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Abstract 

On children born with a complete cleft lip and palate (CLP) the repair of the alveolar ridge 

doesn´t take place before the children are about ten years old. This results in that they have a 

residual cleft in the alveolar ridge during their early childhood. This residual cleft, and the 

oronasal fistulas that may appear after the repair of the hard palate, can result in a negative 

influence on the speech of the children. Thereby it may be necessary with cover for example 

with a palatal plate or an obturator. At the Department of Orthodontics, at Linköping 

University Hospital, Sweden, some of the children with CLP undergo treatment with 

sustained palatal fistula obturation in order to cover fistulas or residual clefts. The aim of this 

study was to evaluate which effect this treatment has on the speech of the children. Outcome 

measures used were speech and caregivers opinion of the treatment. Potential relevant 

background factors as fistula size and timing of the treatment were investigated. This study 

included medical records, recordings of the speech of the children and dental study models of 

the maxilla from eleven children which had received treatment with sustained palatal fistula 

obturation. The parents of the children answered a parental report. In the perceptual 

evaluations of the speech recordings the results indicated that the articulation was improved 

after treatment in 81.8 % of the children and that the most common types of articulation errors 

before and after the orthodontic treatment were weak pressure consonants and retraction of 

dental plosives. It also appeared to be a connection between the age at which the children first 

had their obturator and how the speech was influenced. Regarding the parents ten of a total of 

eleven parents reported an improvement of their children´s speech- and/or eating ability and 

all of the parents would choose to let their children undergo the treatment again if they had 

the opportunity to choose. Conclusions drawn from this study is that treatment with sustained 

palatal fistula obturation is an applicable method for children with fistulas/residual clefts since 

most treated children´s speech benefitted from it.  

Keywords: obturator, CLP, children, articulation, nasality, perceptual evaluation, parental 

report   

 

 



 

Sammanfattning 

På barn med total läpp-, käk- och gomspalt (LKG) sker inte slutningen av käkspalten förrän 

de är i tioårsåldern. Detta medför att de har en restspalt kvar i alveolarutskottet under den 

tidiga barndomen. Denna restspalt, samt de fistlar som kan uppstå efter slutningen av hårda 

gommen, kan medföra en negativ påverkan på barnens tal. Det kan därför bli aktuellt med en 

täckning med en gomplatta eller ett obturat. Vid Käkkliniken i Linköping genomgår en del av 

barnen med LKG obturatbehandling för att täcka fistlar eller restspalter. Syftet med 

föreliggande studie var att utvärdera vilken effekt obturatbehandlingen har på barnens tal. 

Vidare undersöktes om en förändring av talet förekom, hur den yttrade sig, vilka faktorer som 

inverkade vid en eventuell förändring samt hur vårdnadshavarna uppfattade 

obturatbehandlingen och dess behandlingsresultat. I studien ingick journalmaterial, 

talinspelningar och gipsmodeller av överkäken på elva barn som samtliga genomgått 

obturatbehandlingen. Barnens föräldrar besvarade en föräldraenkät. Vid de perceptuella 

bedömningarna av talet framkom att det hos 81.8 % av barnen skett en förbättring av talet 

beträffande artikulationen och att de vanligaste typerna av talavvikelser vid både för- och 

efterinspelning var tryckreducering och retrahering av dentala klusiler. Det framkom även att 

ålder vid behandling med obturat hade betydelse för resultatet. Beträffande föräldrarna ansåg 

tio av elva föräldrar att det skett en förbättring av tal och/eller ätfunktion och samtliga 

föräldrar skulle låta sitt barn genomgå behandlingen om de fick välja igen. Slutsatsen var att 

obturatbehandlingen förefaller vara en användbar behandlingsmetod för barn med 

fistlar/restspalter och att den verkar innebära en talförbättring för de flesta av barnen.  

Nyckelord: obturat, LKG, barn, artikulation, nasalitet, perceptuell bedömning, föräldraenkäter 
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Bakgrund 

Inledning 

Barn med total läpp-, käk- och gomspalt genomgår under sina första levnadsår flera olika 

operationer. Vid en av dessa, slutningen av hårda gommen, föreligger en viss risk att fistlar 

ska uppstå (Honnebier, Johnson, Parsa, Dorian & Parsa, 2000). Dessa fistlar kan, enligt flera 

studier, påverka barnens tal negativt och bland annat medföra hypernasalitet, nasalt 

luftläckage, velofaryngeala friktionsljud (Karling, Larson & Henningsson, 1993), trycksvaga 

konsonanter samt retraherad artikulation (Lohmander, Borell, Henningsson, Havstam, 

Lundeborg och Persson, 2005). För de barn där traditionell talterapi inte fungerar kan det bli 

nödvändigt att täcka fisteln med ett obturat. Vid Käkkliniken i Linköping har det under en 

period av ungefär tio år använts en typ av obturat vilket inte används på någon annan plats i 

Sverige. Då denna obturatbehandling är både tidskrävande för barnet och kostsam för 

sjukvården fanns ett behov av att utreda vilka effekter obturatbehandlingen har på talet då en 

sådan undersökning inte genomförts tidigare. Denna studie syftar till att undersöka detta samt 

titta på vilka faktorer som kan bidra till att det sker en eventuell förbättring av talet i samband 

med obturatbehandlingen.  

Allmän bakgrund till läpp-, käk- och gomspalt (LKG)  

Embryologi, etiologi och incidens 

Ansiktet bildas under den första trimestern av graviditeten vilket innebär att eventuella 

missbildningar i ansiktet uppkommer under denna tidsperiod (Watson, 2001). Mellanansiktet 

skapas av flera embryonala segment vilka sammansmälter och åstadkommer näsa, läpp, 

tandlist, överkäke och gom (Skoog & Jakobsson, 1993). Sammansmältningen sker vid olika 

tidpunkter och det första som sluts är läppen och det sista är gommen. Om föreningen av de 

olika segmenten och utskotten misslyckas i något skede uppstår en spalt på den plats där 

föreningen uteblivit (Skoog & Jakobsson, 1993).  

 

De spalttyper som förekommer kliniskt klassificeras på grundval av spaltens placering och 

omfattning (Avery & Chiego, 2006). Spalten kan involvera enbart läppen, både läpp och 

käke, vara en isolerad gomspalt eller inkludera både läpp-, käke- och gom (Henriksson, 

1992). Det är ovanligt att spalter endast inkluderar läppens mjukdelar och det är betydligt 

vanligare att spalten fortsätter genom käkben och gom. En spalt kan vara unilateral eller 
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bilateral samt inkomplett eller komplett vilket medför att mängden vävnad som involveras i 

spalten varierar (Watson, 2001; Avery & Chiego, 2006). 

 

När läpp-, käk- och gomspalt (LKG) förekommer i kombination med andra missbildningar i 

ett identifierbart mönster klassificeras det som syndromisk LKG (Cobourne, 2004; Wong & 

Hägg, 2004). Om det uppträder som en isolerad missbildning eller om ett syndrom inte kan 

identifieras används termen icke-syndromisk LKG (Wong & Hägg, 2004). I majoriteten av de 

fall där barn föds med LKG, ungefär 70 % av fallen, förekommer inga andra avvikelser 

medan det hos resterande 30 % återfinns andra brister eller strukturella avvikelser vilka 

medför att dessa fall klassas som syndromisk LKG (Cobourne, 2004). Vid mer än 300 

syndrom förekommer spalt i läpp eller gom som ett karakteristiskt kännetecken.  

 

Etiologin bakom LKG är inte helt fastställd men i litteraturen uppges att orsaken kan vara 

multifaktiorell (Skoog & Jakobsson, 1993; Watson, 2001). Enligt detta synsätt kan en 

samverkan mellan multipla gener och omgivningsfaktorer, vid en kritisk tidpunkt i den 

embryonala utvecklingen, påverka tillkomsten av en spalt. Enligt Carinci, Pezzetti, Scapoli, 

Martinelli, Carinci och Tognon (2000) har ungefär 20 % av barnen med läpp,- käk- och/eller 

gomspalt någon i släkten som också har spalt, vilket visar att de genetiska faktorerna i många 

fall har betydelse vid uppkomsten av LKG. De omgivningsfaktorer som omnämns av Watson 

(2001) är alkohol, infektioner hos modern, rökning och eventuellt vissa droger. 

 

Läpp-, käk- och/eller gomspalt är en av de vanligaste medfödda missbildningarna i ansiktet 

(Watson, 2001). Incidensen varierar från ungefär 1 per 500 födda barn till 1 per 1000 födda 

barn beroende av barnets etnicitet, kön och/eller socioekonomiska ställning (Bender, 2000). 

Det förekommer en könsskillnad beträffande incidensen av de olika spalttyperna (Henriksson, 

1992; Avery och Chiego, 2006). Fler flickor än pojkar föds med isolerad gomspalt, medan det 

bland pojkar är nästan dubbelt så vanligt med läppspalt eller läpp-, käk- och gomspalt (LKG).  

Kirurgisk behandling 

Behandlingsförloppet för barn med läpp-, käk- och eller gomspalt varierar beroende av vilken 

spalttyp barnen har samt vilken kirurgisk metod som används vid de aktuella 

behandlingscentren (Posnick & Ruiz, 2002). Oavsett behandlingsmetod är det vanligast att 

läppspalten sluts när barnen är mellan 3-6 månader (Wyszynski, 2002). Beträffande 
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slutningen av gomspalten saknas idag konsensus angående vilken tidpunkt och metod som är 

den optimala (Mølsted, 1999). Val av behandlingsmetod sker utifrån två olika synsätt, där en 

av behandlingsmetoderna innebär tidig slutning av hela gommen, och det andra fördröjd 

slutning av hårda gommen. Förespråkarna av tidig slutning av läpp och gom prioriterar 

talfunktionen medan de som rekommenderar fördröjd slutning av hårda gommen lägger stor 

vikt vid käktillväxten (Mølsted, 1999). Vid slutningen av käkspalten sker vanligtvis en 

bentransplantation vars tidpunkt kan variera mellan olika center (da Silva Filho, Teles, Ozawa 

& Capelozza Filho, 2000). Den mest accepterade metoden är den sekundära 

bentransplantationen vilken innebär att slutningen av käkspalten sker vid slutet av 

tandväxlingen (da Silva Filho, 2000). Operationen sker då innan överkäkens hörntänder 

beräknas bryta fram, vid ca 10 års ålder (da Silva Filho, 2000; Wyszynski, 2002). 

Bidragande orsaker till talavvikelser vid LKG 

De talavvikelser som barn med LKG ibland uppvisar kan relateras till olika anatomiska och 

medicinska problem såsom bettfel, hörselnedsättning, men framförallt velofaryngeal 

insufficiens och palatala fistlar (Golding-Kushner, 2001). Enligt Hutters och Brøndsted 

(1987) kan även en försämrad koordinationsförmåga i tungan på grund av minskad känslighet 

i tungspetsen bidra till de talproblem som är vanliga vid LKG.   

Felinlärning under talutvecklingen 

I en studie genomförd av Lohmander-Agerskov, Söderpalm, Friede, Persson och Lilja (1994) 

undersöktes jollret hos 35 barn som hade en oopererad spalt i hårda gommen och vars 

genomsnittliga ålder var elva månader vid tiden för studien. Barnens tal jämfördes med två 

jämnåriga barn utan medfödd spalt och i studien framkom att artikulationen av bakre ljud 

dominerade jollret hos barn med en restspalt i hårda gommen medan jollret hos de barn som 

inte hade någon restspalt dominerades av främre ljud. Resultaten i denna studie tolkas som att 

en oopererad spalt i hårda gommen ökar risken för att barnen ska utveckla en tillbakadragen 

artikulation, vilket kan kvarstå när barnen blir äldre (Lohmander-Agerskov et al., 1994).  

Velofaryngeal insufficiens  

En velofaryngeal insufficiens orsakas av att velum och svalgväggarnas muskulatur inte 

förmår stänga till helt mellan mun- och näshåla vid produktionen av de talljud som kräver en 

fullständig tillstängning och på grund av detta kvarstår en velofaryngeal öppning (Wyatt, Sell, 

Russell, Harding, Harland & Albery, 1996). En normal tillstängning i velofarynx åstadkoms 
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genom att velum flyttas uppåt, bakåt samtidigt som den bakre samt sidovägarna i svalget rör 

sig framåt och inåt. Mellan 5-50% av dem som fötts med gomspalt drabbas av velofaryngeal 

insufficiens efter att gommen slutits (Sommerlad, 2001). Att incidensen är så spridd anses 

bero på att skickligheten hos kirurgerna varierar.  

Oronasala öppningar  

Det finns två olika typer av oronasala öppningar varav den ena kallas restspalt och den andra 

postoperativ fistel (Lohmander-Agerskov, Friede, Söderpalm & Lilja, 1997). En restspalt kan 

förekomma i hårda gommen eller i tandvallen och är en oopererad spalt som kvarlämnas 

under en viss tidsperiod i syfte att minimera påverkan på käktillväxten. Postoperativa fistlar 

uppkommer ibland efter gomoperationer. Dessa fistlar kan uppkomma var som helst utmed 

den ursprungliga spalten men vanligast är att de uppstår i hårda gommen och i förbindelsen 

mellan mjuka och hårda gommen (Honnebier et al., 2000). Det har i flera studier framkommit 

att storleken på den oronasala öppningen korrelerar med både tal och velofaryngeal funktion 

hos barn med LKG (Lohmander-Agerskov et al., 1997). Ett flertal studier har undersökt hur 

den velofaryngeala funktionen och talet påverkas av palatala fistlar och i dessa 

undersökningar har det rapporterats en förbättring av talet då fisteln reparerats eller fått en 

tillfällig täckning (Lohmander-Agerskov, Dotevall, Lith & Söderpalm, 1996). De oronasala 

fistlar som visat sig ha en negativ inverkan på tal och velofaryngeal funktion har varit 

signifikant större än de som inte hade det (Karling et al. 1993). Dock finns det studier som 

påvisat att en sådan korrelation inte förekommer och som rapporterat att även små fistlar kan 

ha en negativ påverkan på talet (Lohmander-Agerskov et al., 1997). I studien av Karling et al. 

(1993) framkom även att stora fistlar kan ha en överraskande liten effekt på talet. På grund av 

denna upptäckt anser författarna att det är viktigt att undersöka såväl storlek och form på 

fisteln både från oral och nasal riktning, som utseendet på den främre nasala passagen 

eftersom dessa faktorer kan påverka talet. Vidare framkom i studien att fistelns placering inte 

hade betydelse för talavvikelsen hos de barn som ingick i undersökningen. 

Avvikande tal hos barn med LKG  

Talkaraktäristika vid LKG 

De talavvikelser som förekommer vid LKG är hypernasalitet, nasalt luftläckage, trycksvaga 

konsonanter samt kompensatorisk artikulation (Golding-Kushner, 2001). 
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Passiva och aktiva talavvikelser 

Talavvikelser hos barn med LKG kan delas in i två olika typer av talavvikelser (Hutters & 

Brøndsted, 1987; Golding-Kushner, 2001). Hutters och Brøndsted (1987) har i sin artikel valt 

att benämna dessa såsom passiva eller aktiva medan Golding-Kushner (2001) gör en liknande 

indelning men istället använder beteckningarna obligatorisk respektive kompensatorisk 

talavvikelse. Vid en passiv talavvikelse är den avvikande artikulationen en direkt konsekvens 

av en anatomisk eller fysiologisk defekt (Harding & Grunwell, 1998; Golding-Kushner, 

2001), och det sker ingen förflyttning av artikulationsstället (Lohmander et al., 2005). Vid en 

passiv talavvikelse kan nasalitet, nasalt luftläckage samt reducerat intraoralt tryck vid 

produktionen av obstruenter förekomma (Hutters & Brøndsted, 1987). När defekten är 

korrigerad normaliseras talet vanligen spontant (Golding-Kushner, 2001). När en talare med 

LKG istället anstränger sig för att kompensera för sitt handikapp betraktas detta som ett 

medvetet talbeteende och den talavvikelse som följer benämns som aktiv (Hutters & 

Brøndsted, 1987).  Vid denna typ av talavvikelse ändras artikulationsstället till en plats i 

ansatsröret där en blockering av luftflödet är möjlig, för att försöka öka det intraorala 

lufttycket vid produktionen av tryckstarka konsonanter. Aktiva talavvikelser normaliseras 

vanligen inte spontant efter kirurgi vilket medför att talbehandling kan vara nödvändigt 

(Harding & Grunwell, 1998). De passiva processerna kan ibland inverka mer negativt på 

kommunikationen än de aktiva eftersom talaren vid de aktiva processerna kan åstadkomma 

mer kontraster i sitt tal (Harding & Grunwell, 1998). 

 Passiv talavvikelse – nasalitet 
Nasalitet innebär avvikelser i nasal resonans, nasalt luftläckage samt reducerat tryck vid 

konsonantproduktionen. Den vanligaste resonansavvikelsen är hypernasal klang (Lohmander 

et al., 2005), vilket innebär en överdriven nasal resonans som framförallt är tydlig vid uttal av 

vokaler och tonande konsonanter (Wyatt et al., 1996; Sell, Harding & Grunwell, 1999). Vid 

nasalt luftläckage sker ett passivt läckage av luft in i näshålan och ut genom näsan (Golding-

Kushner, 2001). Detta kan vara tyst eller hörbart (Grunwell & Sell, 2001; Golding-Kushner, 

2001) och märks framförallt vid ljudproduktion som under normala omständigheter kräver en 

velofaryngeal slutning och enbart oralt luftflöde (Grunwell & Sell, 2001). En form av nasalt 

luftflöde är velofaryngeala friktionsljud (Grunwell & Sell, 2001; Golding-Kushner, 2001). 

Hypernasalitet, nasalt luftläckage och velofaryngeala friktionsljud kan bland annat orsakas av 

fistlar (Karling et al., 1993). Vid tryckreducerad artikulation uttalas tryckstarka konsonanter 

(frikativor, klusiler och affrikator) med för lågt intraoralt tryck (Golding-Kushner, 2001). 
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Tryckreduceringen sker på grund av att luften läcker ut framför artikulationsstället och kan 

orsakas av antingen en velofaryngeal insufficiens eller fistel (Golding-Kushner, 2001).   

Aktiv talavvikelse - artikulationsavvikelse 

Enligt Wyatt et al. (1996) kan svårigheter att uppnå ett tillräckligt intraoralt tryck vid 

produktionen av tryckstarka konsonanter resultera i alternativa artikulationssätt och 

artikulationsställen. Lohmander et al. (2005) delar in de aktiva talavvikelserna i avvikelser 

framför respektive bakom velofarynx. Artikulationsavvikelser producerade framför 

velofarynx kan dels orsakas av bettavvikelser dels av luftläckage genom en oronasal öppning 

i gommen. Vid en oronasal öppning i gommen sker ibland en tillbakaflyttning av dentala och 

ibland bilabiala konsonanter till palatalt eller velart artikulationsställe, så kallad 

tillbakadragen oral artikulation. Dessa typer av artikulationsavvikelser påverkar vanligtvis 

uppfattbarheten endast i begränsad omfattning.  När artikulationen förflyttas till en plats 

bakom velofarynx sker det ofta på grund av en otillräcklig förmåga att uppnå 

velofarynxtillstängning. Detta resulterar i olika avvikelser såsom faryngeal produktion av 

klusiler och frikativor, glottal artikulation, dubbelartikulation samt nasal eller velofaryngeal 

produktion. Artikulationsavvikelser bakom velofarynx innebär vanligtvis att förståeligheten 

blir kraftigt reducerad (Lohmander et al., 2005). 

Bedömning av talet hos barn med LKG 

Testmaterial 

Vid testning av talet hos barn med LKG bör de språkljud som är mest sårbara för 

spalttillståndet inkluderas i testmaterialet. De språkljud som anses lämpliga är tryckstarka 

konsonanter (Hutters & Henningsson, 2004), vilka påverkas av ett alltför lågt intraoralt tryck 

(Wyatt et al, 1996), och höga vokaler, vilka kräver en starkare velofaryngeal tillslutningskraft 

och en högre position av velum än de låga vokalerna (Hutters & Henningsson, 2004). De 

höga vokalerna är känsligare även för en liten velofaryngeal öppning och är på grund av detta 

passande att använda vid bedömning av hypernasalitet samt värdering av den velofaryngeala 

funktionen. I testmaterialet bör språkljuden, målljuden, vara placerade i ord i vilka de innehar 

en stark ljudposition. En stark ljudposition innebär att målljudet placeras i den ordposition där 

det är mest distinkt artikulerat, enklast identifierbart och minst påverkat av kontexten (Hutters 

& Henningsson, 2004). Kontexten runt målljudet bör inte innehålla andra sårbara eller nasala 

konsonanter (Sell et al., 1999; Hutters & Henningsson, 2004). Enligt flera författare är det 
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viktigt att det vid testningen av talet även ingår spontan- eller konversationstal (Sell, 2005). 

Detta eftersom barn med LKG uppvisar en stor variation beträffande språkljuden som kan 

vara svårt att kontrollera via enbart test av enskilda ord och meningar (Hutters & Brøndsted, 

1987). 

 

I Sverige utkom år 2005 svenskt artikulations- och nasalitets test (SVANTE) vilket är ett test 

som syftar till att undersöka avvikelser beträffande artikulation och nasalitet relaterade till 

anatomiska defekter och funktionsavvikelser i munhåla/svalg. SVANTE innehåller en orddel, 

en meningsdel samt en händelsebild för elicitering av spontantal. Vid testningen med 

SVANTE utförs en bedömning av talet utifrån de fonetiska transkriptioner som genomförts av 

barnens yttrade målljud och dessa transkriptioner kategoriseras sedan i olika typer av 

talavvikelser (Lohmander et al., 2005).  

Perceptuell bedömning av talet vid LKG 

Vid utvärdering av talet hos barn med LKG är den perceptuella bedömningen den metod som 

används mest frekvent (Sell, 2005). Kuehn & Moller (2000) påpekar i sin studie att det är 

viktigt att den bedömningsmetod som används vid testningen av små barn är praktisk och 

lämplig och menar att ingen mätmetod kan konkurrera med den perceptuella bedömningen 

beträffande detta. Flera studier framhåller hur betydelsefull den perceptuella bedömningen är 

men poängterar samtidigt att instrumentella mätmetoder också bör användas vid bedömningen 

av talet (Sell, 2005). Vid den perceptuella bedömningen av artikulationen är värderingsskalor 

en vanlig metod (Sell, 2005). Dock anser Sell (2005) att dessa skalor inte är lämpliga vid 

bedömningen av konsonantproduktionen hos barn med LKG, då de varken bidrar med någon 

information beträffande de talmönster som finns eller hur en eventuell förbättring av talet har 

skett. Istället bör en detaljerad fonetisk transkription ingå vid bedömningen av talet (Sell, 

2005). Hutters & Brøndsted (1987) menar att den fonetiska transkriptionen av talet hos barn 

med LKG är nödvändig för att möjliggöra en beskrivning och jämförelse av hur talet skiljer 

sig fonetisk och fonologiskt från normalt tal. Detaljerade transkriptioner tillhandahåller mer 

information om talet men har emellertid en begränsad reliabilitet (Sell, 2005). Något som har 

observerats i flera studier är skillnaden i hur logopeder bedömer och transkriberar talet hos 

patienter med LKG (Sell, 2005). I många av de tidigare studierna har måttet på 

lyssnarreliabiliteten fått utgöras av två erfarna bedömare med många år inom LKG -vården. 

Detta har kritiserats då vissa anser att enbart erfarenhet inte kan garantera en tillfredsställande 
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interbedömarreliabilitet samt att kollegor som arbetat tillsammans tenderar att lyssna på 

liknande sätt vilket också påverkar reliabiliteten i bedömningen (Sell, 2005). I en studie 

genomförd av Gooch, Hardin-Jones, Chapman, Trost-Cardamone & Sussman (2001) 

framkom det att de två lyssnargrupper som ingick i studien hade svårast att identifiera 

artikulationsställe, medan artikulationssätt och ton föreföll enklare att urskilja.   

Gomproteser 

Gomproteser har sedan länge använts inom vården av patienter med LKG (Reisberg, 2000). 

Behovet av dessa har dock minskat eftersom kunskapen om den kraniofaciala tillväxten ökat 

samt att den ortodontiska behandlingen utvecklats och förbättrats vilket innebär att dagens 

patienter erhåller bättre vård inom kortare tid. Det finns olika typer av proteser vilka uppfyller 

olika syften. Till exempel finns det gomproteser som används på barn vars gom ännu inte har 

opererats. En annan typ av protes som används är obturat vars syfte är att täcka de oronasala 

öppningar som kan kvarstå efter att gommen opererats. Proteserna syftar till att skapa en 

normal gom för talutvecklingen fram till dess att slutningen av spalten eller de oronasala 

öppningarna kan genomföras (Reisberg, 2000).  

 

I en studie genomförd av Pinborough-Zimmerman, Canady, Yamashiro och Morales (1997) 

undersöktes hur artikulationen och nasaliteten hos barn påverkades av en oavbruten 

användning av ett obturat för täckning av den kvarstående fisteln. Obturaten, vilka var 

tillverkad av akryl, utformades efter gipsavtryck som utförts av barnens gommar. Obturatens 

storlek varierade beroende på fistlarnas omkrets, men vid framställningen av obturaten 

inkluderades även ett tillägg på 2-3 mm för att undvika luftläckage. På varje obturat fästes 

metalltrådar vilka sedan användes för att cementera implantatet vid kindtänderna. I studien 

framkom att det skett en signifikant förbättring av artikulationen efter 4-7 veckors användning 

av obturaten. Det nasala luftläckaget hade minskat både direkt efter obturatbehandlingen samt 

efter 4-7 veckors användning. Hypernasaliteten hade inte minskat omedelbart efter 

obturatbehandlingen men hade hos vissa av barnen reducerats efter en tids användning av 

obturaten. Pinborough-Zimmerman et al. (1997) menar att en fistels påverkan på talet bör 

undersökas genom en utvärdering där fisteln är både öppen och täckt tillfälligt innan beslut 

om eventuell mer permanent täckning fattas. Dessutom bör individer som är fortsatt 

hypernasala omedelbart efter täckningen och/eller fortsätter ha artikulationsavvikelser 
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relaterade till fisteln använda obturaten ännu en tid innan beslut tas om kirurgi eller den 

velofaryngeala funktionen. 

Föräldraenkäter vid bedömning av barns tal och behandling 

I flera studier har diskussioner förekommit angående vem som egentligen är bäst lämpad att 

bedöma barns tal. En uppfattning som har framförts upprepade gånger i litteraturen är att 

teamets logoped är alltför kritisk och att otränade lyssnare, såsom till exempel andra 

teammedlemmar, föräldrar eller jämnåriga, kan tillföra verklighetsanknuten signifikans till 

den kliniska bedömningen (Sell, 2005). Det har tidigare funnits ett motstånd mot att använda 

föräldraenkäter som den primära grunden för bedömning (Dale, 1991). Enligt Dale (1991) har 

den främsta orsaken uppgetts vara en begränsning i föräldrarnas förmåga att tillhandahålla en 

tillförlitlig rapportering. Dels saknar de flesta av föräldrarna professionell kunskap om språk 

och språkutveckling och sedan kan föräldrarnas stolthet och oförmåga att kritiskt granska sina 

intryck medföra att de överskattar sina barns förmågor. Dock menar Dale (1991) att denna 

kritik borde riktas mot hur föräldraenkäterna utformas snarare än hur de besvaras. Flera 

studier har rapporterat att det vid åldersgruppen 18-30 månader förekommer en tydlig 

korrelation mellan resultaten från olika föräldraenkäter och resultaten från parallella 

språkexempel och strukturerade test (Feldman, Campbel, Kurs-lasky, Rockette, Dale, Colborn 

& Paradise, 2005).  

 

Scherer och Antonio (1995) påpekar i sin studie att föräldraenkäter har viktiga fördelar 

beträffande bedömningen av den tidiga språkutvecklingen. De menar att dessa kan bidra med 

information om barnets optimala prestation i vardagliga situationer vilket inte alltid är möjligt 

att elicitera vid en traditionell bedömning. Vidare är några av fördelarna med 

föräldraenkäterna att de påverkas mindre av prestationsfaktorer såsom ordfrekvens och att de 

är kostnadseffektiva eftersom de kan inhämtas innan en klinisk bedömning och därigenom 

bidra med information angående vilka bedömningsprocedurer som är lämpliga vid mer 

djupgående analyser (Dale, 1991; Thai, O´Hanlon, Clemmons & Fralin, 1999). Enligt Thai et 

al. (1999) är föräldraenkäten också ett bra sätt att involvera familjen i barnets bedömning 

samt behandling och eftersom enkäterna baseras på beteenden i miljöer utanför kliniken eller 

laboratoriet är de även värdefulla när det gäller kontroll av vilka förändringar som 

åstadkommits av behandlingen (Dale, 1991; Thai et al., 1999).  
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Dale, Bates, Reznick och Morisett (1989) rekommenderar bland annat i sin studie att 

beteenden som ska utvärderas fortfarande bör vara aktuella vid bedömningstillfället. Detta 

eftersom retrospektiva redogörelser inte är lika pålitliga. Vidare menar de att nyutvecklade 

färdigheter bör förekomma relativt frekvent innan de kan ingå i föräldraenkäterna.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att utvärdera vilken effekt den obturatbehandling som 

används vid Käkkliniken i Linköping haft på talet hos barn med total LKG. 

Aktuella frågeställningar var: 

• Förändrades talet efter obturatbehandlingen? 

- Vilka förändringar förekom? 

• Vilka faktorer påverkade en eventuell förändring av talet?  

• Hur uppfattade vårdnadshavarna obturatbehandlingen och vad ansåg de om 

behandlingsresultaten? 

Material & metod 

Föreliggande studie är tudelad. I den ena delen ingår journalmaterial, gipsavtryck och 

talinspelningar av barn födda med total LKG i sydöstra sjukvårdsregionen, vilka erhållit 

ortodontisk behandling med obturat i syfte att täcka fistel/restspalt de senaste tio åren. Totalt 

ingår elva barn, fyra flickor och sju pojkar. Barnens genomsnittliga ålder vid 

obturatbehandlingen var 5:0 år. Spalttyper, åldrar vid behandlingen med obturat, eventuell 

behandling samt kontroller av obturaten presenteras i tabell 1. Den andra delen av studien 

utgör analys av vårdnadshavarnas svar på enkätfrågorna om upplevelsen av besöken kring 

obturatbehandlingen och behandlingsresultatet.      

 

Inledningsvis formulerades informationsbrev och enkätfrågor med svarstalonger för samtycke 

(se bilaga 1). Dessa skickades till berörda barns (n=13) målsmän. Av dessa 13 inkom 

samtycke från föräldrarna till elva av barnen medan föräldrarna till två av barnen valde att 

avböja deltagande i studien. Till två av barnen skickades även informationsbrev samt 

svarstalong angående uppspelning av ljudexempel av barnens talinspelningar vid 

redovisningen av föreliggande uppsats (se bilaga 2). 
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Tabell 1 Barnens diagnoser, åldrar vid obturatbehandling, eventuell talbehandling som inträffat efter 
obturatbehandling men innan efterinspelning samt antal kontroller av obturaten. 

Barn Diagnos* Ålder 
obturat-  
behandling  

Talbehandling 
mellan 
obturatbehandling 
och efterinspelning  

Kontroller 
Käk- 
kliniken 

Kontroller  
Tal-
vården 

Kön 

1 Q37.5 3:4 år 
Träning av bilabiala 
och dentala klusiler 20 7 ♀ 

2 Q37.5 8:3 år - 2 3 ♂ 

3 Q37.5 5:2 år 
Träning av dental 
artikulation 5 1 ♂ 

4 Q37.5 5:3 år 

Övningsprogram för 
dentala klusiler samt 
/s/-ljud 2 2 ♀ 

5 Q37.5 4:10 år - 12 - ♂ 

6 Q37.5 3:1 år - 1 - ♂ 

7 Q37.5 4:9 år 
Träning av dentala 
klusiler 9 - ♂ 

8 Q37.5 6:10 år 

Hemträning för att 
öka artikulatorisk 
rörlighet 5 1 ♀ 

9 Q37.4 4:4 år - 16 7 ♂ 

10 Q37.5 4:4 år - 2 1 ♀ 

11 Q37.4 4:6 år - 11 8 ♂ 

* Q37.5 = Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp  
    Q37.4 = Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp 
     - enligt International Classification of Diseases (ICD) - 10  

 

Undersökningsprocedur 

Journaler studerades i syfte att ta fram bakgrundsuppgifter såsom inspelningsdatum för 

talinspelningarna, eventuell talbehandling under tiden mellan första och andra inspelningen, 

tidpunkten för obturatbehandlingen samt antal kontroller av obturaten vid Talvården och 

Käkkliniken. 

Talinspelningar 

Den genomsittliga tiden som förflutit mellan förinspelningen och obturatbehandlingen var 0:9 

år men tiden varierade mellan 0:0 – 2:3 år. Den genomsnittliga tiden mellan 

obturatbehandling och efterinspelning var 0:7 år och variationen var 0:0 – 1:11 år (se tabell 

6). 

 

Vid kopieringen av talinspelningarna avidentifierades samt kodades dessa innan de överfördes 

till en cd-skiva. Inspelningarna hanterades i ljudbehandlingsprogrammet Praat 
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(http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html) i syfte att sortera fram de ord i vilka 

de aktuella målljuden ingick. De ord som ingick i den perceptuella talbedömningen valdes 

utifrån de kriterier som använts vid utformningen av orddelen i svenskt artikulations- och 

nasalitets test (SVANTE) (Lohmander et al., 2005) samt enligt rekommendationer av Hutters 

och Henningsson (2004). I orden som valts ut var målljuden, det vill säga de tryckstarka 

konsonanterna, placerade i starka ljudpositioner utan varken andra tryckstarka eller nasala 

konsonanter i den direkta närmiljön. Om fler än tre av barnen saknade det aktuella målljudet 

uteslöts det ur testmaterialet. Utifrån dessa kriterier valdes 17 målljud. Vid en del av 

talinspelningarna saknades vissa av målljuden i de olika ordpositionerna och det 

genomsnittliga antalet målljud som förekom vid de 22 talinspelningarna var 16.7 målljud och 

variansen var15 – 17 målljud. Inför bedömningen av hypernasalitet beslutades att de höga 

vokalerna [h9], [|9], [t9] och i undantagsfall [H], [7] och [T] skulle ingå. Vokalerna bedömdes i 

sammanlagt nio ord. Eftersom det vid en del av talinspelningarna inte förekom de nyss 

nämnda vokalerna i nio ord blev det genomsnittliga antalet ord för de 22 talinspelningarna 8.7 

och variansen mellan inspelningarna var sju till nio ord. 

Perceptuell talanalys 

Innan analysen av talinspelningarna påbörjades övades transkription av talavvikelser hos barn 

födda med spalt via http://puma.org.gu.se och http://www.eurocran.org. Övningarna 

genomförde logopedstudenterna oberoende av varandra. Talinspelningarna transkriberades 

med snäv fonetisk transkription enligt The International Phonetic Alphabet (IPA) samt 

Extended symbols for disordered speech - The International Phonetic Alphabet (extIPA) 

(Alphabet, I.P.A.A.g.t.t.u.o.t.I.P. and 1999, Cambridge: Cambridge Univ. Press, cop) av de 

två logopedstudenterna som genomförde den perceptuella bedömningen individuellt. Vid den 

perceptuella talanalysen transkriberades och analyserades varje målljud utifrån 

artikulationssätt och artikulationsställe. Nasalitet bedömdes enligt en 5-gradig skala där 0 

betyder normal klang och 4 betyder kraftig och konsekvent nasal klang. När samtliga 

talinspelningar analyserats jämfördes transkriptionerna och vid de tillfällen då bedömningarna 

divergerade genomfördes en gemensam transkription för att nå konsensus. Om inte konsensus 

kunde uppnås vid den gemensamma transkriptionen fick en tredje part avgöra och besluta 

vilken transkription som var korrekt. Efter avslutad transkription beräknades antalet 

talavvikelser framför respektive bakom velofarynx och en andelsberäkning av dessa i 

förhållande till det totala talmaterialet genomfördes i enlighet med Svante-manualen (se 
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bilaga 4). Beträffande nasalitet skedde en uträkning av hur mycket nasalt luftläckage och 

tryckreducerad artikulation som förekom och även för dessa genomfördes en andelsberäkning 

som uttrycktes i procent, i enlighet med Svante-manualen (se bilaga 4).   

Obturat 

De obturat som ibland används vid täckningen av oronasala öppningar på Käkkliniken i 

Linköping kan likställas med de obturat som beskrivits i artikeln av Pinborough-Zimmerman 

et al. (1997). Inspirationen till utformningen av obturaten kom från Odontologen i Göteborg 

där Hans Friede, professor i ortodonti, och hans kollegor använde metoden under ett par års 

tid (Docent Gunnar Paulin, Käkkliniken i Linköping, personlig kontakt, 2008-04-07) Enligt 

Professor Hans Friede används inte denna metod i Göteborg längre på grund av att obturaten 

lossnade i högre grad än väntat och att de tog för lång tid att re-cementera (personlig kontakt, 

2008-04-09).  

Bedömning av gipsavtryck 

Bedömningen av ursprunglig storlek på gomspalt, samt storlek och lokalisation på 

fistel/restspalt skedde utifrån de gipsavtryck som tagits på barnen i samband med läppslutning 

och utformning av obturat. Gipsavtrycken fotograferades med en Canon PowerShot S3 IS och 

fotografierna skrevs sedan ut på en färgskrivare. Bedömningen av de gipsavtryck som 

genomförts på barnen inför utformningen av obturaten utfördes av klinikchef Agneta 

Marcusson, Övertandläkare vid Käkkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, utifrån 

ovan nämnda fotografier. På grund av att det saknades ett lämpligt bedömningssystem i 

litteraturen skapades följande bedömningssystem i samråd med handledarna. 

Fistlarna/restspalterna klassificerades utifrån storlek, lokalisation och antal. Storleken 

graderades i kategorierna ”liten”, ”mellan” (se figur 1) eller ”stor” och vid bedömningen 

utgick Agneta Marcusson från beprövad erfarenhet. Vid bedömningen av fisteln/restspaltens 

lokalisation indelades gommen i tre områden (se figur 2). Område ett inkluderade den främre 

delen av gommen bak till hörntänderna, i område två inkluderades området från hörntänderna 

fram till och med de första kindtänder och område tre innefattade den resterande delen av 

gommen. 
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Figur 1 Fotografi föreställande                 Figur 2 Indelning av gommen 
fistel av storleksgraden ”mellan”.                i tre områden. 
                 
 
Bedömningen av huruvida den oronasala öppningen var en fistel eller enbart en restspalt 

genomfördes av Docent Anders Berggren, Överläkare vid Hand- och plastikkirurgen i 

Linköping samt huvudkirurg vid LKG-teamet i Linköping. De gipsavtryck som tagits på 

barnen innan läppoperationen bedömdes av Docent Anders Berggren. Gomspalterna 

klassificerades utifrån storlek i kategorierna ”liten”, ”mellan” eller ”stor”. Vid bedömningen 

tittade Anders Berggren på spaltens bredd och en spalt under 8 mm bedömdes som ”liten”, en 

spalt med bredden 8-12 mm såsom ”mellan” och spalter bredare än 12 mm klassificerades 

som ”stora”.  

Föräldraenkäten 

Till denna studie formulerade uppsatsförfattaren en enkät med frågor som syftade till att 

undersöka hur föräldrarna till barnen uppfattat behandling samt behandlingsresultat. Enkäten 

bestod av sex frågor där föräldrarna endast behövde fylla i ja eller nej, samt två öppna frågor 

där de kunde fylla i egna kommentarer (se bilaga 1).   

Statistisk analys                            

På grund av att urvalet var litet och att många olika parametrar skulle bedömas och jämföras 

bedömdes möjligheten att uppnå signifikans för respektive parameter väldigt liten. Därför 

användes endast deskriptiv statistik vid analysen av resultaten i denna studie.  

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades erhölls skriftligt tillstånd från Christina Danbolt, cheflogoped, vid 

Linköpings US och Agneta Marcusson, klinikchef på Käkkliniken vid Linköpings US, 

beträffande användning av barnens journaler, talinspelningar och gipsavtryck (se bilaga 3). 

Samtycken erhölls även från de berörda barnens målsmän angående deltagande i studien. 
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Eftersom föreliggande studie var retrospektiv har arbetet med uppsatsen inte förorsakat 

barnen någon extra behandling. Dock förekom en viss risk att barnen samt föräldrarna kunde 

uppleva studien som påfrestande eftersom den påminde om tidigare behandlingar. Uppgifter 

kring journalförda personer användes i denna studie på ett sådant sätt att utomstående inte 

skulle kunna identifiera de individer som ingått i studien.  

Resultat 

Reliabilitet 

I studien transkriberades 22 talinspelningar av två oberoende bedömare. Uppsatsförfattaren 

transkriberade samtliga medan 20 inspelningar transkriberades av en logopedstudent och två 

inspelningar transkriberades av en legitimerad logoped med stor erfarenhet av tal vid LKG. 

Interbedömarreliabiliteten mellan logopedstudenterna beträffande talavvikelserna var 41.6 % 

och vid bedömningen av hypernasalitet 20 %. Den talavvikelse som innebar mest divergens 

var bedömningen av huruvida en konsonant var tryckförsvagad eller inte. Det förekom även 

flera tillfällen då en av logopedstudenterna bedömt en konsonant som tryckförsvagad medan 

den andra logopedstudenten transkriberat den som avtonad.  

Påverkan på talet efter obturatbehandling  

Hos 9/11 barn hade andelen korrekt artikulerade konsonanter ökat mellan inspelningstillfälle 

ett och inspelningstillfälle två (se tabell 2). Den genomsnittliga ökningen var 20.7 

procentenheter, men varierade mellan 2 - 52 procentenheter. Två av elva barn hade en lägre 

andel korrekt artikulerade konsonanter vid inspelningstillfälle 2 vilket redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Andel korrekt artikulerade konsonanter före respektive efter obturatbehandling 

Barn  Före Efter 
1 18 % 20 % 

2 47 % 88 % 

3 25 % 63 % 

4 19 % 71 % 

5 12 % 29 % 

6 0 % 6 % 

7 0 % 6 % 

8 41 % 53 % 

9 0 % 12 % 

10 41 % 24 % 

11 18 % 12 % 
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Den vanligaste typen av talavvikelse var tryckreducering vilket kan utläsas i tabell 3. Näst 

efter tryckreducering var retrahering av artikulationsställe den vanligaste formen av 

talavvikelse. Beträffande retrahering av främre ljud så var den mest frekvent förekommande 

retrahering av dentala klusiler till velart artikulationsställe vilket innebar att /t/och /d/ kom att 

realiseras som [k] och [g] (se tabell 3). Framflyttning av den dentala frikativan /s/ till inter-

dental position [S] var vanligt förekommande vilket visas i tabell 3. 

Tabell 3. De vanligaste talavvikelsernas frekvens vid samtliga för- respektive efterinspelningar. 

 

 

 
 

Vid analys av transkriptionerna framkom att andelen talavvikelser framför velofarynx hade 

minskat hos 6/11 barn. Detta redovisas i tabell 4. Den genomsnittliga minskningen var 16.8 

procentenheter, men minskningen varierade mellan 6 – 48 procentenheter. Hos de resterande 

fem barnen hade andelen talavvikelser framför velofarynx ökat med i genomsnitt 11.6 

procentenheter (se tabell 4). Ökningen varierade mellan 4 – 23 procentenheter. Hos 6/11 barn 

förekom inte talavvikelser bakom velofarynx vid första eller andra inspelningstillfället. Hos 

de resterande fem barnen hade en minskning av andelen talavvikelser skett hos 3/5 barn, en 

ökning hos 1/5 barn samt förblivit oförändrad hos ett av barnen (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Andelen talavvikelser framför respektive bakom velofarynx innan samt efter obturatbehandling 

Barn  
Framför 
velofarynx (Före) 

Framför 
velofarynx (Efter) 

Bakom velofarynx 
(Före) 

Bakom velofarynx 
(Efter) 

1 29 % 33 % 0 % 0 % 

2 12 % 0 % 0 % 0 % 

3 13 % 19 % 0 % 0 % 

4 60 % 12 % 6 % 0 % 

5 6 % 0 % 6 % 0 % 

6 0 % 6 % 12 % 24 % 

7 19 % 38 % 0 % 0 % 

8 12 % 0 % 0 % 0 % 

9 18 % 12 % 6 % 6 % 

10 35 % 18 % 0 % 0 % 

11 24 % 47 % 6 % 0 % 
     

 

Talavvikelse Antal före Antal efter 

Tryckreducering 65 52 

Retrahering [t] och [d] till [k] och [g] 15 25 

Framflyttning [s] till [S\ 5 2 
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Hypernasal klang bedömdes ha minskat mellan för- och efterinspelning hos 5/11 barn, ökat 

hos 2/11 barn samt förblivit oförändrad hos 4/11 barn vilket även kan utläsas i tabell 5.  

Nasalt luftläckage hade mellan för- och efterinspelningen minskat hos 6/11 barn, ökat hos 

fyra barn samt förblivit oförändrat hos 1/11 barn (se tabell 5). Minskningen var i genomsnitt 

tio procentenheter och ökningen i genomsnitt 4.5 procentenheter. Beträffande tryckreducerad 

artikulation kan det i tabell 5 utläsas att parametern minskat hos 7/11 vid efterinspelningen, 

att det ökat hos tre barn och att ett barn bedömdes ha samma andel tryckreducerad artikulation 

vid både för- och efterinspelning. Den genomsnittliga minskningen var tio procentenheter. 

 

Tabell 5. Gradering av hypernasal klang, samt andel nasalt luftflöde och tryckreducerad 

artikulation vid före- respektive efterinspelningen. 

Barn 
Hyp klang 
(Före)* 

Hyp klang 
(Efter) 

Nas luftl 
(Före)* 

Nas luftl 
(Efter) 

Tryckr art 
(Före)* 

Tryckr art 
(Efter) 

1 3 2 6 % 0 % 29 % 27 % 

2 2 1 18 % 0 % 18 % 12 % 

3 2 2 6 % 0 % 38 % 25 % 

4 2 1 6 % 0 % 12 % 12 % 

5 4 1 24 % 6 % 53 % 47 % 

6 3 3 0 % 6 % 53 % 35 % 

7 2 3 0 % 6 % 44 % 31 % 

8 2 3 24 % 18 % 24 % 29 % 

9 4 3 18 % 24 % 53 % 41 % 

10 2 2 0 % 6 %  24 % 41 % 

11 3 3 12 % 12 % 29 % 41 % 

       
   * Hyp klang = hypernasal klang 
      Nas luftl = nasalt luftläckage 
      Tryckr art = tryckreducerad artikulation 

 

Faktorer som kan inverka vid en eventuell förändring av talet  

Tidpunkter för talinspelningar 
Den genomsnittliga tiden mellan förinspelning och obturatbehandling var hos de fem barn 

som hade lägst procentuella förändring av andelen korrekt artikulerade konsonanter 0:5 år 

medan tiden var 1:1 år för de sex barn som hade högst procentuella förändring. Vid en 

jämförelse mellan tiden som förflutit mellan förinspelning – och hypernasalitet framkom att 

den genomsnittliga tiden hos de fem barn som hade lägst förbättring var 0:9 år medan tiden 

var 0:10 år hos de sex barn som hade högst förbättring. En jämförelse av tiden som förflutit 

mellan obturatbehandling - efterinspelning och andelen korrekt artikulerade konsonanter 

visade att den genomsnittliga tiden hos de fem barn som hade lägst procentuella förändring 
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var 0:6 år medan tiden var 0:8 år för de sex barn som hade högst procentuella förändring. 

Beträffande tiden mellan obturatbehandling – efterinspelning och förändrad grad av 

hypernasalitet framkom att den genomsnittliga tiden hos de fem barn som hade lägst 

förbättring var 0:9 år medan tiden var 0:6 år hos de sex barn som hade högst förbättring. 

 

Tabell 6. Tid mellan förinspelning och obturatbehandling, mellan obturabehandling och efterinspelning samt 

jämförelse med eventuell förändring av artikulation och hypernasalitet. 

Barn Förinsp - obturat obturat - Efterinsp 
*Andel korrekt art 
kons *Hypernas 

1 0:4 år  0:2 år  + 2 procentenheter -1 

2 0:0 år 0:2 år  + 41 procentenheter -1 

3 1:2 år 0:2 år  + 38 procentenheter 0 

4 2:3 år 0:8 år  + 52 procentenheter -1 

5 1:2 år 0:1 år  + 17 procentenheter -3 

6 0:1 år 1:11 år  + 6 procentenheter 0 

7 1:2 år 0:2 år  + 6 procentenheter 1 

8 1:10 år 1:6 år   + 12 procentenheter 1 

9 0:0 år 1:6 år  + 12 procentenheter -1 

10 0:3 år 0:0 år  - 17 procentenheter 0 

11 0:3 år 0:1 år  - 6 procentenheter 0 
* Andel korrekt art kons = andel korrekt artikulerade konsonanter 
   Hypernas  = hypernasalitet 
 

Åldrar vid obturatbehandling 
Samtliga barn i studien har under en period haft obturat för täckning av den restspalt som 

kvarstått i gommen efter gomoperationerna. Barnen var i genomsnitt 5:0 år gamla vid den 

första obturatbehandlingen, men åldersvariationen var 3:1 - 8:3 år vilket redovisas i tabell 1. 

Vid en jämförelse mellan barnens procentuella förändring av andelen korrekt artikulerade 

konsonanter och åldern vid vilken obturatbehandlingen genomfördes framkom att 

medelåldern hos de fem barn med sämst förändring av andelen korrekt artikulerade 

konsonanter var 4:0 år, med en åldersvariation på 3:1 – 4:9 år. Motsvarande siffror för de sex 

barn som hade bäst förändring var den genomsnittliga åldern var 5:9 år, och åldersvariationen 

4:4 – 8:3 år. Vid en jämförelse av åldern vid obturatbehandlingen och hypernasaliteten 

framkom att den genomsnittliga åldern hos de fem barn som hade lägst förbättring av 

hypernasaliteten var 4:8 år med en åldersvariation mellan 3:1 - 6:10 år. Den genomsnittliga 

åldern för de sex barn som hade högst förbättring av hypernasaliteten var 5:2 år och 

åldersvariationen var då 3:4 – 8:3 år 
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Bedömning av gipsavtryck 

Vid bedömningen av gipsavtrycken utförda i samband med läppslutningen graderades 8/11 

barns gomspalter som ”stora” och de resterande tre barnens gomspalter bedömdes som 

”mellan” (se tabell 7). Hos de fem barn som bedömdes ha lägst procentuella förändring av 

andelen korrekt artikulerade konsonanter hade 4/5 spalter graderats som ”stora” medan 

graderingen för de barn med högst procentuella förändring innebar att 4/6 spalter graderades 

som ”stora”. Beträffande bedömningen av hypernasalitet hade 4/5 barn vilka bedömdes ha 

lägst förändring av hypernasaliteten graderats som ”stora” medan 4/6 barn av de som 

bedömdes ha högst förändring av hypernasaliteten graderades som ”stora”. 

 

Tabell 7. Bedömning genomförd av Docent Anders Berggren utifrån gipsavtrycken utförda i samband med 

barnens läppoperation samt jämförelse med eventuell förändring av artikulation och hypernasalitet. 

Barn  Spaltstorlek  *Andel korrekt art 
kons 

*Hypernas 

1 Mellan + 2 procentenheter -1 

2 Mellan + 41 procentenheter -1 

3 Stor + 38 procentenheter 0 

4 Stor + 52 procentenheter -1 

5 Stor + 17 procentenheter -3 

6 Stor + 6 procentenheter 0 

7 Stor + 6 procentenheter 1 

8 Mellan + 12 procentenheter 1 

9 Stor + 12 procentenheter -1 

10 Stor - 17 procentenheter 0 

11 Stor - 6 procentenheter 0 

               *Andel korrekt art konsonanter = korrekt artikulerade konsonanter 
                 Hypernas = hypernasalitet 
 
Utifrån gipsavtrycken genomförda innan obturatbehandlingen bedömdes att 7/11 barn hade 

storleken ”mellan” på fisteln/fistlarna, 3/11 barns fistel/fistlar/restspalt graderades som ”liten” 

och 1/11 barn hade en fistel som bedömdes som ”stor” (se tabell 8).  Hos 4/11 barn var fisteln 

lokaliserad i område två, hos 2/11 barn var fisteln lokaliserad i område tre och 1/11 barn hade 

ingen fistel utan enbart en restspalt som krävde täckning och denna var då lokaliserad i 

område ett. Av de fistlar som hade en position som inkluderade flera områden bedömdes 2/4 
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vara av storleken ”mellan”, 1/4 av storleken ”liten” och 1/4 graderades som ”stor”. Samtliga 

barn utom ett bedömdes ha enbart en fistel och det barn som hade fler hade två fistlar (se 

tabell 8). Vid en jämförelse mellan storlek på fistel och förändringen av andelen korrekt 

artikulerade konsonanter hade 2/5 barn med sämsta förändring graderats som ”mellan”, 2/5 

barn graderats som ”liten” och 1/5 barn som ”stor”. Motsvarande gradering av de barn som 

hade högst förändring var att 5/6 barn graderats som ”mellan” och 1/6 barn som ”liten”. 

Beträffande bedömning av hypernasalitet hade 2 av 5 barn med sämst förändring graderats 

som ”mellan”, 2/5 barn som ”liten” och 1/5 barn som ”stor”. Vid motsvarande gradering av 

de barn med högst förändring av hypernasaliteten graderades 5/6 barn som ”mellan” och 1/6 

barn som ”liten”. 

 

Tabell 8.  Bedömning genomförd av klinikchef Agneta Marcusson utifrån fotografier av barnens gipsavtryck 

innan obturatbehandling samt jämförelse med eventuell förändring av artikulation och hypernasalitet. 

Barn  Storlek Position 
Fistel samt 
restspalt/Restspalt 

Korrekt artikulerade 
konsonanter Hypernasalitet 

1 Mellan 2 Fistel  + 2 procentenheter -1 

2 Mellan 3 Fistel  + 41 procentenheter -1 

3 Mellan 1+2+3 Fistel  + 38 procentenheter 0 

4 Liten 2 Fistel (antal 2)  + 52 procentenheter -1 

5 Mellan 3 Fistel  + 17 procentenheter -3 

6 Liten 1+2+3 Fistel  + 6 procentenheter 0 

7 Liten 1 Restspalt  + 6 procentenheter 1 

8 Mellan 1+2 Fistel  + 12 procentenheter 1 

9 Mellan 2 Fistel  + 12 procentenheter -1 

10 Mellan 2 Fistel  - 17 procentenheter 0 

11 Stor 1+2 Fistel  - 6 procentenheter 0 

 

Vårdnadshavarnas uppfattning om obturatbehandling samt behandlingsresultat 

Enligt svaren på enkätfrågorna, till föräldrarna, ansåg 7/11 föräldrar att förberedelserna inför 

obturatbehandlingen var jobbiga för barnen medan 4/11 inte upplevde detta (se tabell 9). 

Samtliga föräldrar utom en svarade nej på frågan om det var jobbigt för barnet att ha obturatet 

i (se tabell 9). Vid enkätfrågan om föräldrarna ansåg att barnets tal förbättrats, efter 

obturatbehandlingen, svarade 7/11 ja, medan resterande svarade nej (se tabell 9). Ingen av 

föräldrarna som svarade nej, på frågan, ansåg att talet försämrats i samband med 

obturatbehandlingen. Beträffande frågan om barnets ätande påverkats av obturatet svarade 

8/11 föräldrar att så var fallet, medan 3/11 föräldrar ansåg att det inte skett någon påverkan (se 

tabell 9). Av de föräldrar som ansåg att barnets ätande påverkats av obturatbehandlingen 
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svarade 6/8 föräldrar att obturatet medfört mindre läckage av mat upp i näsan och en av dessa 

åtta föräldrar svarade även att barnet var mindre snorig efter obturatbehandlingen. Samtliga 

föräldrar skulle välja att genomgå obturatbehandlingen med de erfarenheter de har idag (se 

tabell 9). Svaren på övriga kommentarer kan utläsas i tabell 9. 

 

Tabell 9. Enkätsvaren från föräldraenkäten 

Fråga 1* 2* 3* 4* 5* 6* Övrigt fråga 5* Övriga kommentare r 

Barn                 

1 Ja Nej Ja - Ja Ja Mat rinner ej ut genom näsan   

2 Ja Nej Ja - Nej Ja  Avtryck gav kväljningar. Ngt 

         förbättrat tal, viktigt att 

          barnet ej slarvar vid artikulationen 

3 Ja Nej Nej Nej Ja Ja 
Obturatet var till god hjälp 
efter  Anser att talet var fint och att det 

              operationen förblev oförändrat efter obturatet 

4 Ja Ja  Ja - Nej Ja   

5 Ja Nej Nej Nej Nej Ja   
Barnet har aldrig haft besvär med 
maten 

6 Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ingen mat upp i näsan.   

7 Nej  Nej Ja Nej Ja Ja 
Mat och dryck hade svårare  
Att komma upp i näsan   

8 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ingen mat upp i näsan.  Hörde ingen stor förändring av talet. 

        Mindre snorig  

9 Ja Nej Ja - Ja Ja Mindre läckage upp i näsan Läskigt att ta bort den 

10 Nej Nej Ja - Ja Ja Mindre mat upp i näsan.   

11 Nej Nej Ja - Ja Ja Barnet får ej äta hårda saker  

              p.g.a. att obturatet kan lossna   

   1* Upplevde ni att förberedelserna inför behandlingen (avtryck och utprovningen av ”pluggen”) 
 var jobbig för ert barn? 
 2* Var/Är det jobbigt för ert barn att ha ”pluggen” i? 
 3* Tycker ni att ert barns tal förbättrades efter behandlingen? 
 4* Om ni svarade nej på fråga 3, tycker ni att ert barns tal försämrades efter behandlingen? 
 5* Påverkades ert barns ätande av ”pluggen”? 
 6* Skulle ni välja att genomgå denna behandling om ni vetat det ni vet idag? 
 Övrigt fråga 5* Om ni svarade ja på fråga 5, på vilket sätt? 

Diskussion 

Den obturatbehandling som ibland används vid Käkkliniken i Linköping för täckning av 

oronasala öppningar är både kostsam och tidskrävande för kliniken, barnen och föräldrarna. 

Behandlingen med obturat innebar i genomsnitt 8 kontroller/barn (exklusive insättningen av 

obturaten) vid Käkkliniken och i genomsnitt 3 kontroller/barn vid Talvårdsavdelningen. För 

att motivera en fortsatt användning av obturatbehandlingen krävs således att den ger resultat. I 

föreliggande studie framkom att det hos 81.8 % av barnen skett en förbättring av andelen 
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korrekt artikulerade konsonanter. Detta tyder på att obturatbehandlingen haft en positiv 

påverkan på artikulationen för majoriteten av de barn som genomgått den. Enligt de 

föräldraenkäter som inkommit från föräldrarna skulle samtliga föräldrar välja att låta sina barn 

genomgå obturatbehandlingen om de fick välja idag vilket kan ha ett samband med att 10/11 

föräldrar ansåg att det efter obturatbehandlingen skett en förbättring av talet och/eller 

ätfunktionen.  

Metoddiskussion 

Urval och bortfall 

Vid utskicket av informationsbrev och enkätfrågor tillfrågades föräldrarna till samtliga barn 

som genomgått obturatbehandling under de senaste tio åren. Av 13 tillfrågade valde endast 

elva att ge sitt samtycke. Detta trots att studien inte skulle medföra några ytterligare 

undersökningar för barnet. En anledning till att föräldrarna till två av barnen valde att avböja 

deltagande skulle kunna vara enkätfrågorna som var medskickade i informationsbrevet. I 

informationsbrevet framgick inte att föräldrarna kunde välja att samtycka till att låta barnens 

journalhandlingar ingå i studien men samtidigt avstå från att besvara enkäten. Detta kan ha 

medfört att föräldrarna valde att avböja på grund av att de inte var intresserade av att besvara 

enkäten. 

Talinspelningar och de perceptuella talanalyserna 

Eftersom denna studie var retrospektiv fanns allt material, förutom föräldraenkäterna, att tillgå 

vid Käkkliniken respektive Talvårdsavdelningen i Linköping. En nackdel var att barnens 

journalmaterial inte alltid motsvarat förväntningarna. Dels beträffande tidpunkter för 

talinspelningar, men även vad gäller talinspelningarnas innehåll, det vill säga mängden tal och 

aktuella målljud. Enligt Lohmander och Olsson (2004) är det viktigt att talmaterialet är 

fonetiskt jämförbart när resultaten mellan olika bedömningar ska jämföras. Detta eftersom det 

annars är oklart om det är behandlingen eller talmaterialet som orsakar skillnaderna. Då 

testmaterialet som använts vid talinspelningarna varierat mellan barnen var uppsatsförfattaren 

tvungen att sortera ut ord vilka innehöll målljud som var gemensamma för samtliga barn. Det 

begränsade talmaterialet hos vissa av barnen innebar att endast 17 målljud kunde ingå vid 

bedömningen. Det hade varit önskvärt med fler målljud i olika ordpositioner eftersom det 

bättre speglar den variation som barn med total LKG kan visa upp i sitt tal, men det positiva 

är ändå att barnens talmaterial är fonetiskt jämförbart precis som Lohmander och Olsson 
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(2004) poängterar i sin studie. Hutters & Brøndsted (1987) skriver i sin studie att spontantalet 

är viktigt vid testning av barn med LKG eftersom det ger en mer rättvis bild av den variation 

som förekommer beträffande barnens språkljud. Vid de talinspelningar som genomförts av 

barnen i föreliggande studie saknades vid flera tillfällen både meningar och spontantal. Detta 

medförde att spontantal och meningar utelämnades vid den perceptuella bedömningen. Om 

spontantalet kunnat bedömas inom ramen för föreliggande studie hade kanske barnens 

språkljud varierat mer. Ett dilemma som uppstod i arbetet med denna studie var att finna 

jämförbara talinspelningar av barnen före samt efter obturatbehandlingen. Tiden mellan 

inspelningarna både innan samt efter behandlingen med obturat varierade och det hade på 

Talvårdsavdelningen saknats fasta rutiner för vid vilka tidpunkter inspelningarna skulle ske.     

 

Vid jämförelsen mellan de individuella transkriptionerna som logopedstudenterna genomfört 

framkom att interbedömarreliabiliteten var väldigt låg. Den låga interbedömarreliabiliteten 

var troligtvis en följd av att logopedstudenterna saknade erfarenhet av bedömning av tal vid 

LKG. I en studie av Gooch et al. (2001) framkom att de två lyssnargrupperna som ingick i 

studien hade svårast att urskilja artikulationsställe, medan de bättre kunde uppfatta 

artikulationssätt och ton. I denna studie var interbedömarreliabiliteten högre beträffande 

talavvikelserna än vid graderingen av hypernasaliteten vilket därmed skiljde sig från studien 

av Gooch et al. (2001). Dock ingick i talavvikelserna både artikulationsställe samt 

artikulationssätt vilket medförde att det var omöjligt att avgöra vilken av dem som påverkat 

interbedömarreliabiliteten mest. Vid en analys av transkriptionerna framkom att 

logopedstudenternas bedömningar mestadels divergerade beträffande tryckreducering. Vissa 

av transkriptionerna divergerade på grund av att en av logopedstudenterna transkriberat 

konsonanten som tryckreducerad och den andra logopedstudenten som avtonad och vid andra 

tillfällen ansåg en av logopedstudenterna att konsonanten var tryckreducerad medan den andra 

logopedstudenten ansåg motsatsen. Bedömning av tryckreducering är en godtycklig 

bedömning. Vid vissa tillfällen ska en konsonant uttalas med mindre aspiration, till exempel i 

slutet av ord, men det kan vara svårt att avgöra när denna naturliga tryckreducering blir 

avvikande. Gränsen mellan avtonad och tryckreducerad konsonant är inte heller helt uppenbar 

eftersom uttalet av konsonanten blir ungefär densamma. Skulle logopedstudenterna haft mer 

erfarenhet av denna typ av bedömning så hade förmodligen interbedömarreliabiliteten varit 

mycket högre. Den dåliga interbedömarreliabiliteten kan ha medfört att en del av de 

transkriptioner som utförts är felaktiga och att resultatet från föreliggande studie inte är 
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tillförlitligt. Förhoppningsvis innebar dock de gemensamma transkriptionerna att 

bedömningarna av talet blev mer korrekta. Något som skulle kunna tala för detta är att 81.8 % 

av barnen bedömdes ha en högre andel korrekt artikulerade konsonanter vid efterinspelningen 

trots att det vid bedömningen saknades kännedom om huruvida inspelningarna var före- 

respektive efterinspelningar. Sannolikheten att barnen blivit bättre efter obturatbehandlingen 

är trots allt högre än att de skulle ha blivit sämre. 

Bedömningar av gipsavtryck 

Det fanns både fördelar respektive nackdelar med den metod som valdes för bedömning av 

gipsavtryck i föreliggande studie. En av fördelarna var att Agneta Marcusson besitter en stor 

kunskap om fistlar respektive restspalter på grund av sin profession och därför kunde gradera 

dessa mer korrekt än vad uppsatsförfattaren skulle ha kunnat göra. Nackdelen var att eftersom 

Agneta Marcusson utgick från sin kliniska erfarenhet medförde detta att bedömningarna blev 

subjektiva och att de därför skulle kunna vara delvis skiljda från en annan ortodontists 

bedömning. Att bedömningen genomfördes utifrån fotografier innebar fördelen att 

graderingen kunde ske närhelst Agneta Marcusson hade tid eftersom det inte krävdes några 

större förberedelser av uppsatsförfattaren. Vidare var samtliga fotografier avidentifierade 

vilket medförde att Agneta Marcusson kunde utföra en mer objektiv gradering utan några 

förkunskaper om barnen vilka annars kunnat påverka bedömningarna. Nackdelen med att 

använda fotografier var att de inte var tredimensionella vilket medförde att det kan vara svårt 

att få en uppfattning av storleken på fistlarna respektive restspalterna. Eftersom samtliga barn 

hade en restspalt i alveolarutskottet var det även viktigt att klassificera vilka barn som enbart 

hade en restspalt och vilka som också hade fistlar. Eftersom samtliga barn opererats av 

Docent Anders Berggren, Överläkare vid Hand- och plastikkirurgen i Linköping, ansågs han 

mest lämpad att utföra denna bedömning. Docent Anders Berggren har inblick i vilken 

vävnad som bör vara sluten i samband med gomoperationen och kan därför avgöra vilka 

oronasala öppningar som medvetet lämnats öppna, restspalter, och vilka som uppstått efter 

slutningen av hårda gommen, fistlar. Detta var en stor fördel eftersom det annars kan vara 

svårt att klassificera oronasala öppningar som är lokaliserade nära alveolarutskottet samt 

restspalten. 

 

Docent Anders Berggren genomförde bedömningen av de gipsavtryck som utförts på barnen i 

samband med läppoperationerna. Denna bedömning skedde utifrån de ursprungliga 
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gipsavtrycken eftersom Docent Anders Berggren ansåg att bedömningen därmed skulle bli 

mer tillförlitlig. Fördelen med att Docent Anders Berggren genomförde bedömningen var att 

han har många års erfarenhet av gomspalter som huvudkirurg vid LKG-teamet i Linköping. 

Nackdelen med att bedömningen skett utifrån Docent Anders Berggrens kliniska erfarenhet 

var att graderingen blev subjektiv och att den därmed kan vara svår att jämföra med andra 

studier där en annan bedömare samt ett annat bedömningssystem använts. 

Resultatdiskussion 

Påverkan på talet efter obturatbehandling 

Majoriteten av de barn som genomgått obturatbehandlingen fick en förbättrad artikulation. 

För två av de elva barnen hade dock andelen korrekt artikulerade konsonanter ökat sedan 

obturatbehandlingen. Det är svårt att säga vad detta kan ha berott på men en anledning skulle 

kunna vara att barnen undviker platsen där obturatet är placerat och istället förflyttar 

artikulationen till en annan artikulationsplats. En annan teori är att detta kan ha ett samband 

med att efterinspelningen hade skett för tidigt inpå obturatbehandlingen och att barnen inte 

hade hunnit vänja sig vid obturaten. I studien av Pinborough-Zimmerman et al. (1997) 

framkommer bland annat att artikulationen förbättrades först efter 4-7 veckors användning av 

obturaten vilket talar för att de två barnen i föreliggande studie skulle ha kunnat få ett annat 

talresultat om inspelningarna skett lite senare. 

 

De vanligast förekommande talavvikelserna vid talinspelningarna var tryckreducerad 

artikulation, retrahering av dentaler samt framflyttning av dentaler. Både tryckreducerad 

artikulation och retrahering av dentaler har i studier rapporterats vara typiska talavvikelser vid 

oronasala öppningar. I föreliggande studie hade retraheringen av dentalerna ökat mellan första 

och andra inspelningstillfället vilket talar emot att retraheringen orsakats av den oronasala 

öppningen. Dock kan ökningen bero på att transkriptionerna varit felaktiga och att det alltså 

handlar om ett tolkningsfel. Det skulle även kunna vara så att ökningen av retraherade 

dentaler beror på att barnen undviker att placera tungan vid obturaten, vilka oftast är placerade 

långt fram i munnen, och att de istället byter till velart artikulationsställe. Detta eftersom de 

kanske upplever det som obehagligt att vidröra obturaten med tungan. Enligt Hutters och 

Brøndsted (1987) är retrahering en aktiv talavvikelse eftersom talaren försöker kompensera 

för sitt handikapp genom att byta artikulationsställe. Om något eller några av barnen hade 

blivit inspelade lång tid innan obturatbehandlingen genomfördes kan andelen retrahering hos 
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dessa barn ha ökat innan behandlingen med obturat skedde. Denna retrahering skulle då enligt 

Harding och Grunwell (1998) inte automatiskt korrigeras efter obturatbehandlingen eftersom 

det är en aktiv talavvikelse. 

 

Då hypernasaliteten antingen graderades som högre eller som oförändrad hos 7/11 barn 

förefaller det som att hypernasaliteten främst var en funktion av velofaryngeal insufficiens. 

Att hypernasaliteten förbättrats hos fem av barnen skulle kunna vara en följd av 

obturatbehandlingen men skulle även kunna bero på en spontan förbättring på grund av att 

barnen tillägnat sig nya talmönster med en bättre teknik för att undvika hypernasalitet. Vid en 

jämförelse mellan graderingen av hypernasalitet och bedömningen av det nasala luftläckaget 

framkom de barn vars nasala luftläckage ökat, trots obturatbehandling, även kom att ha en 

ökad eller oförändrad gradering av hypernasalitet. De flesta av dessa barn hade också en 

relativt låg förbättring i samtliga talparametrar vilket talar för att deras talavvikelser inte 

främst orsakats av den oronasala öppningen.  

Faktorer som kan inverka vid en eventuell förändring av talet 

Tidpunkter för talinspelningarna 

I resultaten framkom att de barn vars förinspelning skett en lång tid innan 

obturatbehandlingen hade en större förbättring av andelen korrekt artikulerade konsonanter. 

Det vill säga ju längre tid som förflutit mellan förinspelning och obturatbehandling desto 

större förbättring av andelen korrekt artikulerade konsonanter. Detta kan ha ett samband med 

att det hunnit ske en spontan förbättring av barnens tal innan obturatbehandlingen 

genomfördes och detta är ett av skälen till att det är så viktigt att talinspelningarna sker strax 

inpå obturatbehandlingen. Även vid efterinspelningarna varierade tiden som förflutit mellan 

behandling med obturat och inspelning, vilket också kan ha betydelse för resultaten vid de 

perceptuella bedömningarna. Enligt Pinborough-Zimmerman et als. (1997) studie kunde en 

signifikant förbättring av artikulationen noteras när barnen använt obturaten i 4-7 veckor, 

medan hypernasaliteten var oförändrad omedelbart efter behandlingen och att det hos vissa 

barn uppmättes en reducering först efter en tids användning. Det är tyvärr svårt att jämföra 

resultaten från den studien med föreliggande studie eftersom att tiden för efterinspelningarna 

varierat mellan barnen i föreliggande studie. Dock är det viktigt att ta hänsyn till resultatet 

från studien av Pinborough-Zimmerman et al. (1997) när beslut om tidpunkt för 

efterinspelning ska tas så att denna inte genomförs för tidigt inpå obturatbehandlingen. För 
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barnen i föreliggande studie förefaller inte tidpunkten för efterinspelningen ha någon 

betydelse för talresultaten.  

Talbehandling 
Av de nio barn som bedömdes ha en högre andel korrekt artikulerade konsonanter vid 

efterinspelningen hade fem genomgått talbehandling under perioden mellan 

obturatbehandling och efterinspelning. Talbehandlingen bestod främst av träning av främre 

ljud. Talbehandlingen skulle kunna vara en bidragande faktor till att barnens tal förbättrats 

mellan för- och efterinspelning. Hur stor förbättringen var hos dessa barn varierade dock, men 

resultaten tolkas som att talbehandling efter obturatbehandlingen främjar en talförbättring 

Åldrar vid obturatbehandlingen 

I resultaten framkom ett samband beträffande åldern vid vilken obturatbehandlingen 

genomfördes och dess påverkan på artikulationen. Obturatbehandlingen gav således större 

effekt på artikulationen om barnen var äldre när behandlingen med obturat utfördes. Det var 

dock svårt att utesluta att det inte förekom andra faktorer som kan ha påverkat resultatet. Till 

exempel hade 4/6 barn genomgått talbehandling efter obturatbehandlingen vilket kan ha 

medfört att barnens artikulation förbättrades. Det krävs således ett större urval barn för att 

testa om åldern vid obturatbehandlingen har någon avgörande betydelse för hur artikulationen 

förändras.  

 

Ålderskillnaden var inte så stor mellan de barn som hade lägst förbättring av hypernasaliteten 

och de barn som hade högst förbättring vilket innebar att åldern vid vilken 

obturatbehandlingen skedde inte verkade ha någon inverkan på hur hypernasaliteten 

påverkades. 

Bedömning av gipsavtryck 

Vid en jämförelse mellan ursprunglig spaltstorlek, förändringen av andelen korrekt 

artikulerade konsonanter samt hypernasalitet framkom att den ursprungliga spaltstorleken inte 

verkade ha någon inverkan på hur obturatbehandlingen påverkade talet. Det vill säga det 

påträffades inga samband mellan storlek på spalt och talresultat. 

 

Vid en jämförelse mellan storleken på fistlarna/restspalten och bedömningarna av andelen 

korrekt artikulerade konsonanter samt hypernasalitet markerades de resultat som tillhörde de 

fem med sämst respektive de sex med bäst förändring vid de olika parametrarna. Den fistel 
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som bedömdes som ”stor” tillhörde de fem sämsta vid båda talparametrarna. Dock gick det 

inte att dra några slutsatser utifrån detta eftersom endast ett barn bedömdes ha en fistel som 

graderades som ”stor”. Beträffande övriga fistlar/restspalt, med storlekar från ”liten” till 

”mellan”, påträffades inga samband mellan storlek och talresultat. Enligt Karling et al. (1993) 

är det viktigt att undersöka storlek och form på fisteln från både oral och nasal riktning 

eftersom dessa faktorer kan påverka talet. I föreliggande studie genomfördes endast en 

gradering av fisteln från oral riktning och detta kan ha medfört att vissa av graderingarna 

kanske inte överensstämmer med fistelns storlek eller utseende från nasal riktning. Detta 

skulle kunna förklara varför inget samband påträffats mellan storlek och tal. Resultaten i 

föreliggande studie överensstämmer dock med Lohmander-Agerskovs studie (1997) i vilken 

ett samband mellan fistelstorlek och tal inte kunde påvisas. Beträffande fistlarnas/restspaltens 

position påträffades inget samband mellan position och förändring av andelen korrekt 

artikulerade konsonanter samt av hypernasal klang. En jämförelse mellan position och 

talresultat försvårades av att fistlarnas/restspaltens positioner var så spridda i materialet. I 

Karling et als. S tudie (1993) rapporterades dock att fistelns placering inte påverkade graden 

av talavvikelse. 

Vårdnadshavarnas uppfattning om obturatbehandling samt behandlingsresultat 

Enligt de enkäter som skickades till barnens vårdnadshavare ansåg majoriteten av föräldrarna 

att förberedelserna inför obturatbehandlingen var jobbiga för barnen men endast föräldrarna 

till ett av elva barn hade uppfattat att barnet tyckte det var jobbigt att använda oburatet. 

Beträffande talets påverkan svarade 7/11 föräldrar att talet förbättrades i samband med 

obturatbehandlingen. De barn som inte förbättrats hade inte heller försämrats vilket tolkas 

som att talet förblev oförändrat efter behandlingen med obturat. Detta kan bero på att de 

talavvikelser som förekom inte orsakats av fisteln och att de därför inte korrigerades när 

fisteln hade täckts De flesta av föräldrarna ansåg att barnens ätande påverkats av obturaten. 

Att matsituationen förbättrats för flera av barnen är väldigt positivt och innebär att det kan 

finnas fler fördelar med obturatbehandlingen än enbart en eventuell talförbättring. Trots att de 

flesta av föräldrarna upplevt förberedelserna inför behandlingen med obturat som jobbiga 

skulle de ändå välja att låta sina barn genomgå samma obturatbehandling igen även om de 

vetat det de vet idag. Detta har förmodligen ett samband med att 10/11 föräldrar ansåg att det 

skett en förbättring av talet och/eller ätfunktionen. Att en av de elva föräldrarna skulle välja 

att låta sitt barn genomgå behandlingen med obturat trots avsaknad av förbättring av vare sig 
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tal eller ätfunktion är väldigt intressant. En teori bakom detta är att föräldrarna vill göra allt de 

kan för sina barn och att de därför anser att det är bättre att prova en behandling för att se om 

den fungerar än att avstå och aldrig få veta om den skulle ha inneburit en förbättring.  

 

Fördelen med användningen av denna enkät var att föräldrarna kunde bidra med information 

om hur barnens tal fungerade i vardagen, något som inte alltid är möjligt få fram i 

testsituationen (Scherer & Antonio, 1995). Enligt Sell et al. (2005) tenderar logopeder att 

lyssna alltför kritiskt vid bedömningen av barnens tal och föräldrarnas samt omgivningens 

bedömningar av barnens tal kan därför innebära en mer rättvisande bedömning. En nackdel 

med föreliggande studie var att tiden som passerat sedan barnen genomgått 

obturatbehandlingen varierat vilket innebär att det för vissa av barnen hade hunnit passera 

flera år sedan det första obturatet cementerades. Enligt Dale et al. (1989) bör de beteenden 

som ska utvärderas fortfarande vara aktuella vid bedömningstillfället eftersom retrospektiva 

redogörelser inte är lika pålitliga och detta innebär att vissa av resultaten från 

föräldraenkäterna i föreliggande studie inte var helt tillförlitlig.  

Slutsatser 

Enligt de resultat som framkom i studien innebar behandlingen med obturat en talförbättring 

för de flesta av barnen som genomgått behandlingen. Det förekom dock en variation 

beträffande hur många av barnen som hade förbättrats i respektive talparameter och det 

föreföll som att obturatbehandlingen hade störst påverkan på artikulationen medan nasaliteten 

inte berördes i lika stor omfattning. Vidare framkom i studien att åldern vid vilken 

obturatbehandlingen hade skett hade betydelse för hur stor förbättringen blev av 

artikulationen. Äldre barn erhöll en större förbättring än vad de yngre barnen gjorde. I de 

föräldraenkäter som skickades till vårdnadshavarna framkom att majoriteten av föräldrarna 

upplevde att förberedelserna inför obturatbehandlingen var jobbiga för barnen men trots det 

skulle samtliga av föräldrarna välja att låta barnen genomgå behandlingen med obturat igen 

med de erfarenheter de hade idag. Detta hade troligtvis ett samband med att 10/11 föräldrar 

ansåg att det efter obturatbehandlingen skett en förbättring av talet och/eller ätfunktionen. Det 

är viktigt att fasta rutiner införs beträffande tidpunkt för när talinspelningarna ska ske 

eftersom det innebär att inspelningarna blir mer jämförbara.  
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Framtida studier 

Eftersom urvalet var väldigt litet i föreliggande studie vore det intressant att utföra en 

liknande studie med ett väsentligt större urval. En framtida studie skulle vinna på att 

genomföras prospektivt då bland annat talmaterial och talinspelningar skulle kunna göras mer 

jämförbara och mer fasta rutiner för dessa skulle kunna införas. En annan fördel vore att 

föräldraenkäten skulle kunna tilldelas föräldrarna vid en tidpunkt några månader efter 

genomförd obturatbehandling. Eftersom det framkom i föreliggande studie att åldern vid 

vilken obturatbehandlingen genomförs kan ha betydelse för det slutgiltiga talresultatet vore 

det intressant om det inför behandlingen med obturat kunde ske en indelning i olika 

ålderskategorier där flera barn kunde ingå i varje ålderskategori.  
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Utvärdering av obturatbehandling av fistel hos barn med total LKG 

Hej! 

Mitt namn är Ida Bengtsson och jag läser sista terminen på logopedprogrammet i Linköping. 
Nu i vår kommer jag att skriva en magisteruppsats och det är därför jag tagit kontakt med Er. 
Mitt uppsatsarbete syftar till att undersöka om täckning av fistel/restspalt vid total Läpp,- käk- 
och gomspalt är positivt för barns tal och i så fall på vilket sätt. Inom ramen för studien avser 
jag att inhämta uppgifter i barnens journaler, göra mätningar av de gipsavtryck av käken som 
finns på Käkkliniken, göra bedömning av talinspelningar gjorda före och efter behandlingen 
samt ta reda på hur Ni som föräldrar upplevt behandlingen.  

För att kunna ta del av dokumentationen kring behandlingen av Ert barn samt Er hjälp med att 
besvara några frågor angående Ert barns behandling behöver jag nu Ert tillstånd. Såväl 
uppgifter om Ert barn som Era svar på frågorna nedan kommer att behandlas på sådant sätt att 
anonymitet garanteras. 

Deltagande i studien är frivilligt. Ert val påverkar inte framtida behandling. Om Ni väljer att 
delta i studien ska samtycket samt frågeformuläret skickas till mig i det bifogade och 
frankerade kuvertet. 

Med vänlig hälsning 

Ida Bengtsson student vid logopedprogrammet på Hälsouniversitet i Linköping. 

Vid eventuella frågor maila mig på: X 

Ansvarig handledare 

Inger Lundeborg tfn: X  e-mail: X 
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Ja, jag samtycker till att uppgifter om mitt barn behandlas inom ramen för ovan 
beskrivna studie 

Namn…………………………………………………………………………… 

Nej, jag samtycker inte till att uppgifter om mitt barn behandlas inom ramen för 
ovan beskrivna studie 

Namn……………………………………………………………………………... 

Namnförtydligande………………………………………………………………. 
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Sätt ett kryss i den ruta som passar bäst till frågan. 

Frågor Ja Nej 
 

1. Upplevde ni att förberedelserna inför behandlingen (avtryck och 
utprovning av ”pluggen”) var jobbig för ert barn? 

  

2. Var/är det jobbigt för ert barn att ha ”pluggen” i?   
 

3. Tycker ni att ert barns tal förbättrades efter behandlingen?   
 

4. Om ni svarade nej på fråga 3, tycker ni att ert barns tal 
försämrades efter behandlingen? 

 

  

5. Påverkades ert barn ätande av ”pluggen”?   
 

6. Skulle ni välja att genomgå denna behandling om ni vetat det ni 
vet idag? 

  
 
 

Om ni svarade ja på fråga 5, på vilket 
sätt………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Övriga 
kommentarer:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………................................  
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Samtyckesbrev samt svarstalong till berörda föräldrar angående uppspelning vid 
redovisning 

 

Angående uppspelning vid redovisning av ”Utvärdering av obturatbehandling av 
restspalt hos barn med total LKG” 

Vid redovisningen av min D-uppsats har jag tänkt spela upp ljudexempel för lyssnarna för att 
på så sätt illustrera vilka möjliga förändringar i talet som har skett efter obturatbehandlingen. 
Uppspelningen kommer att ske på sådant sätt att ingen förutom jag kommer att veta vilket 
barn det berör. 

Med anledning av detta vill jag fråga om Ni och Ert barn tillåter att jag använder delar av Ert 
barns talinspelning för detta ändamål. Detta är frivilligt och Ert val påverkar inte framtida 
behandling.  

 

Med vänlig hälsning   

Ida Bengtsson student vid logopedprogrammet på Hälsouniversitet i Linköping. 

Vid eventuella frågor maila mig på: idabe223@student.liu.se 

Ansvarig handledare 

Inger Lundeborg  013-221287  inglu@inr.liu.se 

 

Ja, jag samtycker till att mitt barns talinspelningar används som illustration vid      
redovisningen av tidigare beskriven studie. 

 

Namn:………………………………………………………………………….. 
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Samtyckesbrev samt svarstalong till cheflogoped Christina Danbolt samt 
Övertandläkare Agneta Marcusson 

 

 

 

Angående journalhantering 

Under våren 2008 kommer en studie genomföras som syftar till att undersöka hur talet 
påverkas vid obturatbehandling av barn med läpp-, käk- och gomspalt som har en större 
restspalt. En jämförelse kommer att ske av talet före samt efter behandlingen med obturat och 
för att denna jämförelse ska kunna ske behövs tillgång till tidigare inspelningar genomförda 
med barnen samt även barnens journaler.  

Barnens anonymitet garanteras i studien genom att barnen aldrig benämns med namn eller 
personnummer samt framförallt genom att de kommer att redovisas som grupp vid 
presentationen. Journaler samt inspelningar kommer endast att användas på plats i Talvårdens 
lokaler, US i Linköping, för att säkerställa att ingen obehörig kommer i kontakt med dem.  
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Godkännande av journalhantering 

Härmed godkänner jag, Christina Danbolt, att logopedstudent Ida Bengtsson får tillträde till 
journaler samt inspelningar som berör de barn som ingår i den aktuella studien. Detta 
godkännande omfattar våren 2008 och journaler samt inspelningar får endast brukas på plats i 
Talvårdens lokaler. 

 

 

 

Namn     Datum och plats 

 

…………………………………......   
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Angående journalhantering 

Under våren 2008 kommer en studie genomföras som syftar till att undersöka hur talet 
påverkas vid obturatbehandling av barn med läpp-, käk- och gomspalt som har en större 
restspalt. En möjlig orsak till varför barns tal påverkas olika mycket vid obturatbehandling 
kan tänkas vara vilken spaltstorlek de hade vid födseln samt hur stor restspalten var innan 
behandlingen med obturat genomfördes. För att undersöka detta behövs tillgång till de 
gipsavtryck som gjorts av barnens spalter före gomspaltsoperationen och restspaltäckningen 
med obturat. 

Barnens anonymitet garanteras i studien genom att barnen aldrig benämns med namn eller 
personnummer samt framförallt genom att de kommer att redovisas som grupp vid 
presentationen. Journaler samt inspelningar kommer endast att användas på plats i 
Käkklinikens lokaler, US i Linköping, för att säkerställa att ingen obehörig kommer i kontakt 
med dem. 
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Godkännande av journalhantering 

Härmed godkänner jag, Agneta Marcusson, att logopedstudent Ida Bengtsson får tillträde till 
journaler samt gipsavtryck som berör de barn som ingår i den aktuella studien. Detta 
godkännande omfattar våren 2008 och journaler samt gipsavtryck får endast brukas på plats i 
Käkklinikens lokaler. 

 

 

 

Namn     Datum och plats 

 

…………………………………......  …………………………………………  
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Protokoll – artikulation och nasalitet 

 

ARTIKULATION 

Fall nr             Andel  % 

Andel korrekt artikulerade konsonanter   

IA. Andel talavvikelser framför velofarynx 

IB. Andel talavvikelser bakom velofarynx 

       

 

NASALITET    

VARIABEL     

 

 

Hypernasal klang               

               Andel % 

IIA. Nasalt luftläckage  

IIB. Tryckreducerad artikulation 

 

 

 

 

 

 

 

0=normal/inget 

1=obetydlig/enstaka lätta 

2=lätt konsekvent/enstaka kraftiga 

3=måttlig och konsekvent/enstaka kraftiga 

4=kraftig och konsekvent/många kraftiga 


