 
Velopharyngeal insufficiency (VPI) refers to the failure of separating the oral cavity 
from the nasal cavity during speech and deglutination. This leads to increased airflow 
through the nose and is the cause of resonance disturbances such as hypernasality and 
nasal emission. Previous studies evaluating the success of pharyngeal flap surgery to 
treat VPI have indicated satisfying result although some studies stress side effects due to 
postoperative constrictions. The underlying cause of VPI has been shown to influence 
the postoperative result. With this background we investigated the differences in speech, 
pre-, and one year post pharyngeal flap surgery and compared the three groups (a) cleft 
palate, (b) cleft palate in combination with a syndrome or a sequence, and (c) VPI 
without cleft palate. We also investigated the co-occurance of postoperative speech 
therapy regarding different speech parameters and the underlying cause of VPI. 66 of 
the 153 patients who underwent a pharyngeal flap surgery at Akademiska sjukhuset in 
Uppsala 2000-2011 agreed to participate in the study. 32 patients attended postoperative 
speech therapy. The data was collected through medical records and a survey and 
included perceptual analyses of speech pre-, and post surgery performed by speech and 
language pathologists. According to the results from the perceptual assessment, the 
pharyngeal flap surgery resulted in improved speech; intelligibility (p<0.001), 
hypernasality (p=0.005) and weak consonant pressure (p=0.001). Hyponasality did not 
increase significantly (p=0.55). Patients with cleft palate in combination with a 
syndrome or a sequence showed greater improvement regarding hypernasality 
(p=0.037). The only speech disturbance co-occurring with the presence of postoperative 
speech therapy was compensatory articulation.  Patients with cleft palate seemed to 
receive postoperative speech therapy in a higher extent than patients with cleft palate in 
combination with a syndrome or a sequence. These results indicate that pharyngeal flap 
surgery is a successful way of treating VPI disregarding underlying cause.  
 
Keywords: Velopharyngeal insufficiency, pharyngeal flap, cleft palate, syndrome, 
primary VPI, speech deviation, speech therapy 
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1. Bakgrund	  
1.1. Velofarynx,	  anatomi	  och	  funktion	  

Velofarynx är, i vila, ett nästintill rektangulärt område baktill i svalget (farynx), mellan 
munnen och näsan. Dess uppgift är att reglera luftströmmen mellan mun- och näshåla 
(Lohmander et al., 2005) samt förhindra att föda kommer upp till näshålan vid 
sväljning. Den främre gränsen utgörs av mjuka gommen (velum), den bakre gränsen av 
bakre svalgväggen och sidorna av svalgets vänstra och högra sidovägg. En 
välfungerande tillstängning av velofarynx är grundläggande för normalt födointag, 
talproduktion och andning (Marsh, 2004). Tillstängningen åstadkoms genom att mjuka 
gommen rör sig uppåt och bakåt samtidigt som svalgets sidoväggar rör sig mot mitten. 
Hos vissa människor bidrar även den bakre svalgväggen till en fullständig stängning 
genom att röra sig framåt (Sell & Ma, 1996). Andra strukturer i svalget som adenoiden 
och tonsillerna, vilka man finner på bakre svalgväggen respektive svalgets sidoväggar, 
kan också påverka slutningen (Marsh, 2004).  
 

 
Figur 1. Anatomi i svalg och munhåla. Uppifrån och ned syns; mjuka gommen, tonsillerna och bakre 
svalgväggen. Källa: http://m.advancedonc.com/soft-palate/. 
 
Vid produktion av orala språkljud, som i svenskan innebär alla vokaler, som till 
exempel/a,o,i/, samt alla konsonanter utom /n,m,ŋ/, separeras mun- och näshåla från 
varandra genom denna tillstängning. Luftströmmen kan då endast flöda genom 
munhålan, se figur 2 (Sell & Ma, 1996). Svenskans nasaler/n,m,ŋ/, produceras dock 
genom att mjuka gommen sänks och velofarynx därmed öppnas (Brunnegård, 2008). 
Effekten blir att mun- och näshåla på så sätt kopplas ihop och luftströmmen kan flöda 
även genom näshålan. Eftersom vårt tal består av en variation av nasala och orala 
språkljud växlar velofarynx under vanlig talproduktion mellan att vara fullt öppen för 
nasala språkljud till fullständigt stängd för orala språkljud (Smith & Kuehn, 2007).  
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Figur 2. Beskrivning av hur luften flödar vid produktion av nasala konsonanter (t.v) och orala 
konsonanter och vokaler (t.h). Källa: http://www.unil.ch/ling/page24434.html.  
 
En god velofaryngeal tillstängning är också viktig vid födointag, då den förhindrar att 
mat och dryck kommer upp i näshålan vid sväljning (ten Dam et al., 2013; Nakayama et 
al., 2013). 
 
1.2. Velofarynxinsufficiens	  

Då öppningen och stängningen av velofarynx av någon anledning inte fungerar kallas 
det velofarynxinsufficiens (VFI). I aktuell studie används följande definition av VFI: 
“Velopharyngeal insufficiency (VPI) refers to a failure of the velum and lateral and 
posterior pharyngeal walls to separate the oral cavity from the nasal cavity during 
speech and deglutition.” (Collins et al., 2012, s. 865).  
Hur begreppet definieras varierar dock stort i litteraturen. Enligt Trost-Cardamone 
(1989) syftar det enbart till strukturella avvikelser i gommen eller svalgets väggar i höjd 
med nasofarynx, alltså svalgets översta del bakom näshålan. Andra författare relaterar 
inte VFI till födointag utan menar att termen endast bör användas vid oförmåga att 
under tal stänga passagen mellan mun- och näshåla (Lohmander et al., 2005; Sloan, 
2000).  
 
1.3. Orsaker	  till	  velofarynxinsufficiens	  

Det finns olika bakomliggande orsaker till VFI. De kan vara medfödda eller förvärvade 
samt bero på strukturella och neurologiska avvikelser.  
 
1.3.1. Medfödd	  velofarynxinsufficiens	  
Missbildningar som påverkar den velofaryngeala funktionen, som till exempel  
gomspalt eller en för kort gom, uppstår under fostertiden (Watson et al., 2004). När 
utvecklingen eller sammanslutningen av de olika delarna som är involverade vid den 
velofaryngeala tillstängningen av någon anledning misslyckas eller inte fullbordas 
uppstår en missbildning som kan leda till VFI (Melfi & Alley, 2000). 
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Figur 3. Den embryologiska utvecklingen av gommen under fostervecka 7, 8 och 10. Källa: 
https://web.duke.edu/anatomy/embryology/craniofacial/craniofacial.html.   

Strukturella	  orsaker	  till	  medfödd	  VFI	  
 
Den vanligaste bakomliggande orsaken till VFI är gomspalt (Wermker et al., 2013).  
Det finns olika typer och kombinationer av gomspalter; isolerad gomspalt, submukös 
gomspalt, enkel genomgående spalt och dubbel genomgående spalt, se figur 4. 

 
Figur 4. Olika spalttyper. Uppifrån och ned: isolerad gomspalt, ensidig genomgående spalt och dubbel 
genomgående spalt. Källa: http://www.kosairchildrenshospital.com/body.cfm?  
id=312&action=detail&ref=22974. 
 
Med isolerad gomspalt åsyftas att spalten endast berör gommen och varken läpp eller 
käke. Submukös gomspalt innebär en ofullständig sammanfogning av musklerna i 
mjuka gommen som döljs under en intakt slemhinna. En genomgående spalt sträcker sig 
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genom läpp, käke och gom. Den kan vara antingen ensidig (unilateral) eller dubbelsidig 
(bilateral) (Lohmander et al., 2005). De olika spalternas uppkomst och svårighetsgrad 
varierar beroende på när och till vilken grad utvecklingen störts. 
 
En gomspalt omöjliggör en velofaryngeal tillstängning vilket leder till att luft flödar 
genom näshålan vid orala språkljud.  Mat och dryck kan också komma upp i näsan vid 
födointag (Collander Farzaneh, 2009; Kasten et al., 2008). Därför sluter man 
gomspalten med kirurgi (Kasten et al., 2008). Vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala sker 
detta i två etapper där slutning av mjuka gommen sker vid cirka 6-7 månader och 
slutning av hårda gommen vid cirka 2 års ålder. Vid spalt i kombination med syndrom 
eller sekvens kan operationerna behöva senareläggas på grund av andra hälsoproblem 
(Hakelius et al., 2013). Det primära målet vid slutningen av gomspalt är normalt tal 
(Fisher & Sommerlad, 2011) men trots kirurgisk slutning av gommen kan VFI kvarstå 
och ytterligare kirurgi behövas (Kasten et al., 2008; Yamashita & Trindade, 2008). Ett 
exempel på sådan kirurgi är svalglambåoperation. 
 
Det vanligaste är att en spalt förekommer som enda missbildning (Collander Farzaneh, 
2009) men många gånger ingår spalten som del av ett syndrom (Lohmander et al., 
2005). Studier har visat att den procentuella förekomsten av syndrom och sekvens vid 
spalt ligger på 21 % - 63,4%. Variationen tros bero på att definitionen och 
klassificeringen av missbildningar, sekvenser och syndrom samt urvalet av patienter 
varierar mellan studierna (Stoll et al., 2000). Enligt Bzoch (2004) kan syndrom 
definieras som en samförekomst av två eller fler medfödda missbildningar som inte kan 
förklaras genom en enstaka störning i den embryologiska utvecklingen utan är resultatet 
av flera störningar i fosterutvecklingen efter referens till klassiska Smith´s recognizable 
patterns of human malformation (Jones, 1997). Vid en sekvens däremot, har barnet 
visserligen också en rad missbildningar, men dessa uppkommer ur en enstaka störning i 
den embryologiska utvecklingen. Störningen leder därefter sekundärt, som i en 
kedjereaktion, till ytterligare nedsättningar (Ingalls et al., 1964). När man inte vet hur 
missbildningarna uppkommit kallas de istället för associerade missbildningar (Persson 
& Sjögreen, 2011). Exempel på associerade missbildningar är missbildade händer, 
klumpfot, missbildad ryggrad och hjärtdefekt (Kasten et al., 2008; Lees, 2004). Det 
finns hundratals syndrom och sekvenser där gomspalt förekommer (Collander Farzaneh, 
2009; Lees, 2004). Några av de vanligast förekommande är 22q11-
deletionssyndrom/velokardiofacialt syndrom, Sticklers syndrom, ektodermalt syndrom, 
Goldenhars syndrom, Treacher Collins syndrom och Pierre Robins sekvens (Hakelius et 
al., 2013; Socialstyrelsen, 2013; Lees, 2004). VFI kan också finnas vid syndrom utan 
förekomst av spalt. Exempelvis vid hypotoni, låg muskeltonus, som ingår som del i 
flera syndrom, kan VFI vara ett av symptomen (Persson & Sjögreen, 2011). 
 
Medfödd VFI kan alltså finnas även då en gomspalt inte existerar. Missbildningar som 
ger avvikande storlek eller form på svalg, munhåla, tonsiller, adenoid, tänder eller käke 
kan leda till VFI. Missbildningar som ger avsaknad av relaterade strukturer kan också 
påverka velofarynxfunktionen (Persson & Sjögreen, 2011 ). Exempel på sådana 
missbildningar är en för kort gom som inte når att sluta till bakre svalgväggen, ett för 
stort svalg som gör att gommen inte når till bakre svalgväggen (Aronson & Bless, 
2009), total avsaknad av mjuka gommen (Persson & Sjögreen, 2011) eller ett medfött 
kluvet gomsegel (Aronson & Bless, 2009). Dessa missbildningar märks oftast inte 
förrän barnet genomgår ett kirurgiskt ingrepp som skrapning av adenoid eller 
avlägsnande av tonsillerna. Strukturerna som man tar bort kan innan ha bidragit till att 
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stänga velofarynx. Efter skrapning eller avlägsnande är detta inte längre möjligt och en 
VFI uppstår (Ren et al., 1995). 
 

                                    
Figur 5. Tonsiller och adenoid sett från munhålan. Adenoiden är i vanliga fall dold bakom mjuka 
gommen, och ses i figuren tack vare genomskärning. Källa: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0859_Tonsils%26Adenoids.png.  

Neurologiska	  orsaker	  till	  medfödd	  VFI	  
 
Även medfödda neurologiska sjukdomar som påverkar muskelfunktionen i gom och 
svalg kan orsaka VFI. Exempel på sådana sjukdomar är cerebral pares (CP) där instabila 
muskelrörelser leder till att velofarynx ibland stängs, och ibland inte (Kent & Netsell, 
1978).  
 
1.3.2. Förvärvad	  velofarynxinsufficiens	  	  

Strukturella	  orsaker	  till	  förvärvad	  VFI	  
 
Strukturella avvikelser kan uppkomma vid ett kirurgiskt ingrepp eller en skada i någon 
av de strukturer som är involverade vid den velofaryngeala tillstängningen (Fee et al., 
1988), exempelvis vid skrapning av adenoid, borttagande av tonsiller eller vid 
avlägsnande av tumör. Velofarynxmuskulaturen kan då skadas eller mycket ärrvävnad 
uppstå postoperativt, vilket i sin tur kan leda till VFI (Aronson & Bless, 2009). Dock 
kan det också vara så, som tidigare nämnt, att ett kirurgiskt ingrepp kan leda till att en 
VFI på grund av en medfödd strukturell missbildning plötsligt framkommer (Ren et al., 
1995). Vid strålbehandling av tumörer kan vävnad förtvina och storlek eller form på 
svalget kan påverkas (Fee at al., 1988). Traumatiska olyckor, som att falla och få ett 
vasst objekt i munnen och gommen, kan också orsaka förvärvad VFI (Aronson & Bless, 
2009).  

Neurologiska	  orsaker	  till	  förvärvad	  VFI	  
 
VFI kan uppstå vid neurologisk sjukdom som påverkar gommuskulaturen genom 
nedsatt muskelstyrka, motorisk funktion, koordination eller sensorimotorisk planering 
(Persson & Sjögreen, 2011). Talavvikelserna som uppstår är då delar av en bredare 
dysartri, där oftast respiratorisk, fonatorisk och artikulatorisk funktion också är 
påverkad vid sidan av den velofaryngeala funktionen (Aronson & Bless, 2009). 
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Beroende på var i nervsystemet skadan uppkommit yttrar sig symptomen olika. 
Exempelvis vid Parkinsons sjukdom, där skadan finns i basala ganglierna, kan stelhet 
och rigiditet i rörelser leda till att velofarynx inte kan stängas. Vid amyotrofisk 
lateralskleros (ALS) är det istället motorneuronen som är drabbad, vilket leder till 
långsamma och svaga rörelser och en ofullständig velofaryngeal stängning (Duffy, 
2005; Yorkston et al., 2013).  
 
1.4. Hur	  velofarynxinsufficiens	  påverkar	  talet	  

Som nämnt tidigare är en välfungerande tillstängning av velofarynx grundläggande för 
normalt tal. De talavvikelser som kan uppstå vid VFI delas in i passiva och aktiva. 
Passiva avvikelser, som hypernasalitet, nasalt luftläckage och trycksvag artikulation, 
uppstår som ett direkt resultat av oförmågan att stänga mellan munhåla och näshåla 
(Lohmander et al., 2005). Aktiva talavvikelser, som kompensatorisk artikulation, är 
däremot inte en direkt följd av VFI utan istället ett självinitierat försök att kompensera 
för den otillräckliga stängningen (Lohmander et al., 2008). Enligt Peterson-Falzone et 
al. (2005) kan VFI påverka talet i tre olika avseenden: resonans, artikulation och 
fonation. 
 
1.4.1. Resonans	  
Den vanligaste talavvikelsen som uppstår vid VFI är hypernasalitet (de Buys Roessingh 
et al., 2006; Sell & Ma, 1996). Det uppstår när mun- och näshåla inte separeras 
fullständigt vid produktion av orala språkljud (Brunnegård, 2008).  De ljudvågor som 
skapas av stämbanden flödar därmed genom både mun- och näshåla under talproduktion 
(Sell & Ma, 1996). Resultatet blir en överdriven nasal resonans, som är främst märkbar 
på vokaler men som också kan höras på tonande konsonanter som/b, d, g, v/ 
(Brunnegård, 2008). 
 
Nasalt luftläckage är ett annat exempel på en talavvikelse som påverkar resonansen och 
kan förekomma vid VFI. Det är en samlingsterm som innefattar både nasala genomslag 
och velofaryngeala friktionsljud (Smith & Kuehn, 2007). De är så kallade biljud och 
förekommer samtidigt som produktion av tryckstarka konsonanter, så som /v, f, b, k/ 
(Sell et al., 1999) och uppstår när luften passerar genom en trång passage. Då den trånga 
passagen utgörs av näshålan genereras nasala genomslag, medan velofaryngeala 
friktionsljud skapas då luft pressas mellan mjuka gommen och bakre svalgväggen 
(Lohmander et al., 2005).  
 
Hyponasalitet är en resonansavvikelse som inte uppstår på grund av själva VFI:n, utan 
snarare kan vara en följd av åtgärdandet av VFI eller trånga anatomiska förhållanden i 
näsa/nässvalg. Om exempelvis lambån efter en operation med svalglambå blir för stor 
kan velofarynx och/eller den nasala luftvägen bli för liten eller trång (Koh et al., 2013; 
Smith & Kuehn, 2007).  Andra orsaker till hyponasalitet kan vara förstorade tonsiller 
eller en stor adenoid (Peterson-Falzone et al, 2010). Följden blir att luften inte kan flöda 
lika lätt genom näshålan vid produktion av nasala språkljud och hyponasal klang 
uppstår. Detta innebär att den nasala resonansen är förminskad eller utebliven vid 
produktion av nasala språkljud och närliggande vokaler (Lohmander et al., 2005). 
Resultatet blir ett tal som påminner om det vid en vanlig nästäppa. I extrema fall kan de 
nasala språkljuden realiseras som sina orala motsvarigheter, som att/m/ blir/b/ eller/n/ 
blir/d/ (Smith & Kuehn, 2007). 
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En person kan uppvisa samtidig hyper- och hyponasal klang, vilket kallas blandad 
nasalklang eller cul de sac. Fenomenet uppstår om det samtidigt som en VFI också 
föreligger en förträngning i näshålan (Smith & Kuehn, 2007)  
 
1.4.2. Artikulation	  
För att producera vissa konsonanter krävs ett högt tryck i munhålan. När den 
nödvändiga tillstängningen mellan mun- och näshåla inte kan åstadkommas kan detta 
tryck vara svårt att bygga upp (Lohmander et al., 2005). Luftströmmen flödar då ut 
genom både näsan och munnen och det som kallas trycksvag artikulation uppstår. De 
konsonanter som drabbas, som exempelvis frikativor /v,f,s/, affrikativor /ch/ och 
klusiler /b,p,t,d,k,g/,  låter svaga och kraftlösa (Dworkin et al., 2004; Smith & Kuehn, 
2007).  
VFI kan också ge upphov till den aktiva talavvikelsen kompensatorisk artikulation. Sell 
och Ma (1996) beskrev den enkelt som att konsonanter som vanligtvis produceras i 
munhålan istället produceras längre bak, ofta i svalget, på stämbandsnivå eller i 
nässvalget för att få till en förträngning. Artikulationssättet är alltså detsamma, men 
artikulationsstället har ändrats.  
 
1.4.3. Fonation	  
Slutligen kan VFI även påverka fonationen (Åbyholm et al., 2005), alltså 
röstbildningen. En negativ följd av hypernasalitet och VFI är enligt Dworkin et al. 
(2004) försämrad röststyrka. Peterson-Falzone et al. (2005) beskriver också hur hes och 
svag röst verkar vara vanligare hos individer med VFI eller gomspalt än hos individer 
utan spalt. Genom att pressa upp röststyrkan försöker man kompensera för den hesa 
rösten. Långvarigt användande av sådana strategier kan leda till utveckling av 
rösttrötthet och strukturella avvikelser som stämbandsknutor. Detta kan försvåra en 
fullständig slutning av stämbanden under talproduktion vilket ger upphov till en hörbar 
heshet. För att normalisera rösten kan man behöva gå i röstbehandling hos logoped 
eller, som sista utväg, med hjälp av kirurgi ta bort knutorna (Dworkin et al., 2004; 
Lohmander et al., 2008).  
 
1.5. Behandling	  av	  velofarynxinsufficiens	  

Kirurgi är det vanligaste sättet att åtgärda VFI (Rudnick & Sie, 2008). Vissa 
operationsmetoder används i mindre utsträckning då de visat sig ha gett mindre 
tillfredsställande resultat avseende tal och mer postoperativa komplikationer jämfört 
med andra operationsmetoder (Rudnick & Sie, 2008; Saint Raymond et al., 2004). 
Några exempel på sådana metoder är förflyttning av muskler, injektion av olika medel 
som teflon, kroppseget fett och silikon i bakre svalgväggen samt förlängning av 
gommen. Även proteser kan användas som behandling av VFI. De kan genom att lyfta 
mjuka gommen uppåt och bakåt eller fungera som en tapp i velofarynx på olika sätt 
bidra till en velofaryngeal stängning (Sell et al., 2006). Proteser används dock främst till 
patienter som inte är lämpliga kandidater för kirurgi (Rudnick & Sie, 2008). Ett sådant 
fall är exempelvis vid velokardiofacialt syndrom, där ytliga kotartärer och halspulsådern 
i bakre svalgväggen kan göra kirurgi riskabelt (Fraulin et al., 1998; Shprintzen, 1988).  
Svalglambå och sfinkteroplastik är de kirurgiska metoder som idag främst används för 
att åtgärda VFI (Collins et al., 2012; Saman & Tatum, 2012). 
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1.5.1. Svalglambå	  och	  sfinkteroplastik	  
Metoderna svalglambå och sfinkteroplastik liknar varandra till stor del. De skiljer sig 
dock åt genom att man vid sfinkteroplastik skapar två lambåer i svalgets sidoväggar 
som förs in i ett snitt gjort i den bakre svalgväggen (Abdel-Aziz et al., 2011), istället för 
en central lambå. En ingående beskrivning av operation med svalglambå finns att läsa i 
avsnitt 1.5.2. Det pågår en ständig diskussion kring vilken av metoderna som är mest 
framgångsrik. Att operation med svalglambå leder till minskad hypernasalitet finns det 
bevis för i många studier (Armour et al., 2005; Cable et al., 2004; Chegar et al., 2007, 
Karling et al., 1999; Meek et al., 2003; Shprintzen, 1988; Tönz et al., 2002). Den verkar 
också resultera i lägre förekomst av trycksvag artikulation, minskat nasalt luftläckage 
och bättre förståelighet (Meek et al., 2003; Tönz et al., 2002). En del föredrar dock 
operation med sfinkteroplastik framför svalglambå för att undgå biverkningar som 
enligt vissa uppstår oftare vid operation med svalglambå. Exempel på sådana är 
obstruktiv sömnapé, en sömnrelaterad andningsstörning, snarkningar och hyponasalitet 
(Abdel-Aziz et al., 2011; Armour et al., 2005; Karling et al., 1999; Saint Raymond et 
al., 2004). Men det finns också studier som tyder på att de komplikationer som kan 
uppstå efter operation med svalglambå inte är vanligare än vid sfinkteroplastik (Cole et 
al., 2008; Åbyholm et al., 2005). En meta-analys gjord av Collins et al. (2012) 
indikerade att operation med svalglambå var mer framgångsrikt avseende förbättring av 
VFI jämfört med sfinkteroplastik. Dessutom fanns inga skillnader mellan de båda 
operationsmetoderna gällande signifikant ökning av komplikationer.   
 
1.5.2. Uppåtbaserad	  svalglambå	  
På Akademiska sjukhuset i Uppsala används uppåtbaserad svalglambå på alla patienter 
med VFI där kirurgisk korrektion bedöms lämplig. Målet med metoden är att skapa de 
strukturella förutsättningar som krävs för att lyckas åstadkomma en velofaryngeal 
tillstängning mellan mun- och näshåla (Willging, 2009). Detta för att minska eller 
avlägsna förekomsten av symptom som hypernasalitet, nasalt luftläckage och trycksvag 
artikulation (Yamashita & Trindade, 2008). Enligt Sloan (2000), beskrevs tekniken för 
första gången i slutet på 1800-talet av Schoenborn (1876) och har därefter förfinats av 
andra kirurger, som Rosenthal (1924), Padgett (1930), Sanvenero-Roselli (1935) 
Conway (1951), Hogan (1973) och Shprintzen et al. (1979).  
 
Operationen inleds av en delning av mjuka gommen för att förbättrad sikt ska uppnås. 
Lambån, som består av slemhinna och svalgmuskulatur, skapas sedan genom ett snitt i 
den bakre svalgväggen som sträcker sig ned till den översta halskotan. Fliken som skärs 
ut liknar ett ”U”, med spetsen riktad nedåt. Den fria änden av lambån lyfts upp och 
spetsen sys fast i ett snitt man skapat i bakre delen av mjuka gommen, med slemhinnan 
uppåt. Den öppna yta som uppkommer där lambån skurits ut åtgärdas genom att 
sårkanterna förs samman och sys ihop. Slutligen sys också den delen av mjuka gommen 
som kan ses från munhålan ihop och därmed döljs hela svalglambån. Resultatet blir en 
svalglambå som förbinder mjuka gommen med bakre svalgväggen. På vardera sidan om 
den bildas två mindre passager som möjliggör ett luftflöde via näshålan vid näsandning 
och produktion av nasala konsonanter (Patel et al., 2013). 
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Figur 6. Beskrivning av operation med svalglambå i fyra steg. Högst upp till vänster delas mjuka 
gommen och lambån skärs ut. Till höger ses hur den fria änden lyfts upp. Längst ned till vänster sys 
lambån in i det snitt som skapats i mjuka gommen och det slutliga steget är att sy ihop slemhinnan på 
undersidan av mjuka gommen och bakre svalgväggen. Källa: http://medisuite.ir/medscape/a1279928-
business.html#aw2aab6b4. 
 
1.5.3. Exempel	  på	  faktorer	  som	  påverkar	  graden	  av	  framgång	  med	  svalglambå	  
Innan operation med svalglambå bör en grundlig undersökning av gomfunktion och 
rörlighet i svalgets sidoväggar och bakvägg göras (Schmelzeisen et al., 1992) för att 
lambån ska kunna individanpassas. Detta lyfts fram av många forskare som en 
bidragande faktor till operationsmetodens framgång (Armour et al., 2005; Chegar et al., 
2007; Rudnick & Sie, 2008; Saman & Tatum, 2012). En för stor eller bred lambå kan, 
som tidigare nämnt, leda till hyponasalitet och andra biverkningar (Koh et al., 2013; 
Smith & Kuehn, 2007). 
 
Bakomliggande orsak till VFI kan också vara en faktor som korrelerar med resultatet av 
operationen (de Buys Roessing et al., 2006; Shprintzen et al., 1988; Sloan, 2000). Det 
finns indikationer på att patienter med spalt som del av ett syndrom eller sekvens 
uppnår lägre grad av framgång vid operation med svalglambå jämfört med patienter 
som enbart har spalt (Liedman-Boshko et al., 2005). Patienter med VFI utan spalt 
verkar också ha sämre prognos för att uppnå ett framgångsrikt tal efter operationen 
jämfört med patienter med spalt (Brøndsted et al., 1984; de Buys Roessingh et al., 2006; 
Schmelzeisen et al., 1992). Det finns dock också studier som tyder på att den 
bakomliggande orsaken till VFI inte påverkar graden av framgång med operationen 
(Seyfer et al., 1988).   
 
1.5.4. Logopedens	  roll	  vid	  VFI	  
Omhändertagandet av patienter med avvikelser och missbildningar relaterade till ansikte 
och skalle sker bäst genom samarbete mellan olika professioner (Paal et al., 2005; Patel 
et al., 2013), såsom plastikkirurger, öron-, näsa och halsspecialister, specialisttandläkare 
och logopeder. Logopedens roll består främst i att genomföra talbedömning för att 
avgöra behovet av kirurgi (Paal et al., 2005; Saman & Tatum, 2012) samt att ge 
postoperativ talbehandling om kompensatorisk artikulation kvarstår efter kirurgi eller 
protesbehandling. Andra indikationer för talbehandling är när kirurgi eller behandling 
med protes anses som för aggressiva åtgärder vid mild grad av VFI samt vid 
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beteendemässig VFI då det inte finns några strukturella avvikelser som ger upphov till 
insufficiensen (Dworkin et al., 2004; Peterson-Falzone et al., 2010). 
 
Det är alltså inte alla talavvikelser vid VFI som efter operation kan förbättras med 
talbehandling hos logoped. Passiva talavvikelser, som hypernasalitet, nasalt luftläckage 
och tryckreducerad artikulation, orsakas av avvikande strukturer, och inte ett felaktigt 
beteende från patientens sida. Därför behövs kirurgi eller annan form av fysisk 
behandling för att åtgärda den typen av talavvikelser (Kummer et al., 2011). Vid aktiva 
talavvikelser, som kompensatorisk artikulation, är dock platsen för artikulation ändrad 
som ett resultat av att patienten försöker kompensera för den avvikande strukturen. Då 
kan talbehandling hos logoped hjälpa (Becker et al., 2004; Kummer et al., 2011) 
eftersom det snarare handlar om ett beteende än en struktur som behöver förändras.  
 
Hur effektiv postoperativ logopedbehandling är vid kompensatorisk artikulation är inte 
fullständigt klarlagt men i flera vetenskapliga artiklar anses det svårbehandlat (Kuehn & 
Moller, 2000; Pamplona, 1999; Peterson-Falzone et al., 2010; Scherer et al., 2008). 
Patel et al. (2013) hävdar dock att postoperativ talbehandling är viktig för fortsatt 
förbättring av talet och för att motverka kvarstående artikulationsavvikelser.  
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2. Syfte	  och	  frågeställningar	  
2.1. Syfte	  med	  studien	  

Syftet med aktuell studie var att undersöka och utvärdera om operation med svalglambå 
genomförd på Akademiska sjukhuset i Uppsala åren 2000-2011 ledde till förbättrat tal. 
Dessutom ämnades undersöka om postoperativ talbehandling hos logoped endast 
förekom vid uppvisande av kompensatorisk artikulation. Huruvida samtliga patienter 
med kompensatorisk artikulation erbjöds logopedisk talbehandling efter operation var 
också av intresse att undersöka.   
 
2.2. Frågeställningar	  

Som nämnt ovan har tidigare forskning visat att operation med svalglambå, som 
behandling av VFI, i stor utsträckning leder till minskad hypernasalitet, lägre förekomst 
av trycksvag artikulation, minskat nasalt luftläckage och bättre förståelighet. I vissa fall 
har den också lett till ökad förekomst av hyponasalitet. Effekten på talet vid operation 
med svalglambå är alltså omdebatterad och ökad hyponasalitet har använts som en 
motivering att föredra andra operationsmetoder, som sfinkteroplastik. Därför vore det 
intressant att undersöka vilken effekt operation med svalglambå genomförd vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala har på talet. Den första frågeställningen:  
 

1. Finns det några skillnader avseende förståelighet, hypernasalitet, 
hyponasalitet, nasalt luftläckage, tryckreducerad artikulation och 
kompensatorisk artikulation ett år efter operation med svalglambå jämfört 
med före? 

 
Vissa studier har visat att bakomliggande orsak till VFI kan vara en faktor som 
korrelerar med grad av framgång vid operation med svalglambå. Därför vore det också 
intressant att se om det finns några skillnader avseende effekt på tal mellan olika 
patientgrupper som opererats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Detta leder oss till 
studiens andra frågeställning: 
 

2. Finns det några skillnader avseende effekter på talet relaterat till 
bakomliggande orsak till velofarynxinsufficiens? 

 
Som nämnt tidigare är postoperativ talbehandling hos logoped endast motiverat för de 
patienter som har kompensatorisk artikulation efter operation med svalglambå (Becker 
et al., 2004; Kummer et al., 2011). Huruvida kompensatorisk artikulation faktiskt var 
den enda indikationen för postoperativ talbehandling vid Akademiska sjukhuset, eller 
om faktorer såsom bakomliggande orsak till VFI och grad av talavvikelse kunde spela 
roll, vore därför intressant att undersöka. Den tredje frågeställningen: 
 

3. Hur ser relationen ut mellan förekomsten av postoperativ talbehandling hos 
logoped och orsak till VFI, typ av talavvikelse och grad av talavvikelse? 
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3. Metod	  
3.1. Rekrytering	  av	  deltagare	  

Parallellt med aktuell studie genomfördes en enkätstudie vars syfte var att utvärdera 
patienternas nöjdhet med operation med svalglambå. Potentiella deltagare i aktuell 
studie, och den samtidigt pågående enkätstudien gjord på samma patientunderlag, var de 
153 personer som genomgick operation med svalglambå år 2000-2011 vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. En lista med personuppgifter för dessa personer begärdes från 
Utdataenheten för Cosmic patientjournal.  Av anonymitetsskäl gavs varje deltagare ett 
studienummer som därefter användes för att referera till deltagarna. Dokumentet med 
nyckeln till anonymiseringen sparades i en Word-fil med lösenord, som endast 
författarna till aktuell studie och författarna till enkätstudien hade tillgång till. 
 
Ett brev skickades ut i slutet av maj 2013 till samtliga patienter. Data för den nyss 
nämnda enkätstudien, samlades in genom en enkät som fanns med i det utskickade 
brevet, se bilaga A. Data i aktuell studie samlades in via patienternas journaler, vilket 
krävde ett skriftligt samtycke från patienten. Ark för samtycke bifogades därför i 
utskicket (bilaga C) tillsammans med beskrivning av studierna (bilaga B) samt ett 
svarskuvert märkt med studienummer. De patienter som inte svarat inom tre veckor 
efter utskicket ringdes upp av författare från något av de två examensarbetena. Då 
besvarades eventuella frågor och personer som uttryckte att de inte ville medverka 
ströks från listan. Totalt 55 enkäter skickades sedan ut på nytt till de som önskat det vid 
telefonsamtalet samt till de som inte svarat då de ringdes upp. I september 2013 ringdes 
återigen de personer upp som ännu inte skickat in något svar. Nya enkäter skickades då 
till 13 personer som önskade detta. Sju deltagare hade dessutom skickat in enkäten men 
glömt att bifoga sin underskrift för samtycke till deltagande. Alla dessa ringdes upp, 
men endast tre svarade och bekräftade muntligt att de gav sitt samtycke. Till de 
resterande fyra personerna skickades ett nytt ark för samtycke samt bifogat svarskuvert. 
Alla som gav ett muntligt samtycke eller returnerade en ifylld enkät och skriftligt 
samtycke till deltagande i studien inkluderades. 
 
3.2. Beskrivning	  av	  deltagare	  

Av alla som genomgick operation med svalglambå år 2000-2011 valde sammanlagt 66 
personer (43,1%), 30 kvinnor och 36 män, att deltaga i aktuell studie. Av dessa 66 
deltog 61 stycken även i enkätstudien. 59 av dessa svarade på fråga 14, som gällde 
postoperativ talbehandling. Vid tidpunkten för studien var deltagarna mellan 7,2–72,3 
år, med en medelålder på 21,1 år (SD: 11,7). Operation med svalglambå genomfördes 
mellan 0,9- 53,8 års ålder, med ett medelvärde på 11,2 år (SD: 11,2). Sex olika kirurger 
genomförde operationerna under den aktuella tidsperioden.  
 
Deltagarna i studien delades in i tre grupper baserade på bakomliggande orsak till VFI. 
De olika bakomliggande orsakerna var (a) enbart spalt, (b) spalt i kombination med ett 
syndrom eller en sekvens och (c) VFI utan förekomst av spalt.  
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Tabell 1. Deltagarnas fördelning över de tre grupperna baserat på bakomliggande orsak.  
Bakomliggande   
orsak till VFI  Antal (n) Antal (%) 
Spalt  39 59,1% 
Spalt+syndrom 14 21,2% 
Icke-spalt  13 19,7% 
  66 100% 
 
Tabell 2. Information om könsfördelning, genomsnittlig ålder vid denna studie (ÅVD) och genomsnittlig 
ålder vid operation med svalglambå (ÅSL) bland de olika patientgrupperna. 
Bakomliggande Antal (n)       
orsak till VFI  kvinnor/män      ÅVD  ÅSL  
Spalt  15/24     18,7 (SD 11,9) 11,1 (SD 11,3) 
Spalt+syndrom 9/5     19,3 (SD 10,9) 10,7 (SD 10,4) 
Icke-spalt  6/7     20,2 (SD 12,8) 12,9 (SD 12,9) 
 
Tabell 3. Förekomsten av olika spalttyper bland deltagarna i gruppen med endast spalt. 
Typ av spalt   Antal (n) 
Enkel genomgående  17 
Isolerad gomspalt  10   
Dubbel genomgående  8    
Submukös gomspalt  3   
Enkel läpp, dubbel käk- och gom  1 
   39 
 
Tabell 4. Förekomsten av olika syndrom bland deltagarna i gruppen spalt i kombination med syndrom. 
Syndrom   Antal (n) 
Pierre Robins syndrom/sekvens 7 
22q11-deletionssyndrom  2  
Blepharo-cheilo-dontikt syndrom 1 
Noonans syndrom  1 
Ektodermalt syndrom  1 
Okänt syndrom/Diagnos ej fastställd 1 
Downs syndrom  1  
   14 
 
Tabell 5. Förekomsten av olika orsaker till VFI bland deltagarna i gruppen med VFI utan förekomst av 
spalt. 
Orsak   Antal (n)  
Medfödd VFI  6 
Skrapning av adenoid  4 
Borttagning av tonsiller  1  
Trauma   1 
Strålbehandling  1 
   13   
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Tabell 6. Förekomst av olika variabler som eventuellt kan påverka graden av framgång med operation 
med svalglambå.  
   Antal (n) Antal (n) Antal (n) 
Variabel   JA NEJ Uppg. saknas 
Kognitiv funktionsnedsättning 6 59 1 
Språkstörning/Försening  25 26 15 
Hörselnedsättning  17 46 3 
Oralmotorisk försening  14 31 21 
Adopterad   6 56 4 
 
Tabell 7. Procentuell förekomst av variabler som kan påverka graden av framgång i respektive grupp. 
Observera bortfallet som presenteras i tabellen ovan.  
Variabel   Spalt             Spalt+Syndrom         Icke-spalt  
Kognitiv funktionsnedsättning 2,6% 33,0%             0% 
Språkstörning/-försening  43,3% 70,0%             45,5% 
Hörselnedsättning  26,3% 38,5%             16,7%        
Oralmotorisk försening  11,5% 50,0%             66,7% 
Adopterad   17,1% 0%             0% 
 
3.3. Insamling	  av	  data	  

Efter erhållande av samtycke samlades data från patienternas journaler och enkätsvar in. 
Information om patienternas tal före samt ett år efter operation med svalglambå i form 
av perceptuella lyssnarbedömningar av tal gjorda av logopeder inhämtades från 
patientjournalen. För de som genomgått operation efter 2004 fanns uppgifterna samlade 
i journalsystemet Cosmic. Äldre journaluppgifter hittades i undersystemet KoVIS, där 
papperskopior av journaler skannats in vid övergång till digitalt journalsystem. En del 
patienter var hemmahörande i andra landsting vilket innebar att uppgifter från 
talbedömningar varken fanns i Cosmic eller KoVIS. Detta rörde 15 patienter från 
Örebros universitetssjukhus och tre patienter från Karolinska universitetssjukhuset i 
Solna och talbedömningarna fick därför begäras från ansvarig LKG-logoped på 
respektive sjukhus via mejl och telefon. Avidentifierade kopior av testblanketter eller 
journaler skickades med post till logopedmottagningen på Akademiska sjukhuset. 
Eftersom vissa patienter också bedömts av logoped på Akademiska sjukhuset fanns det 
talbedömningar gjorda av olika logopeder för samma patient. Då prioriterades pre- och 
postoperativa talbedömningar gjorda av en och samma logoped. De postoperativa 
talbedömningarna var gjorda mellan 0,5-2,1 år efter operationen, med ett medelvärde på 
1,1 år (SD=0,3).   
 
Information kring variabler som kan påverka graden av framgång vid operation med 
svalglambå samlades också in från patienternas journaler genom läkares, logopeders 
och audionomers anteckningar och bedömningar. Om det inte med säkerhet gick att 
säga om en variabel förekommit eller inte registrerades det som ”data saknas” i 
sammanställningen. Efter att ha samlat in all aktuell information från journalerna, med 
deltagarlistan uppdelad i jämna och ojämna kodnummer, bytte författarna deltagarlistor 
med varandra för att komplettera och undvika slarvfel. Uppgifterna kontrollerades sedan 
genom ett stickprov genomfört av författarna till enkätstudien. Fem patienter valdes ut 
slumpvis och all relevant information samlades återigen in. Efter jämförelse författarna 
emellan framkom att total överensstämmelse uppnåddes vid stickprovskontrollen. 
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Information om förekomst av postoperativ talbehandling hos logoped samlades in och 
sammanställdes av författarna till enkätstudien.  
	   	   	   	   	    

3.4. Talbedömningsprotokoll	  

Vilket tidigare nämnt, hämtades information om patienternas tal före och efter operation 
från talbedömningar gjorda av logopeder verksamma inom LKG-området. Patienterna 
visade sig dock ha bedömts med olika protokoll för lyssnarbedömning av tal vid VFI, 
eftersom man innan 2004 använde ett ickestandardiserat test och efter 2004 använde 
SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst (SVANTE).  
 
3.4.1. Beskrivning	  av	  talbedömning	  på	  Akademiska	  sjukhuset	  innan	  2004	  
 Innehållet vid bedömningar av tal varierade i de olika LKG-teamen i landet. Enligt 
Lilian Stålhammar, erfaren LKG-logoped och en av de som ledde utvecklandet av 
SVANTE, bedömdes vid Akademiska sjukhuset i Uppsala yngre barn mellan 2 och 3 år 
med hjälp av leksaker. Äldre barn och vuxna fick repetera ord och meningar, återberätta 
en text samt föra ett samtal kring ett ämne som intresserade patienten. 
 
3.4.2. Beskrivning	  av	  talbedömning	  efter	  2004	  med	  SVANTE	  
För att göra det möjligt att jämföra talresultat för patienter i olika delar av landet 
samarbetade logopederna som var verksamma inom området för läpp-, käk- och 
gomspalt (LKG) och tog fram det test som idag används, SVANTE. SVANTE används 
för att bedöma velofarynxfunktion, nasalitet, förståelighet och artikulation vid 
anatomiska avvikelser och funktionsavvikelser i munhåla och svalg. För att bedöma 
talet används tre typer av talmaterial: ord, meningar och spontantal. Dessa lockas fram 
genom bildbenämning, eftersägning, leksituationer, beskrivning av händelsebild samt 
annat berättande. Utöver själva talet observeras också förekomsten av ansiktsgrimaser 
under talproduktion. För att kunna beskriva hur olika prestationer förändras med ålder 
samt få vägledning om vad som är avvikande har SVANTE normerats för åldrarna 3,5,7 
och 10 år (Lohmander et al., 2005) 
 
3.5. Översättning	  av	  data	  från	  talbedömningar	  genomförda	  innan	  2004	  

Protokollet som användes på Akademiska sjukhuset innan 2004 hade ett annat 
bedömningssystem än SVANTE, se tabell 8 och 9. För att all data som samlades in i 
aktuell studie skulle bli enhetlig och för att även äldre talbedömningar skulle kunna 
inkluderas krävdes en översättning från den gamla skalan till den nya. Översättningen 
skedde enligt logoped Lilian Stålhammars instruktioner.  
 
Tabell 8. Beskrivning av hur talparametrarna hypernasalitet, hyponasalitet, nasalt luftläckage och 
tryckreducerad artikulation graderades - 2004 samt med SVANTE 2004 -. 
  Betydelse i   Betydelse i 
Siffra  skala innan 2004  SVANTE 
0  Ej bedömd   Normal 
1  Normal   Obetydlig avvikelse 
2  Antydd, kan ej frikännas  Lätt avvikelse 
3  Lätt, men entydig  Måttlig avvikelse 
4  Måttlig till kraftig  Kraftig 
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Då information från äldre talbedömningar angående hypernasalitet, hyponasalitet, nasalt 
luftläckage och tryckreducerad artikulation översattes backades poängen ett steg, så att 
2 blev 1, 1 blev 0 och så vidare.   
 
Tabell 9. Beskrivning av hur talparametern förståelighet graderades innan 2004 samt med SVANTE.  
  Betydelse i  Betydelse i 
Siffra  skala innan 2004 SVANTE 
0  Ej bedömd  God 
1  Normal  Lätt nedsatt 
2  Ej frikänd  Måttligt-kraftigt nedsatt 
3  Svårförståelig 
4  Obegriplig  
 
Då information från äldre talbedömningar angående förståelighet översattes backades 
poängen ett steg. Skalsteg 4 backades två steg, då den nya skalan endast sträcker sig 
mellan 0 och 2.   
 
Ytterligare en skillnad mellan protokollen var att bedömning av tryckreducerad 
artikulation saknades i det gamla bedömningsprotokollet. I aktuell studie inkluderades 
därför information om denna talavvikelse endast då logopeden uttryckligen nämnt och 
graderat tryckreducerad artikulationen under rubriken ”Övrigt”.  
 
I vissa fall hade talparametrar beskrivits med text istället för att bedömas med siffra. Då 
omvandlade Malin Appelqvist, LKG-logoped och bi-handledare, texten till siffror enligt 
SVANTE. Beskrivningar som inte självklart kunde översättas uteslöts. Parametern 
kompensatorisk artikulation beskrevs vid flertalet tillfällen med text vilket ledde till 
beslutet att gradera denna med betingelserna ”Förekommer” och ”Förekommer ej” 
istället för den ursprungliga skalan mellan 0 och 4.  
 
3.6. Databearbetning	  och	  statistik	  

All insamlad data fördes in och bearbetades i Microsoft Word, Microsoft Excel och 
IBM SPSS Statistics Version 21. 
 
3.6.1. Skillnader	  i	  tal	  före	  och	  efter	  operation	  
För att besvara studiens första frågeställning: huruvida det fanns några skillnader 
avseende de olika talparametrarna före operation jämfört med ett år efter operation, 
användes först ett Wilcoxon-test för samtliga talparametrar för att se hur många som 
uppnått förbättring, försämring eller fått ett oförändrat resultat ett år efter operation. 
Dessutom användes deskriptiv statistik för att beskriva hur många skalsteg alla 
talparametrar förändrats. För att se om det fanns någon statistiskt signifikant skillnad 
användes därefter ett beroende t-test för talparametrarna med data på ordinalnivå; 
hypernasalitet, hyponasalitet, nasalt luftläckage och tryckreducerad artikulation. För 
talparametern kompensatorisk artikulation, med data på nominalnivå, var den enda 
statistiska analys som kunde genomföras en uträkning av den procentuella förekomsten 
av kompensatorisk artikulation för alla patienter före operation respektive ett år efter 
operation.  
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3.6.2. Skillnad	  i	  tal	  mellan	  olika	  grupper	  
För att undersöka om det fanns några skillnader avseende operationens effekt på talet 
mellan de tre grupperna patienter med spalt, patienter med spalt i kombination med ett 
syndrom eller en sekvens och patienter med VFI utan förekomst av spalt användes en 
multivariatanalys (MANOVA) för talparametrarna med data på ordinalnivå. För 
kompensatorisk artikulation räknades den procentuella förekomsten ut för de tre 
patientgrupperna före operation och ett år efter operation. Vid denna beräkning 
inkluderades endast de patienter som hade både en preoperativ och en postoperativ 
bedömning av den kompensatoriska artikulationen. Utöver bakomliggande orsak till 
VFI analyserades också huruvida andra utvalda faktorer påverkade grad av framgång 
gällande de olika talparametrarna. Då användes en multivariatanalys (MANOVA) och 
faktorerna som undersöktes var förekomst av kognitiv funktionsnedsättning, 
språkstörning/språkförsening, hörselnedsättning, oralmotorisk försening och adoption. 
 
3.6.3. Talbehandling	  hos	  logoped	  
Den aktuella studiens tredje frågeställning rör förekomst av postoperativ talbehandling 
hos logoped. Vid samtliga analyser gällande logopedbehandling inkluderades endast de 
patienter som gett uppgift om behandling i enkäten samt hade preoperativa 
talbedömningar, sammanlagt 59 stycken. Hur relationen såg ut mellan förekomsten av 
talbehandling hos logoped efter operation och bakomliggande orsak till VFI utforskades 
genom jämförelse av den procentuella förekomsten av behandling i de tre 
patientgrupperna med hur fördelningen över de tre grupperna såg ut överlag i 
patientunderlaget. Detta för att se om någon patientgrupp var över- eller 
underrepresenterad bland de som fick behandling. För att undersöka huruvida 
förekomsten av en viss typ av talavvikelse var relaterad till förekomst av postoperativ 
talbehandling användes ett oberoende t-test för talparametrarna med data på ordinalnivå. 
För talparametern kompensatorisk artikulation ställdes istället den procentuella andelen 
med kompensatorisk artikulation som gick i behandling mot den procentuella andelen 
med kompensatorisk artikulation som inte gick i behandling. Huruvida grad av 
talavvikelse var relaterat till förekomst av behandling undersöktes genom en närmare 
analys av de patienter som hade den högsta poängen, en 4:a (grav avvikelse), på någon 
av talparametrarna med data på ordinalnivå. Dessutom räknades ett medelvärde ut för 
varje patient gällande grad av talavvikelse för talparametrarna hypernasalitet, 
hyponasalitet, nasala luftläckage och trycksvag artikulation genom att summan 
dividerades med antalet bedömda talparametrar. För att se om gruppskillnaden var 
signifikant jämfördes behandlingsgruppens medelvärden med medelvärden för de 
patienter som inte gått i behandling med hjälp av ett oberoende t-test.  
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4. Resultat	  
4.1. Skillnader	  i	  tal	  före	  och	  efter	  operation	  

Första frågeställningen rörde huruvida det fanns några skillnader avseende förståelighet, 
hypernasalitet, hyponasalitet, nasalt luftläckage, tryckreducerad artikulation och 
kompensatorisk artikulation före operation jämfört med ett år efter operation. 
Ett beroende t-test visade att talparametrarna förståelighet (p<0,001), hypernasalitet 
(p=0,005) och tryckreducerad artikulation (p=0,001) hade förbättrats signifikant ett år 
efter operation jämfört med före operation. För nasalt luftläckage sågs ingen signifikant 
förbättring (p=0,30). För hyponasalitet sågs ingen signifikant förändring ett år efter 
operation jämfört med före operation (p=0,55). Resultaten redovisas närmare i tabell 10 
och 11 samt figur 7 och 8.  
 
Tabell 10. Ett Wilcoxon-test visade antal patienter som blev förbättrade, försämrade eller hade oförändrat 
resultat avseende de olika talparametrarna ett år efter operation jämfört med innan operation. Hur många 
patienter som blev bedömda avseende varje talparameter anges också, då data saknas för vissa.  
  Antal Antal Antal Antal 
Talparameter  förbättrade försämrade oförändrade bedömda 
Förståelighet  24 1 17 42 
Hypernasalitet 51 0 6 57 
Hyponasalitet 3 22 31 56 
Nasalt luftläckage 33 8 12 53 
Tryckred. artikulation 36 1 10 47 
Komp. artikulation 10 3 44 57  
 
Tabell 11. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för förändring för varje talparameter ett år efter 
operation jämfört med före operation. Antal patienter med bedömningen 0=Ingen avvikelse före operation 
redovisas också.  
    Antal  Antal med värde 0  
Talparameter  M SD bedömda innan operation 
Förståelighet  -0,7 0,7 42 11 
Hypernasalitet -1,6 1,0 57 15 
Hyponasalitet +0,4 1,0 56 50  
Nasalt luftläckage -1,0 1,6 53 18 
Tryckred. artikulation -1,5 1,2 47 7  
 
 



  

 

21 

 
Figur 7. Fördelning av poäng vid talbedömningar före respektive efter operation för de passiva 
talavvikelserna. 0=normalt/ingen avvikelse, 1=obetydlig avvikelse, 2=lätt avvikelse, 3=måttlig avvikelse, 
4=kraftig avvikelse.  
 

 
Figur 8. Fördelning av poäng vid talbedömningar före respektive efter operation för talparametern 
förståelighet. 0=god, 1=lätt nedsatt, 2=måttligt till kraftigt nedsatt.  
 
Vad gällde kompensatorisk artikulation låg den procentuella förekomsten i hela 
patientunderlaget före operation på 58,7% och hade minskat ett år efter operation till 
48,3%. 
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4.2. Skillnad	  i	  tal	  mellan	  olika	  grupper	  

Andra frågeställningen handlade om ifall det fanns några skillnader avseende effekter 
på talet relaterat till bakomliggande orsak till VFI. En multivariatanalys (MANOVA) 
visade att den enda talparametern som skilde sig mellan grupperna var hypernasalitet. 
Graden av förbättring var större för patienterna med spalt i kombination med ett 
syndrom eller en sekvens, jämfört med de övriga två grupperna (p=0,037), se figur 9.  

 
Figur 9. Förändringen av gruppernas medelvärden avseende hypernasalitet före och efter operation. 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader avseende förståelighet (p=0,952), hyponasalitet 
(p=0,471), nasalt luftläckage (p=0,482) eller tryckreducerad artikulation (p=0,582) 
mellan grupperna.  
 
Vad gällde kompensatorisk artikulation hade samtliga patientgrupper en minskad 
procentuell förekomst ett år efter operation jämfört med innan operation. Gruppen med 
VFI utan förekomst av spalt uppvisade den största procentuella minskningen, se tabell 
12.   
 
Tabell 12. Andelen patienter med kompensatorisk artikulation i de tre grupperna innan operation och efter 
operation.  
  Andel  Andel        Antal (n)  
Orsak  före op.   efter op.        uppg. saknas 
Spalt  66,7%   60,0%               9  
Spalt+syndrom 61,5%   46,2%          1 
Icke-spalt  46,2%    15,4%          0 
 
Utöver bakomliggande orsak till VFI undersöktes också huruvida några utvalda faktorer 
påverkade de olika talparametrarna. Varken kognitiv funktionsnedsättning, 
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språkstörning/språkförsening, hörselnedsättning, oralmotorisk försening, ålder vid 
operation med svalglambå eller adoption visade sig signifikant påverka någon 
talparameter. Dock fanns en tendens till att språkstörning (p=0,068) och kognitiv 
funktionsnedsättning (p=0,076) minskade graden av framgång vad gällde 
tryckreducerad artikulation. Nasalt luftläckage tenderade att inte förbättras lika mycket 
vid adoption (p=0,074) och kognitiv funktionsnedsättning minskade graden av 
framgång gällande hypernasalitet (p=0,074).  
 
4.3. Talbehandling	  hos	  logoped	  

Sista frågeställningen ämnade undersöka relationen mellan förekomsten av 
talbehandling hos logoped efter operation och orsak till VFI, typ av talavvikelse och 
grad av talavvikelse. Sammanlagt uppgav 54,2% (32/59) via enkätsvar att de gått i 
postoperativ talbehandling. Endast de som hade preoperativa talbedömningar 
inkluderades (55/59).  Av dessa uppgav 30 personer att de gått i postoperativ 
talbehandling hos logoped. Det var vanligare att patienter med spalt utan förekomst av 
syndrom gick i behandling jämfört med de övriga två grupperna. Dock var det också 
vanligare med patienter med spalt utan förekomst av syndrom i hela patientunderlaget, 
varför man måste relatera förekomsten av logopedbehandling till hur vanlig orsaken till 
VFI var bland deltagarna. Patienter med spalt var då något överrepresenterade bland de 
som gick i behandling samtidigt som patienter med spalt i kombination med ett syndrom 
eller en sekvens var något underrepresenterade. Detta redovisas närmare i figur 10.  
 

 
Figur 10. Logopedisk behandling. Procentuell fördelning av orsak till VFI i hela gruppen respektive 
behandlingsgruppen. 
 
Vad gällde typ av talavvikelse visade ett oberoende t-test att varken hypernasalitet 
(p=0,416), hyponasalitet (p=0,082), nasalt luftläckage (p=0,214), eller tryckreducerad 
artikulation (p=0,101) var signifikant mer förekommande i gruppen som fick 
behandling jämfört med gruppen som inte fick behandling. Däremot var det vanligare 
med kompensatorisk artikulation bland de som gick i behandling (83,3%) jämfört med 
de som inte gick i behandling (17,7%) efter operation med svalglambå. Vad gällde grad 
av talavvikelse fanns en tendens (p=0,052) till att personerna som genomgick 
postoperativ talbehandling i snitt hade högre grad av de passiva talavvikelserna, jämfört 
med de patienter som inte gick i behandling, enligt ett oberoende t-test, se figur 11.  
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Figur 11. Logopedisk behandling. Fördelning av de passiva talavvikelsernas medelvärden för de patienter 
som inte gick i behandling och de som gick i behandling. 
 
18 patienter hade den högsta graderingen 4:a, alltså kraftig avvikelse, på någon av de 
passiva talparametrarna innan operation. För tre saknades information om huruvida de 
gick hos logoped eller inte.  Av de 15 patienter det fanns information om behandling var 
det 66,7% (10/15) som gick i postoperativ talbehandling hos logoped.  
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5. Diskussion	  
5.1. Diskussion	  av	  resultat	  

5.1.1. Skillnader	  i	  tal	  före	  och	  efter	  operation	  
I den aktuella studien hade patienterna bättre tal efter operation med svalglambå jämfört 
med före operation. Operation med svalglambå ledde alltså till förbättrat tal. 
Talparametrarna förståelighet, hypernasalitet och tryckreducerad artikulation 
förbättrades signifikant. Det fanns en tendens till ökad hyponasalitet. Den 
genomsnittliga ökningen visade sig vara 0,4 skalsteg (SD=1,0). Dock var inte ökningen 
statistiskt signifikant. Resultaten gällde för alla tre grupper som studerades. En skillnad 
mellan grupperna var dock att gruppen med patienter som hade spalt i kombination med 
ett syndrom eller en sekvens visade större förbättring avseende hypernasalitet jämfört 
med de andra patientgrupperna som hade spalt eller VFI utan förekomst av spalt. Vad 
gäller postoperativ talbehandling fanns indikationer för att gruppen med patienter som 
hade spalt var överrepresenterad bland de som fick behandling. Samtidigt var gruppen 
med patienter som hade spalt i kombination med ett syndrom eller en sekvens 
underrepresenterad bland de som fick behandling. Den enda talavvikelsen som kunde 
relateras till förekomst av postoperativ talbehandling visade sig vara kompensatorisk 
artikulation. 
 
Att talet i aktuell studie blev bättre ett år efter operation med svalglambå jämfört med 
innan operation avseende förståelighet, hypernasalitet och tryckreducerad artikulation 
stämmer väl överens med tidigare studier (Chegar et al., 2007; Meek et al., 2003). En 
skillnad mot tidigare studier är dock att det inte uppmättes någon signifikant ökning av 
hyponasalitet efter operation (Armour et al., 2005; Karling et al., 1999). Ökad 
hyponasalitet och förekomst av andningsrelaterade besvär har setts som en större risk 
med operation med svalglambå jämfört med andra operationsmetoder, vilket lett till att 
andra metoder, som sfinkteroplastik, rekommenderats för att åtgärda VFI (Abdel-Aziz 
et al., 2011; Chegar et al., 2007).  
 
Ytterligare två intressanta resultat avseende hur de olika talparametrarna påverkades av 
operationen framkom i studien. Det ena var att hela åtta patienter av 53 bedömda 
försämrades ett år efter operation avseende den passiva talavvikelsen nasalt luftläckage.  
En förklaring till detta motstridiga resultat kan vara att nasalt luftläckage framträder mer 
då den hypernasala klangen reduceras och att förekomsten därför graderas högre efter 
operation jämfört med före. Det andra var att 19,6% av alla bedömda patienter hade 
kvarstående måttligt-kraftigt nedsatt förståelighet ett år efter operation. Detta kan dock 
eventuellt förklaras av att förståeligheten i talet påverkas av både passiva och aktiva 
talavvikelser. En närmare analys av dessa patienter visade att förekomsten av 
kompensatorisk artikulation var hög. För de två patienter som inte hade kompensatorisk 
artikulation kunde den nedsatta förståeligheten efter operation förklaras. För den ena 
patienten hade lambån släppt och för den andra patienten kunde andra 
samförekommande svårigheter som språkstörning, hörselnedsättning och oralmotorisk 
försening, bidra till nedsatt förståelighet av talet. 
 
5.1.2. Skillnader	  i	  tal	  mellan	  olika	  grupper	  
 Den enda signifikanta gruppskillnaden som förelåg gällde hypernasalitet där gruppen 
med patienter som hade spalt i kombination med ett syndrom eller en sekvens 
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förbättrades mer jämfört med de andra två grupperna. Detta resultat skiljer sig från 
tidigare studier där man funnit att patienter med ett specifikt syndrom verkar ha mindre 
grad av framgång vid operation med svalglambå jämfört med patienter med endast spalt 
(Brøndsted et al., 1984; de Buys Roessingh et al., 2006; Schmelzeisen et al., 1992). 
Dock är underlaget för grupperna spalt i kombination med ett syndrom eller en sekvens 
och VFI utan förekomst av spalt i den aktuella studien mindre och mer heterogent än 
vad som är vanligt. Detta kan eventuellt förklara varför resultatet i aktuell studie skiljer 
sig från tidigare resultat. En annan gruppskillnad gällde den procentuella förekomsten 
av kompensatorisk artikulation före och ett år efter operation. Alla grupper uppvisade en 
procentuell minskning men patienter med VFI utan förekomst av spalt uppvisade 
betydligt större minskning än de andra grupperna (30,8 procentenheter jämfört med 6,7 
procentenheter för patienter med spalt och 15,3 procentenheter för patienter med spalt i 
kombination med syndrom). En möjlig tolkning av resultatet är att patienterna som 
ingår i grupperna spalt och spalt i kombination med ett syndrom eller en sekvens i större 
utsträckning har övriga missbildningar i gom och munhåla. Detta kan också bidra till 
förekomsten av kompensatorisk artikulation, då bristfällig anläggningsyta längre fram i 
munhålan kan leda till en bakåtflyttning av artikulationen.  
 
Utöver bakomliggande orsak till VFI undersöktes också huruvida andra utvalda 
variabler påverkade vilken effekt operation med svalglambå hade på talet. Trots att inga 
signifikanta resultat erhölls fanns det ändå en tendens till att en del variabler faktiskt 
ledde till mindre förbättring avseende vissa talparametrar. Men då förekomsten av de 
olika variablerna baserades på godtyckliga tolkningar samtidigt som det för vissa 
variabler fanns ett litet patientunderlag bör resultaten betraktas som slumpmässiga. 
 
5.1.3. Talbehandling	  hos	  logoped	  
Vad gäller postoperativ talbehandling fanns indikationer för att gruppen med spalt var 
överrepresenterad och gruppen med spalt i kombination med ett syndrom eller en 
sekvens var underrepresenterad bland de som fick behandling. Resultatet skulle kunna 
bero på att patientgruppen med spalt i kombination med ett syndrom eller en sekvens 
ofta har andra samtidigt förekommande svårigheter som påverkar utsikten för 
behandlingens framgång vilket i sin tur kan leda till att denna patientgrupp erbjuds 
behandling i mindre utsträckning. En annan förklaring skulle kunna vara att gruppen 
med enbart spalt kan ha mer etablerade rutiner gällande omhändertagandet i sjukvården 
samt att de vanligtvis inte tillhör andra instanser såsom habilitering, till skillnad från hur 
det kan se ut för gruppen med spalt i kombination med ett syndrom eller en sekvens.  
 
Den enda talavvikelsen som i aktuell studie kunde relateras till förekomst av 
postoperativ talbehandling hos logoped var kompensatoriskt artikulation. 25 (83,3%) av 
de 30 patienter som hade kompensatorisk artikulation innan operation gick i behandling. 
Varför de resterande fem patienterna som uppvisat kompensatorisk artikulation inte 
gick i behandling kan dessutom förklaras efter kontroll av deras journaler. En person 
gick istället hos talpedagog på habiliteringen, en var nöjd med talet och avböjde 
behandling, en fick stora andningsproblem efter operationen vilket verkar ha prioriterats 
före talavvikelserna och två verkar ha fallit mellan stolarna, då remiss skickats till 
logoped på hemorten men kallelse uteblivit. Det fanns dessutom åtta deltagare i den 
aktuella studien som inte hade kompensatorisk artikulation men ändå angav att de gått i 
postoperativ talbehandling hos logoped. Detta talar mot att kompensatorisk artikulation 
är den enda talavvikelsen som motiverade talbehandling i den aktuella studien. Dock 
visade kontroll av journaler att fyra av dessa gick hos logoped för röstterapi och att en 
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person inte alls gått i talbehandling. För de resterande tre saknades information i 
journalen då de tillhörde annat landsting.  
 
Det fanns också en tendens till att patienterna som genomgick postoperativ 
talbehandling i snitt hade högre grad av de passiva talavvikelserna hypernasalitet, 
hyponasalitet, nasalt luftläckage och tryckreducerad artikulation före operation, jämfört  
med de patienter som inte gick i behandling. Detta skulle också kunna tala mot att 
kompensatorisk artikulation är den enda talavvikelsen som motiverar postoperativ 
talbehandling. En tolkning av resultatet kan dock vara att de patienter med hög grad av 
passiva talavvikelser är de som utvecklar kompensatorisk artikulation till skillnad mot 
de med lägre grad av passiva talavvikelser.  Behovet att kompensera för en otillräcklig 
velofaryngeal stängning genom ett modifierat tal ökar med grad av nedsättning i 
funktionen. En eventuell indikation för detta är att av alla 15 patienter som svarat på 
enkäten angående postoperativ talbehandling, och som skattades ha en 4:a på någon av 
de passiva talparametrarna (vilket indikerar en grav avvikelse), var det endast tre som 
inte hade någon form av kompensatorisk artikulation. 
Sammantaget finns det alltså en nästintill fullständig överensstämmelse mellan 
kompensatorisk artikulation och postoperativ talbehandling. Detta indikerar att 
logopederna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala följer den evidens som finns gällande 
att kompensatorisk artikulation är den enda talavvikelsen vid VFI som kan åtgärdas med 
hjälp av logopedbehandling (Kummer et al., 2011). 
 
Slutligen visade aktuell studie att många som hade kompensatorisk artikulation innan 
operation, trots logopedbehandling, även hade kvar problemen ett år efter operation. Av 
alla 25 som hade kompensatorisk artikulation och gick i behandling var det endast 5 
(20%) som ett år efter operation inte bedömdes ha några kvarstående avvikelser 
avseende den kompensatoriska artikulationen. Sammanlagt 18 patienter (72%)  
uppvisade kvarstående kompensatorisk artikulation, medan det för 2 patienter saknades 
postoperativa talbedömningar.  Detta skulle kunna bero på vad man i tidigare studier 
konstaterat, nämligen att kompensatorisk artikulation är svårbehandlat (Kuehn & 
Moller, 2000; Sherer et al., 2008; Peterson-Falzone et al., 2010). 
 
5.2. Begränsningar	  i	  aktuell	  studie	  

Det relativt höga bortfallet i studien (56,9%) kan ha orsakat snedvridna eller 
missvisande resultat. Ett skäl som angavs av patienter som inte ville deltaga var att 
upplevelsen var känslomässigt påfrestande. Man kan misstänka att dessa patienter är 
mindre nöjda med resultatet av operationen och att deras deltagande skulle kunna ha 
gett annorlunda resultat. Ett annat vanligt skäl till att inte deltaga var att alltför lång tid 
hade gått sedan operationen genomförts. På så vis har data från tidiga operationer inte 
kunnat samlas in i lika stor utsträckning. Det finns en studie som visar att resultat av 
operationer med svalglambå utförda på senare tid är bättre än de som utförts tidigare 
(Armour et al., 2005). Om operationsmetoden har förbättrats över tid innebär det att 
insamlad data kan vara överdrivet positiv och inte representativ för hela perioden. 
Ytterligare en anledning till eventuellt snedvridna resultat är att samtycke behövdes för 
att i journal ta reda på vilken av de tre grupperna patienterna tillhörde. Det finns en risk 
att den procentuella fördelningen över patientgrupper hade sett annorlunda ut om 100 % 
av alla som genomgått operation med svalglambå hade deltagit och att patientunderlaget 
i aktuell studie därmed inte är representativt. 
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Flera olika talparametrar och variabler såsom hörselnedsättning och kognitiv 
funktionsnedsättning var av intresse i aktuell studie. Det fanns inte något standardiserat 
tillvägagångssätt för vad som journalfördes vid besöken och därför gick inte all data att 
hitta för alla patienter. Ibland exkluderas deltagare där fullständig data inte kan hittas, 
vilket i aktuell studie hade resulterat i endast 22 deltagare. Därmed hade det blivit ännu 
svårare att dra slutsatser från eventuella resultat. Istället inkluderades alla patienter, 
vilket kan ha lett till missvisande resultat. 
 
I vissa fall har variabler som var av intresse för studien inte stått uttryckligen i 
journalerna. Med vetskapen om att diagnoser som oralmotorisk försening och 
språkstörning inte sätts vid sidan av en spaltdiagnos har beslut tagits angående 
förekomst baserat på den samlade journaltexten från läkare, logoped och audionom. I 
och med att tolkningarna är godtyckliga kan de vara felaktiga. För att öka reliabiliteten 
fördes dock alltid diskussion i varje enskilt fall där osäkerhet uppstod. Författarna till 
examensarbetet gjort på samma patientunderlag gjorde dessutom en stickprovskontroll 
med 100% överensstämmelse. Detta innebär att flera bedömare, oberoende av varandra, 
kom fram till samma resultat. 
 
Då patienterna kom från olika landsting gjordes talbedömningarna av olika logopeder 
på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och 
Örebro universitetssjukhus. Dessutom var det inte alltid samma logoped som gjorde den 
preoperativa bedömningen som gjorde den postoperativa bedömningen, vilket sänker 
test-retest-reliabiliteten. Om bedömningar av flera logopeder har funnits för samma 
patient har pre- och postoperativa bedömningar av en och samma logoped prioriterats. 
På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man dessutom som rutin att ha regelbundna 
genomlyssningar tillsammans för att öka interbedömarreliabiliteten samt att rådfråga 
varandra vid osäkerhet. Perceptuell talbedömning är subjektiv i sin natur, något som har 
påtalats vara negativt i tidigare forskning (de Buys-Roessingh et al., 2006; Fukushiro & 
Trindade, 2011). Alternativet hade varit att samla in objektiva data, som exempelvis 
mätningar med nasometer, men detta var inte möjligt då sådana mätningar sällan gjorts 
på deltagarna. Dessutom kan inte information om exempelvis kompensatorisk 
artikulation och tryckreducerad artikulation samlas in med den typen av mätningar. 
 
Viktigt att poängtera är också att de postoperativa bedömningarna inte alltid är gjorda 
exakt ett år efter operation. De postoperativa talbedömningarna var gjorda mellan 0,5-
2,1 år efter operationen, med ett medelvärde på 1,1 år (SD=0,3). Detta kan ha påverkat 
resultatet eftersom läkningstiden efter operation är av vikt för talresultatet (Brandão et 
al., 2011).  För att få ett så stort patientunderlag som möjligt inkluderades dock patienter 
med tidiga och sena talbedömningar i den aktuella studien. 
 
Information avseende förekomst av postoperativ talbehandling hos logoped samlades in 
med hjälp av enkätsvar. Vid självskattning kan sanningshalten i svaren, om frågan 
tolkats rätt, förekomst av eventuella slarvfel och huruvida deltagaren faktiskt minns de 
korrekta omständigheterna ifrågasättas. Dessutom upptäcktes ett felaktigt svar avseende 
förekomsten av postoperativ talbehandling. Deltagaren ifråga hade angett att den gått i 
behandling med den visade sig inte ha gjort det, och därför kan ytterligare misstanke om 
reliabiliteten väckas. Orsaken till att kontroll gjordes för denna patient grundades i 
avsaknad av kompensatorisk artikulation i kombination med dennes uppgift om att 
postoperativ talbehandling hade förekommit. Då kontroll inte gjorde för alla deltagare 
är det svårt att uttala sig om hur vanligt förekommande felsvar var, men risken finns och 
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är viktig att ta hänsyn till då man tolkar resultaten som gäller postoperativ 
talbehandling.   
 
Huruvida data baserat på skalor är av ordinal- eller intervallskala, vilket i den aktuella 
studien innebär data från talbedömningar avseende förståelighet, hypernasalitet, 
hyponasalitet, nasalt luftläckage och tryckreducerad artikulation, kan diskuteras. Efter 
diskussion med handledare, råd från statistiker samt genomgång av metodik i tidigare 
forskning gjord på området valdes dessa data att i aktuell studie behandlas på 
ordinalnivå. 
 
5.3. Förslag	  på	  framtida	  forskning	  

Att operation med svalglambå leder till förbättrat tal har i aktuell studie underbyggts. 
Huruvida resultatet av denna operationsmetod står sig jämfört med sfinkteroplastik är 
dock inte undersökt. Det finns studier som indikerar att operation med svalglambå kan 
leda till större ökning av hyponasalitet och andningsbesvär (Abdel-Aziz et al., 2011; 
Armour et al., 2005; Karling et al., 1999). Även om hyponasaliteten inte visade en 
signifikant ökning i aktuell studie, så är det okänt hur den står sig i en jämförelse. Det 
skulle därför vara intressant med en jämförande studie. Fler deltagare i studien hade 
dessutom varit önskvärt för att kunna dra mer giltiga slutsatser och öka 
generaliserbarheten. 
 
 I aktuell studie fanns en tendens till att patienter med spalt i kombination med ett 
syndrom eller en sekvens var underrepresenterade bland de som fick postoperativ 
talbehandling hos logoped. En orsak till detta kan vara att framgången vid talbehandling 
förväntas vara lägre för dessa patienter och att de därmed inte erbjuds behandling i lika 
stor utsträckning. För att kunna erbjuda alla patienter ett evidensbaserat 
omhändertagande och för att samtliga skall få möjlighet att uppnå ett bra tal efter 
operation med svalglambå rekommenderas ytterligare forskning på hur talbehandling 
kan hjälpa dessa patienter. En uppföljning kan också göras av de patienter som ett år 
efter operation hade kvarstående kompensatorisk artikulation eller kraftigt nedsatt 
förståelighet. Det vore intressant att närmare ta reda på den bakomliggande orsaken till 
att just dessa patienter inte förbättras i lika stor utsträckning samt att undersöka hur den 
fortsatta vårdkontakten, mer än ett år efter operation, ser ut. 
 
För att i framtida studier öka reliabiliteten bör data avseende tal samlas in med hjälp av 
lyssnarbedömningar genomförda av ett flertal logopeder med lång erfarenhet inom 
området och kombineras med data från objektiva mått. På så vis kan högre inter- och 
intrabedömarreliabilitet uppnås. Optimalt skulle även data angående hörselnedsättning, 
kognitiv funktionsnedsättning, förekomst av logopedbehandling och dylikt samlas in av 
primärkällan och inte sekundärt via journalanteckningar eller enkätsvar. Att samla in 
data fortlöpande istället för retrospektivt som i aktuell studie kan också vara en fördel. 
 
5.4. Slutsatser	  från	  aktuell	  studie	  

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka huruvida operation med 
svalglambå ledde till förbättrat tal vid VFI och belysa om några skillnader fanns mellan 
patientgrupperna spalt, spalt i kombination med ett syndrom eller en sekvens och VFI 
utan förekomst av spalt avseende operationens effekt på talet. Syftet var även att 
undersöka under vilka omständigheter som postoperativ logopedbehandling ägde rum. 
När det gäller logopedbehandling finns endast evidens för att det hjälper vid 
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kompensatorisk artikulation. Huruvida samtliga patienter med kompensatorisk 
artikulation erbjöds logopedbehandling var också av intresse. Utifrån resultaten kunde 
det finnas anledning att revidera aktuella rekommendationer avseende operation samt 
postoperativ talbehandling på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Resultat av vikt var att 
samtliga patientgrupper visade en signifikant förbättring avseende talet samtidigt som 
hyponasaliteten inte ökade signifikant. Dessa resultat indikerar att operation med 
svalglambå är en lämplig metod för att åtgärda VFI oavsett bakomliggande orsak. 
Resultatet överensstämmer med resultat från andra kliniker där det snarare är 
utformningen av lambån som har betydelse för operationens framgång än 
bakomliggande orsak (Rudnick & Sie, 2008; Saman & Tatum, 2012; Ysunza et al., 
2009) 
 
Ett annat viktigt resultat från den aktuella studien är upptäckten att patienter hamnat 
mellan stolarna då kommunikationen mellan landsting angående talbehandling ej 
fungerat optimalt. Dessa patienter hade inte fått postoperativ talbehandling hos logoped 
på annan mottagning trots att behovet funnits. För att alla patienter som genomgår 
operation med svalglambå vid behov ska få möjlighet till talbehandling hos logoped 
rekommenderas förbättrad kommunikation mellan olika instanser.  
 
Slutligen pekar studiens resultat på att ett års postoperativ talbehandling hos logoped 
inte är en tillräckligt lång period för att åtgärda kvarstående kompensatorisk 
artikulation.  
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6. Tack	  till	  
Slutligen har många bidragit till att göra detta examensarbete möjligt. Vi vill passa på 
att särskilt tacka några av dem. 
 
Våra handledare Staffan Morén och Malin Appelqvist för stöd och råd genom hela 
uppsatsarbetet. 
 
Hans Arinell, för rådgivning vid statistikproblem. 
 
Lilian Stålhammar, för all hjälp med översättningar och gamla journaler samt visat 
intresse. 
 
Jill Nyberg och Eva Hillerbrand, för att ni bidrog med viktig data till studien. 
 
Karin och Heidi, för gott samarbete och hjälp med enkäten. 
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8. Bilagor	  
Bilaga A: Enkät utarbetad av examensarbetet på samma patientunderlag. 
Bilaga B: Informationsbrev till deltagare. 
Bilaga C: Ark för samtycke. 
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     Bilaga B. 
 
 
Till dig som har genomgått operation med svalglambå vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala 
 

 
Vill du delta i forskning om effekterna av operation med svalglambå? 
 
Vi vill utvärdera effekten av operationer gjorda vid Akademiska sjukhuset i 
Uppsala mellan åren 2000-2011. Utvärderingen kommer att sammanställas 
i två forskningsstudier, vars syften är att jämföra talet före och efter 
operation, samt att kartlägga eventuella biverkningar (oönskade effekter) 
efter operation. Vi vill också få en uppfattning om hur nöjd du är med 
resultatet.  
 
Studiernas resultat kan komma att ligga till grund för framtida 
rekommendationer vid operation med svalglambå. Ditt deltagande kan 
därigenom vara till nytta för andra som behöver genomgå denna operation. 
Om du själv inte är nöjd med resultatet av operationen finns möjlighet att 
begära kontakt med läkare/logoped. Kontaktuppgifter finns längst bak i 
enkäten.  
 
De båda studierna kommer att genomföras under 2013, som 
examensarbeten vid logopedutbildningen vid Enheten för Logopedi, 
Uppsala universitet. Handledare är Staffan Morén, foniater vid öron-, näsa-, 
halskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bihandledare är Malin 
Appelqvist, leg. logoped vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
 
Vad innebär deltagande? 
Deltagande i dessa studier är frivilligt, och beslut att delta eller ej påverkar 
inte eventuell övrig vård. Deltagare kan avbryta medverkan när som helst 
utan att skäl behöver anges. 
 
Om du väljer att delta, innebär det att du ger oss tillstånd att ta del av de 
uppgifter i din medicinska journal som berör operationen med svalglambå 
och uppföljning av denna. Du kommer också att få svara på en enkät som 
bland annat innehåller frågor om hur du upplever ditt tal.  
 
Den studie som ska jämföra talet före och efter operation kommer endast 
att använda sig av journaluppgifter, inklusive inspelningar av ditt tal, som 
gjordes i samband med operationen.   
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Den andra studien kommer att kartlägga eventuella biverkningar (oönskade 
effekter) av operationen, samt din subjektiva uppfattning om ditt tal. Denna 
information inhämtas via bifogade enkät och kommer att stämmas av mot 
journaluppgifter om operationen. Enkäten innehåller 27 frågor och tar 
uppskattningsvis ca 20 minuter att fylla i. 
 
Om du vill delta i dessa studier ber vi dig skriva under blanketten om 
samtycke till deltagande, och svara så fullständigt som möjligt på frågorna i 
den bifogade enkäten. Skicka sedan tillbaka enkäten och 
samtyckesblanketten i det bifogade svarskuvertet. Vi behöver ditt svar så 
snart som möjligt. 
 
Deltagare 
Vi kontaktar samtliga personer födda 2004 och tidigare, som mellan åren 
2000-2011 genomgått operation med svalglambå vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. 
 
Personuppgifter 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäten och svarskuvertet 
är märkta med ett nummer för att vi ska kunna veta att just du har skickat in 
ditt svar. Informationen vi samlar in kommer att sammanställas för 
statistisk bearbetning och presenteras anonymt. Inga obehöriga personer 
kommer att ha tillgång till de uppgifter du lämnar. Personuppgiftsansvarig 
är Staffan Morén. 
 
Om du har några frågor, eller vill ha ytterligare information, är du 
välkommen att höra av dig till någon av oss nedan.  
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Andersson Karin Öbrink Boman 
Logopedstudent Logopedstudent  
Anna.Andersson.2396@student.uu.se Karin.Obrink.0780@student.uu.se  
 
Amanda Jackman Heidi Winqvist 
   
Logopedstudent Logopedstudent 
 
Staffan Morén Malin Appelqvist 
Foniater vid öron-, näsa-, halskliniken, Leg. Logoped, Länslogopedi 
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Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset 
ansvarig handledare bihandledare 
 Telefon: 018-611 91 13 
 
 
Enheten för logopedi 
Uppsala universitet 
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Bilaga C. 

Deltagande i forskningsstudier 

 
 

Samtycke till deltagande 

Utvärderande studier av operation med svalglambå vid Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. 
 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att mitt 
deltagande i studierna är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande, utan att ange skäl.  

Markera med kryss nedan: 

Jag samtycker till att berörda personer får del av de journaluppgifter som berör 
min operation med svalglambå, och uppföljning av denna. 

 
Jag svarar på enkäten med frågor kring min personliga upplevelse av 
operationens resultat.  

 
 

Datum: ................................................ 
 
 
Underskrift: ........................................................................................................................ 
 
 
Namnförtydligande: ............................................................................................................ 
 
 
Födelsedatum: ..................................................................................................................... 
 
 
 
För  deltagare  under  18  år  krävs  även  målsmans  underskrift.  
 
 
 
Målsmans underskrift för deltagare under 18 år:.................................................................  
  
 
Namnförtydligande: ............................................................................................................ 
 
 

 

 


