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1. INLEDNING 
 
Inom röstforskning finns brister gällande dokumentation av vad logopedisk röstterapi innebär, 
samt effekten av densamma. Detta problem uppstår ofrånkomligen då terminologi och 
definitioner inom röstterapiområdet skiljer sig åt. (Colton & Casper, 1996).  
 
Problem med rösten är inte alltid märkbara för omgivningen men kan ändå utgöra en 
funktionsnedsättning för individen i fråga. Patientens upplevelse och beskrivning av sina egna 
röstbesvär är därför av central betydelse för genomförande av logopedisk röstterapi.  
 

”A voice that does not function properly may not only reduce an individual’s ability to 
communicate, but may also change its unique and personal characteristics, thus 
threatening that individual’s sense of identity.” (Thyme-Frøkær & Frøkær-Jensen, 
2001). 

 
Denna studie är en utvärdering av logopedisk terapi för patienter med röstfunktionsstörningar. 
Studien genomfördes vid Röst- och Talvårdsavdelningen på universitetssjukhuset i Lund med 
förhoppning om att kunna ge ytterligare bidrag till röstforskningen. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med studien var att med självskattningsformuläret RoS (Lyberg Åhlander & Schalén, 
work in progress, bilaga 1) samt auditiv perceptuell bedömning och akustisk analys av 
grundtonläge utvärdera effekten av logopedisk röstterapi vid röstfunktionsstörningar. 
  
Målet var att undersöka om patienternas självskattning av röstbesvären samt den auditiva 
perceptuella bedömningen och grundtonläget förändrades efter behandling. 
 
Hypoteserna som prövades var att logopedisk röstterapi leder till:  
 
- minskning av upplevda röstbesvär hos patienten. 
- förbättring av röstkvalitet enligt auditiv perceptuell bedömning.  
- förändring av patientens grundtonläge, som följd av ökad eller minskad stämvecksspänning. 
 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Röstfunktionsstörning 
 
Vid röstfunktionsstörningar föreligger en ickeoptimal röstfunktion, som kan bero på någon 
form av ökad belastning. Röstfunktionsstörningar anses kunna resultera i en organisk 
förändring och vice versa, vilket noduli är ett exempel på (Lindblad, 1992).  
 
Det finns ingen accepterad definition av normal röst eftersom den varierar från individ till 
individ, beroende på ålder (Colton & Casper, 1996) och individens aktuella röstbehov. 
Diagnos vid funktionella röststörningar ställs utifrån patientens upplevda symtom. Begreppet 
röstfunktionsstörningar täcks i WHO av följande diagnoser: dysfoni R49.0, funktionell 
dysfoni R48.0B, annan specificerad dysfoni R49.0W, dysfoni ospecificerad R49.0X, fonasteni 
R49.8A, annan specificerad röststörning R49.8W, röststörning ospecificerad R49.8X, noduli 
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J38.2, asymmetri i stämbandsrörlighet eller larynx J38.7D. En av de vanligast förekommande 
diagnoserna bland dessa är fonasteni. 
 

2.2 Logopedisk röstterapi 
 
Logopedisk röstterapi är den enda behandling som kan erbjudas vid röstfunktionsstörningar. 
Terapin har bevisats vara effektiv (Carding, Horsley & Docherty, 1999; Ramig & Verdolini, 
1998). Enligt en studie av Carding, Horsley och Docherty (1998) är det ovanligt att patienter 
med funktionell dysfoni spontanförbättras, vilket betonar vikten av röstterapi. Röstterapi kan 
även rekommenderas i förebyggande syfte för att hjälpa patienten att undvika framtida 
röstproblem (Ramig & Verdolini, 1998). Vilka terapeutiska tekniker som används vid 
röstterapi varierar från logoped till logoped. Erfarenhet, personlighet och olika inriktningar 
påverkar hur logopeden väljer att planera röstterapin. Trots dessa variationer grundar sig 
logopedisk röstterapi på en förståelse av larynx anatomi och funktion samt insikt i problemets 
orsak och verkan (Colton & Casper, 1996).  
 

2.2.1 Mål med logopedisk röstterapi 
 
Målet med logopedisk röstterapi vid röstfunktionsstörningar är att återfå en normal fonation 
genom att minimera, eller helt eliminera en ineffektiv röstproduktion (Carding m.fl., 1999). 
Rösten ska vara funktionell vid arbete och i sociala sammanhang och det är främst patienten 
som avgör när rösten och/eller röstfunktionen är acceptabel. Behandlingsplanen 
individualiseras utifrån patientens specifika behov (Colton & Casper, 1996).  
 

2.2.2 Röstterapimetoder 
 
Det finns många olika logopediska röstterapimetoder och de omfattar ofta både direkt och 
indirekt behandling.  
 
De första stegen vid direkt behandling innefattar, generellt sett, grundläggande röstövningar 
med fokus på andning och fonation. Därefter tillämpas de nyvunna kunskaperna i verbala 
övningar; först i form av stavelser och ord och senare i dialoger samt textläsning. Till det sista 
steget hör att lära sig använda den förbättrade röstfunktionen i vardagen (Lindblad, 1992).  
 
Indirekt behandling innebär att logopeden via terapeutiska samtal ger information om 
röstmissbruk och rösthygien (Carding m.fl., 1999).  
 
Faktorer som kan påverka terapins utgång är: logopedens kompetens, patientens larynxstatus, 
patientens livsföring, samt patientens inställning till och förväntning på terapin (Colton & 
Casper, 1996).  
 
Det finns ingen enskild terapiteknik som förbättrar röstfunktionen hos alla patienter. De 
terapeutiska teknikerna är endast effektiva när de grundar sig på en djupare bakomliggande 
kunskap om problemets orsak (Colton & Casper, 1996). I Sverige antas de flesta logopeder ha 
en liknande grundsyn gällande röstterapi, vilken kan sammanfattas med att behandlingen 
syftar till ”att öka eller minska stämvecksspänning och förbättra stämveckens vibration” 
(Colton & Casper, 1996). Endast litet finns dokumenterat om svensk logopedisk röstterapi. 
Ofta har röstterapin inslag från flera olika terapimetoder. Metoder som ingår i den svenska 
logopediska röstterapin är bland annat Ninni Elliots Röst och rörelse samt Accentmetoden. 
Nedan presenteras ett urval av metoder som används både nationellt och internationellt. 
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Röst och rörelse 
Logopeden Ninni Elliot har utvecklat ett rörelseprogram vars syfte är att förena 
röstanvändning och kroppsrörelse. Carlsson, Eriksson, Persson & Svanberg (1985) har 
beskrivit och systematiserat denna metod, som grundar sig på olika rytmövningar med 
inspiration från Svend Smith. Rörelserna används bl.a. för att uttrycka känslor, ”få igång” 
rösten samt avleda koncentrationen från röstproduktionen.  
 
Accentmetoden   
Accentmetoden har utvecklats av Svend Smith. Metoden beskrivs i en reviderad upplaga av 
Thyme-Frøkær & Frøkær-Jensen (2001). Målet med metoden är att framkalla en så effektiv 
adduktion av stämvecken som möjligt. Genom att rytmiskt betona stavelser, fokusera på 
bukandning och använda rörelseövningar kan patienten bli mer avspänd och förbättra sin 
röstproduktion. 
 
Resonansmetoden 
Resonansmetoden bygger på röstterapitekniker som har utformats av bl.a. Arthur Lessac. 
Målet med metoden är att patienten ska kunna producera mesta möjliga röst med minsta 
möjliga press vid stämvecksadduktion (Cedergren & Larsson, 2001; Colton, Casper & 
Leonard, 2006). 
 
Kognitivt förhållningssätt vid röstterapi   
Kognitiv terapi kan användas för att förebygga och behandla röstproblem. Metoden går ut på 
att terapeuten hjälper patienten att förstå orsaken bakom röstproblemen. Genom att terapeuten 
presenterar alternativa röstbeteenden kan patienten börja förändra sina röstvanor och därmed 
minskar problemen (Boone, 2004).  
 
Yawn-sightekniken 
Tekniken går ut på att sänka larynx, vilket sker genom att patienten utför en avspänd gäspning 
som avslutas med en suck. Därmed skapas ett ledigt luftflöde och en naturlig fonation (Colton 
m.fl., 2006). Enligt Shrivastav, Yamaguchi och Andrews (2000) kan yawn-sightekniken 
påverka larynxmekanismen och hjälpa patienten att producera en mer avspänd röst.  
 
Rösthygieniska råd 
Rösthygieniska råd innefattar information till patienten om rösthygien och röstmissbruk 
(Chan, 1994).  
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I Tabell 1 redovisas åtta studier som har utvärderat effekten av logopedisk röstterapi vid 
röstfunktionsstörningar.  
 
 
Tabell 1. Exempel på studier som utvärderar effekten av logopedisk röstterapi vid röstfunktionsstörningar. 
Referens Deltagare Terapimetod Utvärdering Slutsats 
Aronson, 
1969; Boone, 
1966 

43 patienter med 
psykogen eller 
funktionell afoni. 

Rådgivning, 
vegetativa 
övningar och 
positions- 
manövrar.  

Återkomst av röst. 41/43 patienter återfick 
sin röst. Inga återfall 
noterades 1-2 år efter 
terapin. 

Butcher, 
Elias, Raven, 
Yeatman och 
Littlejohns, 
1987 

18 patienter med 
funktionell 
afoni/dysfoni och 
1patient med 
spasmodisk dysfoni, 
vilka ej har 
förbättrats av 
tidigare röstterapi. 

Kognitivt 
förhållningssätt 
vid röstterapi. 

Analys av terapieffekten. Hälften av patienterna 
svarade på 
behandlingen. 

Roy & 
Leeper, 1993 

17 patienter med 
röstfunktionstörning 

Intervju och 
manuell 
reduktion av 
spänning i 
larynxmusklerna. 

Perceptuell bedömning 
utifrån läsning och 
förlängda vokaler. 
Akustisk analys av jitter, 
shimmer och SNR i 
sammanhängande tal och 
förlängda vokaler. 

Resultatet från den 
perceptuella 
bedömningen visade på 
signifikant förbättring 
efter behandling. Jitter, 
shimmer och SNR 
förbättrades signifikant 
i tal. 

Chan, 1994 12 kvinnor med 
yrken som innebär 
risk för dysfoni. 

Rösthygieniska 
råd. 

Akustiska och 
elektroglottografiska 
mätningar. 

Signifikanta 
röstförbättringar 
observerades hos 
försökspersonerna. 

Verdolini-
Marston, 
Burke, 
Lessac, 
Glaze och 
Caldwell, 
1995 

13 kvinnor med 
noduli. 

Resonansmetoden Auditiv perceptuell 
bedömning av graden av 
röststörning, 
stroboskopiundersökning 
av stämvecken och 
mätning av graden av 
fonationsansträngning. 

Röstproduktionen 
förbättrades. 

Holmberg, 
Hillman, 
Hammarberg, 
Södersten & 
Doyle, 2001  

11 kvinnor med 
noduli. 

Logopedisk 
röstterapi. 

Perceptuell bedömning 
och videostroboskopisk 
undersökning. 

Minskning av noduli 
och förbättrad 
röstkvalitet hos 
majoriteten av 
patienterna visar på 
positiv röstterapieffekt. 

Shiromoto, 
2003 

5 kvinnor med 
funktionell dysfoni.  

Accentmetoden Mätningar av F0 och 
ljudtrycksnivå före och 
efter behandling. 

Accentmetoden är 
effektiv för behandling 
av 
röstfunktionsstörningar.

 
 

2.3 Instrument för utvärdering av röstfunktion och röstkvalitet 
 
Inom logopedin finns flera instrument för bedömning av röstfunktion och röstkvalitet. I 
nuläget finns dock ingen samstämmig åsikt om vilket av dessa verktyg som är mest 
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ändamålsenligt (Amir, Dukas & Shnaps-Baum, 2005). Nedan beskrivs instrument som 
används vid utvärdering av röstfunktion och röstkvalitet. 
 

2.3.1 Självskattning  
 
Patientens subjektiva upplysningar om röstfunktionen utgör ett viktigt tillägg till andra 
bedömningsinstrument. Genom självskattning kan röststörningens inverkan på patientens 
emotionella, sociala och funktionella välbefinnande synliggöras på ett sätt som inte är möjligt 
med så kallade objektiva bedömningsmetoder. Självskattningsformulär kan bidra till att skapa 
riktlinjer för diagnostisering av röststörningar. Studier visar att självskattningsformulär utgör 
viktiga bedömningsinstrument vid röststörningar och borde ingå vid bedömning av samtliga 
patienter i anslutning till behandlingens början och slut (Colton m.fl., 2006). Nedan 
presenteras några exempel på självskattningsformulär. 
 
Röst och Sång/Slemhinneformuläret (RoS-formuläret) och Voice Handicap Index (VHI)   
RoS-formuläret (Lyberg Åhlander & Schalén, work in progress) är en svensk översättning och 
anpassning av den amerikanska förlagan Voice Handicap Index, VHI (Jacobson, Johnson, 
Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger & Newman, 1997; Rosen, Murray, Zinn, Zullo & 
Sonbolian, 2000). VHI är ett självskattningsformulär där patienten skattar sina röstproblem på 
en frekvensbaserad skala. Syftet med VHI är att kvantitativt skatta röststörningar. Formuläret 
fungerar även som instrument för utvärdering av röstterapi. VHI används också för att 
medvetandegöra patienten om sin röstanvändning, vilket kan fungera motivationshöjande vid 
terapi. RoS-formuläret fungerar på liknande sätt.  
 
RoS-formuläret består av 50 frågor uppdelade i fem delar: del 1 halssymtomdel, del 2 
funktionell del, del 3 emotionell del, del 4 social-expressiv del och del 5 sångröstdel. Frågorna 
besvaras och poängsätts med alternativen: aldrig=0, någon enstaka gång=1, ibland=2, 
ofta=3 och alltid=4. Ju högre poäng patienten markerar, desto större besvär upplever 
han/hon. Studier på RoS-formuläret har gjorts (Lindbom, Petersson & Wedin, 2001). Resultat 
från senare bearbetning visar att del 1-4 i RoS-formuläret är både reliabla och har validitet 
(Lyberg Åhlander & Schalén, work in progress).  
 
The Voice-Related Quality Of Life (V-RQOL) 
Formuläret består av tre delar: social-emotionell, fysisk och generell. Patienten svarar på tio 
påståenden på en femstegsskala, med polerna inga problem (no problems) samt mesta möjliga 
problem (as bad as it can be). Formuläret används för bedömning av livskvalitet hos patienter 
med rösthandikapp. V-RQOL uppfyller kraven på validitet och reliabilitet, samt är känsligt 
för förändringar (Hogikyan & Sethuraman, 1999). 
 
The Voice Outcome Survey (VOS) 
Formuläret består av fem frågeuppgifter; en övergripande och fyra mer specifikt inriktade. 
VOS är validerat och reliabelt samt mycket känsligt för förändringar som skett under 
behandling. Eventuellt är tillämpningsområdet begränsat till patienter med unilateral 
stämvecksförlamning (Gliklich, Glovsky & Montgomery, 1999). 
 
The Voice Symptom Scale (VoiSS) 
Formuläret består av 43 frågor, uppdelade på fem delar. Delarna behandlar bl.a. dysfonins 
samband med kommunikationssvårigheter, halsinfektioner och psykosocial stress. Varje 
uppgift besvaras utifrån två perspektiv: förekomst och grad av besvär (Deary, Wilson, 
Carding & MacKenzie, 2003). Fler patientorienterade skalor, som i minst ett avseende rör 
sambandet mellan röststörning och yrkesutövande, har utvecklats eller är under utveckling 
(Colton m.fl., 2006). 
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2.3.2 Auditiv perceptuell bedömning  
 
Auditiv perceptuell bedömning av röstkvalitet är vanligt inom klinisk verksamhet och 
röstforskning (Speyer, Wieneke & Dejonckere, 2004; Berg & Edén, 2003). En formell 
bedömning kräver att lyssnaren kan beskriva och dokumentera patientens röstkvalitet på ett 
systematiskt sätt. Tre områden har identifierats som avgörande för utfallet av den auditiva 
perceptuella analysen: lyssnargruppens perceptuella bedömningsförmåga, 
skattningsprotokollens utformning och röstinspelningens beskaffenhet (Zraick, Wendel & 
Smith-Olinde, 2005).  
 
Det finns ingen standardiserad uppsättning av skalor för bedömning av röstkvalitet. Det har 
ansetts orimligt att standardisera den perceptuella bedömningsmetoden, eftersom det skulle 
kräva att den perceptuella förmågan hos bedömarna i lyssnargruppen är identisk (Kreiman & 
Gerratt, 1996). Den perceptuella bedömningen är subjektiv, men medför inte att omdömet blir 
godtyckligt. Erfarna logopeder och foniatrer kan genom auditiv perceptuell analys bedöma 
röststörningar konsekvent och med stor säkerhet (Lindblad, 1992). Relativt få studier 
undersöker skillnaden mellan olika lyssnares strategier vid perceptuella lyssnarbedömningar 
(Kreiman & Gerratt, 1996). Studier visar att det finns en korrelation mellan patientens 
självskattning av röstproblem och hur en lyssnargrupp bedömer patientens grad av 
röststörning. Det är dock inte alltid som resultatet från självskattningen överensstämmer med 
lyssnarbedömningen (Carding m.fl., 1999). Nedan presenteras skalor som används för 
bedömning av röstkvalitet. 
 
GRBAS-skalan  
GRBAS-skalan (Hirano, 1981) utvecklades i Japan och anses vara ett minimum av vad som 
krävs för analys av röstkvalitet. Skalan består av fem parametrar som representerar varsin 
dimension av fonation: Grade; grad av röstavvikelse, Roughness; skrovlighet, Breathiness; 
läckage, Asthenic; svaghet, Strain; press. Parametrarna bedöms på en skala från 0, normal till 
3, extrem. GRBAS-skalan fokuserar enbart på laryngeal funktion (Carding, Carlson, Epstein, 
Mathieson & Shewell, 2000; Berg & Edén, 2003). GRBAS är sannolikt den internationellt 
mest använda skalan för analys av röstkvalitet. 
 
SVEA 
SVEA står för Stockholm Voice Auditory Evaluation Approach och introducerades av 
Hammarberg, Fritzell, Gauffin och Sundberg (1986). SVEA består av parametrarna: afoni, 
läckage, hyperpress/press, hypofunktion, knarr, hård ansats, skrovlighet, skrap, instabil 
klang/läge, registerbrott, diplofoni, register och röstläge. Bedömningen av varje parameter 
görs på en visuell analog skala, s.k. VAS, som är en ograderad, kontinuerlig skala med 
polerna inget respektive maximalt.  
 
 
 
Buffalo Voice Profile  
Buffalo Voice Profile är utvecklad i USA. Profilen graderar både drag hos rösten och mer 
generella aspekter av röstbeteende. Den omfattar tolv huvudaspekter av röstproduktion. 
Lyssnaren graderar röstavvikelsen på en s.k. equal appearing interval scale, EAI-skala 
(Carding m.fl., 2000), en graderad skala med jämna intervall mellan siffrorna.  
 
 
CAPE-V 
CAPE-V står för Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice och utvecklades 2002 
av ASHA (American Speech-Language-Hearing Association). Syftet med CAPE-V är att den 
ska fungera som ett standardiserat verktyg och ett komplement till andra 
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bedömningsinstrument vid utvärdering av röststörning. Protokollet består av sex parametrar: 
grad av röstavvikelse, skrovlighet, läckage, press, röstläge samt röststyrka. Parametrarna 
bedöms med VA-skala. CAPE-V är ett instrument som är avsett att kunna administreras 
snabbt (Berg & Edén, 2003). 
 

2.3.3 Akustisk analys  
 
Den akustiska analysen förordas ofta då den anses vara en objektiv och således reliabel 
analysmetod (Berg & Edén, 2003). Genom akustisk mätning kan man påvisa hur normala och 
patologiska röster skiljer sig åt gällande bl.a. grundtonsfrekvens, luftflöde och röstomfång. 
Akustisk analys gör det möjligt att urskilja specifika egenskaper och subtila förändringar i 
rösten (Amir m.fl., 2005), men metoden undersöker endast en akustisk parameter i taget. En 
röststörning innebär emellertid ofta att mer än en dimension av rösten är påverkad (Berg & 
Edén, 2003). De akustiska instrument som bedömer röstförändring utgör alltjämt inte helt 
säkra verktyg, utan behöver vidareutvecklas (Carding m.fl., 1999).  
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3. METOD 
 

3.1 Patienter   
 
16 patienter, 9 kvinnor och 7 män, ingick i studien. Medelåldern var 44 år och medianåldern 
42. Samtliga patienter ansåg sig ha röstkrävande yrke eller fritid. Rekrytering skedde utifrån 
bestämda kriterier. Patienterna skulle vara över 18 år. De fick endast ha 
röstfunktionsstörningar utan strukturella förändringar i larynx med undantag för små 
bilaterala noduli och asymmetri i stämbandsrörlighet eller larynx. De WHO-diagnoser som 
patienterna i studien fick ha var: funktionell dysfoni, fonasteni, andra specificerade 
röstrubbningar, röstrubbningar ospecificerade, annan specificerad dysfoni - inklusive 
organisk, asymmetri i stämbandsrörlighet eller larynx och noduli. Laryngostroboskopifynd 
skulle vara videodokumenterade av foniater. Patienter som rökte kunde ingå, men om de 
nyligen hade slutat röka måste det ha skett minst två veckor före terapins start. Patienter med 
röstproblem p.g.a. svår astma eller allvarliga kroniska sjukdomar inkluderades ej. Ifyllda RoS-
formulär före och efter behandling krävdes för att patienten skulle kunna ingå i studien. 
Patienternas röster skulle vara inspelade i ljudisolerad inspelningsbox, före och efter 
behandling. Patienterna läste vid inspelningarna antingen texten Nordanvinden och solen eller 
Ett svårt fall (bilaga 2 och 3). I genomsnitt fick patienterna behandling vid sju tillfällen.  

Tabell 2 presenterar en översikt av patientdata. 

 
Tabell 2. Översikt av patientdata 
Patient Kön Ålder Diagnos Antal behandlingstillfällen 
1 ♂ 55 Funktionell dysfoni 6 
2 ♂ 41 Fonasteni 6 
3 ♂ 43 Fonasteni 11 
4 ♂ 70 Fonasteni 3 
5 ♂ 37 Andra specificerade röstrubbningar 6 
6 ♂ 41 Postinfektiös dysfoni och fonasteni 9 
7 ♂ 59 Röstrubbningar ospecificerade 6 
8 ♀ 33 Andra specificerade röstrubbningar 7 
9 ♀ 51 Fonasteni 7 
10 ♀ 21 Noduli 8 
11 ♀ 41 Fonasteni 6 
12 ♀ 23 Fonasteni 9 
13 ♀ 44 Funktionell dysfoni 5 
14 ♀ 18 Andra specificerade röstrubbningar 7 
15 ♀ 62 Fonasteni 7 
16 ♀ 68 Röstrubbningar ospecificerade 5 
 

3.1.1 Patientrekrytering  
 
Avsikten var att alla patienter i studien skulle rekryteras prospektivt. Den begränsade tidsram 
som fanns till förfogande för utförande av studien förhindrade dock insamling av ett 
tillräckligt stort prospektivt patientmaterial. Istället utgör retrospektivt patientmaterial den 
största delen av underlaget till studien.  

 

Prospektiv rekrytering av patienter 

Tre logopeder kontaktades för att medverka som terapeuter. Två av dem hade möjlighet att 
medverka. Två patienter rekryterades via Röst- och Talvårdsavdelningarna i Lund och 
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Helsingborg enligt ovan nämnda kriterier. Patienternas röster spelades in på minidisc eller i 
datorprogrammet Soundswell version 4.00. RoS-formulär fylldes i av patienterna före och 
efter behandling. Båda patienterna fick behandling vid sex tillfällen. Logopederna 
dokumenterade terapin med behandlingsprotokoll (bilaga 4). 

 

Retrospektiv rekrytering av patienter 

14 patienter som uppfyllde ovan nämnda kriterier rekryterades retrospektivt utifrån de 
rutinmässigt insamlade RoS-formulären. Patienterna var behandlade av olika logopeder vid 
Röst- och Talvårdsavdelningen i Lund. I de fall då RoS-formulär efter behandling saknades 
kontaktades patienterna för att komplettera med ett andra formulär. Tidsintervallet mellan 
behandlingens slut och ifyllandet av det andra formuläret fick inte överskrida sex månader. 
Patienternas röster var inspelade på minidisc eller i datorprogrammet Soundswell, version 
4.00.  

 

3.1.2 Figur över patientrekrytering 
 
Figur 1 illustrerar proceduren vid patientrekrytering. 
 
 

Patientrekrytering via 
foniatrisk och 
logopedisk mottagning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Tillvägagångssätt vid bedömning av terapieffekt 

Prospektiva 
patienter,  
n=2

Retrospektiva 
patienter, 
n=17

Patienter med 
RoS I och II, 
 
n=10

Patienter med RoS I 
kontaktades för att 
komplettera med RoS II, 
n=7

n=16

RoS II, 
n=4

Bortfall, 
n=3

 
Figur 1. Flödesschema som beskriver patientrekrytering. RoS I= formulär före behandling. RoS II= 
formulär efter behandling.  

3.2.1 Självskattning  
 
I anslutning till röstterapins början och slut bedömde patienterna själva sina röstrelaterade 
besvär genom att fylla i RoS-formulär. Förändringarna analyserades för varje enskild del samt 
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för RoS-formuläret i sin helhet. Del 5, sångröstdelen i RoS-formuläret uteslöts ur studien, 
eftersom den inte ansågs vara relevant.  
 

3.2.2 Auditiv perceptuell bedömning 
 
Den auditiva perceptuella bedömningen utfördes av en lyssnargrupp som gjorde två 
bedömningar av patienternas röster: dels bedömning av randomiserat presenterade röster och 
dels bedömning av parvis presenterade röster. 
 
Lyssnargrupp 
I lyssnargruppen deltog två röstlogopeder och två foniatrer vid Avdelningen för logopedi, 
foniatri och audiologi, Lunds universitet och Avdelningen för Röst- och Talvård, Lunds 
universitetssjukhus.  
 
Bedömning av randomiserat presenterade röster 
Lyssnargruppen hade som uppgift att utifrån 14 röstparametrar bedöma patienternas röster. 
Parametrarna var hämtade från skattningsprotokollet SVEA med tillägg av parametern grad 
av röststörning (bilaga 5). Inspelningarna, gjorda före och efter behandling, presenterades i 
randomiserad ordning. Lyssnargruppen informerades skriftligen om bedömningsproceduren 
(bilaga 5). Före bedömningen lyssnade gruppen på fyra referensröster med olika röstkvaliteter 
och gjorde en konsensusbedömning av dessa. Lyssnargruppen gjorde därefter en individuell 
bedömning och sedan en konsensusbedömning av patientmaterialet. Lyssnarna markerade 
graden av förekomst för varje parameter på en VA-skala. Endast resultatet från 
konsensusbedömningen ingick i studien. Utrymme gavs för övriga kommentarer.  
 
Bedömning av parvis presenterade röster  
Uppgiften bestod i att lyssna på patienternas båda inspelningar som denna gång presenterades 
parvis. Lyssnargruppen visste inte vilken av inspelningarna som var gjord före respektive 
efter behandling. Uppgiften var att ta ställning till om skillnad hördes mellan inspelningarna, 
vilka skillnader som i så fall hördes och vilken av inspelningarna som hade bäst röstkvalitet 
(bilaga 6). Lyssnargruppen informerades skriftligen om bedömningsproceduren (bilaga 6). 
Först gjorde lyssnargruppen en individuell bedömning och därefter en konsensusbedömning. 
Endast resultatet från konsensusbedömningen ingick i studien. Utrymme gavs för övriga 
kommentarer.  
 

3.2.3 Akustisk analys 
 
Med datorprogrammet Soundswell, version 4.00, räknades genomsnitts- och spridningsvärden 
av F0 fram för patienternas röster före och efter behandling.  
 
 
 

3.2.4 Fallstudier 
 
Uppgifter från behandlingsformulär, självskattningsformulär, auditiv perceptuell bedömning 
och grundtonsanalys sammanställdes för de två prospektiva patienterna i fallstudier. Detta 
gjordes för att ge en helhetssyn över, samt en djupare inblick i, terapins gång och utfall för 
dessa två patienter. 
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3.2.5 Figur över metod 
 
Figur 2 illustrerar metoden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RoS-formulär 
I & II ** 

Akustisk analys **
 

Auditiv perceptuell 
bedömning ** 

Bedömning/analys/fallstudier

Logopedens 
Behandlingsformulär * 

Figur 2. Beskrivning av metod. * För prospektivt rekryterade patienter (n=2). ** För både prospektivt och 
retrospektivt rekryterade patienter (n=16). 

 

3.3 Statistisk analys 
 
Statistisk analys av materialet utfördes med SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences), version 12.0 för Windows. För att undersöka om skillnaderna i resultat före och 
efter behandling för de olika instrumenten var signifikanta (p < 0,05) utfördes t-test, parvisa 
observationer. Medelvärde och standardavvikelse för differenserna beräknades. 
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4. RESULTAT 
 

4.1 Självskattning med RoS-formuläret 
 
Resultat från del 1-4 i RoS-formuläret redovisas i figurerna nedan.  
 
Figur 3 visar den sammantagna summan av poängen för del 1-4 i RoS-formuläret för varje 
patient. Staplarna visar summan före och efter logopedisk röstterapi. Poängen har för 13 av de 
16 patienterna minskat efter behandling, vilket innebär att besvären har reducerats. 3 patienter 
har en ökad poängsumma efter behandling, vilket betyder att besvären har tilltagit. 
Patienternas sammanslagna poängsumma har efter behandling minskat med 39 %. Skillnaden 
mellan resultaten före och efter behandling var statistiskt signifikant. För detaljerad 
statistiksammanställning se Tabell 5. 

RoS-formuläret, total poäng
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Figur 3. Total poäng på RoS-formuläret för varje patient, före respektive efter röstbehandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 visar summan av poängen för del 1 halssymtomdel i RoS-formuläret för varje patient. 
Staplarna visar summan före och efter logopedisk röstterapi. Poängen har för 14 av de 16 
patienterna (88 %) minskat efter behandlingen, vilket innebär att besvären har reducerats. 
Patient 16 har en ökad poängsumma efter behandling, vilket betyder att besvären har tilltagit. 
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Poängsumman för patient 2 är oförändrad. Patienternas sammanslagna poängsumma har efter 
behandling minskat med 41 %. Skillnaden mellan resultaten före och efter behandling var 
statistiskt signifikant. För detaljerad statistiksammanställning se Tabell 5. 
 

RoS-formuläret: halssymtomdel
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Figur 4.  Poäng på del 1 halssymtomdel för varje patient, före respektive efter röstbehandling. 
 
Figur 5 visar summan av poängen för del 2 funktionell del i RoS-formuläret för varje patient. 
Staplarna visar summan före och efter logopedisk röstterapi. Poängen har för 11 av de 16 
patienterna (69 %) minskat efter behandling, vilket innebär att besvären har reducerats. För 4 
patienter (25 %) har poängen ökat efter behandling, vilket betyder att besvären har tilltagit. 
Poängsumman för patient 7 är oförändrad. Patienternas sammanslagna poängsumma har efter 
behandling minskat med 35 %. Skillnaden mellan resultaten före och efter behandling var 
statistiskt signifikant. För detaljerad statistiksammanställning se Tabell 5. 
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Figur 5. Poäng på del 2 funktionell del för varje patient, före respektive efter röstbehandling. 
Figur 6 visar summan av poängen för del 3 emotionell del i RoS-formuläret för varje patient. 
Staplarna visar summan före och efter logopedisk röstterapi. Poängen har för 12 av de 16 
patienterna (75 %) minskat efter behandling, vilket innebär att besvären har reducerats. För 3 
patienter (19 %) har poängen ökat efter behandling, vilket betyder att besvären har tilltagit. 
Poängsumman för patient 3 är oförändrad. Patienternas sammanslagna poängsumma har efter 
behandling minskat med 45 %. Skillnaden mellan resultaten före och efter behandling var 
statistiskt signifikant. För detaljerad statistiksammanställning se Tabell 5. 
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Figur 6. Poäng på del 3 emotionell del för varje patient, före respektive efter röstbehandling. 
 
Figur 7 visar summan av poängen för del 4 social-expressiv del i RoS-formuläret för varje 
patient. Staplarna visar summan före och efter logopedisk röstterapi. Poängen har för 12 av de 
16 patienterna (75 %) minskat efter behandling, vilket innebär att besvären har reducerats. För 
3 patienter (19 %) har poängen ökat efter behandling, vilket betyder att besvären har tilltagit. 
Poängsumman för patient 16 är oförändrad. Patienternas sammanslagna poängsumma har 
efter behandling minskat med 43 %. Skillnaden mellan resultaten före och efter behandling 
var statistiskt signifikant. För detaljerad statistiksammanställning se Tabell 5. 
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Figur 7. Poäng på del 4 social-expressiv del för varje patient, före respektive efter röstbehandling. 
Figur 8 visar patienternas bedömning av sina röstbesvär på en VA-skala före och efter 
behandling. 15 av de 16 patienterna (94 %) upplevde minskade röstbesvär efter behandling. 
Patient 16 upplevde ökade röstbesvär efter behandling. Patienternas sammanslagna 
poängsumma har efter behandling minskat med 63 %. Skillnaden mellan resultaten före och 
efter behandling var statistiskt signifikant. För detaljerad statistiksammanställning se Tabell 5. 
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RoS-formuläret: grad av upplevda röstbesvär
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Figur 8. Patienternas bedömning av egna röstbesvär på en VA-skala före och efter behandling. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten från RoS-formulären att majoriteten av patienterna har 
förbättrats på del 1-4 i RoS-formuläret. Vid jämförelse av de fyra delarnas poängsumma före 
och efter behandling är det den emotionella delens poängsumma som har förändrats mest, 
med en minskning av medelvärdet med 45 %. Minst förändring skedde i del 2 funktionell del, 
där medelvärdet minskade med 35 %. 
 

4.2 Auditiv perceptuell bedömning 
 

4.2.1 Bedömning av randomiserat presenterade röster 
 
Figur 9 visar lyssnargruppens bedömning av patienternas grad av röststörning före och efter 
behandling. 9 av de 16 patienterna (56 %) bedömdes ha en minskad grad av röststörning efter 
behandling. Fyra patienter (25 %) bedömdes ha en ökad grad av röststörning efter behandling. 
Två patienter (13 %) bedömdes inte ha någon grad av röststörning vare sig före eller efter 
behandling. Patient fyra bedömdes ha samma grad av röststörning före och efter behandling. 
Resultaten från denna bedömning presenteras i Tabell 3. Parametern diplofoni utelämnades ur 
tabellen eftersom lyssnargruppen bedömde att ingen av patienterna hade någon grad av 
diplofoni. Fem parametrar: grad av röststörning, läckage, press, knarr och buller, valdes ut 
för statistisk analys eftersom de uppvisade stor skillnad före och efter behandling, samt var 
frekvent observerade av lyssnargruppen. Dessa parametrar är dessutom vanligt 
förekommande vid röststörningar. Signifikant skillnad mellan resultaten före och efter 
behandling påvisades för parametrarna grad av röststörning och buller. För detaljerad 
statistiksammanställning se Tabell 5. 
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Auditiv perceptuell bedömning: grad av röststörning
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Figur 9. Auditiv perceptuell bedömning av grad av röststörning hos patienterna före och efter behandling, med 
VA-skala. 
 
 
Tabell 3. Lyssnargruppens bedömning, med VA-skala (0-100 mm), av randomiserat presenterade röster, 
före→efter behandling. 

 parameter 

patient 

Afoniska 
inslag 

Läckage Press Knarr Hård 
ansats

Buller Instabilt 
register 

Register-
brott 

Klang-
fattig 

Förhöjt 
läge  

Sänkt 
läge 

Avvikande 
intensitet 

1     8→9 13→11   6→2 6→8   7→0 1→0 0→1 5→0 
2   0→5 0→6 22→15 0→7       0→10       
3                         
4   4→2 4→5 5→5   5→0     3→0       
5   9→0 0→7 5→5   3→2         6→4 6→0 
6   5→0 9→2   3→2   5→0   6→0       
7   6→5 6→6 1→9 1→3 5→0 9→0           
8 1→0 8→6 4→0 1→1 1→0 6→0 19→10 0→2 1→5 6→0     
9   0→3 3→0 3→0 3→3         0→2     

10   10→5 4→8 13→9 0→3               
11   3→0 7→0 12→22 4→4 4→0             
12   3→5 12→0 9→0           1→2     
13       2→4 2→2           1→0   
14 14→18 13→6 20→13 19→12 8→7 9→5 25→15 0→5 9→3 15→0     
15   0→2 14→5 21→17 4→3       2→3       
16   3→0 7→13   5→9 11→0 3→0           

 

4.2.2 Bedömning av parvis presenterade röster 
 
Lyssnargruppen hörde skillnad mellan röstinspelningarna före och efter behandling hos 13 av 
de 16 patienterna. 11 patienter bedömdes ha bättre röstkvalitet efter behandling. Patient 13 
ansågs ha bättre röstkvalitet före behandling än efter behandling. Hos fyra patienter hörde 
lyssnargruppen ingen skillnad i röstkvalitet före och efter behandling. Hos 12 av de 16 
patienterna observerades skillnader mellan inspelningarna före och efter behandling. 
Resultaten från lyssnargruppens bedömning av de parvis presenterade rösterna visas i Tabell 
4.  
 
Tabell.  4 Lyssnargruppens bedömning av parvis presenterade röster.   
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Patient Hörs skillnad mellan 
inspelningarna? 

Bäst röstkvalitet  Observerade skillnader mellan inspelningarna 

1 Ja Kan ej avgöras - 
2 Ja Efter behandling Mindre buller/knarr och bättre klang efter 

behandling.  
3 Ja Efter behandling Bättre klang efter behandling. 
4 Nej Kan ej avgöras - 
5 Ja Efter behandling Minskat läckage efter behandling. 
6 Ja Efter behandling Mer stabil och klangfull samt bättre läge och 

emotionellt uttryck efter behandling. 
7 Ja Efter behandling Mindre press, mer stabil och bättre luftflöde efter 

behandling. 
8 Ja Efter behandling Mindre press och knarr samt bättre klang och mer 

stabilt läge efter behandling. 
9 Ja Efter behandling Mindre ”vass” och mer behaglig efter behandling. 
10 Ja Efter behandling Mindre knarr, fylligare klang och lägre läge efter 

behandling. 
11 Nej Kan ej avgöras - 
12 Ja Efter behandling Mindre press och knarr efter behandling. 
13 Ja Före behandling Bättre dynamik och klang före behandling. 
14 Nej Kan ej avgöras - 
15 Ja Efter behandling Mindre press och knarr samt mer stabil efter 

behandling. 
16 Ja Efter behandling Inget läckage, tydligare klang och mer stabil efter 

behandling. 
 
Figur 10 visar en sammanställning av lyssnargruppens bedömning av patienternas grad av 
röststörning (Figur 9) och patienternas egen skattning av sina röstbesvär (Figur 8), före och 
efter behandling. Båda bedömningarna är gjorda på VA-skalor. Av figuren framgår att båda 
bedömningarna visar på terapieffekt. En påtaglig skillnad syns emellertid i graderingen av 
patienternas röstproblem.   

 Bedömning av grad av röststörning och röstbesvär 
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Figur 10. Lyssnargruppens auditiva perceptuella bedömning av grad av röststörning samt patienternas skattning 
av upplevda röstbesvär på en VA-skala före och efter behandling. 

4.3 Akustisk analys 
 
Figur 11 redogör för grundtonläget, F0, före och efter behandling hos de manliga patienterna i 
studien. Den genomsnittliga F0-variationen i tal ligger för män mellan värdena 90-160 Hz 
(Lindblad, 1992). Grundtonläget före och efter behandling låg för de manliga patienterna 
inom de genomsnittliga värdena för män, med undantag för patient 5. Grundtonläget hos 
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patient 5 låg före behandling under genomsnittet. Efter behandling låg grundtonläget hos 
patient 5 inom de genomsnittliga värdena. Skillnaden mellan resultaten före och efter 
behandling var inte statistiskt signifikant. För detaljerad statistiksammanställning se Tabell 5. 
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Figur 11. Grundtonläge för de manliga patienterna före och efter behandling. Den övre och nedre gränsen för 
genomsnittligt F0 visas. 
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Figur 12 redogör för grundtonläget före och efter behandling hos de kvinnliga patienterna i 
studien. Den genomsnittliga F0-variationen i tal ligger för kvinnor mellan värdena 170-250 Hz 
(Lindblad, 1992). Grundtonläget före och efter behandling låg för de kvinnliga patienterna 
inom de genomsnittliga värdena för kvinnor, med undantag för patient 11 och 15. 
Grundtonläget hos patient 11 låg före behandling under genomsnittet. Efter behandling låg 
grundtonläget hos patienten inom de genomsnittliga värdena. Grundtonläget hos patient 15 
låg före behandling under genomsnittet. Efter behandling låg grundtonläget hos patienten 
fortfarande under genomsnittet, men hade höjts. Skillnaden mellan resultaten före och efter 
behandling var inte statistiskt signifikant. För detaljerad statistiksammanställning se Tabell 5. 
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Figur 12. Grundtonläge för de kvinnliga patienterna före och efter behandling. Den övre och nedre gränsen för 
genomsnittligt F0 visas. 
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4.4 Statistisk analys 
 
Tabell 5 visar resultaten från den statistiska analysen (t-test) av de instrument som ingår i 
studien. Signifikant skillnad påvisades för del 1-4 i RoS-formuläret. Från den auditiva 
perceptuella bedömningen valdes fem frekvent förekommande parametrar ut för statistisk 
analys. Signifikant skillnad påvisades för parametrarna grad av röststörning och buller. 
Signifikant skillnad kunde ej påvisas för den akustiska analysen av F0. 
 
Tabell 5. Sammanställning av statistisk analys (t-test) av de tre bedömningsinstrumenten för de 16 patienterna 
före och efter behandling. 

 
före 

behandling 
efter 

behandling  
   SD  SD p-värde 
RoS-formuläret           
Totalt del 1-4 55,81 20,31 33,94 18,37 0,005** 
del 1 Halssymtomdel 13,94 5,46 8,19 1,36 0,001** 
del 2 Funktionell del 19,13 7,38 12,38 5,53 0,008** 
del 3 Emotionell del 10,94 8,21 6,06 6,63   0,027* 
del 4 Socio-expressiv del 11,81 5,75 6,69 5,71   0,012* 
Skattning av upplevda röstbesvär 56,31 20,17 21,00 14,10  0,000***
            
Auditiv perceptuell bedömning 
(utvalda parametrar)           
Grad av röststörning 11,75 11,36 7,81 7,70    0,041* 
Läckage 4,00 4,18 2,44 2,50 0,116 
Press 6,13 5,63 4,63 4,59 0,315 
Knarr 7,88 7,84 6,88 7,00 0,437 
Buller 3,06 3,64 0,56 1,36 0,007**
            
Akustisk analys           
F0 män och kvinnor 158,88 41,07 157,33 39,61 0,614
F0 män  120,54 21,53 118,62 20,79 0,581
F0 kvinnor 188,70 23,00 187,43 16,92 0,803
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4.5 Fallstudier 

Patient 1 
 
Bakgrund 
En 55-årig man med funktionell dysfoni kom sex gånger till logoped för röstterapi. Denne man använder sin
röst mycket både i sitt yrke och på sin fritid, och kände ofta oro för sina röstproblem.  
 
Självskattning 
Mannen fyllde i RoS-formulär före och efter behandling. Utifrån dessa kunde uttolkas att mannen före
behandling hade frekventa besvär med irritation i halsen och rethosta. Han hade harklingsbehov och en känsla
av att något satt i halsen. Efter behandlingen hade dessa besvär reducerats till att endast uppträda någon
enstaka gång. Mannen uppgav före behandling att han gång på gång fick frågan om han var förkyld. Det
hände ofta att rösten plötsligt förändrades under ett kortare samtal och kvaliteten på rösten varierade mycket
under dagen. Rösten lät ofta hes och kunde ibland försvinna mitt i en mening. Han kände många gånger att
han hade svårt att höja rösten för att ropa, men svårigheterna minskade efter behandling. När behandlingen
hade avslutats tyckte mannen heller inte längre att folk i hans omgivning frågade om han var förkyld och han
var inte längre orolig för sin röst, utan tyckte att den var bra. Hans bedömning av sina röstbesvär på en VA-
skala hade minskat från 58 till 12 mm efter behandling. 
 
Behandling 
Vid första besöket förde logopeden och patienten ett terapeutiskt samtal. Följande tillfällen inleddes alla på
samma sätt med avspännings- och andningsövningar. Andra moment som fortsättningsvis ingick i
behandlingen var stödövningar, fonationsträning och träning med stavelser och ord. Mot slutet avancerade
terapin till att även inkludera fraser och läsning av enkla texter. Under de senare terapitillfällena ingick träning
av spontantal, ropövningar och resonansframkallande övningar. Terapin avrundades med ytterligare
terapeutiska samtal. 
 
Auditiv perceptuell bedömning 
Mannens grad av röststörning bedömdes vid bedömningen av randomiserat presenterade röster ha minskat
med nästan hälften, från 25 till 12 mm, efter behandling. Rösten bedömdes efter behandling ha minskade
inslag av buller. Intensiteten hade blivit något mindre avvikande och rösten en aning mer klangfull. Mannen
bedömdes efter behandling fortfarande ha inslag av knarr och press samt instabilitet i sitt röstregister. Vid
bedömningen av parvis presenterade röster lyssnade bedömarna efter skillnader mellan inspelningarna före
och efter behandling. De kommenterade en tydligare röstavvikelse efter behandling, men ansåg inte att någon
egentlig skillnad hördes beträffande mannens röstkvalitet. 
 
Grundtonsanalys 
Mannen hade vid behandlingens start ett grundtonläge på 150,2 Hz. Efter behandling hade läget sjunkit något,
till 147,1 Hz. Båda värdena är relativt höga, men ligger inom genomsnittet för män.   
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Patient 2  
 
Bakgrund 
En 41-årig man, mycket beroende av sin röst både i sitt yrke och till vardags, kom till logoped sex gånger för
röstterapi. Diagnosen var fonasteni. Innan behandlingen startade upplevde han att rösten var mellan bra och
dålig och han kände sig inte särskilt oroad för sina röstproblem.   
 
Självskattning 
Före och efter behandling fyllde mannen i RoS-fomulär. Före behandlingen uppgav mannen att han ibland var
irriterad i halsen och emellanåt hade mycket slem. Vid enstaka tillfällen kände han smärta och sveda i halsen
samt behov att harkla sig. Efter behandlingen upplevde patienten mindre besvär med irritation och slem i
halsen. Enstaka gånger kände han torrhet i, samt ett tryck utanpå halsen; besvär som han inte hade upplevt
före behandlingen. Mannen tyckte före behandlingen att rösten stundtals lät hes och att det ibland kändes
ansträngande att tala. Efter behandlingen upplevde han att besvären hade ökat avsevärt samt att fler hade
tillkommit. Det hände ofta efter behandlingen att rösten tog slut när han talade, och att rösten då och då
plötsligt kunde förändras under kortare samtal. Som tidigare nämnts oroade sig mannen före behandling
endast vid enstaka tillfällen för sina röstproblem. Efter behandlingen hade hans oro ökat något och han
uttalade sig även om andra besvär som tidigare inte bekymrat honom. Efter behandlingen ansåg mannen inte
längre att hans röst begränsade honom i hans fritidsaktiviteter, vilket tidvis hade förekommit innan. Hans
bedömning av sina röstbesvär på en VA-skala hade efter behandling minskat från 35 till 27 mm. 
 
Behandling 
Vid första behandlingstillfället låg fokus på att träna avspänning och andning. Under större delen av terapin
tränades andning, fonation samt stavelser. Mot slutet av terapin tränade mannen ord och fraser, samt läsning
av texter med olika svårighetsgrad. För att kunna tillämpa den nya rösttekniken i vardagen fick han träna
återberättande som ett mellansteg mellan textläsning och spontantal. Andra moment som ingick var att träna
hållning och mjuka ansatser. Alla behandlingstillfällen innehöll terapeutiska samtal och talandningsövningar. 
 
Auditiv perceptuell bedömning 
Lyssnargruppen uppskattade vid bedömningen av randomiserat presenterade röster att mannens grad av
röststörning hade sjunkit från 13 till 3 mm, efter behandling. Den enda parameter som lyssnargruppen
kommenterade i inspelningen före behandling var knarr. Efter behandling uppfattades mannens röst som
mindre knarrig av bedömarna. Läckage, press, hård ansats och klangfattighet var drag som enligt
lyssnargruppen hade tillkommit efter behandling. Vid bedömningen av parvis presenterade röster lyssnade
bedömarna efter skillnader mellan mannens röstinspelningar. Lyssnargruppen bedömde att mannens
röstkvalitet var bäst efter behandling. Skillnaderna bestod i minskat knarr samt en oväntad ökning av läckage,
press, hårda ansatser och klangfattighet. 
  
Grundtonsanalys 
Mannens grundtonläge hade efter behandlingen höjts från 102,1 Hz till 107,6 Hz. Båda värdena är
förhållandevis låga, men ligger inom genomsnittet för män.   
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5. DISKUSSION 
 
Tre instrument användes för att bedöma den logopediska röstterapieffekten: RoS-formuläret, 
auditiv perceptuell bedömning samt akustisk analys av grundtonläge. Patienternas skattning 
av graden av röstbesvär och poängen på del 1 halssymtomdel i RoS-formuläret före och efter 
behandling uppvisade mest signifikant minskning av symtomen. Akustisk analys av F0 före 
och efter behandling visade ingen signifikant skillnad och bidrog inte till bedömningen av 
terapieffekten. 
 

5.1 Patientmaterial 
 
Studien var tänkt att vara prospektiv för att kunna ge ett bidrag till undersökning och 
utvärdering av svensk logopedisk röstterapieffekt. Retrospektivt patientmaterial utgör den 
största delen av underlaget till studien. Vid retrospektiva studier kan inte full kontroll över 
processen innehas, vilket innebär att resultaten bör tolkas med försiktighet. Vi anser ändå att 
resultaten kan ge en värdefull anvisning om effekten av logopedisk röstterapi. 
Behandlingsformuläret, som utformats särskilt för denna studie, kunde endast distribueras vid 
de två prospektiva fallen. Detta har gjort det omöjligt att dra några slutsatser om vad det 
specifikt är i den logopediska röstterapin som hjälper patienten.  
 
Antalet män i studien är ovanligt stort för att gälla en patientgrupp med 
röstfunktionsstörningar. En möjlig förklaring till detta är att alla de manliga patienterna har 
yrken eller fritidsaktiviteter som ställer stora krav på rösten. 
 

5.2 Metod och resultat 
 
Självskattningsformulär, auditiv perceptuell bedömning och grundtonsanalys är några av de 
metoder som vanligen används för bedömning och utvärdering av röstbesvär, röstkvalitet och 
terapi inom röstforskning och klinisk verksamhet. Vi valde att använda just dessa instrument 
eftersom de mäter patientens röstproblem utifrån olika perspektiv. 
 
Avsikten var att även fonetogram, som ger en bild av röstens dynamik, jämte F0 skulle ha 
ingått i den akustiska analysen, men detta var inte praktiskt genomförbart p.g.a. tekniska 
problem. 
 

5.2.1 RoS-formuläret 
 
Vid uttydning av resultat från RoS-formuläret bör man ha i åtanke att en kvantitativ analys, i 
stället för en kvalitativ, kan leda till en felaktig tolkning av patientens röstproblem. Ett besvär 
som skattas med graden fyra; alltid, ger t.ex. samma poängsumma som skattning av fyra olika 
besvär med graden ett; någon enstaka gång. Skillnaden mellan bedömningsgraderna någon 
enstaka gång och ibland i Ros-formuläret är otydlig och begreppen skulle kunna tolkas 
synonymt av patienterna. 
 
Vissa av patienterna i studien fyllde i det andra och sista RoS-formuläret i efterhand, upp till 
sex månader efter avslutad behandling. Om lång tid har passerat sedan behandlingen har 
avslutats kan effekten av röstterapin ha klingat av, vilket kan ha påverkat patienternas 
självskattning.  Vid bedömning av patienterna som grupp är det svårt att få ett rättvisande 
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resultat, eftersom patienterna fyllde i det andra RoS-fomuläret vid olika tidpunkter i 
förhållande till behandlingens avslutande.  
 
Patienternas poäng från frågorna i del 1-4 i RoS-formuläret visar en minskning av poäng efter 
behandling hos majoriteten av patienterna (88 %), se Figur 3. Poängsumman för de fyra 
delarna var för sig har minskat med 35-45 %. Detta visar att terapi har en positiv inverkan på 
de aspekter av rösten som ingår i RoS-formuläret och att del 1-4 därmed är viktiga för 
utvärdering av logopedisk röstterapi.  
 
Ett intressant fynd var att patienternas bedömning av sina röstbesvär på VA-skalan visar en 
tydligare minskning av besvären, än om man ser till poängen på frågorna i RoS-formuläret, se 
Figur 8 och 3. Detta gäller för majoriteten av patienterna. VA-skalan mäter patientens 
övergripande upplevelse av sina egna röstbesvär, medan frågorna i RoS-formuläret preciserar 
olika sidor av röstbesvären och följder av desamma. 
 
Vi har observerat att patienter med låg skattning av sina upplevda röstbesvär på VA-skalan i 
RoS-formuläret, Figur 8, efter behandling, inte alltid har skattat låga poäng på övriga delar i 
RoS-formuläret, Figur 4, 5, 6 och 7. Ökad medvetenhet om, och uppmärksamhet på röst och 
funktion som kommer av röstterapi, kan tänkas vara en bidragande orsak till de skillnader vi 
ser mellan skattningen på VA-skalan och poängen på frågorna i RoS-formuläret. Röstterapi 
gör patienten mer fokuserad på röstanvändning, vilket kan öka patientens uppmärksamhet på 
hur rösten låter och känns. En utebliven eller mindre tydlig minskning, eller till och med 
ökning av röstbesvären utifrån frågorna i RoS-formuläret, kan tänkas bero på att den ökade 
medvetenheten gör patienten mer känslig och mottaglig för olika aspekter hos rösten.  
 
Våra resultat understryker vikten av att patientens bedömning av sina besvär ska tas på allvar. 
Vid röstfunktionsstörningar är patientens upplevelse av röstbesvären av särskilt värde att ta 
hänsyn till, eftersom röstkvaliteten då inte alltid är hörbart påverkad. De subjektiva besvären 
är i dessa fall de enda symtom som logopeden har att utgå ifrån. 
 

5.2.2 Auditiv perceptuell bedömning 
 
Lyssnargruppen bestod av endast fyra deltagare. Deltagarna representerade dessutom två olika 
yrkesgrupper, vilket kan ha påverkat deras perceptuella bedömning och samstämmighet. 
Därför valde vi att använda konsensusbedömning som sannolikt är ett mer pålitligt 
bedömningsinstrument än individuell bedömning (personlig kommunikation; Schalén, 2006). 
Lyssnares olika erfarenheter och bakgrund påverkar deras perceptuella strategier (Berg & 
Edén, 2003).  
 
Möjliga felkällor som lyssnargruppen kommenterade var: lyssnarnas olika placering i rummet 
i förhållande till högtalarna, inspelningarnas och högtalarnas kvalitet samt att brus från datorn 
gjorde att de som satt närmast datorn uppfattade mer läckage hos rösterna. Lyssnargruppen 
upplevde även svårigheter att skilja mellan parametrarna: registerbrott och instabilt register 
samt buller och knarr. På grund av dessa svårigheter skulle en mer avskalad och specifik 
uppsättning av parametrar varit att föredra.  
Vid bedömningen av de randomiserat presenterade rösterna bedömdes förändringen efter 
behandling i de flesta fall vara mycket liten, Tabell 3. Detta beror troligen på att skillnader i 
röstkvalitet före och efter behandling vid röstfunktionsstörningar ofta är minimala. 
Lyssnargruppens låga skattning på VAS för de olika parametrarna stöder också dm.fl.lmänt 
kända faktum att röstfunktionsstörningar inte alltid innebär att röstkvaliteten är märkbart 
påverkad. Små skillnader på VA-skalor kan leda till misstolkning av resultatet, om inte en 
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kvalitativ bedömning görs. Slutsatser om skillnader i resultat från VA-skalor bör alltså dras 
med försiktighet när skillnaderna är minimala.  
 
Enligt lyssnargruppens bedömning hade inte alla patienter förbättrats på de för statistisk 
analys utvalda parametrarna: läckage, press, knarr efter behandling, utan vissa hade istället 
försämrats, Tabell 3. De enda parametrar som visade en signifikant minskning efter 
behandling var buller och grad av röststörning, Tabell 5. Vårt resonemang är att detta kan 
bero på svårigheten att bedöma röstkvalitet vid röstfunktionsstörningar, då skillnaderna i 
röstkvalitet före och efter behandling vid dessa diagnoser ofta är marginella, och eftersom 
inslag av läckage, press och knarr, till skillnad från buller, kan vara naturligt förekommande i 
en röst. Att parametern grad av röststörning visade signifikant minskning stöder hypotesen att 
logopedisk röstterapi har effekt. 
 
Lyssnargruppen bedömde att 11 av de 16 patienterna hade bättre röstkvalitet efter behandling, 
se Tabell 4. Hos fyra av patienterna kunde inte lyssnargruppen avgöra om patienten hade bäst 
röstkvalitet före eller efter behandling. Detta kan bero på att patienternas röstkvalitet före och 
efter behandling var snarlika, vilket skulle kunna förklaras av att patienterna hade diagnoser 
inom spektrumet röstfunktionsstörningar, där röstkvaliteten inte alltid är hörbart påverkad. 
Hos den återstående patienten, 13, bedömde lyssnargruppen att röstkvaliteten var sämre efter 
behandling. Denna patient bedömdes dock inte ha någon grad av röststörning vare sig före 
eller efter behandling och fick ytterst få och låga markeringar vid den randomiserade 
bedömningen. Att röstkvaliteten hos patient 13 bedömdes vara sämre efter behandling kan 
alltså bero på att de båda inspelningarna uppvisade mycket små skillnader i röstkvalitet. 
Intressant nog bedömde samma patient vid självskattning på RoS-formuläret att rösten blivit 
mycket förbättrad. Patientens totala poäng på RoS-formuläret minskade från 66 till 29 poäng 
och bedömningen av röstbesvären på VA-skalan minskade från 71 till 19 mm. Denna skillnad 
i resultat från den auditiva perceptuella bedömningen och RoS-formuläret betonar ytterligare 
värdet av att patienter ges möjlighet att själva skatta sina röstbesvär. 
 

5.2.3 Grundtonsanalys 
 
Den logopediska röstterapin syftar till att få fram en avspänd fonation, inte primärt till att 
sänka eller höja grundtonen, F0. En mer avspänd fonation kan dock resultera i höjning eller 
sänkning av grundtonläget (beroende på den ursprungliga spänningen i talapparaten). 
Definitionen av medelvärdet för F0 är bred. En förändring av F0 är därför inte nödvändigtvis 
ett tillförlitligt mått på terapieffekten. Grundtonläget för samtliga patienter i studien låg redan 
före behandling i det närmaste inom genomsnittet, Figur 11 och 12, men patienterna ansågs 
likväl ha röstbesvär. Resultaten från grundtonsanalysen gav alltså ingen information om 
terapieffekten. Carding m.fl. (1999) visar i en undersökning att ett normalt F0 kan förekomma 
även hos patienter med allvarliga röststörningar. Hos hälften av patienterna i studien hade 
grundtonläget efter behandling höjts och hos resterande åtta hade grundtonläget sänkts. För 
patient 5 och 11 höjdes grundtonläget, så att det efter behandling låg inom genomsnittet, Figur 
11 och 12. Grundtonläget för patient 15 höjdes och låg närmare genomsnittet efter 
behandling, Figur 12. Dessa spridda resultat och att patienternas grundtonläge redan före 
behandling låg inom genomsnittet gör det vanskligt att dra slutsatser om röstterapins påverkan 
på grundtonen utifrån grundtonsanalys.  
 

5.2.4 Jämförelse av bedömningsinstrumenten 
 
Problem uppstår ofrånkomligen vid försök att jämföra patienters självskattning av sina 
röstbesvär med en lyssnargrupps bedömning av patienters röststörning, då dessa två 



 

28  

instrument bedömer olika aspekter av rösten. Egentligen är alltså Figur 10 förnuftsstridig, 
eftersom dessa två instrument inte bedömer samma sidor av rösten och därför inte bör 
jämföras. En studie av Fulljames och Harris (2006) ger stöd åt detta resonemang. Trots att 
RoS-formuläret och den auditiva perceptuella bedömningen inte mäter terapieffekt på samma 
sätt är det intressant att betrakta dem sida vid sida. Det blir utifrån ett sådant jämförande 
perspektiv tydligt att patienter med röstfunktionsstörningar bedömer sina besvär annorlunda 
än en lyssnargrupp. En lyssnargrupp kan således endast bedöma hur rösten låter, medan RoS-
formuläret ger information om hur rösten känns, utifrån fysiska, funktionella, emotionella och 
social-expressiva aspekter.  
 
Vi har inte funnit något samband mellan grundtonanalys och de andra 
bedömningsinstrumenten. Sambandet mellan RoS-formuläret och den auditiva perceptuella 
bedömningen är att de båda visar på terapieffekt. RoS-formuläret visade sig vara det 
bedömningsinstrument som tydligast avspeglar att logopedisk röstterapi har effekt. 
 

5.3 Fallstudier 
 
Behandlingsformulären gav oss möjlighet att systematiskt överblicka vad som skedde i 
terapirummet och erbjöd en djupare insyn i terapins gång. Många likheter, men också 
skillnader, syntes i logopedernas behandling av de prospektiva patienterna i studien. 
 
Patient 1 
Fynden från självskattningen och den auditiva perceptuella bedömningen tyder på att terapin 
har haft god effekt. Terapiövningarna kan således anses vara väl valda för behandling av 
denna typ av röstbesvär. 
 
Patient 2 
Resultaten från frågorna i RoS-formuläret och patientens bedömning av egna röstbesvär på en 
VA-skala före och efter behandling är tvetydiga.  
 
Vi har funnit två möjliga förklaringar till att terapieffekten tycks vara mindre än förväntat. 
Dels kan terapeutiska samtal, som var en viktig del av terapin, ha bidragit till att denna patient 
verkar ha blivit mer medveten om sin röst och dess funktion. Detta visar sig i att mannen efter 
behandlingen uppmärksammar besvär som han tidigare inte reflekterat över, samt känner 
större oro för sina röstbesvär. Dels kan utebliven terapieffekt möjligtvis bero på att patienten 
från början har fått fel diagnos. Återbesök hos foniater skulle kunna föreslås i dessa fall, 
eftersom till exempel små organiska defekter, som inte har upptäckts vid de rutinmässigt 
utförda bedömningarna, kan förekomma. Om detta skulle vara fallet är logopedisk röstterapi 
av gängse slag eventuellt inte längre den enda möjliga eller mest effektiva 
behandlingsmetoden.  

5.4 Ytterligare reflektioner 
 
Effekten av logopedisk röstterapi är värdefull att beakta inte endast ur patientens perspektiv 
utan också ur en samhällsekonomisk synvinkel. Röstterapin innebär vanligtvis 
korttidsbehandling, vilket är kostnadseffektivt i jämförelse med eventuell sjukskrivning och 
medicinering. 
 
Framtida forskning föreslås fokusera på att kvalitetssäkra och standardisera instrument för 
bedömning av svensk logopedisk röstterapieffekt. Prospektiva studier med fokus på 
logopedisk röstterapi och vad det är i densamma som ger effekt, skulle ge värdefulla bidrag 
till röstforskningen.  
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Framtida forskning föreslås även inriktas på att undersöka vilka frågor i RoS-formuläret som 
patienter skattar högst och vilka frågor som efter behandling uppvisar störst skattad 
förändring. 
 

6. SLUTSATS 
 
De hypoteser som besannades var att logopedisk röstterapi ger minskade upplevda 
röstproblem hos patienten och förbättrad röstkvalitet enligt auditiv perceptuell bedömning. 
Hypotesen att logopedisk röstterapi ger förändring av patientens grundtonläge besannades ej.  
 
RoS-formuläret visade sig vara det bedömningsinstrument som tydligast avspeglar att 
logopedisk röstterapi har effekt.  
 
Följaktligen visar denna studie att logopedisk röstterapi har effekt, vilket överensstämmer väl 
med tidigare studiers resultat, se Tabell 1. 
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  Bilaga 3 

Ett svårt fall 
 
En pojke kom en dag inspringande på en 
bondgård och undrade om han kunde få låna 
en spade. Bonden frågade vad han skulle ha 
spaden till. Pojken svarade att hans bror hade 
ramlat ner i ett träsk och han måste gräva upp 
honom. ”Hur djupt har han ramlat i”, frågade 
bonden. Upp till vristerna blev svaret. ”Men då 
kan han väl gå därifrån utan din hjälp så 
behöver du väl ingen spade”. Pojken såg 
förtvivlad ut och sa: ”Jo ni förstår, han 
ramlade med huvudet före”.



   

          Bilaga 4 
 
Formulär till behandlande logoped 
 
Patientens namn: __________________________________________________ 
 
Personnummer: __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __  
 
Logopedens initialer: __ __ 
 
Behandling påbörjad: __ __ __ __ __ __ 
 
På initiativ av: ____________________________________________________ 
 
Behandling avslutad: __ __ __ __ __ __ 
 
Avslutades på initiativ av: 
 

  patient 
  logoped 
  överenskommet 

 
Inspelning  

före  
efter  

RoS-index  
före  
efter  

Fonetogram  
före  
efter  

 
Antal behandlingstillfällen: ___________ ggr. 
 



   

 
 
Patientens namn: __________________________________________ 
 
Personnummer: __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ 
 
 
Sätt kryss för aktuella övningar vid respektive behandlingstillfälle 
 
Behandlingstillfälle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avspänning:                     
Viloandning:                     
Talandning:                     
Stödövningar:                     
Fonation:                     
Stavelseövning:                     
Ord:                     
Fraser:                     
Enkel text:                     
Avancerad text:                     
Spontantal:                     
Terapeutiskt samtal:                     
 
Övriga övningar 
(beskriv själv):           
  

                    
  

                    
  

                    
  

                    
           
Patienten uteblev                     
 
 
Övriga kommentarer 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



   

      Bilaga 5 
 
Instruktioner till röstbedömning del 1    
 
 
Skivan består av fyra ankarröster och 32 patientröster.  
 
Följ instruktionerna nedan.     
 
· Fyll i numret för det spår bedömningen gäller. 
 
· Lyssna på det första spåret. Lyssna på varje spår så många gånger ni anser nödvändigt. 
 
· Fyll i samtliga parametrar individuellt genom att markera med ett lodrätt streck på linjen. 
Hörs inget avvikande sätts strecket längst till vänster.  
 
· Gör därefter en konsensusbedömning.  
 
· Gå vidare till nästa spår och upprepa som ovan. Gå ej tillbaka och ändra er bedömning efter 
att ni har gått vidare till nästa spår.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Röstbedömning del 1                                                                     Spår______ 
 
Röstkvalitet                         Inget                                                                               Maximalt  

Afoni/afoniska inslag              _______________________________________________ 

 

Läckage                                   _______________________________________________ 

 

Hyperfunktion/press               _______________________________________________ 

 

Knarr                                       _______________________________________________

  

Hårda ansatser                         _______________________________________________ 

 

Buller                                       _______________________________________________ 

 

Instabilt register                       _______________________________________________ 

 

Registerbrott                            _______________________________________________ 

 

Diplofoni                                 _______________________________________________ 

 

Klangfattig                               _______________________________________________ 

 

Förhöjt röstläge                       _______________________________________________ 

 

Sänkt röstläge                          _______________________________________________ 

 

Avvikande intensitet                _______________________________________________ 

 

Grad av röststörning                _______________________________________________ 

 

Övriga kommentarer 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



   

                                                                                                                     Bilaga 6 
 
Instruktioner till röstbedömning del 2 
 
 
Ni kommer att få lyssna på 32 inspelningar.  De benämns 1A och 1B, 2A och 2B o.s.v. 
Inspelningarna A och B tillhör en och samma patient före och efter behandling. Det är 
slumpmässigt vilken av inspelningarna A och B som är gjord före och efter behandling. 
 
Följ instruktionerna nedan: 
 
· Fyll i numret för de spår bedömningen gäller.  
 
· Lyssna på både inspelning A och B för en patient i taget. Lyssna på varje spår så många 
gånger ni anser nödvändigt. 
 
· Svara på frågorna individuellt. 
 
· Gör därefter en konsensusbedömning.  
 
· Gå vidare till nästa patient och upprepa som ovan. Gå ej tillbaka och ändra er bedömning 
efter att ni har gått vidare till nästa patient. 



   

Röstbedömning del 2                                                             Spår ____ A och B 
 
 
Svara på följande frågor: 
 
1. Hörs någon skillnad mellan A och B?   Ja        Nej   
 
2. Bäst röstkvalitet?                                    A           B   
 
3. Vilken skillnad hör du mellan A och B?  Ange mest framträdande skillnad/skillnader. 

(Ex. ”Mindre knarr i B”, ”Bättre klang i A”)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	MagistUpps JH EJ JW.pdf
	Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi
	Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
	Utvärdering av logopedisk terapi
	Handledare: Viveka Lyberg Åhlander och Lucyna Schalén
	BILAGOR



	 1. INLEDNING
	1.1 Syfte

	2. BAKGRUND
	2.1 Röstfunktionsstörning
	2.2 Logopedisk röstterapi
	2.2.1 Mål med logopedisk röstterapi
	2.2.2 Röstterapimetoder

	2.3 Instrument för utvärdering av röstfunktion och röstkvalitet
	2.3.1 Självskattning 
	2.3.2 Auditiv perceptuell bedömning 
	2.3.3 Akustisk analys 


	 3. METOD
	3.1 Patienter  
	3.1.1 Patientrekrytering 
	3.1.2 Figur över patientrekrytering

	3.2 Tillvägagångssätt vid bedömning av terapieffekt
	3.2.1 Självskattning 
	3.2.2 Auditiv perceptuell bedömning
	3.2.3 Akustisk analys
	3.2.4 Fallstudier
	3.2.5 Figur över metod

	3.3 Statistisk analys

	 4. RESULTAT
	4.1 Självskattning med RoS-formuläret
	4.2 Auditiv perceptuell bedömning
	4.2.1 Bedömning av randomiserat presenterade röster
	4.2.2 Bedömning av parvis presenterade röster

	4.3 Akustisk analys
	4.4 Statistisk analys
	 4.5 Fallstudier

	  5. DISKUSSION
	5.1 Patientmaterial
	5.2 Metod och resultat
	5.2.1 RoS-formuläret
	5.2.2 Auditiv perceptuell bedömning
	5.2.3 Grundtonsanalys
	5.2.4 Jämförelse av bedömningsinstrumenten

	5.3 Fallstudier
	5.4 Ytterligare reflektioner

	6. SLUTSATS
	 REFERENSLISTA

	Bilaga 1 och 2.pdf
	Bilagor 3 - 6.pdf

