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Abstract 
Velopharyngeal insufficiency may affect resonance, articulation and thus how speech is perceived 

by other listeners. Velopharyngeal insufficiency is frequently found in the cleft palate population 

due to structural abnormalities of the palate. The pharyngeal flap is the most commonly used 

operation designed to improve velopharyngeal function. The aim of the present study was to 

compare speech before and after pharyngeal flap surgery by perceptual evaluation regarding 

nasality, articulation and deviant speech. The study includes preoperative and postoperative 

speech samples of 28 patients who underwent pharyngeal flap surgery at the University Hospital 

in Linköping between 2002 and 2007. The speech samples were phonetically transcribed and 

analysed regarding nasality and articulation by the authors. For comparison of results, naïve 

listeners and graduate students of speech-language pathology rated speech deviances. Speech was 

evaluated as less hyper nasal and with less maladaptive patterns of articulation after surgery. 

Articulation with maladaptive patterns related to velopharyngeal insufficiency, especially weak 

articulation, decreased more than other misarticulations. Naïve listeners as well as speech 

language pathology students rated speech as being less deviant postoperatively. Naïve listeners 

rated speech as being more improved in comparison with speech language pathology students. 

The results indicate that pharyngeal flap surgery leads to less deviant speech as well as reduced 

hypernasality and misarticulation, which support other studies. Furthermore, the results indicate 

that speech pathology training may influence the perception of deviant speech. When assessing 

the outcome of speech enhancing surgery in future studies, the authors recommend adding the 

opinion of naïve listeners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sammanfattning 

Velofarynxinsufficiens kan påverka talets resonans, artikulation och därmed hur talet uppfattas av 

omgivningen. Den vanligaste orsaken till velofarynxinsufficiens är någon form av medfödd 

missbildning i gommen. För att hjälpa patienter med velofarynxinsufficiens erbjuds 

talförbättrande operationer, där den vanligaste är svalglambåplastik. Syftet med föreliggande 

studie var att perceptuellt bedöma talet före och efter svalglambåplastik beträffande nasalitet, 

artikulation och grad av avvikelse samt jämföra två lyssnargruppers skattningar av talets grad av 

avvikelse. Studien gjordes utifrån preoperativa och postoperativa talinspelningar av 28 patienter 

som genomgått svalglambåplastik på Universitetssjukhuset i Linköping mellan 2002 och 2007. 

Talmaterialet transkriberades och analyserades av författarna beträffande nasalitet och 

artikulation. Patienternas tal bedömdes vara mindre hypernasalt och innehålla färre 

artikulationsavvikelser postoperativt. Artikulationsavvikelser direkt förknippade med 

velofarynxfunktion, främst tryckreducerad artikulation, minskade mer än andra 

artikulationsavvikelser. Lyssnargrupperna utgjordes av logopedstudenter respektive naiva 

lyssnare. Både logopedstudenter och naiva lyssnare bedömde att talets grad av avvikelse hade 

minskat efter kirurgi. De naiva lyssnarna upplevde en större förbättring än logopedstudenterna. 

Resultatet tyder på att svalglambåplastik ger ett mindre avvikande tal såväl som minskning av 

hypernasalitet och artikulationsavvikelser vilket överensstämmer med tidigare forskning. 

Föreliggande studie visar även att utbildning i analys av talavvikelser kan påverka upplevelsen av 

talets grad av avvikelse. Författarna förespråkar därför att utvärdering av talförbättrande kirurgi 

kompletteras med naiva lyssnares uppfattning i framtida studier. 
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Inledning  
 
Talet är resultat av ett komplext muskulärt arbete. Mer än 80 muskler är involverade vid tal och i 

genomsnitt produceras tio språkljud per sekund. Samtliga muskler måste koordineras och styras 

med millimeterprecision för att inte talet ska låta avvikande, då varje ljud kräver en mycket 

noggrann inställning av ett flertal muskler. Detta snabba och exakta muskelarbete sker 

automatiskt (Lindblad, 1997). Vid bildningen av de flesta av våra språkljud ska passagen mellan 

mun- och näshåla vara stängd. För detta krävs en god funktion i velofarynx, det vill säga området 

baktill i svalget upp mot näsan. Otillräcklig velofarynxfunktion har olika bakomliggande orsaker. 

Den vanligaste är någon form av gomspalt (Lohmander et al., 2005; Trost-Cardamone, 1989). 

Velofarynxfunktion är den viktigaste enskilda faktorn för hur förståeligt och acceptabelt talet blir 

hos de flesta barn med gomspalt (Peterson-Falzone, Hardin-Jones & Karnell, 2001). Nedsatt 

velofarynxfunktion behandlas med så kallad talförbättrande kirurgi, där svalglambåplastik är det 

vanligaste alternativet (Sloan, 2000).  

 

Lyssnarbedömning är den viktigaste metoden både vid utredning inför beslut om 

svalglambåplastik och vid utvärdering av resultatet. Syftet med föreliggande studie var därför att 

jämföra talet före och efter kirurgi genom logopedisk bedömning av talets nasalitet och 

artikulation. Frågan är vem som ska avgöra när ett önskvärt resultat har uppnåtts. Logopeder 

med specialisering på patienter med gomdefekter har utvecklat ett tränat och därmed känsligt öra 

för dessa talavvikelser i jämförelse med andra lyssnare. Bagnall och David (1988) anser att 

logopeder är för kritiska i sin bedömning av talavvikelser. Detta väckte intresset att jämföra 

logopedstudenters och naiva lyssnares skattningar av tal före och efter svalglambåplastik.  

Bakgrund 

Velofarynxfunktion 

Viktiga strukturer vid velofaryngeal slutning 

Resonans, artikulation och deras samverkan har stor betydelse vid produktion av tal. En god 

aktivitet i velofarynx, det vill säga velum (mjuka gommen), den bakre väggen och sidoväggarna i 

farynx (svalget), har en central roll för resonans och artikulation (Wyatt, Sell, Russel & Albery, 

1996). Den tredimensionella slutningen av velofarynx mellan mjuka gommen och svalgväggarna 

är viktig, det vill säga hur graden aktivitet i de olika strukturerna kompenserar varandra. 

Öppnandet av velofarynx är också viktig, men inte så väl studerat (Sommerlad, 2001). 
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För att åstadkomma en slutning av velofarynx är mjuka gommens funktion och utseende 

avgörande. Dess längd, bredd, elasticitet, hastighet, höjning samt timing påverkar 

slutningsförmågan. Mjuka gommen måste vara tillräckligt bred och lång i dess utsträckta tillstånd 

för att stänga igen velofarynx när sidosvalgväggarna rört sig maximalt mot mitten (Sommerlad, 

2001). Stängning av velofarynx sker på höjden, bredden och djupet genom att mjuka gommen 

höjs uppåt och dras bakåt samtidigt som det sker en parallell förflyttning framåt av bakre 

svalgväggen och mediala rörelser av sidosvalgväggarna (Sommerlad, 2001). Ibland sker 

tillstängningen med hjälp av en ca fem millimeter tjock horisontell utbuktning i svalgväggen, den 

så kallade Passavants vulst (Lohmander et al., 2005). Vilka delar i velofarynx som är mest aktiva 

vid slutningen, det så kallade slutningsmönstret, skiljer sig inom normalpopulationen beroende på 

individuella variationer i anatomisk struktur och koordination av muskelaktiviteten i velofarynx. 

De muskler som samverkar i velofarynxfunktionen är m. levator veli palatini, m. palatoglossus, m. 

palatofaryngeus och de faryngeala konstriktorerna (Yorkston, Beukelman & Strand, 1999).  

M. levator veli palatini bildar en slinga som drar mjuka gommen bakåt uppåt och är den viktigaste 

muskeln för stängning av velofarynx (Lohmander et al., 2005).  

Velofarynxfunktion vid tal 

Vid normalt tal är velofarynx öppen vid bildandet av de nasala talljuden /m, n, ng/ (Mercer & 

Pigott, 2001; Schalén, Ejnell, Kitzing & Kuylenstierna, 2001; Lindblad, 1997). Normal talklang 

innebär också att resonans uppstår i munhålan med stängning av velofarynx vid produktion av de 

övriga ickenasala talljuden, så kallade orala ljud. I normalt tal förekommer viss nasal klang mellan 

ord och i slutet av fraser (Lohmander et al., 2005) då velofarynx är öppen vid viloandning 

(Mercer & Pigott, 2001; Schalén et al., 2001). 

 

Velofaryngeal slutning skiljer sig mellan talproduktion och sväljning samt mellan vilka språkljud 

som produceras. Vid sväljning stängs velofarynx långsammare än vid tal. Vid talproduktion måste 

en snabb rörelse i mjuka gommen ske. Vid produktion av /i/ sker en initial stängning efter 100 

millisekunder med påföljande kraftfull stängning efter 160 millisekunder. Rörelsemönstret i mjuka 

gommen och svalget skiljer sig markant vid produktion av olika språkljud. När /i/ ska produceras 

höjs mjuka gommen avsevärt med relativt liten aktivitet i svalgväggarna. Det är däremot mer 

rörelse i svalgväggarna och mindre aktivitet i mjuka gommen vid produktion av /a/ (Sommerlad, 

2001). 
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Velofarynxinsufficiens 

En rad olika termer används för att beskriva nedsatt funktion i velofarynx för att på så vis 

kategorisera nedsättningarna utifrån deras orsak (Peterson-Falzone et al., 2001). Peterson-Falzone 

et al. (2001) och Trost-Cardamone (1989) föreslår velopharyngeal inadequacy som övergripande term 

för alla typer av nedsatt funktion i velofarynx. Den benämning som används i Sverige är 

velofarynxinsufficiens, med förkortningen VPI efter den engelska termen velopharyngeal insufficiency 

(Lohmander et al., 2005). Velofarynxinsufficiens innebär en nedsatt förmåga att sluta tätt mellan 

mun- och näshåla (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008) vilket kan påverka talets 

förståelighet samt göra det odistinkt och avvikande (Lohmander et al., 2005).  

Etiologi 

VPI orsakas vanligen av medfödda strukturella defekter i gommen, till exempel läpp-käk-

gomspalt eller medfödd disproportion i velofarynx (Schalén et al., 2001; Conley, Gosain, Marks & 

Larson, 1997). VPI kan även ha neurologiska orsaker såsom en medfödd eller förvärvad skada i 

centrala eller perifera nervsystemet. Förvärvad VPI framför allt hos vuxna kan förekomma vid 

multipel skleros, resektion av tumör i huvud- och halsområdet eller vid intrakraniell blödning. Vid 

neurologiskt betingade talstörningar som verbal dyspraxi och dysartri kan symptom på VPI 

förekomma. Vid tillstånd som medför svårigheter att reglera hastighet, timing, styrka samt 

koordination av musklernas rörelser till exempel hypotoni eller sen motorisk utveckling utan 

känd orsak kan VPI också uppträda (Lohmander et al., 2008; Trost-Cardamone, 1989). 

Velofaryngeal felinlärning 

Fonemspecifika talavvikelser som förknippas med VPI kan förekomma hos en talare trots en 

normalt fungerande velofarynxsslutning och antas bero på ett felaktigt inlärt artikulationssätt 

(Hartelius et al., 2008). Velofaryngeal felinlärning kan uppträda hos döva eller personer med 

nedsatt hörsel och kräver talträning (Lohmander et al, 2005; Golding-Kushner, 2001; Trost-

Cardamone, 1989). 

Gomspalt 

En gomspalt uppstår till följd av en ofullständig slutning av gommen som normalt sker under den 

tidiga fosterutvecklingen. Gomspalt förekommer isolerat men även i samförekomst med spalt i 

läpp och käke/alveolarutskott. Samlingsnamnet för dessa spalttyper är läpp-käk-gomspalt 

(Lohmander et al., 2008). Läpp-käk-gomspalt (LKG) är en av de vanligaste missbildningarna och 

incidensen är en per 680 födda barn i Sverige (Sjöström et al., 2001). Hos barn med LKG är 

förekomsten av ytterligare missbildningar vanligare än hos andra barn, och i flera fall ingår 
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spalten som en del i ett syndrom. Vilka delar som omfattas av spalten ger många olika 

kombinationer av spalttyper. Omfattningen av spalten kan vara allt från en delad uvula till spalt i 

både läpp, käke/alveolarutskott samt hård och mjuk gom. Spalt i läpp och käke kan dessutom 

vara uni- eller bilateral (Lohmander et al., 2008). Förutom de synliga spalttyperna finns även 

dolda gomspalter såsom submukös gomspalt vilket innebär en missbildning av mjuka gommens 

muskulatur medan slemhinnan är hel. De dolda spalttyperna upptäcks oftast inte förrän barnet 

börjar prata och då på grund av hypernasalitet och ibland kompensatorisk artikulation 

(Lohmander et al., 2008).  

 

Barn med LKG genomgår ett flertal operationer för att sluta läppen, justera näsan, sluta gommen 

samt täta spalten i alveolarutskottet genom bentransplantation. Ofta förekommer ytterligare läpp- 

och näsplastik för att förbättra utseendet. Ibland görs talförbättrande kirurgier, som till exempel 

svalglambåplastik, och i vissa fall framflyttning av överkäken för att normalisera bettet (Peterson-

Falzone et al., 2001). Vilka operationer som krävs beror på spaltens omfattning. Trots att 

gomslutning inte är något nytt fenomen råder ej konsensus angående vilka kirurgiska tekniker 

som är att föredra samt vid vilken tidpunkt som slutningen bör ske (Peterson-Falzone et al., 

2001).   

Talavvikelser vid gomspalt 

Barn som föds med gomspalt riskerar att få ett avvikande tal vilket i sin tur kan ge språkliga 

svårigheter då deras expressiva språkutveckling försenas (Lohmander et al., 2008; Peterson-

Falzone et al., 2001). De flesta barn med gomspalt utvecklar ett normalt förståeligt tal efter 

gomslutning gjorts och den viktigaste faktorn för att uppnå detta är förmågan att sluta velofarynx 

(Peterson-Falzone et al., 2001). En del barn födda med spaltmissbildning har även 

tand/bettavvikelser samt fluktuerande hörselnedsättningar till följd av bristande luftning av 

mellanörat (Sjöström et al., 2001).  

 

En kvarstående oronasal öppning eller en otillräcklig gomslutning efter gomoperation leder till ett 

försämrat eller obefintligt intraoralt tryck. Detta kan medföra att barn kompenserar för detta 

genom en generell tillbakaflyttning av artikulationen framför velofarynx. En annan orsak till 

artikulationsavvikelser framför velofarynx kan vara avvikande bett som ofta ger avvikande /s/ 

och ibland påverkar bilabiala och labiodentala konsonanter. Artikulationsstället kan flyttas bakom 

velofarynx och VPI är då den vanligaste orsaken. Talavvikelser bakom velofarynx ger allvarliga 

konsekvenser för talets förståelighet (Lohmander et al., 2005). Ytterligare problematik som 

förekommer hos en okänd andel av patientgruppen med LKG är samtidig förekomst av 
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neurologisk funktionsnedsättning bland annat i talorganen. Även andra relaterade strukturella 

defekter och funktionsnedsättningar förekommer (Lohmander et al., 2005), såsom kognitiva 

nedsättningar vid vissa typer av syndrom (Peterson-Falzone et al., 2001) vilket i sin tur kan 

påverka koordination mellan velofarynxslutning och tal (Gray & Pinboroug-Zimmerman, 1997).  

Velofarynxinsufficiens vid gomspalt 

VPI förekommer hos ca 5-50 % av barn med LKG efter gomslutning (Sommerlad, 2001). Den 

varierande förekomsten kan förklaras i svårigheterna med att utvärdera gomplastik och 

svalgplastik. Patientgruppen med LKG är heterogen, ofta med associerade missbildningar och 

andra nedsättningar. Tidpunkt och kirurgisk teknik vid gomplastik varierar. Även hur logopedisk 

behandling följs upp samt vilka utvärderingstekniker som används skiljer sig mellan olika studier 

och LKG-team (de Buys, Cherpillod, & Hohlfeld, 2006). Den vanligaste orsaken till att intraoralt 

tryck inte kan skapas trots gomslutning beror på VPI, men kan även orsakas av en oronasal fistel 

(Mercer & Pigott, 2001). En oronasal fistel är en öppning mellan mun- och näshåla som kan bero 

på en ännu icke opererad spalt (restspalt) eller en oönskad öppning som uppstått i efterförloppet 

till gomslutningen (Lohmander et al., 2005; Peterson-Falzone et al., 2001). Ett sätt att mäta 

resultatet efter gomslutning är att beräkna andelen patienter som kräver talförbättrande kirurgier, 

såsom svalglambåplastik (Bicknell, Mc Fadden & Curran, 2002). Andelen patienter som kräver 

talförbättrande kirurgi varierar i olika studier från 25 % till 35 % (de Buys et al., 2006; Inman, 

Thomas, Hodgkinson & Reid, 2005; Bicknell et al., 2002). I studier där patienter med syndrom, 

andra missbildningar eller övre luftvägsinfektioner exkluderades var 15-20 % av patienterna i 

behov av talförbättrande operationer (Joos, Wermker, Kruse-Löesler & Kleinheinz., 2006; 

Marrinan, La Brie & Mulliken, 1998). 

Konsekvenser för talet vid velofarynxinsufficiens 

Bristande velofarynxfunktion kan påverka talet på olika sätt beroende på vad som orsakar 

insufficiensen och hur slutningsdefekten ser ut. Vanliga symptom är passiva talavvikelser såsom 

hypernasalt tal, nasalt luftläckage och trycksvaga eller ohörbara konsonanter men även 

aktiv/kompensatorisk artikulation (Kummer, 2008). I föreliggande studie kommer passiva 

talavvikelser att delas upp i resonansavvikelser och passiva artikulationsavvikelser.  

Resonansavvikelser 

Hypernasalitet är den vanligaste resonansavvikelsen och märks tydligast på vokaler och vokallika 

konsonanter (Lohmander et al., 2005). På grund av otillräcklig slutning mellan munhåla och svalg 

ändras resonansrummet så att näsans hålrum kopplas in som resonator vid produktion av icke-
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nasala språkljud (Kummer, 2008). Främre, höga vokaler som /y/ och /i/ upplevs mer nasala än 

bakre, låga vokaler, till exempel /a/ i bad (Schalén et al., 2001). Hypernasalitet tilltar ofta vid 

spontantal på grund av ökad belastning av velofarynxfunktion och oralmotorik (Kummer, 2008).  

 

I kontrast till hypernasalitet kan hyponasalitet förekomma. Denna resonansavvikelse uppstår vid 

partiell eller total obstruktion i näsan eller nässvalget vilket leder till att den nasala klangen 

minskar eller upphör vid produktion av nasala konsonanter så att /m, n, ng/ uppfattas som /b, d, 

g/ (Schalén et al., 2001; Wyatt et al., 1996). Hos personer med både VPI och förträngningar i 

näspassagen blir talet både hypernasalt och hyponasalt; så kallad blandad nasal klang (Lohmander, 

Persson & Henningsson, 2008; Schalén et al., 2001). När näsan är inkopplad till ansatsröret krävs 

en ökad laryngeal kraft för att bibehålla eller öka röststyrkan vilket kan leda till röstproblem och 

uppkomst av stämbandsknottror (Lohmander et al., 2005). Hos personer med VPI och/eller 

LKG-spalt verkar det vara vanligare med heshet med läckande röstkvalitet och svag intensitet än 

hos personer utan spalt (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008; Peterson-Falzone et al., 

2001). 

Passiva artikulationsavvikelser 

Nasalt luftläckage, tryckreducerad artikulation, och kort yttrandelängd är en direkt följd av VPI 

eller fistel i gommen.  Dessa klassas som passiva artikulationsavvikelser eftersom de anses bero 

på strukturella avvikelser och inte ett felaktigt inlärt talmönster. Nasalt luftläckage är en 

övergripande term som innefattar nasala genomslag och velofaryngeala friktionsljud. Vid 

otillräcklig slutning i velofarynx uppstår nasala genomslag när luften passerar genom den trånga 

näshålan. Velofaryngeala friktionsljud uppstår när luft pressas mellan mjuka gommen och bakre 

svalgvägg (Lohmander et al., 2005). Nasalt luftläckage kan vara framträdande eller knappt hörbart 

beroende på hur omfattande slutningsdefekten är. Vid VPI eller förekomst av restspalt/oronasal 

fistel förekommer dessa biljud oftast vid produktion av tryckstarka konsonanter (Kummer, 2008; 

Lohmander et al., 2005). Nasalt luftläckage förekommer oftast tillsammans med hypernasalitet, 

men ibland även vid normal resonans i talet. Eftersom luften snabbt läcker ut vid omfattande 

nasalt luftläckage försvinner luftvolymen ut genom näsan efter varje andetag. För att kompensera 

detta måste talaren ofta ta nya andetag för att klara av artikulation och fonation, vilket leder till att 

spontantalet blir hackigt och yttrandelängden kortare än normalt (Kummer, 2008). 

Tryckreducerad artikulation tillhör också kategorin passiva artikulationsavvikelser. På grund av att 

luft läcker ut via velofarynx eller via oronasal fistel minskar trycket i munhålan. Till följd av detta 

blir konsonanterna trycksvaga, eller till och med så trycksvaga att de blir ohörbara. Ju större nasalt 

luftläckage desto svagare blir de orala konsonanterna (Kummer, 2008; Lohmander et al., 2005).  
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Aktiva artikulationsavvikelser 

Vid aktiv eller så kallad kompensatorisk artikulation använder talaren alternativa artikulationssätt 

för att försöka bibehålla lufttrycket vid konsonantproduktion (Kummer, 2008). Vanliga 

kompensatoriska avvikelser i talet vid VPI är glottal produktion vilket sker med stämläppar som 

artikulator och faryngeal frikativa med svalget som artikulationsställe (Lohmander et al., 2005). 

En annan aktiv strategi kan vara att talaren anpassar det intraorala trycket till VPI genom att 

minska eller hålla tillbaka röststyrkan. På detta sätt minskas belastningen av den bristfälliga 

stängningen av velofarynx, vilket ger en återhållen och tryckreducerad artikulation. Denna strategi 

ger minskad grad av nasalt genomslag och hypernasalitet i tal (Warren, 1986). Aktiva 

artikulationsavvikelser förefaller finnas kvar även efter talförbättrande operation, varför 

logopedisk behandling anses nödvändig (Harding & Grunwell, 1998).  

Avvikande tal med eller utan påverkan på förståelighet 

Många talavvikelser som förekommer vid gomdefekter kan innebära ett mindre förståeligt och 

acceptabelt tal (Whitehill, 2002). Förståelighet kan definieras som grad av överrensstämmelse 

mellan det som talaren avser att säga och det som lyssnaren uppfattar (Kent, Weismer, Kent & 

Rosenbek, 1989). Är talets förståelighet nedsatt kan talaren uppleva frustration, få sämre 

självförtroende och därmed bristande prestationsförmåga (Mercer & Pigott, 2001). Sell et al. 

(2001) visade att 19 % av 218 tolvåringar med unilateral LKG fortfarande hade ett tillräckligt 

avvikande tal för att väcka kommentarer. Detta trots att flera av barnen hade genomgått 

logopedisk behandling och operativa ingrepp, varav cirka en sjättedel på grund av VPI. I en 

sammanställning av artiklar mellan 1960 och 1998 där förståelighet bedömts hos talare med LKG 

var det vanligaste syftet att utvärdera kirurgiska tekniker (Whitehill, 2002). I flera av dessa studier 

var definitionen av förståelighet otydlig. Förståelighet sammanblandades med termer som 

”acceptabilitet” eller ”talförmåga” vilket både påverkar studiernas reliabilitet och validitet. För att 

mäta förståelighet användes oftast kategoriskt beskrivna skalor. Sju gradsteg förekom i de flesta 

studierna medan fyra gradsteg var näst vanligast (Whitehill, 2002). I sammanställningen av 

Whitehill (2002) fanns ingen information om att VAS använts. 

Undersökningsmetoder inför behandling av velofarynxinsufficiens 

Vid utredning av misstänkt VPI används metoder som perceptuell bedömning, videoradiografi 

samt nasofiberskopi, men även bedömning med nasometer och aerodynamisk analys används 

(Lohmander, Persson & Henningsson, 2008). 
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Perceptuell bedömning 

Lyssnarbedömning är den viktigaste delen vid bedömning av resonansavvikelser och VPI 

(Hartelius & Lohmander, 2008). Vid lyssnarbedömning skattas grad och förekomst av olika typer 

av talavvikelser förknippade med gomspalt och VPI med hjälp av skattningsskalor. Kombinerat 

med skattningsskalor används även fonetisk transkription enligt det internationella fonetiska 

alfabetet (IPA). Beroende på hur noggrann analys som krävs används antingen bred eller snäv 

transkription (Lohmander et al., 2005). Lyssnarbedömningen bör enligt Hartelius och Lohmander 

(2008) innehålla talmaterial med höga vokaler eftersom resonansutrymmet är litet och påverkas 

proportionerligt mycket av en öppning i näsan. Watterson, Lewis, Allord, Sulprizio och O’Neill 

(2007) har dock visat att vid bedömning av nasalitet utifrån höga vokaler är det svårt att uppnå 

hög intra- och interbedömarreliabilitet jämfört med bedömning av låga vokaler. 

Meningsrepetition används ofta för att få information om vilka språkljud som kan realiseras och 

därmed ingår i barnets fonetiska register (Sell & Grunwell, 2001). Att testa artikulationen enbart 

genom ett-ordstest är inte att rekommendera eftersom det inte ger en god bild av normalt tal. 

Istället bör en grupp av meningar användas (Kummer, 2008). Van Denmark (1964) konstaterade 

hög korrelation mellan meningsrepetitioner och spontantal gällande de artikulationsavvikelser 

som förekommer i tal vid olika gomspalter. Vid behov fortsätter sedan utredningen med olika 

instrumentella analyser för att slutligen bestämma rätt åtgärd. 

Svenskt artikulations- och nasalitetstest 

Svenskt artikulations- och nasalitetstest (SVANTE) är ett normerat och standardiserat test som 

används för bedömning av artikulationsavvikelser i samband med anatomiska defekter och 

funktionsavvikelser i munhåla och svalg, framför allt vid LKG och VPI. Från och med 2005 har 

testet funnits tillgängligt som ett hjälpmedel vid bedömning av avvikande tal- och 

språkproduktion (Lohmander et al., 2005). Tre olika typer av talmaterial används; ord, meningar 

och spontantal.  Svårigheter uppkommer när flera avvikelser förekommer samtidigt hos en talare. 

Testet är konstruerat för att minimera kontextens inverkan på talet. Detta gör att det blir lättare 

att uppfatta speciella särdrag i artikulationen och ifall dessa förekommer i samma målljud i ord, 

meningar och spontantal (Lohmander et al., 2005). 

Påverkande faktorer vid perceptuell bedömning 

Snäv transkription det vill säga en så exakt nedteckning som möjligt av tal, är mycket svårt både 

att lära sig och att lära ut. Samtidigt är en väl beskrivande transkription av avvikande 

talproduktion en absolut nödvändighet för logopeder i klinisk verksamhet (Howard & 

Heselwood, 2002). Svårigheten med snäv transkription kan delvis förklaras med att de egenskaper 
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i talet som ska beskrivas, måste tolkas från en komplex akustisk signal som innehåller en mängd 

olika information och kan därför vara svåra att urskilja (Gibbon & Crampin, 2001).  

Klinisk erfarenhet av bedömning av avvikande tal 

Lewis, Watterson och Houghton (2003) visade att mer erfarenhet vid bedömning av 

hypernasalitet gav bättre reliabilitet och en lägre skattning. Logopeder och kirurger med klinisk 

erfarenhet av patienter med LKG och deras talavvikelser skattade hypernasalitet lägre än ovana 

lyssnare. Trots att kirurgerna inte var formellt tränade i perceptuell bedömning av avvikande tal så 

bedömde de talet med hög reliabilitet. De ovana lyssnarna ansågs inte ha utvecklat en inre 

perceptuell skala för hypernasalt tal. Även när ett talexempel användes som referens kunde detta 

inte ersätta erfarenhet (Lewis, Watterson & Houghton, 2003). Gooch, Hardin-Jones, Chapman, 

Trost-Cardamone och Sussman (2001) visade en låg interbedömarreliabilitet vid transkription av 

kompensatorisk artikulation. Logopeder med klinisk erfarenhet av gomdefekter hade något bättre 

interbedömarreliabilitet än logopeder utan klinisk erfarenhet av att arbeta med patienter med 

spaltmissbildningar. Keuning, Wieneke och Dejonckere (1999) undersökte intrabedömar-

reliabiliteten vid bedömning av talavvikelser hos patienter med LKG. Den logoped som hade 

mest erfarenhet av LKG hade inte alltid högre intrabedömarreliabilitet än de utan denna 

specialistkunskap.  

 

Logopeder har av vissa forskare ifrågasatts som lyssnare, då de anses vara för kritiska i jämförelse 

med otränade lyssnare (Bagnall & David, 1988). I en sammanställning av litteratur som behandlar 

perceptuell bedömning av talavvikelser förknippade med LKG och VPI benämndes otränade 

lyssnare som naiva lyssnare. Dessa utgjordes av logopeder utan specialisering på LKG, andra 

medlemmar i LKG-teamet, föräldrar till barn med LKG, men även andra föräldrar samt 

patienternas jämnåriga (Sell, 2005). I föreliggande studie utgör naiva lyssnare personer utan 

utbildning i analys av talavvikelser. Bagnall och David (1988) menar att naiva lyssnare skulle 

kunna vara ett bra komplement till den LKG-specialiserade logopedens analys. Kuehn och 

Moller (2000) påpekar att ett mått på förbättring av talet efter behandling alltid måste bestå av 

både expertens analys och patientens och/eller föräldrarnas bedömning. 

Talmaterial 

Talmaterial utan nasala konsonanter, vilket ofta används vid bedömning av hypernasalitet, 

representerar inte normalt tal vilket kan leda till metodfel (bias). För att få en bättre uppenbar 

validitet (face validity) anses spontantal vara att föredra (Sweeney & Sell, 2007). I kliniska 

sammanhang rekommenderar Peterson-Falzone et al. (2001) att man gör en auditiv inspelning av 
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flera typer av talmaterial; spontantal eller sammanhängande tal, artikulationstestning, stavelse- och 

meningsrepetition. Spontantal anses vara viktigt eftersom det ger information om hur 

konsekventa patientens talavvikelser är och hur stor inverkan kontexten har (Peterson-Falzone et 

al., 2001). 

Bakgrundsinformation 

Reliabiliteten vid en lyssnarbedömning påverkas av bakgrundsinformationen kring patienten. 

Lyssnaren kan lättare höra något som han/hon förväntar sig att höra. För att minska lyssnarens 

påverkan av förväntningar rekommenderar Mehendale och Sommerlad (2003) så kallad blind 

konsensuslyssning vid bedömning av talet hos patienter med LKG. Detta innebär att en grupp 

experter lyssnar tillsammans utan att veta vem patienten är eller hur han/hon ser ut för att sedan 

enas om en gemensam bedömning (Mehendale & Sommerlad, 2003). Inspelat talmaterial 

förordas eftersom det möjliggör en slumpmässig och oberoende bedömning av specialiserade 

logopeder som expertbedömare (Wyatt et al., 1996). Keuning, Wieneke och Dejonckere (1999) 

förordar parvisa jämförelser av pre- och postoperativt tal. Varje patient jämförs på detta sätt 

endast med sig själv samtidigt som det är okänt vilken inspelning som är gjord före respektive 

efter operation. 

Instrumentell analys 

Om misstanke om VPI kvarstår efter den perceptuella bedömningen undersöks velofarynx 

företrädesvis med videoradiografi (VRG) och nasofiberskopi. Med VRG visas strukturer och 

slutningsmönster i velofarynx. Nasofiberskopi används för att bedöma velofarynxrörelserna 

ovanifrån utan att hindra normalt luftflöde vid talproduktion. För indirekt mätning av nasalitet i 

löpande tal används nasometer och Nasal Oral RAtio Meter (NORAM). Indirekt kan 

aerodynamisk analys påvisa grad av VPI, dock inte hur velofarynxinsufficiensen ser ut (Hartelius 

& Lohmander, 2008). 

Svalglambåplastik 

Flera olika svalgplastiker har utvecklats med det gemensamma målet att uppnå total slutning i 

velofarynx vid specifika språkljud samt minska hypernasalitet. De mest kända grundläggande 

teknikerna för svalgplastik är superiort grundad svalglambå, velofarynx-sfinkterplastik och 

”Furlow double-opposing z-plasty” (Kirschner & Ruotolo, 2006). Superiort grundad svalglambå 

är den vanligaste, se Figur 1 (Sloan, 2000; Argamaso, Levandowski, Golding-Kushner & 

Sphrintzen, 1994; Shprintzen et al., 1979). Vid denna teknik används en lång lambå som har sin 
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bas i bakre svalgväggen. Hur bred en lambå ska göras bedöms utifrån individuella förhållanden i 

velofarynx (Argamaso et al., 1994).  

 

 
 

Figur 1. Bild på uppåtstjälkad (superiort grundad) svalglambå. Med tillstånd från Liber AB ur Anniko     
(2001, s 272). 

 

Det är svårt att uppskatta hur en lambå ska utformas för att uppnå fullgod funktion efter 

ingreppet. Eftersom vävnaderna krymper när lambån läker medför detta att lambåbredden 

minskar (Argamaso et al., 1994). Om lambån blir för bred leder detta till hyponasalitet och 

obstruktion av andningsvägarna, i vissa fall som obstruktiv sömnapné. En annan komplikation 

som kan förekomma efter svalglambåplastik är postoperativ blödning (Cole, Banerji, Hollier & 

Stal, 2008; Argamaso et al., 1994). En för smal lambå eller vars position är för låg i svalget ger 

däremot kvarstående velofarynxinsufficiens (Witzel, Tobe & Salyer, 1989).  
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Effekt på talet efter svalglambåplastik 

Resultatet på talet efter svalglambåplastik skiljer sig mellan olika studier, se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Sammanställning av studier där effekt på talet efter svalglambåplastik har beskrivits 

 
God postoperativ 
effekt på talet 

 
Studie 

 
Antal 
deltagare 

 
Utvärderingskriterier 

 
Postoperativ 
inspelningstid 

58-96 %, 

beroende på 

spalttyp/diagnos 

 

de Buys 

m.fl. (2006) 

 

74 

 

Minskning av hypernasalitet och 

nasalt luftläckage till normalt tal 

eller obetydlig påverkan. 

 

12 mån. 

77 % 
Inman m.fl. 

(2005) 
31 Normalt tal beträffande 

hypernasalitet. 

Framgår ej. 

67 % 

Liedman-

Boshko m.fl. 

(2005) 

28 
Normalt eller nästan normalt tal 

beträffande hypernasalitet och 

trycksvaga konsonanter. 

4-15 mån. 

81 % 

VPI Surgical 

Trial Group 

(2004) 

52 
Normal resonans (varken hyper- 

eller hyponasalitet). 
12 mån. 

22 % 
de Serres 

m.fl. (1999) 
18 

Ett förståeligt tal utan 

hypernasalitet, hyponasalitet, 

luftläckage. 

1-36 mån. 

 

Resultaten visar en god effekt hos 22-81 % av patienterna när alla spalttyper och diagnoser 

inkluderats (Inman et al., 2005; Liedman-Boshko, Lohmander, Persson, Lith & Elander, 2005; 

VPI Surgical Trial group, 2004; de Serres et al., 1999). Studiernas varierande resultat kan delvis 

förklaras i deras skilda utvärderingskriterier (Canady, Cable, Karnell & Karnell, 2003). En 

retrospektiv studie av 28 barn med VPI som genomgick svalglambåplastik på Sahlgrenska 

sjukhuset mellan 1990-1997 visade att talets hypernasalitet och tryckreducerad artikulation samt 

glottal produktion hade minskat signifikant (p < 0,05) efter kirurgi (Liedman-Boshko et al., 2005). 

En tysk studie där 26 barn utvärderades cirka nio år efter genomgången velofarynxplastik visade 

minskad nasalitet och ökad artikulatorisk förmåga postoperativt. De hade dessutom fått bättre 

språkförmåga och hörsel (Küttner, Brücher, Lüerßen, Ptok & Hausamen, 2003).  
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Faktorer som kan påverka effekten av svalglambåplastik 

Rörelserna i svalgets sidoväggar anses vara den huvudsakliga prediktorn för hur bra resultat 

svalglambåplastiken kommer att ge (Argamaso et al., 1980). Det är därför viktigt att med hjälp av 

videoradiografi preoperativt undersöka denna aktivitet före kirurgi (Sphrintzen, Rakoff, Skolnick 

& Lavorato, 1977). I tidigare nämnd studie av Liedman-Boshko et al. (2005) såg man en 

signifikant korrelation mellan sidoväggsaktivitet i svalget preoperativt och tal med låg grad av 

hypernasalitet och tryckreducerad artikulation postoperativt. Kognitiv nedsättning kan påverka 

koordination mellan velofarynxslutning och tal, vilket i sin tur resulterar i symtom på VPI (Gray 

& Pinboroug-Zimmerman, 1997). Vid hörselnedsättning ingår ofta ett hypernasalt tal 

(Lohmander et al., 2005; Trost-Cardamone, 1989). Personer med syndrom eller andra 

missbildningar utöver LKG, med utvecklingsstörning eller hörselnedsättning exkluderas ofta ur 

studier där svalglambåplastik utvärderas (de Buys et al., 2006; Dailey, Karnell, Karnell & Canady, 

2006; Joos et al., 2006; VPI Surgical Trial Group, 2004; Ysunza et al., 2004; Hathaway, 1980). En 

orsak till utebliven talförbättring efter svalglambåplastik kan vara att patienten inte har hunnit 

justera sina invanda muskelrörelser till den förbättrade funktionen i velofarynx (Witzel et al., 

1989; Peterson-Falzone et al., 2001). Postoperativ utvärdering av talet bör därför göras tidigast 

sex till tolv månader efter operation (Peterson-Falzone et al., 2001). I studien av Liedman-Boshko 

et al. (2005) påvisades att ju fler månader som gått efter operationen desto bättre blev talet. 

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har därför som rutin att bedöma tal tidigast tolv månader efter 

svalglambåplastik (Liedman-Boshko et al., 2005).  

Syfte & frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie var att perceptuellt bedöma tal före och efter svalglambåplastik 

hos patienter med velofarynxinsufficiens utifrån följande frågeställningar: 

 

• Förändras talet beträffande nasalitet och artikulation? 

• Förändras talets grad av avvikelse enligt logopedstudenter och naiva lyssnare?   

• Skiljer sig skattning av talets avvikelse mellan logopedstudenter och naiva lyssnare? 
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Metod 

Urval 

Föreliggande studie baserades på journaler och talinspelningar av personer med 

velofarynxinsufficiens som genomgått svalglambåplastik på Universitetssjukhuset i Linköping 

mellan 2002 och 2007. Urvalet var konsekutivt. Journalerna söktes fram med hjälp av 

operationskod för svalglambåplastik. Av 54 framsökta journaler exkluderades 26 patienter. 

Exklusionskriterierna var förvärvad velofarynxinsufficiens, nedsatt kognitiv förmåga samt 

hörselnedsättning. Personer inskrivna i habiliteringen exkluderades. Även de fall där inspelningar 

saknades, inte var jämförbara eller när svalglambå brustit exkluderades. Antalet exkluderade per 

kriterie visas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Fördelning av exkluderade patienter  

 

 

 

 

 

 

 

 

A

n

n

d

v

s

p

 

 

 

 

 

Antal insamlade journaler:          54  
 
Exklusionsorsak:                 Antal exkluderade: 
Inspelningar saknades/var ej jämförbara         13  
Inskrivna i habiliteringen            5    
Hörselnedsättning            4    
Svalglambån brustit           3    
Förvärvad velofarynxinsufficiens           1    
 
Totalt exkluderade:          26  
 
Slutgiltigt inkluderade:          28   
v de 28 som ingick i studien var åtta flickor och 20 pojkar. Alla utom en av patienterna hade 

ågon typ gomspalt. Av dessa hade fem patienter diagnosen Q35.3, en med diagnosen Q35.3A, 

io med Q35.5, två med Q37.4 samt tio med Q37.5. Den patient som inte hade gomspalt hade 

iagnosen Q38.5. För förklaring av diagnosbeteckningar se bilaga 1. För fullständig fakta om 

arje individs diagnostyp, ålder vid kirurgi samt tidpunkt för pre- och postoperativa inspelningar 

e bilaga 2. Då endast sex patienter hade talmaterial på både ord- och meningsnivå pre- och 

ostoperativt delades patienterna in i två olika grupper, se Figur 2. 
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Artikulation 
Talets grad av avvikelse 

                 
Figur 2. Gruppindelning utifrån tillgängligt talmaterial samt bedömda parametrar för varje grupp. 

 

Ordgruppen inkluderade patient 1-6 och 19-28, det vill säga 16 patienter. Meningsgruppen 

inkluderade patient 1-18. I ordgruppen var fem flickor och elva pojkar och i meningsgruppen var 

fem flickor och 13 pojkar. Medelåldern var 5:4 år i ordgruppen och 10:4 år i meningsgruppen. 

Tidpunkt för postoperativ inspelning var i genomsnitt 10,6 (± 7,9) månader efter operation för 

alla 28 patienter. Genomsnittlig tid mellan preoperativa och postoperativa inspelningar var 18,5 

(± 12,0) månader. 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för bedömning av talets förståelighet och grad av avvikelse. Syftet 

med pilotstudien var att jämföra skalor, utvärdera design och upplägg av bedömningsformulär, 

samt beräkna tidsåtgång. Fyra logopedstudenter från termin två på logopedprogrammet ansågs 

vara lämpliga deltagare. Anledningarna var dels praktiska, dels för att dessa lyssnare ansågs vara 

mindre naiva lyssnare än de sjukvårdsanställda, men mer naiva lyssnare än logopedstudenter i 

termin åtta. Studenterna skattade talets förståelighet och grad av avvikelse vid två separata 

tillfällen (en skala per tillfälle). Skalorna som jämfördes var en femgradig kategorisk skala och en 

visuell analog skala (VAS). En femgradig kategorisk skala ansågs kunna visa även på mindre 

förändringar i talet. Kategoriernas benämning hämtades från den skala som används vid 

bedömning av resonans i SVANTE (se Lohmander et al., 2005). Då föreliggande studie även 

skattar talets avvikelse och författarna inte fann några studier inom ämnet, valdes att jämföra 

VAS med kategoriskt beskriven skala i pilotstudien. Därefter beräknades intrabedömarreliabilitet 

utifrån båda skalorna. I pilotstudien fick studenterna även beskriva de parametrar som de ansåg 

påverkade deras bedömning av talets avvikelse. Då studenterna inte bedömde förståeligheten som 

påverkad hos en majoritet av patienterna exkluderades denna parameter. Studenterna föredrog 
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den med ord beskrivna femgradiga skalan, vilken även visade högre intrabedömarreliabilitet 

jämfört med VAS. Då skalsteget ”obetydlig avvikelse” påverkade intrabedömarreliabiliteten 

mycket, samt var svår att skilja från ”lätt avvikelse” enligt studenterna uteslöts detta skalsteg. 

Patienternas åldrar och ifall de läste eller upprepade logopedens yttrande vid inspelningen lades 

till i bedömningsformuläret.  

Förträning inför nasalitets- och artikulationsbedömning  

Författarna använde träningsexempel från ”Projekt för Utveckling av Multimedial Användning i 

undervisningen inom läpp-, käk- & gomspalt” (http://puma.org.gu.se) och det europeiska 

kliniska nätverket för kraniofaciala missbildningar (http://www.eurocran.org). Övningsexempel 

med hypernasalt tal samt professionell bedömning tillhandahölls av handledare. Innan den 

perceptuella bedömningen påbörjades genomfördes konsensusbedömning av åtta ljudfiler som 

exkluderats ur studien. 

Undersökningsmaterial  

Undersökningsmaterialet utgjordes av pre- och postoperativa talinspelningar samt uppgifter från 

journaler. 

Talmaterial 

Talmaterialet var inspelat med hjälp av Digital Audio Recorder PCM-R500 och mikrofon Cannon 

JAE XLB-3-110. Ljudfiler omvandlades till wav-filer och försågs med slumptal. Personlig 

information, logopedens yttranden och störande ljud klipptes bort i PRAAT (dataprogram för 

fonetisk analys av tal hämtat 2008-03-03 från http://www.fon.hum.uva.nl/praat). 

Talinspelningarna bestod av 16 uppsättningar pre- och postoperativa inspelningar på ordnivå och 

18 uppsättningar pre- och postoperativa inspelningar på meningsnivå. Talmaterialet utgjordes av 

de nio första orden (se bilaga 3) samt alla meningar (se bilaga 4) ur Svenskt Artikulations- och 

Nasalitetstest (SVANTE av Lohmander et al, 2005). Meningsmaterialet fanns i tre olika 

uppsättningar. Två av dessa var tidigare versioner av SVANTE-materialet (se bilaga 5 och 6). De 

flesta inspelningarna på meningsnivå var ca 30 sekunder. På grund av det begränsade antalet 

målljud på ordnivå bedömdes endast resonans på ordnivå medan resonans, artikulation och talets 

grad av avvikelse bedömdes på meningsnivå, se figur 2. 
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Analysmetoder 

Perceptuell bedömning 

Nasalitet och artikulation 

Perceptuell bedömning av nasalitet och artikulation pre- och postoperativt gjordes av författarna. 

En femgradig kategoriskt beskriven skala användes för att bedöma grad av hyper- respektive 

hyponasalitet (se Lohmander et al., 2005). Variablerna tryckreducerad artikulation, utelämnade 

målljud, nasala genomslag, velofaryngeala friktionsljud, glottal artikulation, glottal förstärkning, 

faryngeala frikativor, velofaryngeala frikativor samt nasala frikativor bedömdes genom fonetisk 

transkription enligt ”the International Phonetic Alphabet” (IPA) samt ”Extended symbols for 

disordered speech – the International Phonetic Alphabet” (extIPA) (se Lohmander et al., 2005). 

Även andra artikulationsavvikelser ej förknippade med VPI transkriberades enligt IPA och 

extIPA. Författarna fick lyssna på varje inspelning obegränsat antal gånger. Bedömningarna 

gjordes först enskilt, därefter gjordes konsensusbedömning i de fall där bedömningarna skilde sig 

åt. När författarna inte kunde enas genomfördes konsensusbedömning tillsammans med en 

erfaren LKG-logoped. Antal målljud som bedömdes och transkriberades var 844 preoperativt 

och 862 postoperativt. I genomsnitt bedömdes 46,9 (± 6.6) målljud preoperativt och 47,9 (± 9,8) 

postoperativt för varje patient (alla patienter i meningsgruppen). Utifrån transkription 

summerades därefter antal talavvikelser för varje variabel och inspelning. Andel 

artikulationsavvikelser per bedömda målljud beräknades. För att åskådliggöra bedömd nasalitet 

och artikulation före och efter operation redovisades grad av nasalitet samt andel 

artikulationsavvikelser i stapeldiagram för respektive variabel. 

Talets grad av avvikelse 

Naiva lyssnare och logopedstudenter bedömde talets grad av avvikelse utifrån pre- och 

postoperativa inspelningar på meningsnivå. De naiva lyssnarna utgjordes av nio personer 

verksamma inom Universitetssjukhuset i Linköping. Fem av dessa var män mellan 28 och 43 år 

och fyra var kvinnor mellan 31 och 60 år. Logopedstudenterna var 24-40 år och bestod av nio 

kvinnliga logopedstudenter från termin åtta. Utöver grundutbildning i logopedi hade samtliga 

studenter även genomgått valbar kurs på 7,5 högskolepoäng i Artikulations- och 

nasalitetstestning. Båda grupperna fick information angående studien och dess genomförande 

hemskickat före och i samband med testtillfället (se bilaga 7). Lyssnargrupperna fick inledningsvis 

lyssna på två övningsexempel. Bedömningen av talets grad av avvikelse gjordes med hjälp av en 

fyrgradig kategoriskt beskriven skala (se bilaga 8). För att öka validiteten fick bedömarna även 
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beskriva de parametrar som de ansåg gjorde att talet blev avvikande genom att välja mellan olika 

alternativ eller i egna ord beskriva vad som var avvikande (se bilaga 8). Dessa data uteslöts då de 

var svåra att tolka och därmed hade krävt en mer omfattande studie. Under lyssningen användes 

följande hörlurar ”Sennheiser, HD 200” och ”Sony stereo headphones MDR-XD100”. 

Bedömningarna redovisades i stapeldiagram för att åskådliggöra eventuella skillnader mellan pre- 

och postoperativa bedömningar samt de två olika gruppernas bedömningar. 

Statistiska analysmetoder 

Wilcoxon Signed Rank test användes för signifikanstestning av bedömda skillnader i talet före 

och efter operation. Andelen artikulationsavvikelser per bedömda målljud användes vid statistisk 

beräkning. För signifikanstestning av skillnader i bedömning mellan logopedstudenter och naiva 

lyssnare användes Mann Whitney U test. Skillnader bedömdes signifikanta då p < 0.05 och 

redovisades då med exakt p-värde i resultatet. Interbedömarreliabilitet beträffande hypernasalitet 

beräknades med procentuell överensstämmelse. För redovisning av demografiska data användes 

beskrivande statistik. 

Etiska överväganden  

Ett kombinerat informations- och medgivandeformulär skickades till ansvariga chefer på 

Talvårdsavdelningen, Öron- Näsa- och Halskliniken samt Hand- och Plastikkirurgiska kliniken på 

Universitetssjukhuset i Linköping (se bilaga 9). Allt insamlat material avidentifierades och 

kodades. Samtycke från patienter eller föräldrar insamlades inte då inga uppgifter som beskrevs 

på individnivå kunde kopplas till en specifik patient. Att studera patienters journaler och 

talinspelningar utan deras eller målsmans samtycke utgör ett etiskt dilemma. Även om inga 

personuppgifter fanns med i de inspelningar som lyssnargrupperna bedömde, finns ändå en risk 

att någon av lyssnarna kan ha känt igen någon på dennes tal. Talmaterialet i inspelningarna 

utgjorde inget spontantal där mer personlig information som namn på bostadsort, skola, familj, 

husdjur eller fritidsaktivitet kunde ha ingått. Avsaknad av dessa fakta borde ha försvårat för 

lyssnargrupperna att identifiera patienterna. För att säkerställa sekretess valdes sjukvårdspersonal 

till den naiva lyssnargruppen. Både sjukvårdspersonal och logopedstudenter omfattas av 

Sekretesslagen (1980:100). Då författarna ytterligare ville påminna om dess innebörd fick samtliga 

lyssnare läsa ett informationsblad (se bilaga 10) och gav därefter skriftligt löfte om tystnadsplikt. 

Insamlade journaldata lästes endast av uppsatsförfattarna. 
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Resultat  

Jämförelse av talet före och efter svalglambåplastik 

Nasalitet och artikulation 

Talet före och efter svalglambåplastik skilde sig på gruppnivå både beträffande nasalitet och när 

det gäller artikulation. 

 

Bedömd hypernasalitet var signifikant mindre postoperativt än preoperativt i ordgruppen 

(p = 0,038), se Figur 3. 
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Figur 3. Bedömning av talets hypernasalitet före och efter operation på ordnivå.  

 

Även i meningsgruppen bedömdes talets hypernasalitet vara signifikant mindre postoperativt än 

preoperativt (p = 0,01), se Figur 4. 
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Figur 4. Bedömning av hypernasalitet före och efter operation på meningsnivå. 
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Bedömd hyponasalitet förändrades inte signifikant i någon av de två grupperna. En patient i 

ordgruppen bedömdes ha måttligt hyponasalt tal vid den preoperativa inspelningen. I 

meningsgruppen bedömdes fyra patienters tal vara hyponasalt. I ett fall bedömdes talets 

hyponasalitet ha minskat från lätt till normal. I två fall bedömdes talets hyponasalitet ha ökat från 

normal till obetydlig och i ett fall från normal till måttlig.  

 

Det totala antalet passiva artikulationsavvikelser hade minskat signifikant (p = 0,009) efter 

operation. Denna förändring redovisas i Figur 5 nedan. 
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Figur 5. Bedömning av artikulation före och efter operation på meningsnivå. 

 

Av de passiva artikulationsavvikelserna var det endast de tryckreducerade målljuden som minskat 

signifikant vid den postoperativa bedömningen (p = 0,004). De minskade från 84 målljud  

(10,0 %) preoperativt till 21 (3,1 %) postoperativt. Ingen signifikant förändring av förekomsten 

av velofaryngeala friktionsljud, nasala genomslag, nasal realisation och utelämnade målljud 

observerades. Postoperativt bedömdes dock velofaryngeala friktionsljud ha minskat från 217 

(25,7 %) till 139 (16,1 %) och nasala genomslag från 46 (5,5 %) till 31 (3,6 %). Enstaka nasala 

realisationer samt utelämnade målljud återfanns endast vid den preoperativa bedömningen.  

 

De aktiva artikulationsavvikelserna bakom velofarynx bedömdes vara signifikant färre (p = 0,046) 

postoperativt, se Figur 4. Av dessa typer av avvikelser bedömdes glottal produktion ha minskat 

signifikant postoperativt (p = 0,043), från 22 (2,6 %) till 13 målljud (1,5 %). Inga signifikanta 

förändringar återfanns beträffande glottal förstärkning och aktiv velofaryngeal frikativa. Glottal 
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förstärkning bedömdes ha minskat från 40 (4,7 %) till 30 (3,5 %) påverkade målljud. Ett målljud 

bedömdes som aktiv velofaryngeal frikativa preoperativt. Inga målljud bedömdes som aktiv nasal 

frikativa eller faryngeal frikativa vare sig preoperativt eller postoperativt. Enligt den perceptuella 

bedömningen var antalet artikulationsavvikelser ej orsakade av VPI (benämnda som ”Annat” i 

Figur 4) signifikant färre postoperativt än preoperativt (p = 0,041). Sammanfattningsvis 

bedömdes de passiva artikulationsavvikelserna ha minskat mer än övriga artikulationsavvikelser. 

 

Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten för hypernasalitet mellan författarna före konsensus beräknades i 

procentuell överensstämmelse till 42 % vid total överensstämmelse samt 75 % då bedömningar 

tilläts skilja ett gradsteg. Vid bedömning av artikulation enades författarna i 1690 av 1706 målljud. 

Talets grad av avvikelse 

Enligt både logopedstudenternas och de naiva lyssnarnas separata bedömningar hade patienternas 

grad av talavvikelse minskat signifikant efter operation (p = 0,004 respektive p = 0,001).  

 

Vid jämförelse mellan naiva och logopedstudenters preoperativa skattningar påvisades ingen 

signifikant skillnad. De flesta patienternas preoperativa tal bedömdes dock som ”lätt” eller 

”måttligt” avvikande av logopedstudenterna och ”normalt” eller ”lätt” avvikande av de naiva 

lyssnarna. Deras postoperativa bedömningar skilde sig däremot signifikant mellan 

lyssnargrupperna (p = 0,017). Hur patienterna fördelade sig beträffande talets grad av avvikelse 

före och efter operation redovisas med hjälp av medelvärden i Figur 6 och 7 nedan. 

Logopedstudenternas bedömning visas i Figur 6 och de naiva lyssnarnas bedömning i Figur 7. 
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Figur 6. Logopedstudenters bedömning av talets grad av avvikelse (medelvärde) före och efter operation. 
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Figur 7. Naiva lyssnares bedömning av talets grad av avvikelse (medelvärde) före och efter operation. 

 

Majoriteten av patienterna bedömdes ha ett ”normalt” eller ”lätt” avvikande tal postoperativt 

enligt de naiva lyssnarna. Logopedstudenterna bedömde talet hos de flesta patienterna som ”lätt” 

eller ”måttligt” avvikande. Logopedstudenter och naiva lyssnare var i tre fall av fyra överens om 

vilka patienters tal som hade minskat med mer än en avvikelsegrad. 

 

Jämförelse av talet före och efter svalglambåplastik på individnivå 

En stor andel av patienterna bedömdes ha ett tal som var mindre hypernasalt, innehöll färre 

passiva artikulationsavvikelser och var mindre avvikande postoperativt jämfört med preoperativt. 
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Förändringen i talet hos dessa patienter bedömdes ofta vara relativt liten. För ett fåtal patienter 

var förändringen markant. Ett antal patienter uppfattades ha hes röst. Heshet förekom både vid 

pre- och postoperativa inspelningar. 

 

Några av patienternas tal bedömdes vara mer hypernasalt postoperativt (tre i ordgruppen och tre 

i meningsgruppen), innehålla fler passiva artikulationsavvikelser postoperativt (fem patienter) eller 

vara mer avvikande postoperativt (en patient) jämfört med den preoperativa bedömningen. I två 

fall bedömdes talets hyponasalitet ha ökat från normal till obetydlig och i ett fall från normal till 

måttlig.  

 

Fem av sex patienter bedömdes ha färre aktiva artikulationsavvikelser postoperativt. Hos åtta 

patienter bedömdes talets innehåll av artikulationsavvikelser ej orsakade av VPI vara mindre 

postoperativt än preoperativt. I tre fall bedömdes förekomsten av dessa artikulationsavvikelser ha 

ökat. I sju fall bedömdes inte några artikulationsavvikelser av denna typ förekomma vare sig före 

eller efter operation.  

 

Fem av sex patienter bedömdes ha samma grad av hypernasalitet på ord- och meningsnivå 

preoperativt. Postoperativt skilde sig bedömd grad av hypernasalitet hos fyra av sex patienter och 

då med en grads skillnad, förutom för en patient där skillnaden var två grader. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Talmaterial 

Syftet var till en början att kunna jämföra 30 patienters tal. För detta krävs ett likvärdigt 

talmaterial både före och efter operation vilket inte gick att styra eftersom aktuell studie 

analyserades på ett redan inspelat material. I brist på helt standardiserat testmaterial och att flera 

inspelningar saknades blev talmaterialet inte enhetligt, vilket har begränsat och påverkat urvalet i 

aktuell studie. I och med att SVANTE började användas från och med 2005 kan patienter med 

gomdefekter och/eller velofarynxinsufficiens numera testas utifrån samma material. Enligt 

Peterson-Falzone et al. (2001) bör inspelning av tal göras tidigast sex till tolv månader efter 

operation. I Göteborg spelas talet in rutinmässigt tolv månader efter svalglambåplastik (Liedman-

Boshko et al., 2005). Väl utarbetade inspelningsrutiner skulle sannolikt underlätta utvärdering av 

postoperativt tal både vid retrospektiva och vid prospektiva studier. Hänsyn måste dock tas till att 
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patienter med olika gomdefekter och/eller VPI behöver genomgå ett flertal operationer, får 

logopedisk behandling samt blir kallade till kontroller och kan dessutom ha lång resväg. För att 

inte ytterligare belasta denna patientgrupp vore det önskvärt att samordna inspelningstillfället 

med andra kontroller. Då ett jämförbart pre- och postoperativt talmaterial på både ord- och 

meningsnivå endast fanns hos sex av de 28 inkluderade patienterna, delades patienterna in i två 

grupper. Att söka igenom fler och äldre journalanteckningar skulle ha gett ett ännu mindre 

enhetligt talmaterial att bearbeta och ansågs inte leda arbetet framåt.  

 

Föreliggande studie baserades främst på talmaterial på meningsnivå eftersom ytterst få exempel 

på spontantal fanns tillgängligt. Enligt Sweeney och Sell (2007) bör spontantal användas. För att 

spegla hur patientens tal bedöms eller uppfattas i det dagliga livet hade troligen spontantal gett ett 

mer reliabelt resultat. Van Denmark (1964) har dock visat på likvärdig förekomst av talavvikelser 

i meningar och spontantal, varför meningar kan anses vara ett lämpligt alternativ. Eftersom längre 

sammanhängande tal ställer högre krav på velofarynxfunktion än enskilda ord (Kummer, 2008) 

ansåg författarna att meningar kunde vara ett bra material att analysera tal utifrån. Val av 

talmaterial kan dock diskuteras eftersom meningarna i SVANTE är särskilt utvalda och 

sammansatta för att kunna utvärdera de talljud som är känsliga för en nedsättning av 

velofarynxfunktionen, vilket troligen inte speglar spontantal.  

Perceptuell bedömning 

Föreliggande studie byggde på redan insamlat talmaterial. Ljudfilerna kodades och spelades upp i 

slumpmässig ordning. Författarna, logopedstudenterna och de naiva lyssnarna visste därmed inte 

vilka av inspelningarna som var pre- eller postoperativa. Till följd av detta minskades risken att 

talet skulle skattas som bättre postoperativt på grund av att operationen förväntades ge en 

förbättring. De första ljudfilerna som spelades upp kan ha blivit bedömda på annat sätt än de 

som följde då lyssnarna vande sig vid uppgiften och fick fler talexempel att jämföra med.  

 

Vid den perceptuella bedömningen i föreliggande studie graderades inte de passiva och aktiva 

artikulationsavvikelserna vilket andra forskare gjort (Lohmander et al., 2005). Författarna anser 

att detta förfarande kan ha påverkat resultatet, exempelvis vid bedömning av velofaryngeala 

friktionsljud. Även svaga friktionsljud noterades vid transkription. En gradering hade varit att 

föredra eller att författarna på förhand bestämde vilken grad av friktionsljud som skulle medtas i 

analysen. Ett mycket störande ljud som inte förekommer så ofta kan ändå påverka talet i hög grad 

anser författarna. Frekventa men knappt hörbara biljud uppfattas troligen inte lika tydligt och är 

därmed inte lika störande.  
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Bedömning av hypernasalitet 

Enligt Lewis, Watterson och Houghton (2003) skattar ovana lyssnare hypernasaliteten högre än 

erfarna lyssnare. Sannolikt skattade även författarna till föreliggande studie denna parameter högt 

eftersom de saknar klinisk erfarenhet. Lyssningsexempel av hypernasalt tal användes vid 

förträning, men inte vid analysen. Lewis, Watterson och Houghton (2003) menar vidare att 

skattning med lyssningsexempel inte hjälper utan det krävs klinisk erfarenhet. Det har visat sig 

vara svårare att skatta hypernasalitet vid höga vokaler jämfört med låga vokaler (Lewis et al., 

2003). Samtidigt är det de höga vokalerna som är mest känsliga vid hypernasalitet och därmed 

nödvändiga att inkludera i talmaterialet. Författarna upplevde att det var svårt att bedöma 

hypernasalitet, särskilt i de ljudexempel som innehöll flera andra talavvikelser som glottal 

produktion och hes röst. När andra talavvikelser minskade eller försvann kan det ha medfört att 

hypernasaliteten blev lättare att urskilja. Det kan förklara varför några patienter skattades ha en 

ökad grad av hypernasalitet trots det operativa ingreppet. Det var generellt svårare att gradera de 

lägre nivåerna av hypernasalt tal, det vill säga att kunna skilja mellan obetydlig nasalitet från lätt 

nasalitet. Eftersom det är svårt att analysera hypernasalitet var det möjligen inte en bra metod för 

de kliniskt oerfarna författarna att slumpa alla patienters tal så att de analyserades och jämfördes 

med varandra. Frågan som väcks är vilken patient som jämförs med vem. Keuning, Wieneke och 

Dejonckere (1999) förordar parvisa jämförelser. En sådan metod hade troligen förhindrat att 

referensvärdet hade ändrats vid den preoperativa och postoperativa bedömningen för samma 

patient. Visserligen hade författarna då haft 50 % chans att gissa vilken inspelning som var 

postoperativ, men det kan tänkas att skattningen hade blivit desto mer korrekt. De ovan 

beskrivna svårigheterna vid bedömning av hypernasalitet skulle kunna förklara den låga 

interbedömarreliabiliteten mellan författarna. 

Skattning av talets avvikelse 

Inför skattning av talets avvikelse genomfördes en pilotstudie där värdefulla kommentarer 

förändrade utformningen av bedömningsformuläret. Författarna tror att informationen om ålder 

och hur patientens tal eliciterades hjälpte lyssnargrupperna att göra en mer tillförlitlig bedömning. 

Före lyssnarbedömningen blev dock logopedstudenterna och naiva lyssnare informerade om att 

de skulle lyssna på en patientgrupp där talavvikelser förekommer. Lyssnarna fick även i uppgift 

att avgöra vad i talet de upplevde som avvikande. Förhoppningen var att författarna skulle kunna 

utesluta de bedömningar som grundats på andra talavvikelser än de som förknippas med VPI. 

Detta upplägg kan diskuteras eftersom både informationen om patientgruppen och uppgiften i 

sig kan ha styrt in lyssnarna alltför mycket på detaljnivå. Lyssnarna kan dels ha påverkats genom 

att ljudinspelningarna skulle innehålla någon form av avvikelse och att de skulle specificera vad 
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som var avvikande. Som student med vilja att göra en korrekt bedömning är det lätt att ibland 

förlora sig i detaljer vilket författarna tror kan ha påverkat resultatet. Logopedstudenterna hade 

vissa förkunskaper beträffande talavvikelser vid velofarynxinsufficiens. Detta kan ha medfört att 

de koncentrerade sig mer på de specifika talavvikelserna än på den generella graden av talets 

avvikelse. 

Resultatdiskussion 

Målet med svalglambåplastik är att uppnå en god velofarynxfunktion hos patienter med VPI och 

därmed förbättra deras tal och förståelighet. Föreliggande studie utvärderade effekten av 

svalglambåplastik på talet hos 28 patienter. Resultatet visade signifikant förändring av talet genom 

minskad hypernasalitet och passiva artikulationsavvikelser, främst tryckreducerad artikulation, 

vilket även tidigare studier visat. Föreliggande studie visade även att talets grad av avvikelse hade 

minskat signifikant men att naiva lyssnare upplevde en större förbättring än vad logopedstudenter 

gjorde. 

Jämförelse av nasalitet och artikulation före och efter svalglambåplastik 

I föreliggande studie visades en signifikant minskning av hypernasalitet både i ordgruppen och i 

meningsgruppen. Minskad hypernasalitet efter svalglambåplastik har även visats i tidigare studier 

(de Buys et al., 2006; Inman et al., 2005; Liedman-Boshko et al., 2005; VPI Surgical Trial group, 

2004; Küttner et al., 2003). Aktuell studie visade även en signifikant minskning av passiva 

artikulationsavvikelser vilket överensstämmer med tidigare studier (de Buys et al., 2006; Liedman-

Boshko et al., 2005; de Serres et al., 1999) och tyder på en god effekt av det kirurgiska ingreppet 

då dessa avvikelser snarare beror på strukturella defekter i velofarynx än ett felinlärt talmönster 

(Kummer, 2008). Den enda typen av passiv artikulationsavvikelse som hade minskat signifikant i 

aktuell studie var tryckreducerad artikulation. Även Liedman-Boshko et al. (2005) visade en 

signifikant minskning av tryckreducerad artikulation efter svalglambåplastik. Tryckreducerad 

artikulation vid VPI kan beskrivas som en passiv artikulationsavvikelse, men kan indirekt orsakas 

av att talaren minskar röststyrkan. Att minska röststyrkan kan vid VPI vara en aktiv strategi för 

att inte belasta den redan nedsatta velofarynxfunktionen (Lohmander et al., 2005). I föreliggande 

studie bedömdes tryckreducerad artikulation uteslutande som en passiv artikulationsavvikelse 

vilket kan ha påverkat den synbara effekten av kirurgin då aktiva artikulationsavvikelser enligt 

Harding och Grunwell (1998) ej anses minska vid svalglambåplastik. Dessa avvikelser kräver 

istället logopedisk behandling (Harding & Grunwell, 1998).  
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Förutom den signifikanta minskningen av hypernasalitet och passiva artikulationsavvikelser som 

rapporteras i föreliggande studie återfanns även en signifikant minskning av aktiva artikulations-

avvikelser och artikulationsavvikelser ej relaterade till VPI. Eftersom inspelningarna i flera fall 

inhämtats lång tid efter svalglambåoperationen kan patienterna ha fått behandling av logoped 

eller genomgått andra kirurgiska ingrepp under tiden, till exempel slutning av käkspalt, vilket kan 

förklara denna minskning.  

 

Hyponasalitet är en av de komplikationer som kan förekomma i samband med svalglambåplastik 

(Cole et al., 2008; Argamaso et al., 1994). I föreliggande studie bedömdes tre patienter ha fått ett 

mer hyponasalt tal postoperativt. Två patienters tal bedömdes däremot vara mindre hyponasalt. 

Förkylning, som kan orsaka hyponasalitet, kan ha påverkat resultatet och eventuellt förklara 

bedömd hyponasalitet preoperativt. 

 Talets grad av avvikelse  

En majoritet av patienterna bedömdes ha ett avvikande tal både preoperativt och postoperativt 

enligt både logopedstudenter och naiva lyssnare. Detta överensstämmer med tidigare studier som 

visat att många talavvikelser som förekommer vid gomspalt kan göra att talet låter mindre 

acceptabelt (Whitehill, 2002) och att talet fortfarande kan låta avvikande efter operativa ingrepp 

inklusive talförbättrande kirurgier (Sell et al., 2001). Patienterna i föreliggande studie bedömdes 

ha ett signifikant mindre avvikande tal postoperativt jämfört med preoperativt enligt båda 

lyssnargrupperna vilket kan tolkas som ett positivt resultat av kirurgin. Talets lägre grad av 

avvikelse kan dock ha andra orsaker. Tolv av 18 patienter bedömdes utifrån inspelningar som 

gjorts med mer än tolv månaders tidsintervall. Detta förfarande har troligen gjort att andra 

faktorer än svalglambåplastik fått en större inverkan än vid ett kortare tidsintervall mellan 

inspelningarna. Liedman-Boshko et al. (2005) visade att talet bedömdes vara bättre ju fler 

månader som gått efter kirurgin vid den postoperativa bedömningen. Påverkande faktorer kan ha 

varit logopedisk behandling samt bentransplantation för tätning av käkspalt. Patienternas tal 

bedömdes innehålla signifikant färre artikulationsavvikelser ej orsakade av VPI efter kirurgin än 

före. Även aktiva artikulationsavvikelser bakom velofarynx hade minskat signifikant postoperativt 

vilket kan bero på logopedisk behandling mellan inspelningarna. Glottal produktion var den 

aktiva artikulationsavvikelse som minskade signifikant i aktuell studie, vilket Liedman-Boshko et 

al. (2005) också kunde påvisa. Det är dock möjligt att denna avvikelse minskat på grund av den 

förbättrade funktionen i velofarynx. Velofarynxinsufficiens kan leda till aktiva kompensatoriska 

talavvikelser. När insufficiensen har minskat eller försvunnit efter svalglambåkirurgi är de aktiva 
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artikulationsavvikelserna inte längre nödvändiga eftersom patienten kan producera de talljud som 

kräver högt intraoralt tryck. 

 

Jämförelse av logopedstudenters och naiva lyssnares bedömning av talets grad av avvikelse 

Den postoperativa bedömningen av talets grad av avvikelse skilde sig signifikant mellan 

logopedstudenter och naiva lyssnare som inte var utbildade i analys av talavvikelser. De naiva 

lyssnarna gjorde bedömningen att de flesta patienter hade normalt eller lätt avvikande tal medan 

logopedstudenterna bedömde de flesta patienternas tal som lätt eller måttligt avvikande. Detta 

resultat stöder uppfattningen vissa forskare haft att logopeder kan vara för kritiska i sin 

bedömning jämfört med otränade lyssnare (Bagnall & David, 1988). Det är intressant att det bara 

var signifikant skillnad postoperativt och inte preoperativt. En förklaring kan vara att 

logopedstudenterna med sin specifika kunskap om talavvikelser vid gomdefekter har en särskild 

förmåga att höra även små biljud i talet, vilket inte de naiva lyssnarna i aktuell studie är tränade i. 

Jämförelse av hypernasalitet på ord- och meningsnivå 

Bedömningarna av hypernasalitet på ord- och meningsnivå skilde sig med mer än en grad endast i 

ett fall. Då författarna ansåg det svårt att bedöma hypernasalitet kan detta vara förklaringen till de 

skilda bedömningarna på ord- och meningsnivå. Det är intressant att de flesta bedömningar som 

skilde sig åt var postoperativa bedömningar. Ett större och jämförbart material hade eventuellt 

kunnat påvisa bakomliggande orsaker till de postoperativa skillnaderna.  

Slutsatser 

Resultatet i föreliggande studie visar att svalglambå ger  

• minskad hypernasalitet 

• färre artikulationsavvikelser (främst gällande tryckreducerad artikulation) 

• mindre avvikande tal 

 

Föreliggande studie visar även att kunskaper i analys av avvikande tal påverkar bedömning. 

Författarna anser att naiva lyssnares uppfattning kan vara ett betydelsefullt komplement vid 

utvärdering av talförbättrande kirurgi i framtida studier. 

Framtida studier 

Efter att flera retrospektiva studier kunnat visa positiva resultat ger detta stöd för att mer 

omfattande och då även prospektiva studier bör genomföras. I och med att SVANTE-materialet 
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börjat användas finns stora möjligheter att genomföra svenska utvärderingar med ett 

standardiserat talmaterial. Vid framtida studier och även i den kliniska verksamheten bör stor vikt 

läggas på att utreda när postoperativa inspelningar/bedömningar av talet bör ske, vilket har extra 

stor betydelse när patienterna är barn och deras tal befinner sig i ett utvecklingsskede där talet 

förändras spontant. Ett nära samarbete nationellt och internationellt vore betydelsefullt vid 

utarbetandet av standardiserade riktlinjer för postoperativ bedömning, speciellt då denna 

patientgrupp är liten och heterogen. Författarna föreslår utvärdering av mer homogena 

patientgrupper. Inte bara spalttyper eller diagnosers inverkan på resultatet är intressant utan även 

om kognitiva nedsättningar påverkar effekten av svalglambåplastik. 

 

Vid genomförandet av föreliggande studie saknades flera postoperativa inspelningar. En 

förklaring kan ha varit att dessa patienter var nöjda med det postoperativa resultatet och därför 

inte följdes upp. För tillförlitlig utvärdering av svalglambåplastik är det viktigt att även de 

patienter som inte behöver ytterligare insatser inkluderas i framtida studier. Då talet hos barn 

med velofarynxinsufficiens kan upplevas avvikande och ibland svårförståeligt av omgivningen 

skulle detta kunna påverka barns delaktighet. För att utreda detta vidare vore det intressant att 

studera ifall omgivningens upplevelse av talets avvikelse korrelerar med patientens och 

föräldrarnas upplevda livskvalité. Svalglambåplastik kan leda till förbättrad hörsel enligt Küttner 

et al. (2003). Det vore därför givande att vidare utreda vilka andra vinster som en svalglambå 

möjligtvis kan ge.  
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Bilaga 1. Diagnoser enligt ICD-10 
 
Q35 Kluven gom 

Q35.3 Kluven mjuk gom 

Q35.3A Submukös kluven mjuk gom 

Q35.5 Kluven hård och mjuk gom 

 

Q37 Kluven gom med kluven läpp 

Q37.3 Kluven mjuk gom med unilateralt kluven läpp (läpp-käke) 

Q37.4 Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke) 

Q37.5 Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp (läpp-käke) 

 

Q38.5 Medfödda missbildningar av gommen som ej klassificeras annorstädes 

Avsaknad av uvula 

Hög gombåge 

Medfödd missbildning av gommen UNS 

Utesluter : 

Kluven gom (Q35.-) 

Kluven gom med kluven läpp (Q37.-) 

 

Ur: Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997: systematisk förteckning. Socialstyrelsen.  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Bilaga 2. Diagnos, ålder vid kirurgi samt tidpunkt för inspelningar 

 

 
Patient 

 
Spalttyp/ 
diagnos 

 
Ålder 
vid 
kirurgi (år) 

 
Tidpunkt för 
preop. 
insp.(mån 
före op.) 

 
Tidpunkt för 
postop. 
insp.(mån 
efter op.) 

 
Tid mellan 
inspelningar 
(mån) 

1 Q37.3 5 0 2 2 

2 Q37.5 11 0 1 1 

3 Q35.5 6 12 5,5 17,5 

4 Q35.5 5 1 9 10 

5 Q35.5 5 9 27 36 

6 Q35.5 6 0 6,5 6,5 

7 Q35.3 11 14,5 15 29,5 

8 Q35.5 10 11 25,5 36,5 

9 Q35.3 11 9,5 14,5 24 

10 Q37.5 13 2,5 32 34,5 

11 Q35.3A 15 19 6 25 

12 Q37.5 14 0 15 15 

13 Q37.5 18 6 2 8 

14 Q37.5 11 24 19 43 

15 Q37.4 12 4 13 17 

16 Q35.5 10 0 4 4 

17 Q38.5 12 10 13,5 23,5 

18 Q35.5 13 30,5 7,5 38 

19 Q35.5 6 19 5,5 24,5 

20 Q37.4 3 10,5 13 23,5 

21 Q35.3 5 6 10,5 16,5 

22 Q37.5 5 3,5 12 15,5 

23 Q37.5 5 11 14 25 

24 Q37.5 4 0 2 2 

25 Q37.5 5 4,5 6 10,5 

26 Q37.5 6 4,5 4,5 9 

27 Q35.3 6 2 6,5 8,5 

28 Q35.5 4 8 5 13 

 

  



Bilaga 3. De nio första orden ur SVANTE  

 
              LJUDFIL: 

1 Bil b-  
2 Pil p-  
3 Gul g-  
4 Vit -t  
5 Fil f-  
6 Sol s-  
7 Sil s-  
8 Hus -s  
9 Ljus -s  

  



Bilaga 4. SVANTE meningar - NYA versionen 

 
1. Pippis apa piper. 
 

 
2. Bibbi bara jobbar. 

  
 

3. Titti tittar på TV. 
 
 

4. David å du leder. 
 
 

5. Kicki kokar korv. 
 
 

6. Giggi vill väga guld. 
 
 

7. Sissi å Lasse sover. 
 
 

8. Fiffi får kaffe. 
 
 

9. Vivvi vevar.                                                   
 
 

10. Lollo lurar Ella.                                             
 
 

11. Svante vill inte ha vantar.                          
 
 

12. Anki hämtar hinken.                                       
 
 

13. Mimmi å mamma e hemma.                         (Hyponasalitet) 
 
 

 

  



Bilaga 5. SVANTE meningar – version 2 
 

1. Idag är det tisdag. 
 
 

2. Titta på TV. 
  
 

3. Pippis apa har svart päls. 
 
 

4. Kicki kokar potatis. 
 
 

5. Peter bakar kakor. 
 
 

6. Finn tio fel. 
 
 

7. Sara vispar sockerkakssmeten. 
 
 

8. Tjo å tjim i Sjöbo. 
 
 

9. Lotta jagar geten.                                                
 
 

10. Emil e inte snäll.                                                
 
 

11. Ankan simmar runt i vattnet.                               
 
 

12. Många mammor ammar länge.                                      (Hyponasalitet) 
 
 

 

 

 

   



Bilaga 6. SVANTE meningar – version 3 
 

1. Idag är det tisdag. 
 
 

2. Kicki kokar potatis. 
           
 

3. Sissi cyklar fort. 
 
 

4. Koka potatis. 
 
 

5. Pippi åker polisbil. 
 
 

6. Baka pepparkakor. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   



Bilaga 7. 
Perceptuell bedömning av tal före/efter talförbättrande operation 
 
Bedömning av talets avvikelse hos barn med velofarynxinsufficiens före och efter 
velofarynxplastik (talförbättrande operation) 
 
En del barn har svårt att sluta tätt upp mot näshålan med mjuka gommen 
(velofarynxinsufficiens) vilket ibland kan ge dem ett något avvikande tal. De flesta barn som 
har dessa svårigheter har fötts med någon form av läpp-, käk- och gomspalt (LKG) men det 
finns också barn som till exempel har fötts med ett ovanligt stort svalgdjup. 
 
Vår magisteruppsats syftar till att utvärdera effekten på talet av en talförbättrande operation. 
Som ett led i detta arbete behöver vi er hjälp. Ni kommer att få lyssna på 42 korta 
inspelningar, gjorda före och efter operation. Detta kommer att ta c:a 45 min. Ni får inte veta 
vilka som är före resp. efter, då detta skulle kunna påverka er bedömning. Inspelningarna 
kommer att bestå av ett antal meningar, vilka kommer att finnas i tre olika men snarlika 
versioner. Er uppgift är att:  
 
1) Lyssna på meningarna och bedöma ifall du tycker att talet låter avvikande eller helt inom  

det ”normalas gränser” samt sätta ett kryss på denna skala. När du bedömer grad av 
avvikelse vill vi att du lyssnar efter om du reagerar på att talet låter avvikande på något sätt 
och i så fall hur avvikande. Max på skalan är ”kraftig avvikelse” och min. ”ingen 
avvikelse”. 

 
2) Bedöma vilken/vilka egenskap/-er i talet som hade störst påverkan på din bedömning ifall 
   du anser att talet är avvikande.  

 
Exempelvis: 
a) otydligt tal 
b) övertydligt tal 
c) skriker 
d) låter täppt 
e) pratar långsamt 
f) pratar snabbt 
g) byter ut vissa ljud 
h) bred dialekt/brytning 
i) hes röst 

 
Annat: Beskriv kort, i egna ord. Ge exempel. 
 
 
De två första ljudfilerna kommer att vara övningsexempel och kommer inte att inkluderas i 
vår studie. Med dessa exempel vill vi visa hur dessa patienters tal kan låta. 
 
Ställ gärna frågor om det är något du undrar över innan vi sätter igång! 
 
 

 
 

   



Bilaga 8. 
Kön:  ___________         
Ålder:___________ 
Yrke:______________________________ 

 
 
Lyssna på ljudfilen EN gång. Gör din bedömning. 
Du får inte gå tillbaka och ändra eller titta på dina tidigare bedömningar. 
 
Fråga om det är något du är osäker på! 
 
 
Markera din bedömning med kryss (X) 
 

 
 Personens ålder: 17 år        
(Läser) 
L j u d f i l  n r . Ingen avvikelse Lätt avvikelse Måttlig avvikelse Kraftig avvikelse

Övningsexemp.1     

 
Ifall avvikelse- markera/beskriv VAD du uppfattar som avvikande. 

 

Otydligt tal 
 

Övertydligt 
tal 

Skriker Låter  täppt Pratar 
långsamt 

Pratar 
snabbt 

Byter ut 
vissa ljud 

Bred dialekt 
Brytning 

Hes 
röst 

         
 
Annat______________________________________________________________________ 

 
 
 

 Personens ålder: 9 år    
(Läser) 
L j u d f i l  n r . Ingen avvikelse Lätt avvikelse Måttlig avvikelse Kraftig avvikelse

Övningsexemp.2     

 
Ifall avvikelse- markera/beskriv VAD du uppfattar som avvikande. 
 

Otydligt tal 
 

Övertydligt 
tal 

Skriker Låter  täppt Pratar 
långsamt 

Pratar 
snabbt 

Byter ut 
vissa ljud 

Bred dialekt 
Brytning 

Hes 
röst 

         
 
Annat______________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

   



Bilaga 9. 
 
      2008-01-24 
 
 
 
 
 
Hej! 
  
Vi är två logopedstudenter från Linköpings Universitet som håller på att skriva vår  
D-uppsats och som planerar att genomföra en studie som berör er klinik och ert arbetsområde. 
För att kunna samla in material till uppsatsen behöver vi dock först ditt medgivande.  
Syftet med studien samt hur vi planerar genomföra arbetet finns beskrivet i medföljande 
dokument. 
 
 
Vi är tacksamma om du kan underteckna dokumentet snarast och returnera det till oss i bifogat 
svarskuvert.  
 
Har du några synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss på följande tel.nr. 
 
Marie Cronberg   Gun Westman Näs 
Mobil:    Mobil:                           
Hem:     Hem:  
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Vänligen 
 
Marie Cronberg och Gun Westman Näs 
Logopedprogrammet i Linköping, T8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Medgivande till studier av journaler och inspelningar  
Hos en del barn med velofaryngeal insufficiens (VPI) utförs velofarynxlambåplastik för att 
förbättra talet. Vi vill i vår D-uppsats göra en jämförelse av talet hos dessa barn före och efter 
operation, då vi anser det viktigt att utvärdera behandlingsresultatet. För att detta ska vara möjligt 
behöver vi få tillgång till journaler samt pre- och postoperativa inspelningar av 30 barn med 
velofarynxinsufficiens som fått en velofarynxlambåplastik.  
 
Vår studie innebär dels kartläggning av olika bakgrundsfakta hos dessa barn ur journaler vilka i 
uppsatsen kommer att beskrivas på gruppnivå. Då materialet kategoriseras kommer personfakta 
att avidentifieras och fakta kommer att kodas inför hantering av materialet under arbetets gång 
vilket även gäller inspelningarna. 
 
För att kunna jämföra talet före och efter operation kommer författarna att lyssna på inspelningar 
och bedöma dessa utifrån förståelighet och VPI-relaterade talavvikelser såsom hypernasalitet, 
trycksvaga konsonanter och nasalt luftläckage. Bedömningen kommer att redovisas dels genom 
gradering, dels fonetisk transkription. Förutom författarna kommer även en annan grupp lyssnare 
bedöma graden av förståelighet. Denna grupp kommer att utgöras av sjukvårdspersonal som 
saknar erfarenhet av att analysera VPI-påverkat tal för att jämföra erfarna lyssnares bedömning 
med oerfarna lyssnares bedömning. Den erfarna lyssnargruppen, då det gäller förståelighet, 
kommer eventuellt att utgöras av andra logopedstudenter/logopeder än uppsatsförfattarna. Alla 
lyssnare kommer att inbegripas av sekretesslagen och kommer även att informeras om vad detta 
innebär. 
 
Insamlat datamaterial kommer endast att läsas av uppsatsförfattarna och eventuellt handledarna 
Inger Lundeborg och Anders Berggren. Med datamaterial avses ljudfiler samt sammanställning av 
bakgrundsfakta insamlat från patientjournaler. I och med uppsatsens slutförande kommer detta 
datamaterial att sparas och arkiveras inom Logopedprogrammet. För att finna dessa journaler 
planeras en retrospektiv journalsökning med hjälp av operationskod där ca 30 konsekutiva fall 
samlas in. Exklusionskriterier är tilläggshandikapp såsom t ex olika syndrom och kognitiv 
problematik. 
 
Då all fakta kommer att behandlas på gruppnivå i uppsatsen och alla lyssnare kommer att 
informeras om samt innefattas av sekretesslagen, kommer ej något samtycke från barnen eller 
deras föräldrar att inhämtas. Däremot kommer ett godkännande av tillgång till journaler och 
inspelningar att inhämtas från Talvårdsavdelningens, Öronklinikens och Hand- och 
plastikkirurgiska klinikens chefer, vilka ges samma skriftliga information som ovan. 
 
Jag har läst texten ovan och ger härmed logopedstudenterna Marie Cronberg och  
Gun Westman Näs mitt tillstånd att läsa journaler och lyssna på tillhörande inspelningar 
för 30 av de barn som genomgått velofarynxlambåplastik på Universitetssjukhuset i 
Linköping. 

 
Datum: __________________________________   
 
Avdelning/Klinik: __________________________ 
 
Yrkestitel:_________________________________ 
 
Underskrift: _______________________________  
 
Namnförtydligande:____________________ 

   



Bilaga 10. 

Tystnadsplikt 
 

Allt som rör patients eller annans hälsotillstånd och personliga förhållanden är 
sekretessbelagt. Du får inte tala om dem med utomstående. Du får endast tala 
om patientfall när det behövs inom utbildningen i utbildningssyfte. Tänk på att 
inte röja patientens identitet.  Tänk även på att samtal mellan studenter kan 
avlyssnas av utomstående på allmänna platser.  
 
Bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt finns i sekretesslagen (1980:100). 
Främst i kapitel 7 och i kapitel 2 beskrivs lagen (1998:531) utifrån 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.  
 
Brott mot tystnadsplikten kan medföra straffansvar enligt brottsbalken 
(1962:700) 20 kapitel; 3 §, vilket kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. 
 
Observera att tystnadsplikten är ovillkorlig och gäller även efter att du slutat din 
utbildning. 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av de skyldigheter som åvilar mig genom bestämmelserna om 
sekretess och tystnadsplikt. 
 
 
Ort och datum _______________________________ 
 
Namn ______________________________________ 
 
Namnförtydligande ___________________________ 
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