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Evaluation of Surgical Treatment in Children  

with Organic Vocal Fold Lesions 

 

Abstract 

In Sweden surgical treatment of vocal fold lesions in children is fairly uncommon. At Falun 

hospital they have adapted a more generous attitude towards phonosurgery of children’s vocal 

folds. The purpose of the present study was to evaluate surgical treatment of organic vocal fold 

lesions in children and to assess the phonosurgical patient utility. The study was carried out at the 

Ear-, Nose- and Throat clinic, Falun hospital, Sweden. Based on case sheets, data was collected 

regarding the different vocal fold lesions that were surgically treated. The most frequent vocal 

fold abnormalities were vocal fold nodules, vocal fold cysts and sulcus/vergeture. Further on, 

assessment of pre- and postoperative voice recordings and stroboscopic examinations were 

carried out. The general tendency was that vocal fold closure and mucosal wave was estimated as 

normal or less abnormal following surgery in most patients. Postoperatively, hoarseness, 

breathiness and roughness were estimated to be significantly lower. For hyperfunction, only a 

tendency to lower occurrence was observed. The estimation of high pitch was similar pre- and 

postoperatively. A mail questionnaire showed that most patients/parents estimated a high degree 

of perceived voice related problems preoperatively. Most patients rated their own vocal function 

at the time of the study as highly functional. The majority were satisfied with the choice of 

undergoing surgical treatment. The conclusion was that surgical treatment may be a good option 

in organic vocal fold lesions in children.  

 

Key words: voice disorder, voice quality, perceptual analysis, stroboscopy, voice therapy, 

phonosurgery 

 



   

Sammanfattning 

I Sverige är kirurgisk behandling vid stämbandsförändringar hos barn relativt ovanligt. Vid Falu 

lasarett har man en generösare inställning till fonokirurgi av barns stämband. Syftet med 

föreliggande studie var att utvärdera kirurgisk behandling vid organiska stämbandsförändringar 

hos barn för att bedöma vilket värde fonokirurgi har för patienten. Studien genomfördes vid 

Öron-, Näs- och Halskliniken, Falu lasarett. Journaluppgifter inhämtades angående vilka olika 

stämbandsförändringar som åtgärdats kirurgiskt. De vanligast förekommande 

stämbandsförändringarna var knottror, cystor samt sulcus/vergeture. Vidare genomfördes 

bedömning av pre- och postoperativa röstinspelningar och stroboskopiska undersökningar. Den 

generella tendensen var att stämbandsslutning och slemhinnevåg i större utsträckning skattades 

normal eller mindre avvikande efter operation i jämförelse med före operation. Förekomst av 

röstparametrarna heshet, läckage och skrovlighet bedömdes vara signifikant lägre efter kirurgi. 

För press kunde endast tendens till lägre förekomst observeras medan det generellt höga röstläget 

skattades lika före och efter operation. Genom en enkät framkom att flertalet patienter/patienters 

målsmän skattade förhållandevis höga värden av upplevda röstbesvär före operation. Flertalet 

skattade höga värden angående hur väl rösten fungerade vid studiens genomförande. Majoriteten 

var nöjd med valet att genomgå operation.  Slutsatsen var att kirurgisk behandling kan vara ett 

bra behandlingsalternativ vid organiska stämbandsförändringar hos barn.   

  

Nyckelord: röststörning, röstkvalitet, lyssnarbedömning, stroboskopi, logopedisk röstbehandling, 

fonokirurgi  
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Inledning 

Heshet hos barn har varit föremål för flera undersökningar. I en studie av Sederholm (1995) 

uppskattades förekomsten av heshet hos tioåriga svenska barn till 14 %, prevalensen för kroniskt 

hesa barn var sex procent. Heshet var något vanligare bland pojkar. Heshet kan orsakas av såväl 

organiska stämbandsförändringar som bristande röstfunktion (Colton, Casper, & Leonard, 2006). 

Tidigare har kirurgi som behandling vid stämbandsförändringar hos barn varit ovanligt och det 

råder delade meningar om i vilken utsträckning kirurgi bör tillämpas. Operationsteknikerna har 

utvecklats och det har kunnat konstateras att många stämbandsförändringar är medfödda. Därför 

har man på en röstklinik i Lyon, Frankrike, förändrat sitt förhållningssätt och blivit alltmer positiv 

till stämbandskirurgi som behandling även hos barn. Dock betonas vikten av pre- och 

postoperativ logopedisk röstbehandling (Bouchayer & Cornut, 1992). På Falu lasarett har man 

inspirerats av detta handhavande av unga röstpatienter. Där har ett nära samarbete mellan Öron -

Näs och Halskliniken (ÖNH-kliniken) och logopedmottagningen etablerats (M. Lindén, personlig 

kommunikation, februari 27, 2008). Då ännu ingen uppföljning av resultatet av 

stämbandsoperationerna gjorts på gruppnivå blev detta uppslag för föreliggande studie. 

 

Bakgrund 

Lokala rutiner för handhavande av röstpatienter 

De flesta remisser som inkommer till logopedmottagningen på Falu lasarett kommer från 

vårdcentraler i länet eller från ÖNH-kliniken. Anamnesupptag, röstinspelning och en första 

bedömning av rösten är rutin vid det första besöket hos logoped. Om misstanke om organisk 

röststörning föreligger skickas remiss till ÖNH-kliniken för stroboskopiundersökning hos 

öronläkare. Om misstänkt organisk avvikelse inte kan bekräftas inleds röstbehandling hos 

logoped. De fall av organisk avvikelse som upptäcks vid stroboskopisk undersökning leder till 

behandling, ofta kirurgi i kombination med logopedisk röstbehandling. Vanligtvis träffar 

logopeden patienten både före och efter operation för information och röstråd. Efter behandling 

utvärderas resultatet med röstinspelning och stroboskopi (Testad, 1994). 
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Röstproblem hos barn 

Heshet är en term som ofta används vid beskrivningen av dysfoniska barnröster. Termen har ofta 

ansetts vag och odefinierad men i en studie av tioåriga barns röster hade parametern heshet högst 

interbedömarreliabilitet vilket visar att begreppet är användbart vid bedömning av barns röster 

(Sederholm, McAllister, Sundberg, & Dalkvist, 1993). Det kunde konstateras att heshet var ett 

sammansatt begrepp som återspeglade åtminstone tre olika aspekter av röstdysfunktion, nämligen 

press/hyperfunktion, läckage och skrovlighet (Sederholm et al., 1993). I en svensk studie kunde 

konstateras att kön, personlighet och antal timmar per dag som barn tillbringade i stor grupp var 

faktorer som var signifikant associerade med kronisk heshet hos tioåriga barn (Sederholm, 

McAllister, Dalkvist, & Sundberg, 1995). I en undersökning av Sederholm (1996) fick föräldrar 

och lärare bedöma hesa barns personlighet. Kroniskt hesa barn rapporterades vara mer 

pratsamma, utåtriktade, högljudda, öppna, energiska och mindre stabila och koncentrerade än 

andra barn. I en annan studie fick en grupp barn bedöma andra barns röster, dels normala röster, 

dels röster som diagnostiserats som hesa.. Undersökningen visade att barnen med de hesa 

rösterna tillskrevs negativa egenskaper i större utsträckning än de icke hesa barnen. Studien visade 

att röststörningar hos barn påverkade jämnåriga barns uppfattning av personlighet och karaktär 

hos barn med röststörning. Studien visade på vikten av tidig upptäckt och intervention för 

reducering av möjlig negativ psykosocial påverkan hos barn med röststörningar (Lass, Ruscello, 

Stout, och Hoffman, 1991). Röststörning kan även ha betydande inverkan på livsföring (Ma & 

Yiu, 2001), och personer med röststörning kan uppleva begränsningar i röstkrävande situationer 

(Ma, Yiu, & Verdolini, 2007).  

Stämbandens uppbyggnad och utveckling 

Stämbanden är uppbyggda enligt en lagerstruktur 

bestående av epitelet och det ytliga, mellan-

liggande och djupa lagret i lamina propria samt 

vocalismuskeln. Dessa lager kan delas in i tre 

sektioner: slemhinnan bestående av epitelet och 

det ytliga lagret i lamina propria; vokalligamentet 

bestående av det mellanliggande och det djupa 

lagret i lamina propria; samt vocalismuskeln. 

Epitelet består av skiktat skivepitel. Det ytliga 

lagret i lamina propria kallas Reinkes spatium. Det 

liknar i sin uppbyggnad mjukt gelatin och är 
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mjukt och lättrörligt, vilket är nödvändigt för en normal slemhinnevåg. Det mellanliggande lagret 

består främst av elastiska fibrer medan det djupa lagret huvudsakligen utgörs av kollagena fibrer. 

Lagerstrukturen ger en gradvis övergång från det mycket lättrörliga och smidiga ytliga lagret i 

lamina propria till den fasta vocalismuskeln (Hirano & Bless, 1993). 

 

Stämbanden och därigenom röstkvaliteten förändras genom livet. De största förändringarna sker 

i utvecklingen mellan födelse och pubertet samt vid åldrande. Stämbandens längd ökar med 

åldern upp till 20 års ålder. Såväl den absoluta som den relativa längden av den membranösa 

delen av stämbanden är kortare hos barn än hos vuxna. Röstens mognad beror inte bara på att 

stämbanden blir längre utan också på förändringar i den inre strukturen. Lagerstrukturen hos 

nyfödda skiljer sig markant från den som ses hos vuxna. Lamina propria är tjockt i förhållande till 

stämbandens längd (Hirano, Kurita, & Nakashima, 1983). Lagren i lamina propria är inte 

differentierade, uppbyggnaden är snarare homogen och liknar lamina proprias ytliga lager hos 

vuxna. Ett omoget vokalligament börjar utvecklas mellan ett och fyra års ålder. Differentiering till 

vokalligamentets två lager börjar någon gång mellan sex och tolv års ålder (Hirano, 1996). I en 

studie konstaterades att det ytliga lagret av lamina propria vid sju års ålder utgjorde 22 % av 

lamina proprias totala tjocklek, vilket närmade sig den andel som ses hos vuxna. Lamina propria 

som helhet var vid tio års ålder lika tjockt som hos vuxna (Boseley & Hartnick, 2006). Vid 15 års 

ålder har lamina propria en tydlig trelagerstruktur. Mognaden av stämbandens lagerstruktur är 

fullständig först i slutet av tonåren (Hirano, 1996).  

Organiska stämbandsförändringar  

Knottror  

Stämbandsknottror är en funktionellt organisk stämbandsförändring som orsakas av mekaniskt 

slitage vid röstmissbruk (Lindestad & Södersten, 2008). Det tros finnas ett samband mellan 

hyperfunktion i larynx och förekomst av knottror. Knottror skulle kunna leda till 

kompensatoriskt beteende i form av hyperfunktion då de orsakar ofullständig glottisslutning. Å 

andra sidan skulle en i grunden ökad muskelspänning i larynx kunna bidra till utvecklingen av 

knottror (Shah, Harvey Woodnorth, Glynn, & Nuss, 2005). Knottror är den vanligaste orsaken 

till kronisk heshet hos barn (Shah et al., 2005).. Av 60 tioåriga svenska barn hade tio procent 

stämbandsknottror (McAllister, Sederholm, Sundberg, & Gramming, 1994). Shah et al. (2005) 

fann i en studie att över 70 % av barnen med knottror var pojkar och att knottror var vanligast i 

åldern tre till tio år. Till en början är knottror mjuka men kan senare utvecklas till hårda och mer 

fibrösa förändringar (Titze, 1993). Förändringarna är belägna i det ytliga lagret i lamina propria 
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(Hirano & Bless, 1993). Vanligtvis är knottror bilaterala och lokaliserade på övergången mellan 

den främre och mellersta tredjedelen av stämbanden, det vill säga mitt på den membranösa delen. 

Knottrorna ökar slemhinnans massa och styvhet och resulterar i en hes och läckande röst samt 

rösttrötthet och minskat röstomfång (Sataloff, 2005a). Om knottrorna är ödematösa och mjuka 

kan slemhinnevåg ofta ses över knottrorna, vilket inte är fallet vid fibrösa knottror. Knottror 

orsakar en timglasformad glottisslutning och amplituden är ofta minskad bilateralt (Hirano & 

Bless, 1993). I den kliniska verksamheten vid ÖNH-kliniken, Falu lasarett används termen 

”epidermal förtjockning” för att beteckna en uppdrivning på stämbandskanten. Denna svullnad 

kan vara ett förstadium till knottra om den är belägen på knottraplats (M. Lindén, personlig 

kommunikation, april 28, 2008). 

 

Cystor 

Intrakordala cystor är benigna stämbandsförändringar som delas in i retentionscystor och 

epidermoida cystor. Retentionscystor är beklädda med ett körtelepitel och innehåller en viskös, 

trögflytande vätska medan epidermoida cystor omges av keratiniserat epitel och har ett fastare 

innehåll. Heshet, sänkt röstläge samt spänd och ansträngd fonation är karaktäristiskt vid cysta 

(Monday, Cornut, Bouchayer, Roch, & Loire, 1981). Förändringarna är nästan alltid unilaterala 

och belägna i det ytliga lagret av lamina propria. Det föreligger ofta svårigheter att identifiera och 

korrekt diagnostisera en cysta (Colton et al., 2006). Cystor ökar slemhinnans massa och stelhet 

och har en kraftig inverkan på stämbandens svängningar, som är mer påverkade än vid till 

exempel knottror. Amplituden blir nedsatt på drabbat stämband och cystan orsakar ofta en 

ofullständig glottisslutning under fonation (Hirano & Bless, 1993). Det är vanligt att cystor 

felaktigt diagnostiseras som bilaterala knottror (Sataloff, 2005a). Detta kan förklaras av att det vid 

intrakordala cystor ofta bildas en vävnadsreaktion på motsatt stämband (Monday et al., 1981).  

 

Monday et al. (1981) fann hög komorbiditet, samförekomst av flera stämbandsförändringar, hos 

patienter med intrakordala cystor. De vanligaste diagnoserna var sulcus, mucosal bridge samt 

vävnadsreaktion på motsatt stämband. Även Bouchayer et al. (1985) fann komorbiditet av sulcus 

och mucosal bridge vid epidermoida cystor och det antas att detta kan förklaras av medfödda 

avvikelser. En annan teori är att epidermoida cystor kan förvärvas genom till exempel 

röstmissbruk eller inflammation. Teorin stärks då flera fall av dysfoni uppstod i samband med 

röstmissbruk eller liknande hos patienter som visade sig ha epidermoida cystor (Monday, 

Bouchayer, Cornut, & Roch, 1983). Retentionscystor anses vara förvärvade (Bouchayer & 
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Cornut, 1992), och tros bildas av en blockering av en körtels utförsgång, i vilken det blir retention 

av slemliknande sekret (Monday et al., 1983).  

 

Sulcus/vergeture 

Sulcus tros vara en kongenital avvikelse (Bouchayer et al., 1985), men kan enligt andra författare 

även uppstå till följd av långvarig kronisk inflammation (Hirano & Bless, 1993). Lindestad, 

Fritzell, och Schiratzki (1985) fann att ungefär hälften av patienterna med sulcus hade varit hesa 

sedan tidiga barnaår. Inget tydde på att dessa patienter fått sulcus på grund av röstmissbruk. De 

vanligaste symtomen vid sulcus visade sig vara heshet, rösttrötthet och svag röst (Lindestad et al., 

1985). Sulcus kan ses som en longitudinell fåra i stämbandets membranösa del längs 

stämbandskanten. Vid sulcus föreligger en invagination av epitelet genom lamina proprias ytliga 

lager så att epitelet ligger an mot vokalligamentet (Sataloff, 2005a). Sulcus kan också vara en 

öppnad epidermoid cysta (Bouchayer et al., 1985). Sulcus orsakar en spolformad glipa av glottis 

vid maximal slutning, slemhinnevågen är påverkad vid fåran och amplituden är ofta nedsatt 

(Hirano & Bless, 1993). Vergeture är en variant av sulcus. Termen är fransk och betyder strimma 

eller fåra (Bouchayer & Cornut, 1991). Tillståndet innebär att slemhinnan är fäst vid 

vokalligamentet, vilket hindrar slemhinnans rörelse vid fonation. I jämförelse med sulcus, som 

mer kan ses som ett djupt dike, är sammanväxningen vid vergeture mer långsträckt (Sataloff, 

2005a).  

 

Fibrösa stråk 

På ÖNH-kliniken, Falu lasarett förekommer även termen ”fibrösa stråk”. Denna term betecknar 

sammanväxningar mellan epitel och olika delar i lamina propria. Sammanväxningarna kan vara 

mer eller mindre fasta, men är inte så uttalade som vid vergeture då en total sammanväxning 

föreligger mellan epitel och ligament. ”Fibrösa stråk” orsakas sannolikt av fonotrauma eller 

trauma efter kirurgi (M. Lindén, personlig kommunikation, april 28, 2008). 
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Mucosal bridge 

Mucosal bridge är en kongenital avvikelse som innebär att en sträng av slemhinna är fäst vid den 

främre och bakre delen av stämbandet och däremellan är separerad från stämbandet (Bouchayer 

& Cornut, 1992). Monday et al. (1981) beskrev mucosal bridge som ett band av slemhinna precis 

över ett sulcus. Mucosal bridge förekommer inte isolerat utan endast i kombination med 

epidermoid cysta, sulcus eller vergeture (Bouchayer & Cornut, 1992).  

 

 

 

 

Figur 2. Bilaterala mucosal bridge. Illustration: Lars Andersson. 

Bedömning  

Lyssnarbedömning   

Hammarberg (1986) har för bedömning av röster föreslagit användning av tolv röstparametrar. 

Dessa är afoni/intermittent afoni, läckage, press, hypofunktion, knarr, skrovlighet, skrap, 

diplofoni, registerbrott, instabilitet, register samt grundton. I ett protokoll för bedömning av 

barnröster bedöms röstkvalitet utifrån parametrarna: intryck av heshet, läckage, press/hyperfunktion, 

skrovlighet, annat samt röstläge (McAllister, Granqvist, Sjölander, & Sundberg, in press). Enligt 

Hammarbergs definition kännetecknas läckage av hörbart luftläckage genom glottis på grund av 

otillräcklig stämbandsslutning. En pressad röst präglas av ansträngd fonation, som om 

stämbanden pressas ihop vid ljudbildningen (Hammarberg, 1986). Skrovlighet kännetecknas av 

ett lågfrekvent brus i rösten som uppstår vid oregelbundna stämbandsrörelser, vilka ofta är 

orsakade av någon organisk stämbandsförändring. Röstläge bestäms utifrån stämbandens 

svängningshastighet (Hammarberg & Gauffin, 1995).  

 

Vid perceptuell bedömning av röster kan visuell analogskala (VAS) användas (Sederholm et al., 

1993). VAS är ofta 100mm lång (Wewers & Lowe, 1990) och längs denna bedöms grad av 

avvikelse mellan ytterligheterna ”avsaknad av” till ”extremt hög förekomst av” för respektive 

röstkvalitet (Södersten & Hammarberg, 1993). Flera forskare (Hammarberg, 1986; Sederholm et 
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al., 1993) har kunnat visa på stor överensstämmelse och reliabilitet mellan olika erfarna lyssnare 

vid bedömning av röster. För de flesta röstparametrar finns ingen tydlig gräns mellan vad som är 

normalt och vad som är patologiskt, utan de bör betraktas som en kontinuerlig skala 

(Hammarberg & Gauffin, 1995). Dock kan ofta en brytpunkt, ett ”knä”, ses i fördelningen vid 

rangordning av medelvärden från bedömningar med VAS. Brytpunkten kan ses som en gräns 

mellan vad som betecknas vara normalt respektive avvikande (Sederholm, 1996).  

 

Stroboskopi  

Stämbandens periodiska rörelser kan studeras med hjälp av stroboskopi. Stämbanden belyses då 

med pulserande ljus, tidsintervallet mellan ljuspulserna bestäms av röstens grundtonsfrekvens. 

Ljusets periodtid förlängs, varvid en slowmotionbild av svängningscykeln kan ses. Stroboskopisk 

undersökning är ett nödvändigt verktyg vid utredning av eventuell intrakordal förändring och 

bidrar till att öka förståelsen för den fysiologiska grunden av röststörningar (Colton et al., 2006). 

För stroboskopisk bedömning har flera typer av bedömningsprotokoll tagits fram. Bartell, Bless, 

och Ford (1986) fann hög inter- och intrabedömarreliabilitet vid bedömning med Stroboscopic 

assessment of voice, och forskarna drog därför slutsatsen att protokollet är ett användbart instrument 

vid klinisk jämförelse före och efter behandling. Protokollet har utvecklats och finns i olika 

versioner. I Tabell 1 visas parametrar som kan bedömas vid stroboskopisk undersökning (Colton 

et al., 2006).  

 

Tabell 1  
Beskrivning av parametrar som bedöms vid stroboskopibedömning (Colton et al., 2006).  

Vocal fold edge Utseende hos respektive stämbands mediala kant. 

Glottic closure Stämbandsslutningens omfattning och form. 

Phase closure Relativ tid då stämbanden är slutna eller öppna vid fonation. 

Vertical level Stämbandens förhållande till varandra i vertikalled. 

Amplitude of vibration Respektive stämbands rörelser i horisontalled. 

Mucosal wave Slemhinnevåg i respektive stämband. 

Vibratory behavior Vibrationsmönster i respektive stämband. 

Phase symmetry Stämbandsvibrationernas synkronisering. 

Periodicity Stämbandsvibrationernas regelbundenhet och periodicitet. 

 
 

Avvikelser på stämbanden kan störa det normala symmetriska vibrationsmönstret samt orsaka 

ofullständig glottisslutning vilket påverkar fonationen (Hirano & Bless, 1993). I en studie 
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angående mikrokirurgisk behandling hos sångare konstaterades att patienter som före kirurgi 

uppvisat timglasglipa vid fonation, efter kirurgi ofta istället uppvisade posterior glipa (Zeitels, 

Hillman, Mauri, Desloge, & Doyle, 2002). Södersten och Lindestad (1990) studerade 

stämbandsslutning hos unga vuxna och fann att 82 % av kvinnorna och 37 % av männen hade en 

posterior glipa under fonation. Ofullständig glottisslutning och/eller läckage kan anses normalt 

hos tioåriga barn (McAllister et al., 1994).  

Behandling  

Vid röststörningar orsakade av organiska förändringar består interventionen hos vuxna oftast av 

kirurgi i kombination med pre- och postoperativ logopedisk röstbehandling. Funktionella och 

funktionellt organiska röststörningar behandlas med logopedisk röstbehandling, ibland i 

kombination med kirurgi (Hammarberg, Södersten, & Lindestad, 2008).  

 

Fonokirurgi 

Med benämningen fonokirurgi åsyftas kirurgiska ingrepp på stämbanden där det primära syftet är 

förbättrad röst (von Leden, 1991). Vad gäller fonokirurgi som behandling vid 

stämbandsförändringar hos barn har de flesta tidigare haft en konservativ hållning (Bouchayer & 

Cornut, 1992). Bouchayer och Cornut är pionjärer inom området och har sedan början på 1980-

talet opererat även barn. Deras sammanställning visade att de under tio år genomfört totalt 191 

operationer på barn. Flertalet patienter var pojkar (63 %). Totalt förekom 74 fall av epidermoid 

cysta, sju fall av retentionscysta, 69 fall av knottror, och sex fall av sulcus/vergeture. 

Uppsatsförfattarnas egna beräkningar baserade på Bouchayer och Cornuts sammanställning 

(1992) visade att vid procentuell fördelning mellan endast dessa stämbandsförändringar utgjorde 

knottror 44 %, cystor 52 % och sulcus/vergeture fyra procent. Även andra stämbands-

förändringar förekom. 

 

Fonokirurgi leder inte alltid till normal röst. Det bör dock noteras att kirurgi kan innebära en 

skillnad som upplevs av patienten men som kanske inte hörs eller syns vid stroboskopi (Hirano & 

Bless, 1993). Vid beslut om stämbandsoperation ska hänsyn tas till bland annat patientens 

generella hälsa och patientens önskan och behov av förbättrad röst (Kelley, 2006). Bouchayer och 

Cornut (1992) föreslår en noggrann preoperativ utredning med bland annat stroboskopisk 

undersökning, perceptuell bedömning av rösten samt akustisk analys. Den postoperativa 

uppföljningen bör ske genom liknande bedömning efter röstvila. Därefter ska logopedisk 

röstbehandling påbörjas (Bouchayer & Cornut, 1992). I regel ordineras röstvila i tre till sju dagar 
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efter fonokirurgi (Kelley, 2006). Utifrån erfarenhet görs bedömningen att optimerad 

slemhinnevåg hos barn uppnås tre till sex månader efter kirurgi (M. Lindén, personlig 

kommunikation, maj 5, 2008).  

 
Risker vid fonokirurgi 
Det finns alltid risk att resultatet vid kirurgi inte blir som förväntat, till exempel kan ärrbildning 

till följd av kirurgi orsaka permanent heshet (Sataloff, 2005b). Kirurgiskt ingrepp kan störa 

ligamentets utveckling och differentiering, vilket kan resultera i sammanväxningar samt stelhet i 

slemhinnan (McAllister, Lindestad, & Södersten, 2008). För att undvika ärrbildning är det viktigt 

att vokalligamentet inte skadas (Bouchayer & Cornut, 1991). Det är även av vikt att behålla så 

mycket som möjligt av det ytliga lagret i lamina propria intakt. Detta förutsätter att lagret uppnått 

tillräcklig tjocklek (Boseley & Hartnick, 2006). Kirurgi innebär även andra risker vid 

operationstillfället, såsom komplikationer vid narkos eller risk för tandskador (Sataloff, 2005b). 

Ytterligare argument som talar för att fonokirurgi på barn bör undvikas är att larynx är litet, att 

postoperativ röstvila är svår att garantera samt att barns röstbeteende har stor betydelse för 

eventuell utveckling av stämbandsförändring (Bouchayer & Cornut, 1992). Stämbandsoperation 

bör inte genomföras under pågående pubertet då växande strukturer är särskilt känsliga. Vidare 

bör bilaterala ingrepp undvikas. Om kirurgi skulle resultera i komplikationer blir konsekvenserna 

allvarligare om båda stämbanden är involverade. Dessutom ökar risken för svullnad och 

sammanväxningar mellan stämbanden vid bilaterala ingrepp (M. Lindén, personlig 

kommunikation, maj 13, 2008).  

 

Behandling vid olika stämbandsförändringar 

Knottror 
Det råder delade meningar om lämplig behandling vid knottror hos barn (Sataloff, 2005a). Titze 

(1993) menar att mjuka knottror i allmänhet kan behandlas med logopedisk röstbehandling men 

föreslår kirurgisk åtgärd för hårda knottror, medan Kelley (2006) och Sataloff (2005a) menar att 

trots fibrotisk vävnad bör logopedisk röstbehandling vara det primära behandlingsalternativet. 

Sataloff (2005a) anser att knottror läker med enbart röstbehandling i mer än 90 % av fallen, under 

förutsättning att knottrorna är rätt diagnostiserade. Om logopedisk röstbehandling leder till ett 

förändrat röstbeteende men knottrorna och dess symtom ändå kvarstår kan kirurgisk behandling 

bli aktuell (Sataloff, 2005a). Vid kirurgisk borttagning sträcks knottran ut och klipps bort 

(Bouchayer & Cornut, 1992).  

 

9 



   

Behandling vid knottror kan ofta försvåras av att barnen själva inte tycker att deras röst är 

avvikande eller orsakar besvär. Dessutom anses ofta att rösten spontant förbättras efter 

puberteten (Hirschberg et al., 1995). Vid en utvärdering av fyra olika behandlingsalternativ vid 

knottror deltog 167 barn med knottror och tolv barn med polyper. Barnen var mellan tre och 

tolv år. En grupp fick enbart rösthygieniska råd, en grupp fick logopedisk röstbehandling, en 

grupp behandlades med kirurgi och den fjärde gruppen behandlades inte alls. Valet av behandling 

gjordes av barnet och dess familj. Endast sex procent av patienterna visade förbättring genom 

rösthygieniska råd. Av patienterna som fick logopedisk röstbehandling blev 40 % bättre, ju fler 

gånger de fick behandling desto större blev förbättringen. Åttionio procent av barnen som 

behandlades med kirurgi var bättre postoperativt. För gruppen utan behandling saknades resultat 

då dessa barn inte kom tillbaka till kliniken. För att utreda vilken effekt puberteten hade på rösten 

skickades en enkät ut till patienter mellan 17 och 33 år. Resultaten visade ingen signifikant 

skillnad mellan de olika behandlingsalternativen i skattingen av hur rösten förbättrats efter 

puberteten. Hirschberg et al. (1995) kunde dra slutsatsen att kirurgi är indikerat om patienten 

upplever problem på grund av sin heshet och då omedelbar förbättring av rösten är nödvändig. 

Om röstproblemen inte anses akuta bör logopedisk röstbehandling väljas, vilket förutsätter 

motivation hos barnet. I de fall barnen saknar motivation rekommenderas rösthygieniska råd, 

dock kan inte särskilt stora framsteg förväntas då omotiverade patienter sällan följer råden 

(Hirschberg et al., 1995).   

 

Cystor 
Stämbandscystor kräver i allmänhet kirurgisk behandling, dock bör försök med logopedisk 

röstbehandling alltid föregå kirurgi (Sataloff, 2005a). Cohen och Garett (2007) undersökte vilken 

effekt logopedisk röstbehandling hade vid heshet relaterad till cystor och polyper. Nära hälften av 

patienterna uppgav att de blivit bättre genom röstbehandling, oavsett diagnos. Logopedisk 

röstbehandling vid cystor kan minska röstproblemen även om cystan i sig inte försvinner 

(Lindestad, 2008). Faktorer som talar för kirurgisk behandling är bland annat dysfoni sedan 

barndomen och bristande resultat vid logopedisk röstbehandling (Bouchayer & Cornut, 1992). 

Monday et al. (1981) drog slutsatsen att kirurgisk extirpation följt av logopedisk röstbehandling 

gav goda röstmässiga resultat vid såväl retentionscystor som epidermoida cystor. Tidpunkt för 

operation av cysta varierar mellan olika kliniker. Det vanliga är att man avvaktar till dess att 

stämbandens histologiska mognad är uppnådd vid cirka 16 till 18 års ålder (McAllister et al., 

2008).  
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Vid operation av såväl retentionscysta som epidermoid cysta görs en cordotomi, ett längsgående 

snitt på stämbandets ovansida och cystan dissekeras försiktigt ut. Det är viktigt att håligheten där 

cystan varit belägen kontrolleras noggrant, särskilt om cystan spruckit vid extirpationen då en 

ökad risk för recidiv föreligger. Såväl det omedelbara som det långsiktiga resultatet är i regel 

mycket bra efter operation av retentionscysta, under förutsättning att kirurgi kombineras med 

logopedisk röstbehandling. Efter kirurgi vid epidermoid cysta är slemhinnevågen ofta nedsatt och 

oregelbunden och glottisslutningen är ofullständig. Dock återfår stämbandsvibrationerna på sikt 

normala mönster och rösten förbättras. Hur bra slutresultatet blir anses till stor del bero på 

röstbehandlingens kvalitet (Bouchayer & Cornut, 1992). 

 

Sulcus/vergeture och mucosal bridge 
Logopedisk röstbehandling anses kunna göra viss nytta vid sulcus, men det är svårt att genom 

detta uppnå några bestående förbättringar vad gäller röstkvalitet (Lindestad et al., 1985). 

Bouchayer och Cornut (1992) föreslår kirurgisk behandling vid sulcus i de fall logopedisk 

röstbehandling inte givit resultat. Vid kirurgi av sulcus lösgörs den nedre delen av fickbildningen 

från vokalligamentet, varefter slemhinnan vid fickans innerväggar skärs bort. Därefter limmas de 

övre och nedre kanterna samman. Efter kirurgi av sulcus är ofta stämbanden späda och tunna, 

vilket gör att rösten får en bestående beslöjad klang. Slemhinnevåg, glottisslutning och 

röstkvaliteten kan dock förbättras något efter logopedisk röstbehandling (Bouchayer & Cornut, 

1992). Vid vergeture lossas slemhinnan som sitter fast mot ligamentet, för att möjliggöra 

slemhinnevåg vid fonation. Slutresultatet vid vergeture beror på omfattningen av den 

ursprungliga förändringen, men blir aldrig helt bra (Bouchayer & Cornut, 1992). Även för mucosal 

bridge föreslås kirurgisk åtgärd (Bouchayer & Cornut, 1991). I de flesta fall avlägsnas mucosal bridge 

genom att den klipps bort vid sina fästen i främre och bakre delen av stämbandet (Bouchayer & 

Cornut, 1992). 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att utvärdera kirurgisk behandling vid organiska 

stämbandsförändringar hos barn för att bedöma värdet för patienten. 

 

De specifika frågeställningarna var: 

1. Vilka typer av stämbandsförändringar förekom hos de barn som opererats för organisk 

stämbandsförändring? 
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2.  Hur såg köns- och åldersfördelningen ut bland dessa patienter?    

3. Vilka effekter hade fonokirurgi beträffande perceptuell röstkvalitet, slemhinnevåg och 

slutningsmönster?  

4. Hur skattade patienterna själva sina röstbesvär före fonokirurgi och hur ansåg de att rösten 

fungerade vid studiens genomförande? 

 

Metod  

Försökspersoner och urval  

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att patienten hade opererats vid ÖNH-kliniken, 

Falu lasarett, för misstänkt organisk stämbandsförändring mellan åren 1985 och 2007, samt att 

patienten vid året för operationen varit mellan tre och 15 år. Från åren 1985, 1986 och 1996 

saknades fullgod dokumentation för att kunna identifiera aktuella patienter, varför eventuella 

operationer genomförda dessa år exkluderades. Totalt 42 patienter blev aktuella för studien. 

Undersökningsmaterial och procedur  

Studien var empirisk med retrospektiva och prospektiva inslag. Studien utgjordes av fyra delar;  

• beskrivning av fördelning av kirurgiskt åtgärdade stämbandsförändringar  

• lyssnarbedömning av auditiva röstinspelningar 

• bedömning av stroboskopiska undersökningar 

• enkät 

 

Samtycke om deltagande i studien inhämtades från patienten själv då denne var myndig. För 

patienter under 18 år inhämtades målsmans samtycke. De 42 patienterna alternativt patienternas 

målsmän kontaktades via telefon och informerades muntligt om studiens syfte. De tillfrågades 

om intresse för skriftlig information samt preliminärt ställningstagande angående deltagande i 

studien. Samtliga 42 tillfrågade var positiva till skriftlig information. Samma mall användes vid 

samtliga samtal. Skriftlig information om studien och förfrågan om deltagande skickades ut till 

patienten själv alternativt till patientens målsman (bilaga 1). Medgivande innebar tillåtelse för 

undertecknade (författarna och handledarna) att ta del av patientens journalhandlingar. Totalt 

erhölls 37 skriftliga medgivanden. Bortfallet blev därmed tolv procent. Samtliga 37 patienter var 

dock inte aktuella för alla fyra delar i studien, då vissa patienter saknade röstinspelning och/eller 

stroboskopisk inspelning. I Tabell 2 redovisas antal patienter som inkluderades i respektive del i 

studien. 
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Tabell 2 

Antal patienter i respektive del i studien. 

 Pojkar Flickor Totalt 

Fördelning av stämbandsförändringar 30 7 37 

Lyssnarbedömning 15 7 22 

Stroboskopibedömning 21 4 25 

Enkät 21 5 26 

 

Analys av journaldata 

Journaler för aktuella patienter studerades med fokus på vilken initial misstanke om organisk 

förändring som föranlett operation, fynd som gjorts samt vilka slutsatser om 

stämbandsförändring som dragits vid ingreppet. För att säkerställa tolkningen av 

journalanteckningarna konsulterades opererande kirurg vid tveksamheter. Författarna närvarade 

vid flera stämbandsoperationer samt tog del av tidigare inspelade operationsfilmer för att öka 

förståelsen för ingreppen. I gruppen knottror inkluderades även det som i journalerna 

betecknades ”epidermal förtjockning”. I kategorin cystor ingick såväl retentionscystor som 

epidermoida cystor. Tidigare gjorda studier om fördelningen mellan olika stämbandsförändringar 

inkluderade ofta fler förändringar än de som var av intresse i föreliggande studie. För att 

möjliggöra jämförelse av fördelningen mellan olika stämbandsförändringar beräknades andelen 

knottror, cystor och sulcus/vergeture i förhållande till varandra i den kartläggning som Bouchayer 

och Cornut (1992) presenterat. Samma procedur upprepades i föreliggande studie. Observera att 

vid redovisning av fördelningen av förekommande avvikelser i resultatet i föreliggande studie 

inkluderades även ”fibrösa stråk” och mucosal bridge.  

 

Lyssnarbedömning 

Utifrån logopedjournaler framgick vilka patienter som genomfört röstinspelning, pre- och/eller 

postoperativt. Då majoriteten av patienterna helt saknade inspelning och få hade både pre- och 

postoperativ inspelning gjordes valet att jämföra pre- respektive postoperativa inspelningar på 

gruppnivå. Två inspelningar exkluderades då de spelats in på dator, vilket innebar stor skillnad i 

ljudkvalitet i jämförelse med övriga inspelningar. En inspelning exkluderades då den endast 

utgjordes av en mycket begränsad mängd viskat tal. Bortfallet blev därmed tio procent. Totalt 

bedömdes 26 inspelningar, 17 av pojkar och nio av flickor, varav 15 inspelningar var genomförda 

preoperativt och elva postoperativt. Fyra patienter hade både pre- och postoperativ inspelning. 
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Inspelningarna som var gjorda före operation hade en spridning i tid mellan 0:0 och 2:0 år före 

operation, medel 0:6 år. Inspelningarna efter operation hade en spridning i tid mellan 0:0 till 0:10 

år efter operation, medel 0:4 år. Samtliga inspelningar var gjorda i ljudisolerat inspelningsrum 

med kassettband.  

 

Vid inspelning av det material som bedömdes i studien användes följande utrustning; SONY 

Stereo cassette deck TC-KE600S samt huvudburen mikrofon AKG acoustics C420 B-lock 

condenser microphone. Vid uppspelning för bedömning av materialet användes följande 

utrustning; SONY stereo cassette TC-WE805S; SONY stereo cassette deck TC-KE600S; SONY 

stereo cassette deck TC-WE475, hörlurar PRO-LUXE PRO-40D 3D sound generator. 

 

Ordningen på samtliga 26 inspelningar slumpades och inspelningarna bedömdes perceptuellt av 

författarna samt två erfarna röstlogopeder. Fem av inspelningarna bedömdes två gånger av 

samtliga bedömare och inter- och intrabedömarreliabilitet beräknades för samtliga röstparametrar 

samt röstläge. Bedömarna fick lyssna på inspelningarna obegränsat antal gånger. Bedömningen 

gjordes utifrån ett protokoll av McAllister et al. (in press) (bilaga 2). Parametrarna heshet, läckage, 

skrovlighet, hyperfunktion, övrigt samt röstläge bedömdes utifrån VAS. Talmaterialet var i 23 fall texten 

”Ett svårt fall” och i tre fall spontantal.  

 

Bedömning av stroboskopier 

Genom uppgifter i journaler erhölls information om när patienterna genomgått 

stroboskopi/stroboskopier. Då flera av patienterna inte hade både pre- och postoperativ 

inspelning jämfördes pre- respektive postoperativa inspelningar på gruppnivå.  Ett antal 

inspelningar exkluderades på grund av dålig bildkvalitet eller korta inspelningar. Tjugoåtta av 

inspelningarna var stroboskopier, 13 var videolaryngoskopi utan stroboskopi, dock valdes att 

benämna samtliga inspelningar för stroboskopier för att minska risken för förväxling med de 

auditiva inspelningarna. Totalt bedömdes 41 inspelningar, 34 av pojkar och sju av flickor, varav 

19 preoperativa och 22 postoperativa inspelningar. Om patienten genomgått flera operationer 

och flera stroboskopier, valdes den/de inspelningar som gjorts före den första operationen 

och/eller efter den sista operationen för bedömning. Detta dock med undantag av en patient som 

saknade bedömbar postoperativ inspelning efter den sista operationen. Inspelningen som valdes 

för bedömning var gjord mellan två operationer. De preoperativa stroboskopierna hade i 

genomsnitt genomförts 0:6 år före operation, med en spridning mellan 0:0 och 1:9 år. De 
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postoperativa stroboskopierna hade genomförts i genomsnitt 0:8 år efter operation, med en 

spridning mellan 0:2 och 2:2 år.  

 

Vid inspelning och uppspelning av stroboskopifilmer användes följande utrustning; Color video 

monitor Olympus Trinitron OEV143, Panasonic video cassette recorder AG-MD830E samt 

endoskop/stroboskop Storz Pulsar 20140020 med tillhörande mikrofon. 

 

Vid bedömning av stroboskopier användes en modifierad version (bilaga 3) av ett protokoll 

(Hirano & Bless, 1993). Bedömningarna genomfördes av en röstlogoped med mångårig 

erfarenhet inom området. Bedömningarna gjordes i slumpmässig ordning. Sex av inspelningarna 

bedömdes två gånger för att möjliggöra beräkning av intrabedömarreliabilitet och se grad av 

överensstämmelse.  Parametrarna voice quality och hyperfunction bedömdes ej då separata 

lyssnarbedömningar genomfördes. Parametrarna phase symmetry och periodicity uteslöts då säker 

bedömning inte var genomförbar på grund av korta filmsekvenser alternativt dålig bildkvalitet. 

För de inspelningar som inte var gjorda med stroboskopi bedömdes inte parametrarna phase 

closure, vertical level approximation samt mucosal wave. Vid bedömning av parametern vocal fold edge 

avsåg bedömaren med graderingen smooth att stämbandskanten var jämn oavsett om det fanns 

uppenbara tecken på stämbandsförändring eller ej. Smooth innebar således inte per automatik 

avsaknad av förändring vid bedömningen. Kantiga och knöliga stämbandskanter bedömdes som 

någon grad av rough. I enlighet med protokollet, bedömdes huruvida amplitude och mucosal wave var 

ökad (inc) eller minskad (dec). Vid resultatredovisning lades dock dessa ihop och visade därför bara 

grad av avvikelse. Detta för att underlätta redovisning av resultatet. I de fall som höger och 

vänster stämband bedömdes olika hos samma patient tilldelades värdet 0,5 för respektive 

stämband.  

 

Enkät 

En enkät (bilaga 4) bestående av fem frågor sammanställd av författarna skickades ut till de 39 

patienter som givit sitt muntliga medgivande till deltagande i studien. Totalt 26 svarade, 21 pojkar 

och fem flickor. Bortfallet var 33 %. För de patienter som inte var myndiga rekommenderades att 

enkäten fylldes i tillsammans med förälder. Två av frågorna besvarades på 100 mm VAS. En 

fråga besvarades med ja eller nej, och två frågor besvarades med fri skrivning. 
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Statistisk analys 

För den statistiska analysen användes programmet SPSS för Windows version 16.0. Pearsons 

korrelationskoefficient användes för beräkning av inter- och intrabedömarreliabilitet vid 

lyssnarbedömningar och vid beräkning av intrabedömarreliabilitet vid stroboskopibedömningar. 

För signifikanstestning av skillnader av medelvärden för respektive röstparameter samt röstläge 

före och efter operation användes oberoende t-test. För jämförelse av patienternas skattning av 

upplevda röstbesvär före operation och skattad röstfunktion idag användes Wilcoxon signed 

ranks test.  

 

Etiska överväganden  

All patientdokumentation (journaler, röstinspelningar samt stroboskopidokumentation) 

hanterades på ÖNH-kliniken, Falu lasarett. Kodsystem användes vid all hantering av 

patientuppgifter. Kodlistan förvarades hos den kliniska handledaren i Falun. Resultaten redovisas 

endast på gruppnivå. Deltagandet i studien var frivilligt och patienten/patientens målsman kunde 

när som helst avbryta deltagandet och begära att uppgifterna ströks. Deltagande i studien kan ha 

inneburit en risk för patienten då vetskap om en uppföljning av operationen kunde väcka frågor 

om dess säkerhet och förfarande. Aktualiseringen av tidigare genomförd operation kan även ha 

upplevts som besvärande för patienten då eventuella nuvarande röstproblem sattes i fokus. 

 

Resultat 

Fördelning av stämbandsförändringar 

Det som väckt misstanke om organisk orsak till hesheten var att många av barnen uppgavs ha 

varit hesa sedan mycket tidig ålder. Dessutom upplevdes de inte som särskilt högljudda. Flertalet 

av patienterna har inte genomgått preoperativ röstbehandling, då sådan av logoped bedömts 

utsiktslös. Alla patienter har fått postoperativa röstråd och följts upp av logoped postoperativt, 

dock har endast en patient fått postoperativ logopedisk röstbehandling. Majoriteten av ingreppen 

var genomförda från år 2000 och framåt. Av totalt 37 patienter har tio genomgått operation av 

både vänster och höger stämband. I Tabell 3 redovisas antal förekommande 

stämbandsförändringar som åtgärdats kirurgiskt. De vanligast förekommande 

stämbandsförändringarna är knottror, cystor samt sulcus/vergeture. Observera att antal patienter 

överstiger antal individer i studien då komorbiditet förekommer. Vid procentuell fördelning 

endast mellan knottror, cystor och sulcus/vergeture utgör knottror 37 %, cystor 30 % och 
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sulcus/vergeture 33 %. Tabell 4 visar procentuell fördelning av stämbandsförändringar hos 

pojkar respektive flickor. Bland pojkar är knottror den vanligast förekommande 

stämbandsförändringen, sulcus/vergeture den näst vanligaste. Bland flickor är förekomsten lika 

hög av knottra, cysta och sulcus/vergeture.  

 

Tabell 3 

Antal förekommande stämbandsförändringar som åtgärdats kirurgiskt, procentuell andel av respektive förändring, 
fördelning mellan könen samt genomsnittlig ålder vid operation. Spridning i ålder vid operation var mellan 4:1 och 
14:10 år. 

Stämbands-
förändring Antal fall Varav hos 

pojkar 
Varav hos 

flickor 

Antal 
patienter 

totalt 

Genomsnittlig 
ålder vid 
operation 

Knottra 21 (30 %) 18 3 19 10:7 

Sulcus/vergeture 19 (28 %) 16 3 17 10:9 

Cysta 17 (25 %) 14 3 16 9:2 

Fibrösa stråk 10 (14 %) 8 2 9 10:1 

Mucosal bridge 2 (3 %) 2 0 1 11:1 

Samtliga 
förändringar 

69 58 11 62 10:3 

 

 

Tabell 4  
Procentuell fördelning av samtliga stämbandsförändringar hos pojkar respektive flickor.  

 Pojkar Flickor 

Knottra 31 % 27 % 

Sulcus/vergeture 28 % 27 % 

Cysta 24 % 27 % 

Fibrösa stråk 14 % 18 % 

Mucosal bridge 3 % 0 % 

 

Lyssnarbedömning  

Rangordnade medelvärden för respektive röstparameter illustreras i Figur 3 till 7. Observera att 

markeringar längs preoperativ respektive postoperativ kurva inte betecknar värden för samma 

individ. Interbedömarreliabilitet redovisas i Tabell 5 och intrabedömarreliabilitet redovisas i 

Tabell 6. Förekomst av röstparametrarna heshet, läckage och skrovlighet bedöms vara signifikant 
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lägre efter kirurgi. Skillnaden i skattade värden för press före och efter operation är inte 

signifikant men tendens till lägre förekomst observeras. Röstläget är generellt förhöjt både före 

och efter operation, ingen signifikant skillnad ses. 

 

Medelvärden för heshet före och efter operation
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Figur 3. Rangordnade medelvärden/röst av de fyra bedömarnas skattning av heshet utifrån pre- 
respektive postoperativa inspelningar. Skillnaden i heshet pre- och postoperativt, 
t(24) = 2.58, p < .05 
 

Medelvärden för läckage före och efter operation
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Figur 4. Rangordnade medelvärden/röst av de fyra bedömarnas skattning av läckage utifrån pre- 
respektive postoperativa inspelningar. Skillnaden i läckage pre- och postoperativt,  
t(24) = 2.88, p < .05 
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Medelvärden för press före och efter operation
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Figur 5. Rangordnade medelvärden/röst av de fyra bedömarnas skattning av press utifrån pre- 
respektive postoperativa inspelningar. Skillnaden i press pre- och postoperativt, t(24) = 1.79, is. 
 

Medelvärden för skrovlighet före och efter operation 
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Figur 6. Rangordnade medelvärden/röst av de fyra bedömarnas skattning av skrovlighet utifrån 
pre- respektive postoperativa inspelningar. Skillnaden i skrovlighet pre- och postoperativt,  
t(24) = 2.07, p < .05 
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Medelvärden för röstläge före och efter operation
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Figur 7. Rangordnade medelvärden/röst av de fyra bedömarnas skattning av röstläge utifrån pre- 
respektive postoperativa inspelningar. Skillnaden i röstläge pre- och postoperativt, t(24) = .69, is. 
 

 

Tabell 5 

Interbedömarreliabilitet för samtliga röstparametrar samt röstläge vid lyssnarbedömning. 

 Bedömare A Bedömare B Bedömare C Bedömare D 

Heshet r ≥ .841** r ≥ .831** r ≥ .823** r ≥ .823** 

Läckage r ≥ .756* r ≥ . 646* r ≥ .573, is r ≥ .573, is 

Press r ≥ .659* r ≥ .746* r ≥ .674* r ≥ .659* 

Skrovlighet r ≥ .895** r ≥ .840** r ≥ .813** r ≥ .813** 

Röstläge r ≥ .460, is r ≥ .604, is r ≥ .460, is r ≥ .607, is 

** = p < .01, * = p < .05, is = icke signifikant 

 

Interbedömarreliabiliteten har beräknats bedömare för bedömare mot samtliga bedömares 

värden/parameter och röstinspelning. En bedömares värden avviker från övriga bedömares 

värden vid tre av fem parametrar. Vid en jämförelse endast mellan de övriga tre bedömarna, är 

interbedömarreliabiliteten för heshet r ≥ .965, p < .01, för läckage r ≥ .904, p < .01 samt för 

skrovlighet r ≥ .959, p < .01. Intrabedömarreliabiliteten beräknades genom upprepad bedömning 

av fem röster, se Tabell 6. Läckage var den röstparameter där lyssnarna var mest säkra i sin 

bedömning, samtliga bedömare hade signifikanta värden. För övriga parametrar minskar 

säkerheten och reproducerbarheten för en eller flera av bedömarna. 
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Tabell 6 

Intrabedömarreliabilitet vid upprepad bedömning av fem röster för samtliga bedömda röstparametrar samt röstläge 
vid lyssnarbedömning.  

 Bedömare A Bedömare B Bedömare C Bedömare D 

Heshet r ≥ .970** r ≥ .989** r ≥ .932* r ≥ .677, is 

Läckage r ≥ .951* r ≥ .969** r ≥ .941* r ≥ .912* 

Press r ≥ .918* r ≥ .837, is r ≥ .749, is r ≥ .570, is 

Skrovlighet r ≥ .996** r ≥ .996** r ≥ .985** r ≥ .809, is 

Röstläge r ≥ .852, is r ≥ .939* r ≥ .843, is r ≥ .840, is 

** = p < .01, * = p < .05, is = icke signifikant 

 

Bedömning av stroboskopier 

Överensstämmelsen var total för de dubblerade bedömningarna för parametrarna vocal fold edge, 

glottic closure samt vertical level. För phase closure var bedömningarna lika i fyra av sex fall, för amplitude 

samt vibratory behavior var bedömningarna lika i sex av tolv fall. Vid bedömning av mucosal wave var 

bedömningarna lika i fem av tolv fall. 

 

I nedanstående tabeller (7-13) redovisas resultaten från stroboskopibedömningarna: utseende av 

stämbandens mediala kanter (Tabell 7), glottisslutningens omfattning och form (Tabell 8), sluten 

respektive öppen fas i fonationscykeln (Tabell 9), stämbandens förhållande till varandra i 

vertikalled (Tabell 10), respektive stämbands rörelse i horisontalled (Tabell 11), stämbandens 

slemhinnevåg (Tabell 12) samt vibrationsmönster i stämbanden (Tabell 13). I Tabell 7, 11, 12 och 

13 kan höger och vänster stämband bedömas olika. I dessa fall har värdet 0,5 tilldelats för 

respektive stämband. Inom parentes anges procentuell andel av samtliga bedömningsalternativ. 

Den generella tendensen är att stämbandsslutning och slemhinnevåg i större utsträckning skattas 

normal eller mindre avvikande efter operation i jämförelse med före operation. 
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Tabell 7 

Antal patienter med respektive gradering av stämbandens jämnhet före och efter operation.  

VOCAL FOLD EDGE Före operation  
(n=19) 

Efter operation 
(n=22) 

Cannot rate 0 (0 %) 0 (0 %) 

Smooth 16 (84 %) 20,5 (93 %) 

Slightly rough 3 (16 %) 1,5 (7 %) 

Moderately rough 0 (0 %) 0 (0 %) 

Extremely rough 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

Tabell 8 

Antal patienter med respektive slutningsmönster före och efter operation.  

GLOTTIC CLOSURE Före operation  
(n=19) 

Efter operation 
(n=22) 

Cannot rate 1 (5 %) 1 (5 %) 

Complete 1 (5 %) 1 (5 %) 

Anterior chink 0 (0 %) 1 (5 %) 

Irregular 2 (11 %) 1 (5 %) 

Bowing 0 (0 %) 0 (0 %) 

Posterior chink 2 (11 %) 15 (68 %) 

Hourglass 13 (68 %) 3 (14 %) 

Incomplete 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

Tabell 9 

Antal patienter med respektive gradering av den relativa tiden då stämbanden är slutna eller öppna under 
fonationscykeln.  

PHASE CLOSURE Före operation  
(n=19) 

Efter operation 
(n=22) 

Cannot rate 7 (37 %) 7 (32 %) 

Normal 1 (5 %) 7 (32 %) 

Open phase predominates always 2 (11 %) 0 (0 %) 

Open phase predominates sometimes 9 (47 %) 8 (36 %) 

Closed phase predominates sometimes 0 (0 %) 0 (0 %) 

Closed phase predominates always 0 (0 %) 0 (0 %) 
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Tabell 10 

Antal patienter med respektive notering om hur stämbanden förhåller sig till varandra i vertikalled.  

VERTICAL LEVEL Före operation  
(n=19) 

Efter operation 
(n=22) 

Cannot rate 7 (37 %) 6 (27 %) 

Equal 12 (63 %) 16 (73 %) 

Right lower 0 (0 %) 0 (0 %) 

Left lower 0 (0 %) 0 (0 %) 

Questionnable 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

Tabell 11 
Antal patienter med respektive gradering av stämbandens rörelser i horisontalled vid fonation.  

AMPLITUDE Före operation  
(n=19) 

Efter operation 
(n=22) 

Cannot rate 4 (21 %) 3 (14 %) 

Normal 2 (11 %) 8 (36 %) 

Slightly decreased/increased 3 (16 %) 6,5 (30 %) 

Moderately decreased/increased 9 (47 %) 4 (18 %) 

Severely decreased/increased 1 (5 %) 0,5 (2 %) 

No visible movement 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

Tabell 12 
Antal patienter med respektive gradering av slemhinnevågens omfattning.  

MUCOSAL WAVE Före operation  
(n=19) 

Efter operation 
(n=22) 

Cannot rate 8 (42 %) 6 (26 %) 

Normal 1 (5 %) 5,5 (25 %) 

Slightly decreased/increased 2 (11 %) 7,5 (34 %) 

Moderately decreased/increased 8 (42 %) 3 (14 %) 

Severely decreased/increased 0 (0 %) 0 (0 %) 

Absent 0 (0 %) 0 (0 %) 
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Tabell 13 
Antal patienter med respektive grad av förekomst eller avsaknad av vibrationsmönster.  

VIBRATORY BEHAVIOR Före operation  
(n=19) 

Efter operation 
(n=22) 

Cannot rate 5 (26 %) 4 (18 %) 

Always fully present 1 (5 %) 7,5 (34 %) 

Partial absence sometimes 11 (58 %) 9 (41 %) 

Partial absence always 1 (5 %) 1,5 (7 %) 

Complete absence sometimes 1 (5 %) 0 (0 %) 

Complete absence always 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

Enkät 

Tjugo av 26 patienter (77 %) upplever idag inga begränsningar på grund av sin röst. Av de som 

vid studiens genomförande upplever begränsningar på grund av sin röst är begränsning i 

samband med sång den vanligaste orsaken. Tjugotre av 26 patienter (88 %) uppger sig vara nöjda 

med valet att genomgå operation. Figur 8 visar att flertalet patienter skattar förhållandevis höga 

värden av upplevda röstbesvär före operation. Efter operation skattar flertalet patienter höga 

värden av hur rösten fungerar idag, där det högsta värdet står för att rösten fungerar utmärkt. 

Skillnaden är signifikant, p < .001. 

 

24 



   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

mm VAS skattade röstbesvär före operation

m
m

 V
A

S 
sk

at
tn

in
g 

av
 h

ur
 rö

st
en

 fu
ng

er
ar

 id
ag

 
Figur 8. Patienternas skattning av upplevda röstbesvär före operation (0 mm – inga besvär 

alls, 100 mm – maximala besvär) i jämförelse med hur rösten fungerar idag (0 mm – inte 

alls, 100 mm – utmärkt). (n=26), skillnaden är signifikant, p < .001 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då samarbetet mellan ÖNH-kliniken och logopedmottagningen på Falu lasarett pågått i många år 

finns väl utarbetade rutiner för omhändertagandet av röstpatienter. Kirurg, öronläkare och 

logoped kan dra lärdom av varandras specifika kunskaper och därigenom få en bra helhetsbild av 

patienternas röstproblematik, vilket ökar vårdens kvalitet. Dock har det framkommit brister 

beträffande rutinen att genomföra pre- och postoperativa röstinspelningar, vilket krävde 

förändringar i studiens upplägg. Då materialet var alltför knapphändigt för att utvärdera effekten 

av stämbandskirurgi relaterat till individuella patienter beslutades att vidga studien till att även 

inkludera stroboskopibedömningar och patientenkät.  
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Korrekt kategorisering av stämbandsförändring utifrån operationsberättelse var ofta komplicerad. 

Vilken eller vilka avvikelser som förelåg eller misstänktes uttrycktes sällan direkt. Istället beskrevs 

förändringarna som de framstod vid operationstillfället. Även det faktum att det i många fall inte 

med säkerhet gick att konstatera vilken stämbandsförändring som förelåg försvårade givetvis 

också kategoriseringen.  För en helt säker tolkning av operationsberättelserna hade djupare 

kunskaper av författarna varit värdefull, dock konsulterades opererande kirurg vid tveksamheter. 

Begreppsförvirring och bristande konsensus kring terminologi är en annan faktor som försvårade 

tolkning av journalerna, liksom att diagnos och diagnosnummer sällan överensstämde med 

beskrivning av förändring i journal. Detta kan också ha påverkat tillförlitligheten angående 

stämbandsförändringarnas fördelning. Försök att nå konsensus kring terminologi och kalibrering 

kring diagnosernas innebörd, såväl inom respektive klinik som mellan ÖNH-kliniken och 

logopedmottagningen förespråkas. Detta anser författarna skulle underlätta i klinisk vardag, vid 

uppföljning samt vid framtida utvärderingar av arbetet.  

 

En brist gällande lyssnarbedömningen är att grupperna med pre- och postoperativa inspelningar 

inte inkluderar samma patienter. Endast fyra patienter ingår i både den pre- och postoperativa 

gruppen. Den signifikanta förbättring som kan ses vid tre av fyra bedömda röstparametrar kan 

därför inte sägas bero på individuella förbättringar. Individer med en i grunden bättre röstkvalitet 

kan av en slump ha ingått i den postoperativa gruppen, och därmed givit gruppen som helhet ett 

bättre resultat. Förhållandet skulle också kunna vara det omvända. Detta skulle kunna orsaka att 

skillnaden i röstkvalitet mellan de pre- och postoperativa inspelningarna felaktigt är större eller 

mindre än den skulle ha varit om samma individer ingått i de båda grupperna. Vid 

stroboskopibedömningarna ingår 16 av patienterna i både den pre- och postoperativa gruppen, 

vilket gör att skillnaderna mellan pre- och postoperativa inspelningar i större utsträckning än vid 

lyssnarbedömningen kan sägas bero på individuella förbättringar. Då antalet stroboskopier före 

och efter operation är olika kan siffrorna i tabellerna med resultaten från bedömningarna vara 

missvisande, dock anger den procentuella andelen en rättvis fördelning. Att inte samtliga 

inspelningar från videolaryngoskopi är stroboskopier kan delvis förklaras av att det kan vara svårt 

att under fonation belysa stämbanden med stroboskopiskt ljus under tillräckligt lång tid för att 

inspelningen ska vara bedömbar. Det hade varit önskvärt att samtliga patienter hade haft pre- och 

postoperativ röstinspelning samt stroboskopier för att kunna dra slutsatser kring på vilket sätt 

stämbandskirurgi vid organiska stämbandsförändringar påverkar röstkvalitet, slemhinnevåg och 

slutningsmönster. Då grupperna inte inkluderar samma patienter kvarstår svårigheten att med 
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säkerhet säga att patienterna har blivit bättre. Bristerna i materialet har påverkat resultatets 

kvalitet och tillförlitlighet, och därigenom möjligheten att generalisera resultat och slutsatser.  

 

Spridning för när röstinspelningar och stroboskopier är genomförda i förhållande till operation är 

stor. Självfallet är det en strävan på klinikerna att utföra röstinspelning och stroboskopi vid 

lämplig tidpunkt för att möjliggöra en bra utvärdering. Det är dock flera faktorer som påverkar 

om och när inspelningarna kan genomföras, såsom om patienten kommer till kallat besök, och 

hur bra inspelningen går att genomföra. Om de preoperativa inspelningarna genomfördes lång tid 

före operation är det svårt att veta huruvida röstkvalitet, slemhinnevåg och slutningsmönster 

förbättrats eller försämrats genom kirurgi eller genom spontan förändring före ingreppet. Det 

samma gäller om de postoperativa inspelningarna är gjorda alltför lång tid efter operation. 

Eventuell förbättring eller försämring skulle då kunna bero på kirurgin, men det är även tänkbart 

att en förändring skett spontant. Om postoperativa inspelningar är gjorda nära i tid efter 

operation kan tänkas att stämbanden inte fullständig läkt och bästa möjliga återhämtning inte 

hunnit uppnås. De skillnader som kan påvisas mellan pre- och postoperativa inspelningar skulle 

därför kunna vara mindre än om maximal läkning uppnåtts innan de postoperativa inspelningarna 

gjordes.  

 

Beräkningar av intrabedömarreliabilitet för bedömningarna av stroboskopier resulterade i låga 

värden, trots att många av bedömningarna hade total överrensstämmelse. Detta kan förklaras av 

det låga antal graderingar i bedömningsformuläret, vilket innebär dåliga förutsättningar för 

beräkning av intrabedömarreliabilitet. Dessutom är antalet dubblerade inspelningar endast sex till 

antalet, vilket gör att endast ett fåtal avvikande bedömningar får stora konsekvenser för 

intrabedömarreliabiliteten. Detta medförde att den korrelation som beräknats inte kunde fästas 

någon större vikt vid, varför överensstämmelsen mellan bedömningarna istället angavs i antal 

överensstämmande bedömningar. Bedömningar av parametrarna amplitude, mucosal wave och 

vibratory behavior hade lägst överensstämmelse, troligtvis är dessa parametrar mer svårbedömda än 

andra parametrar i bedömningsformuläret. 

 

I efterhand har brister med enkäten framkommit. Två av frågorna var avsedda för jämförelse 

mellan upplevda röstbesvär före och efter operation. Skattningen på VAS för dessa frågor kan ha 

blivit felaktig utifrån vad patienten avsåg, då frågorna inte formulerats likvärdigt. Frågan 

angående om patienten upplever begränsningar på grund av sin röst, hade endast 
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svarsalternativen ”ja” eller ”nej”. För denna fråga borde VAS använts. Även frågan om patienten 

var nöjd med valet att genomgå operation skulle lämpligen besvarats med VAS.   

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att då det förekom brister i materialet för föreliggande 

studies retrospektiva delar, kvarstår behov av en tillförlitlig utvärdering av fonokirurgisk 

behandling vid organiska stämbandsförändringar hos barn. För en studie av detta slag skulle 

istället en prospektiv design vara lämplig. 

 

Resultatdiskussion 

Fördelning av stämbandsförändringar  

Den procentuella andelen sulcus/vergeture är i denna studie avsevärt större än i kartläggningen 

av Bouchayer och Cornut (1992), 33 % i jämförelse med fyra procent. En förklaring till den stora 

skillnaden i andelen opererade fall av sulcus/vergeture är troligtvis att många av Bouchayer och 

Cornuts patienter blivit bra efter logopedisk röstbehandling, varför kirurgi aldrig blivit aktuell. 

Andelen knottror och cystor är däremot lägre i denna studie. Det kan tänkas att det generellt 

råder en mer restriktiv hållning beträffande kirurgi än det gör vid kliniken i Lyon, då man där 

varit föregångare av fonokirurgi vid stämbandsförändringar hos barn. Kanske gäller detta särskilt 

kirurgi vid knottror. Det är möjligt att fördelningen i denna studie skulle se annorlunda ut om 

även förändringar som inte opererats men som ändå observerats vid stroboskopi och/eller 

operation hade inkluderats. Betydligt fler pojkar än flickor var aktuella för studien, vilket 

återspeglar att röstproblem är vanligare bland pojkar (Sederholm, 1995). Procentuell fördelning 

av opererade stämbandsförändringar är överlag mycket jämn mellan könen. Då antalet flickor i 

studien är så begränsat är den procentuella angivelsen av fördelningen av stämbandsförändringar 

hos flickor mer osäker. Då endast stämbandsförändringar som åtgärdats med kirurgi presenteras i 

resultatet kan detta ge en skev bild av förändringarnas fördelning. Ofta konstaterades i 

operationsberättelserna bilaterala förändringar. På grund av de risker som föreligger vid bilaterala 

ingrepp opererades endast ett stämband åt gången (M. Lindén, personlig kommunikation, maj 13, 

2008). Om inte förändringarna på motsatt stämband krävde operation vid senare tillfälle finns 

alltså inte dessa med i statistiken.  

 

Då antalet patienter i studien var begränsat, samt att komorbiditeten var hög, fanns endast ett 

fåtal patienter med enbart en avvikelse. Därmed var underlaget alltför begränsat för att några 

slutsatser skulle kunna dras kring hur respektive förändring påverkar slemhinnevåg, 
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slutningsmönster och röstkvalitet. På grund av hög komorbiditet kunde inte heller samband 

mellan diagnos och behandlingsresultat studeras. Behandlingsresultat kan nu endast ses för hela 

gruppen patienter, vilken inkluderar många olika stämbandsförändringar.  

 

Effekter av stämbandskirurgi beträffande röstkvalitet  

Då bilaterala förändringar funnits men kirurgi endast ansetts vara nödvändig unilateralt har övriga 

förändringar lämnats orörda. Förekommande stämbandsförändringar som inte åtgärdats har dock 

givetvis påverkat det totala intrycket av rösten, och därmed även de bedömningar som gjorts. 

Detta kan också leda till att slutresultatet efter kirurgi i vissa fall kan tyckas vara sämre än 

förväntat. Värdet noll på VAS innebär total avsaknad av bedömd röstparameter (Södersten & 

Hammarberg, 1993). Normala röster innehåller varierande grad av olika röstparametrar utan att 

de anses avvikande. Det går därför inte att uttala sig om huruvida rösterna är normala eller inte 

efter kirurgin. Dock visar lyssnarbedömningen av pre- och postoperativa röstinspelningar att 

förekomst av röstparametrarna heshet, läckage och skrovlighet bedömdes vara signifikant lägre 

efter kirurgi. Press kan i större utsträckning än övriga röstparametrar vara ett vanemässigt 

beteende. Detta tros vara anledning till att endast tendens till lägre förekomst av press observeras. 

Organiska stämbandsförändringar innebär sämre förutsättningar för fonation (Hirano & Bless, 

1993), och troligtvis kompenserar barnen för detta genom press. Då de organiska 

stämbandsförändringar som orsakar läckage och skrovlighet åtgärdas förbättras rösten med 

avseende på dessa parametrar samt parametern heshet. Dock kan tendens till lägre förekomst av 

press ses, vilket tros kunna förklaras av att behovet av kompensation för dålig stämbandsslutning 

är lägre. Även efter operation skattas förhöjt röstläge, vilket delvis tros bero på förekomst av 

hyperfunktion. Då cysta ofta anses orsaka sänkt röstläge (Monday et al., 1981) kan det tyckas 

överraskande att sänkt röstläge bara bedömts vid något enstaka tillfälle. Detta antar författarna 

har ett samband med förekomsten av hyperfunktion. Press och förhöjt röstläge är enligt 

författarna beteenden som kan behöva uppmärksammas genom logopedisk röstbehandling för 

att kunna brytas. Shah et al. (2005) har diskuterat vilket samband som kan finnas mellan press 

och uppkomst av knottror. Det är tänkbart att patienterna med knottror haft press initialt som 

bidragit till utvecklande av stämbandsförändringarna.  

 

Då interbedömarreliabiliteten för heshet är hög instämmer författarna i att heshet är en 

användbar parameter vid bedömning av barnröster, en slutsats som kunde dras av Sederholm et 

al. (1993). Dessutom är heshet ett mer allmänt begrepp, vilket författarna anser underlättar vid 

kommunikation angående röstproblem med patienter och andra yrkesprofessioner.  
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Effekter av stämbandskirurgi beträffande slemhinnevåg och slutningsmönster  

Den generella tendensen är att fler stämband skattas normala eller mindre avvikande 

postoperativt i jämförelse med före ingreppet. Det är möjligt att värdena generellt hade kunnat 

vara bättre om undersökningarna genomförts då stämbanden helt läkt. Om patienterna hade fått 

postoperativ logopedisk röstbehandling kunde detta ha bidragit till en bättre fonation och mer 

normala fynd vid stroboskopisk undersökning. När man avläser hur många patienter som 

bedömts ha respektive grad av avvikelse bör det observeras att för sju av nio 

bedömningsparametrar är andelen ej bedömda inspelningar större före operation i jämförelse 

med efter operation. Det är okänt hur dessa icke bedömbara inspelningar skulle bedömts.  

 

Flertalet patienter bedöms ha timglasglipa före operation. Efter operation bedöms däremot 

majoriteten av patienterna ha en posterior glipa, vilket även var fallet i studien av Zeitel et al. 

(2002). Posterior glipa är vanligt förekommande även hos personer utan röststörning (Södersten 

& Lindestad, 1990). Det kan också tänkas att en posterior glipa framträder tydligare efter 

operation då pressen minskat något. Den förbättrade slutningen, som också visar sig i minskat 

läckage, lär vara en konsekvens av extirpationen av stämbandsförändringar. En lätt eller måttlig 

avvikelse beträffande amplitud och slemhinnevåg kvarstår för många patienter. Kanske beror 

detta på förändringar som inte åtgärdats vid operation, till exempel en reaktiv förändring på 

motsatt stämband. Dessa förändringar kommer troligtvis att försvinna med tiden då avvikelsen 

som givit upphov till den reaktiva förändringen extirperats varför amplitud och slemhinnevåg på 

sikt kan tänkas bli bättre.  

 

Röstproblem ur patientperspektiv 

De värden som skattas i enkäten kan ha påverkats av om enkäten fyllts i av patienten själv eller 

tillsammans med målsman. Då tidsintervallet för studien är så stort som 20 år, är det stor 

sannolikhet att många som idag är myndiga och fyllde i enkäten själva, vid tidpunkt för operation 

var relativt unga. Svaren kan därmed påverkas av att det gått lång tid sedan operationen och att 

minnena kring den börjat blekna. Dock har majoriteten av ingreppen genomförts sedan år 2000 

och flertalet patienter antas ha fyllt i enkäten tillsammans med förälder.  

 

Spridningen i hur patienterna skattar upplevda röstbesvär före operation är mycket stor. Detta 

kan peka på att variationen i grad av heshet varit stor, men även att hesheten kan ha påverkat 

barnen i mycket varierande grad. Spridningen i ålder kan vara en förklaring till det senare. Även 

kön och personlighet kan antas vara faktorer med avgörande betydelse för i vilken grad besvär 
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upplevts. Hirschberg et al. (1995) menar att barn med knottror ibland inte själva upplever sig som 

hesa eller att hesheten orsakar dem några problem. Detta kan vara en förklaring till att ett antal 

barn i föreliggande studie skattar mycket låga värden av upplevda röstbesvär före operation.  

Vem som upplever att röststörningen är ett problem, barnet självt, föräldrarna och/eller 

sjukvården, bör tas i beaktande vid beslut om åtgärd. Det kan ifrågasättas om behandling i 

allmänhet och kirurgi i synnerhet bör vidtas i de fall barnet självt inte upplever att röststörningen 

är ett problem. De flesta barn var vid operationen omkring tio år, en ålder då de flesta barn med 

röstproblem i denna omfattning troligtvis har viss medvetenhet om besvären. Hur röstbesvären 

skattas kan också tänkas bero på hur stor betydelse rösten har för utövandet av barnets 

fritidsintressen. För vissa kanske en hes röst inte innebär några, eller endast få begränsningar, 

medan det för andra innebär stor inskränkning i aktivitet och delaktighet. Enligt författarnas 

uppfattning är behovet av att passa in i sin omgivning och bland vänner för många stort i denna 

ålder. Att hesa barn tillskrivs negativa egenskaper av jämnåriga (Lass et al., 1991) talar för att en 

röststörning skulle kunna leda till utanförskap och det är därför viktigt att barns heshet tas på 

allvar.  

 

I Figur 8 illustreras att flertalet patienter skattar höga värden av hur rösten fungerar idag. Vid 

jämförelse med skattade värden av upplevda röstbesvär före operation framkommer att 

majoriteten av patienterna har en bättre röst idag. Denna förändring kan åtminstone till viss del 

antas bero på den genomförda stämbandskirurgin. Huruvida rösten har genomgått spontan 

förändring eller förändrats på grund av andra orsaker är oklart. Dock framkommer att ett antal 

patienter fortfarande upplever röstbesvär. Flertalet uppger att de inte upplever begränsningar. 

Detta pekar på att det inte finns ett givet samband mellan att ha röstbesvär och att uppleva 

begränsningar på grund av dem. Det är möjligt att de som uppger att de har problem med sin 

röst idag skulle kunna komma tillrätta med besvären om de fått/får postoperativ logopedisk 

röstbehandling. Det är även troligt att inte alla patienter kan uppnå en helt bra röst och att 

patienten får acceptera en viss begränsning. Att flertalet av patienterna skattar att de är nöjda med 

valet att genomgå operation kan tala för att kirurgi kan innebära betydelsefull förbättring för 

patienten även om slutresultatet inte är perfekt.  

Allmän diskussion  

Kirurgi är den behandling som rekommenderas för flertalet stämbandsförändringar i studien. 

Logopedisk röstbehandling förespråkas såväl pre- som postoperativt, även då 

stämbandsförändringen är organisk och tros vara medfödd (Bouchayer & Cornut 1992). 
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Patienterna i föreliggande studie har alla behandlats med kirurgi. Samtliga patienter har fått 

postoperativa röstråd, majoriteten har dock inte erhållit vare sig pre- och/eller postoperativ 

logopedisk röstbehandling. Hur knottror ska behandlas tycks vara särskilt omdebatterat. 

Röstbehandling förespråkas i större omfattning för knottror än för någon annan avvikelse i 

studien. Det är högst troligt att de barn som vid operation konstaterats ha knottror skulle ha 

blivit bättre genom logopedisk röstbehandling, särskilt då förändringarna bestod i epidermala 

förtjockningar. Det är möjligt att patienterna uttryckt att de upplevt stora problem på grund av 

hesheten och därför bedömts vara i behov av operation för snabb förbättring av rösten. Dock är 

det misstanke om medfödd organisk avvikelse som indikerat kirurgi, då flertalet patienter har 

uppgivits vara hesa sedan tidig ålder och preoperativ röstbehandling av logoped har bedömts vara 

utsiktslös. Om patient, kirurg och logoped vid uppföljning varit nöjda med resultatet efter 

operation är det troligt att postoperativ logopedisk röstbehandling inte har ansetts vara motiverad 

och därför inte blivit aktuell. Det är anmärkningsvärt att den vanligast åtgärdade avvikelsen i 

studien är knottra/knottror. Den preoperativa misstanken kan dock ha varit medfödd organisk 

avvikelse eller fibrösa knottror, vilket kan anses motivera kirurgi. Det är tänkbart att det höga 

antalet åtgärdade knottror även kan förklaras av att en annan förändring föranlett och resulterat i 

kirurgi och då knottra/knottror konstaterats vid operation åtgärdades även denna/dessa. Risken 

för felaktig diagnostisering är troligtvis större vid knottror som blivit fibrösa eftersom 

stämbandssvängningarna då är mer påverkade (Hirano & Bless, 1993). Detta ökar risken att 

förändringarna förväxlas med cysta i kombination med reaktiv förändring. Det bör i 

sammanhanget dock betonas att endast barn som behandlats med kirurgi ingår i studien. Det är 

därför okänt hur många patienter som behandlats med enbart logopedisk röstbehandling och 

som därigenom uppnått sådan förbättring att kirurgi aldrig blivit aktuell. 

 

Såväl bedömning av stroboskopier som lyssnarbedömning visar att patienterna som grupp 

generellt blivit bättre beträffande slemhinnevåg, slutningsmönster och röstkvalitet. Frågan om 

barnen på sikt hade blivit bättre även utan kirurgisk behandling kvarstår. Det är inte troligt att 

den förhållandevis omedelbara förbättring som kirurgi resulterat i hade åstadkommits genom 

logopedisk röstbehandling eller genom spontan förbättring. Dock måste vinsterna med kirurgi 

alltid ställas mot riskerna. Medelålder vid operation av samtliga stämbandsförändringar är 10:3 år. 

Vid denna ålder är vokalligamentet och det ytliga lagret i lamina propria inte fullständigt 

utvecklade (Hirano, 1996). Det är tänkbart att det då är svårt att avgöra hur djupt snittet kan 

göras utan att skada vokalligamentet. Man kan anta att detta skulle kunna öka riskerna för 

32 



   

komplikationer vid kirurgi, då skadat vokalligament kan orsaka ärrbildning (Bouchayer & Cornut, 

1991).  

 

Då det visats att logopedisk röstbehandling kan ge resultat även vid organiska 

stämbandsförändringar anser författarna att röstbehandling bör vara det primära 

behandlingsalternativet. Kanske leder detta till att man kommer tillrätta med röstproblemen utan 

att utsätta barnet för de risker som kirurgi ändå innebär. I de fall logopedisk röstbehandling inte 

leder till önskat resultat och hesheten har stor inverkan på barnet kan kirurgi vara ett berättigat 

behandlingsalternativ. I de fall barnen inte själva upplever att de har besvär kan det dock 

ifrågasättas om kirurgi bör vidtas. För att på bästa sätt ta till vara på de förbättrade 

förutsättningarna efter kirurgi bör alltid logopedisk röstbehandling följa kirurgisk behandling. 

Fonokirurgi bör således kombineras med pre- och postoperativ logopedisk röstbehandling. Hur 

stämbandsförändringar hos barn ska behandlas är ett omdiskuterat ämne, inte bara vilken typ av 

behandling som bör väljas utan också vid vilken ålder eventuell kirurgi är lämplig eller när 

logopedisk röstbehandling är motiverad. Patientens behov av förbättrad röst, dennes motivation 

för olika behandlingsalternativ samt för- respektive nackdelar med olika behandlingsalternativ 

måste styra val av behandling.  

Slutsatser 

I det undersökta materialet framkommer att kirurgi leder till förbättrad röstkvalitet, slemhinnevåg 

och slutningsmönster. Flertalet patienter skattar höga värden angående hur väl rösten fungerar 

idag. Detta talar för att kirurgi kan vara ett bra behandlingsalternativ vid organiska 

stämbandsförändringar hos barn.  

Framtida studier 

Det vore av intresse att kartlägga såväl funktionella som organiska röststörningar som orsak till 

heshet hos barn samt studera sambandet mellan stämbandsförändring och behandlingsresultat 

relaterat till olika behandlingsmetoder. Detta för att med större säkerhet kunna utöva effektiv och 

säker behandling. Vidare vore det av betydelse att genomföra en långtidsuppföljning av patienter 

som genomgått kirurgi och andra behandlingsalternativ, för att undersöka långsiktiga effekter av 

respektive behandling. Det vore även intressant att följa upp hesa barn som inte fått någon 

behandling för att studera eventuell spontan förbättring.  För att kunna utvärdera rutiner, 

behandlingsmetoder och resultat skulle en jämförande studie av handhavande av barn med 

röstproblem i annat län vara betydande. Mängden forskning angående hur kirurgi påverkar barns 
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stämband tycks vara begränsad. Ökad kunskap om hur kirurgi påverkar stämbandens utveckling 

och funktion då den inre uppbyggnaden inte är fullständigt utvecklad är nödvändig. Detta skulle 

kunna leda till ökad förståelse kring risker för bland annat ärrbildning, forskning som skulle 

kunna leda till tydligare riktlinjer för om och i så fall när kirurgi bör tillämpas vid 

stämbandsförändringar hos barn.  
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Bilaga 1. Informationsbrev och medgivande 
 

 

 

valitetsuppföljning av stämbandskirurgi                 21 januari 2008

nder våren 2008 kommer en kvalitetsuppföljning av stämbandskirurgi att genomföras på 

akgrunden till studien är att en viss typ av stämbandsoperationer har genomförts vid 

eltagande i studien innebär att undertecknade tar del av Ert barns journalhandlingar. 

ohanna Karlhager och Emelie Ström   
tet  

 

ersitet tagningen, 

ar Ni ytterligare frågor kontakta Per Testad, leg. logoped, telefon: 023- 49 27 29. 

 
LÄNSLOGOPEDIN 

 
 
 
 
K
      
 
 
U
Öronkliniken, Falu lasarett. Ni kontaktas med anledning av att Ert barn har genomgått 
stämbandsoperation någon gång under perioden 1985-2007. Studien kommer att ligga till 
grund för en magisteruppsats vid Linköpings universitet.  
 
B
Öronkliniken i Falun, och nu genomförs en uppföljning av behandlingsresultatet, utöver den 
rutinmässiga uppföljningen. Uppföljningen kommer att ske genom journalstudier. 
 
D
Handlingarna kommer att hanteras i enlighet med journallagen. Resultaten kommer endast att 
redovisas på gruppnivå. Deltagandet i studien är frivilligt och Ni kan när som helst avbryta 
deltagandet och begära att Ert barns uppgifter stryks. 
 
 
 
 
J
Logopedstudenter, Linköpings universi
 
 
 
 
Anita McAllister, Med. Dr. Per Testad, leg. logoped 
Handledare, Linköpings univ Handledare, Logopedmot
 Falu lasarett 
 
 
 
 
H

 



   

Skicka nedanstående del i bifogat frankerat kuvert till Logopedmottagningen Falu lasarett 
SENAST 6 FEBRUARI. (Inget frimärke behövs.) 
 
 
Jag har tagit del av information angående journalstudie om stämbandsoperation och ger 
härmed mitt tillstånd till att mitt barns journalhandlingar används i ovan beskriven studie. För 
barn under 18 år krävs målsmans underskrift. 
 
 
Barnets namn _____________________ 
 
 
Födelsedatum _____________________   
 
 
Datum    Ort 
 
 
________________________________  ________________________________ 
 
 
Målsmans underskrift    Namnförtydligande 
 
 
________________________________  ________________________________ 
 
 

 



   

Bilaga 2. Protokoll för lyssnarbedömning 

 

 



   

Bilaga 3. Formulär för stroboskopibedömning 
 

 
 

 
 
 

 



   

Bilaga 4. Enkät 
 

 

nkät angående stämbandskirurgi                                                    15 februari 2008

ör att få patientens perspektiv i kvalitetsuppföljningen av stämbandskirurgi vid Öronkliniken 

tt svara på enkäten är frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet och begära att 

ohanna Karlhager och Emelie Ström   
tet  

 

ersitet tagningen, 

ar Ni ytterligare frågor kontakta Per Testad, leg. logoped, telefon: 023- 49 27 29. 

 

 
LÄNSLOGOPEDIN 

 
 
 
E
   
 
 
F
Falu lasarett skickas en enkät ut. Den innehåller frågor om hur Du upplever Din röst idag samt 
om Du är nöjd med stämbandsoperationen. Är Du inte myndig, fyll gärna i enkäten 
tillsammans med en förälder. Enkätsvaren kommer att bli en del i tidigare nämnd 
magisteruppsats vid Linköpings universitet. 
 
A
Dina enkätsvar stryks ur studien. Skriv Ditt namn på enkäten. Resultatet kommer endast att 
redovisas på gruppnivå och svaren i enkäten kommer inte att kunna härledas till person.  
 
 
 
 
 
 
J
Logopedstudenter, Linköpings universi
 
 
 
 
Anita McAllister, Med. Dr. Per Testad, leg. logoped 
Handledare, Linköpings univ Handledare, Logopedmot
 Falu lasarett 
 
 
 
 
H
 
 

 

 



   

Fyll i nedanstående enkät och skicka den sedan i bifogat frankerat kuvert till Logoped-
mottagningen Falu lasarett SENAST tisdag 26 FEBRUARI. (Inget frimärke behövs.) 
 
 
För- och efternamn ______________________________________ 
 
 
 
1. Hur upplevde Du röstbesvären före operationen? Sätt ett kryss på linjen. 
 

 
inga besvär alls_________________________________________________ maximala besvär 

 
 

                                 
2. Hur fungerar rösten idag? Sätt ett kryss på linjen. 
 
 
           inte alls _________________________________________________ utmärkt 

 
 
 

3. Upplever Du idag några begränsningar på grund av Din röst?  
 
  JA                                NEJ 
  
Om JA, på vilket sätt? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
4. När Du nu i efterhand vet resultatet efter stämbandsoperationen, är Du nöjd eller 
ångrar Du Ditt val att genomgå operationen?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
5. Övriga kommentarer 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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