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The Effect of an Intra- and Extraoral Intensive Sensory Treatment 

with an Electric Toothbrush 

A study on nine children with Down Syndrome 

Abstract 

Children with Down syndrome (DS) have problems with hypotonia and hyposensitivity 

restricting movement of the face and mouth muscles, thus impeding speaking and swallowing. 

The goal of intra- and extraoral sensory processing is to increase awareness and control of the 

oral muscles, its movements, tension and oral sensation. The objective of this study is to 

investigate the effects of an intra- and extraoral sensory intensive treatment with electric 

toothbrush in a group of children with DS and hypotonia. The effects were studied from the 

perspectives of orofacial function, lip closure, speech production and oral sensitivity. Nine 

children aged 6 to 12 years underwent treatment with four sessions per week for four weeks. 

Before starting treatment, a baseline was performed and afterwards the effects of the treatment 

were evaluated on three occasions over a period of three weeks. Assessment materials included 

NOT-S and additional interview questions for the parents, part of STORM and SVANTE, as 

well as repetition. The results show that there is improvement for all participants in at least one 

of the studied areas. The outcome of the treatment varied between the participants. Therefore it 

can be important with individualized intervention, as the same method does not always work or 

may not be appropriate and not received the same by all patients. 

 

Keywords: Down syndrome, oral sensory stimulation with electric toothbrush, orofacial function, 

lip closure, speech production, oral sensation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 

Barn med Down syndrom (DS) har problem med hypotonus och hyposensitivitet som begränsar 

rörligheten i ansiktets och munnens muskulatur, vilket därmed försvårar tal och sväljning. Målet 

med en intra- och extraoralsensorisk behandling är att öka medvetenheten och kontrollen av 

munnens muskulatur, dess rörelser, spänning och känsel.  Syfte med föreliggande studie var att 

undersöka effekten av en intra- och extraoralsensorisk intensivbehandling med eltandborste hos 

en grupp barn med DS och hypotonus. Effekten valdes att studeras utifrån områdena orofacial 

funktion, läppslutning, talproduktion och oralsensorik. Nio barn i åldrarna 6 till 12 år genomgick 

behandlingen med fyra behandlingstillfällen i veckan under fyra veckor. Före behandlingsstarten 

gjordes en baseline-mätning och efter utvärderades behandlingseffekten vid tre tillfällen, utspritt 

på tre veckor. Bedömningsmaterialet som användes bestod av NOT-S och kompletterande 

intervjufrågor till föräldrar, delar av STORM och SVANTE samt eftersägning.  Resultaten visar 

på att det sker någon form av förbättring för alla deltagare, inom minst ett område. Effekten av 

behandlingen varierade mellan deltagarna. Det är därför viktigt med individanpassad intervention, 

då samma metod inte alltid fungerar, är meningsfull och mottas lika bra hos alla patienter. 

 

Nyckelord: Down syndrom, oralsensorisk stimulering med eltandborste, orofacial funktion, 

läppslutning, talproduktion, oralsensorik.  
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Inledning 

Eltandborste som behandlingsverktyg vid oralmotorisk och -sensorisk behandling utgår ifrån 

sjukgymnastisk behandling med vibration och känselstimulering. Behandlingens mål är att öka 

den munmotoriska medvetenheten och kontrollen över munnens rörelser samt att påverka 

spänningen i musklerna och förbättra känseln. Metoden används inom logopedi men med få 

formella utvärderingar av effekten. Tidigare studier har dock visat att sensorisk stimulans kan 

påverka motorneuron och ge en förbättrad orofacial kontroll och funktion (Andreatta & Barlow, 

2003; Hägg & Larsson 2004).    

Hypotonus och hyposensitivitet är bland de vanligaste neuromotoriska störningarna hos barn 

med Down syndrom (DS) (Chapman, 1997; Marcus, Keens, Bautista, von Pechmann & Ward, 

1991).  Funktionen i den orofaciala muskulaturen är hypoton och den viljemässiga kontrollen 

nedsatt. Detta medför begränsningar i koordinationen av stämband, tunga, velum, läppar och 

kinder vid tal och sväljning (Cohen & Cohen, 1971; Firth & Firth, 1974). 

I föreliggande studie har en intra- och extraoralsensorisk intensivbehandling med eltandborste 

utförts för att undersöka dess effekt hos en grupp barn med DS och hypotonus. I bakgrunden 

behandlas först generella drag och orofacial påverkan på motorik och sensorik hos barn med DS. 

Vidare presenteras oralsensorisk stimulering som behandlingsmetod, dess fysiologi och slutligen 

eltandborste som behandlingsverktyg. 

 

Bakgrund 

Down syndrom hos barn 

Down syndrom (DS) är en autosomal kromosomavvikelse där en extra kromosom 21 har 

utvecklats och bildat trisomi 21 (Roizen & Patterson, 2003) och diagnostiseras genom 

kromosomanalys (Annerén, 1996a). Det är den vanligaste formen av kromosomavvikelse och 

förekommer på 1 av 1000 nyfödda (Socialstyrelsen, 2009). Barn med DS utgör den största 

gruppen av barn med utvecklingsstörning där graden varierar från lätt till grav (Annerén, 1996a).  

 

Den vanligaste missbildningen hos barn med DS är medfött hjärtfel och ungefär hälften av 

barnen föds med kongenital hjärtsjukdom (Freeman et al., 1998). Många av barnen har 

hörselnedsättningar som kan vara i form av konduktiv, sensoneural eller blandad (Dahle & 

McCollister, 1988). Ögonproblem är vanligt, det kan förekomma i alla åldrar och innefatta bland 

annat medfödd grå starr, trång tårkanal eller brytningsfel. Ökad infektionskänslighet, problem 
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med skelett och leder exempelvis genom instabilitet i halskotepelaren förekommer vid DS 

(Annerén, 1996a). En av de vanligaste neuromotoriska störningarna hos barn med DS är 

hypotonus och hyposensitivitet i bland annat läpparna (Chapman, 1997; Marcus et al., 1991). 

Hypotonus innebär en minskad eller förlorad muskeltonus med slappa muskler (Drake, Vogl & 

Mitchell, 2010).  

Oralmotorik och orofaciala drag hos barn med Down syndrom   

Den oralmotoriska utvecklingen är beroende av utvecklingen av övrig kroppsmotorik och 

kroppshållning (muskeltonus), så kallad proximal stabilitet, framför allt av stabilitet i huvud och 

nacke.  Dess stabilitet är en förutsättning för distal kontroll av käkfunktion vilket i sin tur utgör 

en förutsättning för god rörlighet i läpp, kind och tunga (Castillo Morales, Brondo & Haberstock, 

1998; Evans Morris & Dunn Klein, 2000).  

Käkfunktion 

Barn med DS har i flesta fall en god käkställning från början, i enstaka fall är underkäken mindre 

än överkäken (Castillo Morales et al., 1998). I samband med den orofaciala utvecklingen sker en 

tilltagande avvikande käkställning och i vissa fall utvecklas framskjutning av underkäken, så kallad 

progeni som konsekvens av hypotonus i käkmuskulaturen tillsammans med överrörliga, slappa 

käkleder och munandning. En annan orsak är instabiliteten i halskotepelaren som bidrar till ett 

tillbakalutat huvud och med tiden en alltmer framskjuten underkäke (Castillo Morales et al., 1998; 

Evans Morris & Dunn Klein, 2000). Den motoriska kontrollen av käken är ofta nedsatt och de 

laterala käkrörelserna som barn med en typisk utveckling använder vid tuggning förekommer inte 

i lika hög grad. För att käkledsfunktionen ska fungera behövs en exakt koordination av de olika 

muskelgruppernas kontraktioner där ett fungerande feedbacksystem spelar en viktig roll (Castillo 

Morales et al., 1998). Käkdysfunktionen visar sig i svårigheter att stänga munnen vilket påverkar 

både tal, sug- och sväljfunktion (Evans Morris & Dunn Klein, 2000).  

 

Bett och gom.  

Barn med DS har ofta ett frontalt öppet bett (Jensen, Cleall & Yip, 1973) i kombination med 

munandning eller en blandning av mun- och näsandning (Marcus et al., 1991). Genom en 

avvikande utveckling, som delvis kan förklaras genom den hypotona tungan som inte formar 

gomvalvet adekvat (Westerman, Johnson & Cohen, 1975), blir gommen smal och hög, vilket 

benämns som trappstegshyperplasi (Austin, Preger & Siris, 1969).   
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Läppmuskulatur.  

Läppmuskulaturen består av en över- respektive underläpp, m. orbicularis oris superior och m. 

orbicularis oris inferior. Vid en svag kontraktion av läppmuskulaturen sluts läpparna och vid en 

kraftigare kontraktion bildas en trutande läpprundning. Hos barn med DS är överläppen tunn 

och smal med begränsad rörlighet (Castillo Morales et al., 1998).  

 

Tungans muskulatur.  

Tungan är den viktigaste orala strukturen för både tal och sväljning (Solomon, 2006) och består 

av tre inre muskler och fyra yttre muskler. De inre musklerna är m. longitudinalis superior som 

vinklar tungspetsen superiort-posteriort, m. longitudinalis inferior som förkortar tungan och vinklar 

den inferiort-posteriort och m. transversus linguae som gör tungan smalare (Castillo Morales et al., 

1998). De inre musklerna påverkar även tungans spänningsgrad (Solomon, 2006). Tungans yttre 

muskler (m. genioglossus, m. hyoglossus, m. styloglossus, m. palatoglossus) förflyttar tungan i olika 

riktningar. Vid testning av tungans funktion testas synergin av tungans samtliga muskler genom 

tungrörelser i olika riktningar, istället för att testas var för sig (Castillo Morales et al., 1998). 

Tungans samtliga muskler innerveras av n. hypoglossus (XII) (Solomon, 2006). Nedsatt 

tungmotorik är ett stort problem för barn med DS då det påverkar talutvecklingen (Annerén, 

1996b). Tungan upplevs ofta stor i förhållande till munhålan och vilar på den nedre tandraden 

eller på insidan av underläppen. Storleken på tungan beror delvis på hypotonus (Andran, Harker 

& Kemp, 1972; Castillo Morales et al., 1998).  

 

Dregling  

Dregling innebär en nedsatt salivkontroll och förekommer ofta i samband med svårigheter att 

sluta läpparna till följd av öppet bett, tungprotrusion, hypofunktion av munmuskulaturen eller 

överbett (Crysdale et al., 2006). Dregling är vanligt förekommande hos små barn, men försvinner 

ofta vid 1:3-1:6 års ålder till följd av fysiologisk mognad av oralmotorisk och sensorisk funktion 

(Blasco & Allaire, 1992). Tillfällig dregling under dagtid observeras hos barn med typisk 

utveckling, ofta i samband med förkylning och tanderuption (Evan Morris & Dunn Klein, 2000). 

Problem med dregling kan variera beroende på situation och dagsform (Blasco, 2002).  

 

Kommunikation vid Down syndrom  

Viljan att kommunicera är ofta stor hos barn med DS (Johansson, 1997) men inskränkningar i 

kognitiv förmåga, exempelvis nedsättningar i korttids- och långtidsminnet samt brister i 

perception och motorik, kan hindra barnen från att på egen hand skaffa erfarenheter på samma 
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sätt som barn med typisk utveckling (Stratford, 1980; Wishart, 1986; Ypsilant & Grouios, 2007). 

Barnen har svårigheter med att rikta sin uppmärksamhet mot det i stunden viktiga och har 

dessutom svårigheter att kvarhålla koncentrationen (Johansson, 1998). 

 

De kommunikativa signalerna till omvärlden såsom blickkontakt och leende, är svagare och kan 

vara svårtolkade (Johansson, 1998). Ansiktsuttryck består av både kontrollerbar mimisk 

muskulatur och emotionellt ofrivilliga ansiktsuttryck och kräver därmed viss motorisk kontroll 

(Berger & Cunningham, 1986; Rinn, 1984). Hos barn med DS kan hypotonus och 

koordinationsproblem av motoriken ge ett ofta stelt och utslätat ansiktsuttryck (Evans Morris & 

Dunn Klein, 2000).  

 

Tal- och språkutveckling hos barn med Down syndrom 

Talproduktion kräver en fungerande motorisk funktion med precision, koordination, och 

uthållighet (Harris, 1981). Förändringar i de orala strukturerna likväl som den generella 

hypotonusen hos barn med DS påverkar såväl läpp- som tungrörelser och försvårar 

artikulationen (Stoel- Gammon, 2001). Hypotonusen försvårar flyt och läpprörelsernas 

produktion av de bilabiala och labiala konsonanterna samt de rundade vokalerna (Autti-Rämö, 

2001). Produktionen av de linguala konsonanterna påverkas även av den trånga munhålan. En 

utpräglad hypernasalering kan även förekomma (Castillo Morales et al., 1998) då svårigheter att 

bygga upp ett intraoralt lufttryck också är vanligt vilket är orsakat av velofaryngeal insufficiens 

(Cohen & Cohen, 1971; Firth & Firth, 1974). På grund av svårigheterna vid talproduktion kan det 

vara lättare att förstå barn med DS ju kortare satser de talar (Johansson, 1997). Barn med DS 

erhåller vanligen tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) som ett stöd i sin 

språk-, tal- och kommunikationsutveckling (Heister Trygg, 2004). 

 

Jollerutvecklingen påminner om en typisk utveckling men produktionen av första ordet är ofta 

försenat hos barn med DS (Chapman, 1997). Förseningen kan vara upp till 18 månader, även om 

stora individuella skillnader finns. Barn med DS använder ungefär samma typ av ord som barn 

med typisk utveckling (Berglund, Eriksson & Johansson, 2001; Ypsilanti & Grouios, 2007) men 

ordtillväxten är utdragen i tid och omfattar dessutom ett mindre antal ord (Johansson, 1998; 

Berglund, Eriksson & Johansson, 2001).  

Utvecklingen av det fonologiska systemet hos barn med DS kan hämmas av ett flertal faktorer 

såsom hörselproblematik och en varierad kognitiv nivå (Stoel- Gammon, 2001). Fonologiska 

förenklingsprocesser, såväl paradigmatiska som syntagmatiska, gör att barn med DS ofta är 
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svårförståeliga (Johansson, 1998). Talproduktionen hos barn med DS är i högre utsträckning 

nedsatt än förståelsen, och grammatik såsom morfologi och syntax, är mer påverkad än 

ordförrådet (Laws & Bishop, 2003). Avståndet mellan produktion och förståelse fortsätter att 

växa genom barn- och ungdomsåren (Chapman, Schwartz & Kay-Raining Bird, 1991) och 

förseningen i det expressiva språket blir mer framträdande i samband med komplexare syntax 

och högre krav på ett mer avancerat vokabulär (Ypsilanti & Grouios, 2007). Begränsningar i 

grammatik ses i form av utelämnandet av tempusrelaterade grammatiska morfem (Laws & 

Bishop, 2003). Ett begränsat antal grammatiska konstruktioner väljs ut och används på ett 

stereotypt sätt, där färre pronomen och färre negerade satser används (Johansson, 1997).  

Oralsensorik hos barn med Down syndrom 

Sensoriken är en viktig del av talet, där taktil och proprioceptiv feedback har stor betydelse för 

inställning och positionering av artikulationerna (Grossman, 1967). Interaktion mellan 

sinnesintryck och motorik gör att vi kan uppleva perception av vår egen kropp, planera och 

koordinera vår motorik, automatisera rörelser och rätta till rörelser i riktning och hastighet 

(Edebol Eeg-Olofsson, 2001). Ansiktet och munhålan är rikt representerade kortikalt både 

sensoriskt och motoriskt (Møller, 2003). Tungspetsen är ett av de mest tätt innerverade områdena 

i kroppen (Jacobs, Serhal & Steenberghe, 1998). Enligt en studie av Chen et al. (1995) är huden 

som känsligast på överläppen och den sensoriska diskriminationen avtar successivt från 

mungipan till örat.  

 

Det taktila sinnet ger information om beröring och proprioception (djupsensibilitet) ger sensorisk 

information om den egna kroppen vid förnimmelser som främst uppstår i samband med 

motorisk aktivitet. Det mesta bearbetas omedvetet. Utan tillräcklig proprioception blir rörelser 

klumpiga och långsamma, vilket innebär en större ansträngning (Ayres, 1988). Den bristande 

proprioceptionen från käke, läppar, tunga och gom som föreligger hos barn med DS påverkar 

artikulationen som ställer krav på snabba tung- och läpprörelser och repetition av växlande 

rörelser i läppar, tunga och underkäke, även kallad diadochokinesi (Seyfort & Spreen, 1979; Singh & 

Kent, 2000; Velleman, 2003).  Ett flertal studier har observerat försenad motorisk kontroll, 

nedsatt stereognostisk diskrimination och svårigheter att utföra diadochokinesi- uppgifter hos 

barn med DS (Seyfort & Spreen, 1979). Stereognosi är förmågan att identifiera och diskriminera 

olika former (Jacobs et al, 1998) och kan användas vid test av intraoral sensorik (McAllister, 2001; 

Norström och Sjöberg, 2003). Bedömning av oral stereognosi ger ett mått på oral funktion och 

kan vara ett verktyg vid utvärdering av behandling (Jacobs et al., 1998). Barn som munandas har 

sämre intraoral stereognostisk förmåga än de som näsandas (McAllister, 2001). 
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Oralsensorisk stimulering 

Flera undersökningar har visat att sensorisk stimulans kan förändra retningen av motorneuron 

och förbättra motorkontroll och orofacial funktion (Andreatta & Barlow, 2003; Hägg & Larsson 

2004).  Castillo Morales orofaciala regulationsterapi baseras på sensorisk stimulans av 

mekanoreceptorer och proprioceptiva system genom exempelvis vibrationer och rörelser, för att 

förbättra kontrollen av orofacial muskelaktivitet (Castillo Morales et al., 1998). 

Vid vibration av huden aktiveras primärt tre typer av mekanoreceptorer; meissnerska och 

merkelska känselkroppar i det ytliga hudlagret och pacinikroppar i det djupaste lagret (Castillo 

Morales et al., 1998; Møller, 2003). I munhålan finns två av dessa; meissnerska och merkelska 

känselkroppar (Calhoun, Gibson, Hartley, Minton & Hokanson, 1992). Munhålan är mer 

receptortät än övrig hud då den täcks av slemhinna (Henkin & Banks, 1967).  Känselkropparna 

omvandlar den fysiska stimulansen från kroppsytan till neurologisk information som via afferenta 

nervfibrer når centrala nervsystemet. Pacini- och meissnerkropparna aktiveras vid vibration och 

vid tryck. Vid vibration hålls denna retning kvar då dessa känselkroppar har egenskapen att de 

snabbt adapterar efter stimuli (Castillo Morales et al., 1998). Pacinikropparna är särskilt känsliga 

för vibration (Squire et al., 2008) och har ett stort receptoriskt upptagningsfält till skillnad från 

meissnerkropparna, vilket gör att de är mottagliga för stimuli från ett större område av huden 

(Møller, 2003). Vid beröring aktiveras merkelska känselkropparna (Castillo Morales et al., 1998).  

Huden i ansiktet, speciellt huden runt munnen är lätt formbar. Stimulering gör att huden både 

komprimeras och sträcks ut, vilket gör att många receptorer påverkas av stimulansen, trots att det 

stimulerande verktyget inte direkt är i kontakt med det receptoriska upptagningsfältet (Edin, 

Essick, Trulsson & Olsson, 1995).  

Ansiktsmusklerna fäster antingen i ansiktsskelettet eller i huden (Drake et al., 2010). För 

tuggmuskulatur som m. temporalis och m. masseter är ursprunget för muskeln det samma som 

fixpunkten för kontraktionsriktningen. Mimisk muskulatur kan ha flera fixpunkter då de fäster i 

huden. Utförda vibrationer sprider sig över kroppen i riktning mot den fixpunkt som stimuleras 

och löper sedan tillbaka till utgångspunkten. Stimulansen skapar en obalans varpå kroppen 

tvingas bygga upp mer spänning för att kunna skapa en ny jämvikt. Det finns två olika typer av 

vibrationer; regelbundet långvarig vibration som ger en sänkning av muskeltonus, och 

intermittent varierande vibration med korta pauser som ger en höjning av tonus (Castillo Morales 

et al., 1998).   
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Behandling med eltandborste 

Eltandborste kan användas som verktyg för vibrationer vid oralsensorisk stimulering. I 

Lundeborg och McAllister (2007) utvärderades en kombination av oralsensorisk stimulans med 

eltandborste och elektropalatografi (EPG)- terapi hos en flicka med grav verbal dyspraxi. I steg 1 

behandlades flickan med stimulans av eltandborste på tungan, läpparna och utanför munnen 

längs med kindbenet (i likhet med behandlingsprogrammet i bilaga 1), 3-5 minuter hemma 

dagligen under tre månaders tid. Steg 2 bestod av artikulationsträning med hjälp av EPG. De 

fann att kombinationen av terapiformerna gav goda resultat. Det framkom att flickans tal var 

förbättrat efter behandling med eltandborste i behandlingens steg 1, och att ytterligare 

förbättringar i artikulation och i talförståelighet kunde ses efter steg 2. Författarna lyfte även fram 

egen klinisk erfarenhet vilken visat på fördelar med att använda intraoral stimulans med 

eltandborste före behandling med gomplatta (Lundeborg & McAllister, 2007). Intraoral stimulans 

kan uppmärksamma och guida barnet i upptäckandet av tungans och läpparnas funktion. En 

förbättring av viljestyrd kontroll kräver dock aktiv och upprepad daglig träning (Autti-Rämö, 

2001). 

 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka effekten av en intra- och extraoralsensorisk 

intensivbehandling med eltandborste hos en grupp barn med DS och hypotonus, sett utifrån 

orofacial funktion, läppslutning, talproduktion samt oralsensorik. 

 

 

Metod 

Urval av deltagare 

Urvalet gjordes av Barn- och ungdomshabiliteringen i Linköping utifrån förutbestämda 

inklusionskriterier, vilka var DS- diagnos, hypotonus och födelsedatum innan februari 2004 (en 

ålder på minst 5 år).  I studien inkluderades tio barn i åldrarna 6 till 12 år. En deltagare uteslöts ur 

studien, då denne ej ville medverka i såväl bedömningstillfällen som behandlingsperioden. Några 

av deltagarna använde sig av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) 

som stöd i sin kommunikation. I tabell 1 ses en sammanfattning av ålder och kön av de nio 

deltagare som fullföljde studien samt uppgifter från föräldrarna från kompletterande 

intervjufrågor (bilaga 2). Ingen av deltagarna hade någon annan funktionsnedsättning utöver de 

som är vanligt förekommande vid DS. 
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Tabell 1.  
Beskrivning av samtliga deltagares ålder och kön. När deltagaren använder sig av TAKK markeras detta med ett 
x i tabellen nedan. I kolumnen ”tidigare logopedisk behandling” redovisas om deltagaren haft gomplatta (G), 
munskärm (M) eller tidigare använt eltandborste (E) som behandlingsverktyg.  
 

Deltagare  Kön 
(flicka/pojke) 

Ålder TAKK Tidigare 
logopedisk 
behandling 

1 Flicka 10:10 x  
2 Pojke 6:10 x G 
3 Pojke 11:9 x  
4 Pojke 8:6 x G 
5 Pojke 9: 3 x G,M,E 
6 Pojke 8: 5 x  
7 Pojke 6:2 x  
8 Pojke 9:0  G 
9 Flicka 12:0 x  

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att kontrollera testmaterial, procedur och protokoll. Denna 

utfördes på tre barn med typisk utveckling, två var 5;10 år och ett var 10;3 år. Vid 

pilotundersökningen ingick inte videoinspelning och därför inte heller bedömning av grad av 

läppslutning. Efter analys och genomgång av pilotstudien gjordes några mindre justeringar av 

instruktionerna under bedömningsproceduren.  

 

Procedur 

Bedömningstillfällen och behandlingen utfördes på respektive deltagares förskola/skola i ett 

avskilt rum med en av författarna som testledare. Bedömningen och behandlingen genomfördes i 

möjligaste mån med samma testledare för varje deltagare, detta för att deltagaren skulle känna sig 

så trygg och bekväm som möjligt. Tider anpassades på bästa möjliga sätt för varje deltagare och 

bestämdes på förhand med respektive förskola/skola. Före behandlingsstarten gjordes en 

multipel baseline som inkluderade tre bedömningstillfällen utspridda på tre veckor, med 

bedömning av orofacial funktion, grad av läppslutning, talproduktion och oralsensorik. 

Bedömningstillfällena inleddes med att deltagarna fick hoppa några minuter för att få upp 

generell kroppstonus.  Deltagarna bedömdes först (vilket ses i tabell 2) med NOT-S (Bakke, 

Bergendal, McAllister, Sjögreen & Åsten, 2007), sedan bedömdes läpparnas och tungans 

muskulatur i aktivitet inklusive proprioception med övningar ur STORM (Henningsson, 

McAllister & Hartstein, 2007). Vidare bedömdes svenska konsonantljud i samtliga positioner med 

31 ord samt förståelighet av spontantal från händelsebilden ur SVANTE- materialet (Lohmander 

et al., 2005) och eftersägning av fraserna ”En gul bil, en grön bil, en blå bil” där deltagaren 
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uppmanades att härma testledaren. Slutligen gjordes bedömning av stereognosi ur STORM. I 

anslutning till det första tillfället för multiple baseline deltog även målsmän i intervjudelen i 

NOT-S samt för kompletterande intervjufrågor (se bilaga 2) om deltagaren och Blasco-skalan 

(Blasco & Allaire, 1992) (se bilaga 3), om föräldrarna ansåg att deltagaren hade 

dreglingsproblematik. I de fall det inte var möjligt för målsmännen att delta genomfördes 

intervjun per telefon. 

 

Eltandborste tilldelades deltagarna och under studiens gång hade författarna ansvar för dessa. 

Den intensiva behandlingen pågick i 4 veckor, 4 gånger i veckan, utifrån ett på förhand upplagt 

behandlingsprogram (se bilaga 1). Behandlingsprogrammet tog cirka 15 minuter att genomföra 

och upplägget var detsamma för samtliga deltagare. Så länge deltagaren deltog i studien utfördes 

eltandborstbehandling endast i samband med författarnas besök och annan orofacial behandling 

uteslöts. Under studiens behandlingsperiod inföll sportlovet, och flera av deltagarna var därmed 

bortresta eller lediga från förskola/skola. I möjligaste mån besökte författarna antingen 

fritidsverksamhet eller deltagarnas hem. I de fall där detta inte var möjligt, fick föräldrarna 

skriftliga och muntliga instruktioner samt demonstration från författarna för att kunna fullfölja 

behandlingen under denna vecka. Om deltagaren på grund av sjukdom inte kunde delta i ett 

separat behandlingstillfälle, uteblev behandlingstillfället och inget nytt tillfälle bokades in.  

Efter avslutad behandlingsperiod gjordes en utvärdering, även denna vid tre tillfällen med en 

veckas mellanrum. Samma material användes som vid multipel baseline (se tabell 2). I anslutning 

till det sista utvärderingstillfället deltog målsmän för intervjudelen i NOT-S samt eventuellt 

Blasco- skalan. I de fall när det inte var möjligt för målsmännen att delta genomfördes intervjun 

per telefon. Samma förälder intervjuades såväl innan som efter behandlingsperioden.  

Bedömnings- och utvärderingstillfällena med deltagarna videodokumenterades. För att stärka 

ljudkvaliteten användes även en digital bandspelare. 
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Tabell 2. 

Tidslinje för studien där materialet och dess utförda ordning för multiple baselinetillfällena (M 

B1, M B2, M B3), behandlingen samt bedömningarna efter behandlingsperioden (EB1, EB2, 

EB3) redovisas.  

STORM*= läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception 

STORM**= intraoral stereognostisk förmåga 

 

Material  

Bedömning- och utvärderingsmaterial 

Nordiskt Orofacialt Test- Screening (NOT-S). NOT- S är ett screeningmaterial som används för 

bedömning av orofacial dysfunktion och kan användas från 3 års ålder.  Screeningmaterialet 

innehåller en strukturerad intervjudel och en klinisk undersökning som illustreras med hjälp av 

bilder, med 6 domäner vardera. De tolv domänerna anses viktiga att undersöka vid misstanke om 

orofacial dysfunktion och varje område innehåller 1-5 uppgifter beroende på hur komplex den 

specifika funktionen som efterfrågas är. Vid ja- svar på intervjudelen eller om prestationen på en 

av uppgifterna uppfyller kriteriet för störd funktion, sätts 1 poäng i det området. Det högsta 

möjliga poängvärdet är totalt 6 poäng per del (Bakke et al., 2007).  I tabell 3 nedan ses de 12 

områdena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M B1 M B2 M B3 Behandling EB1 EB2 EB3 

NOT-S NOT-S NOT-S Behandlingsprogram 

enligt bilaga 1          

4 ggr/v under 4 

veckor. 

NOT-S NOT-S NOT-S 

STORM* STORM* STORM* STORM* STORM* STORM* 

SVANTE SVANTE SVANTE SVANTE SVANTE SVANTE 

Eftersägning Eftersägning Eftersägning Eftersägning Eftersägning Eftersägning 

STORM** STORM** STORM** STORM** STORM** STORM** 

INTERVJU     INTERVJU 
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Tabell 3.  
Domänerna i intervjudelen och undersökningsdelen i NOT-S. 

 Intervjudel  Undersökningsdel 

1 Sensorik 1 Ansikte i vila 

2 Andning 2 Näsandning 

3 Vanor 3 Mimik 

4 Tuggning och sväljning 4 Tuggmuskel- och käkfunktion 

5 Dregling 5 Oral motorik 

6 Muntorrhet 6 Tal 

 

Tillägg av intervjufrågor (se bilaga 2) samt skattning på Blasco- skalan till målsmän (se bilaga 3) där 

dregling graderas på en skala av mild, måttlig, svår eller grav karaktär. Vid mild rinner saliv ut på 

läpparna, vid måttlig ned på hakan, vid svår droppar saliv ned på kläderna och vid grav rinner 

saliv ner på föremål i personens närhet (Blasco & Allaire, 1992).  

 

STockholms ORalMotoriska bedömningsprotokoll (STORM), utformat av Henningsson et al. (2007) är 

ett oralmotoriskt bedömningsprotokoll för såväl vuxna som barn med både lätta och svåra 

avvikelser. Delar av STORM användes i föreliggande studie: bedömningsuppgifter för läpparnas 

och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception samt stereognostisk förmåga. Vid 

bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception noterades 

medrörelser och ett tillägg gjordes till uppgifterna för tungan, vilket var att vinka med tungan, för 

att bedöma rörelsen utan ljudande. Vid bedömning av stereognostisk förmåga placerades fyra 

olika former, i två storlekar, på tungspetsen. Varje form placerades en i taget och endast en gång 

på tungspetsen, i en slumpmässigt utvald ordning, dock med en stor storlek först. Deltagaren 

uppmanades sedan att matcha formen på tungan med rätt bild av fyra bilder av formerna. Det är 

viktigt att innan bedömningen se till att deltagaren förstår testet, att denne kan identifiera alla 

formerna och matcha dem med bilderna (McAllister, 2001).  

Svenskt Artikulations och Nasalitets Test (SVANTE), utformat av Lohmander et al. (2005)  kan 

användas från cirka tre års ålder. Delar ur SVANTE användes i föreliggande studie. Urvalet 

gjordes så att alla svenska konsonanter var representerade en gång genom 31 bilder. 

Händelsebilden ”stranden” användes för bedömning av spontantalets förståelighet.  För vidare 

bedömning av talproduktion användes eftersägning av fraserna ”En gul bil, en grön bil och en blå bil”. 
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Behandlingsprogram 

Behandlingen med eltandborste utfördes utifrån ett på förhand upplagt behandlingsprogram. 

Behandlingsprogrammet utformades efter modell från Talkliniken, Oralmotoriskt centrum, 

Danderyds sjukhus och bestod av sju övningar. Varje övning utfördes fem gånger med korta, 

snabba stimuleringar i form av ”duttar”. Varje ”dutt” varade i mindre än en sekund.   Baksidan av 

tandborsten användes då deltagaren reagerade med obehag på tandborstens borsthuvud. Nedan 

anges behandlingsprogrammets övningar och dess målsättningar (se bilaga 1 för illustrationer).  

 

Övning 1: För att öka sensorik och aktivitet i kinderna stimulerades kinderna från munvinkeln mot 

örat och tillbaka. 

Övning 2: För att öka aktiviteten i läpparna fördes eltandborsten runt munnen utanför det 

läppröda 3 varv per gång (det vill säga 15 gånger totalt per behandlingstillfälle) samt lika många 

gånger på det läppröda området.  

Övning 3: För att stimulera läppslutning ”ritades” solstrålar ut från läpparna 3 varv per gång (det 

vill säga 15 varv totalt per behandlingstillfälle).  

Övning 4: För att stimulera tungan att röra sig bakåt, uppmanades barnet att räcka ut tungan varpå 

stimulans utfördes bakifrån och fram på tungan i tre streck. Deltagaren uppmanades sedan att 

stänga munnen och svälja.  

Övning 5: För att öka sensorik och aktivitet i tungan, uppmanades barnet att räcka ut tungan varpå 

tungan stimulerades bakifrån och diagonalt framåt mot tungspetsen, en gång på varje sida (för att 

göra ett ”kryss” på tungan).  

Övning 6: För att öka sensorik och aktivitet i tungan, stimulerades tungans sidor bakifrån och 

fram, en gång på varje sida.  

Övning 7: För att stimulera tungspetsen, stimulerades en bit innanför framtänderna i överkäken 

där gommen böjer av uppåt. Sedan stimulerades tungspetsen utan att deltagaren sträckte ut 

tungan.  Deltagaren uppmanades sedan att sätta ihop ”kittlingsställena”, det vill säga tungspetsen 

mot gommen.  

Analys 

Analyser av insamlat material gjordes på såväl individ- som gruppnivå. För att analysera insamlat 

material på individnivå användes deskriptiv statistik där de deltagande barnen var sina egna 

kontroller. En gemensam bedömning av insamlat material gjordes av båda författarna utefter en 
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utarbetad konsensus kring kriterierna för godkänt. För att ytterligare säkra reliabiliteten, 

beräknades ett mått på interbedömarreliabilitet genom att två utomstående legitimerade 

logopeder gjorde bedömningar på sex slumpmässigt utvalda bedömningstillfällen. Tre före 

behandlingen och tre efter behandlingen. Av tidsskäl bedömdes inte alla moment av logopederna, 

utan endast NOT-S, bedömningsuppgifter för tungans och läpparnas muskulatur i aktivitet 

inklusive proprioception ur STORM samt ordbilderna ur Svante. Logopedernas 

bedömningspoäng jämfördes sedan med författarnas gemensamma bedömningspoäng. 

Programvaran Statistical Package for the Social Siences (SPSS) version 17.0 användes 

genomgående. För interbedömarreliabilitet användes Cronbach´s alpha (α). Värden över 0,7 – 0,8 

är accepterade värden (Field, 2009). För att räkna ut eventuella skillnader mellan deltagargruppens 

medelvärden före och efter behandlingsperioden användes beroende t-test för NOT-S 

undersökningsdel och Friedman’s ANOVA för resterande bedömningsmaterial, då dessa inte var 

normalfördelade. Bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive 

proprioception ingick inte i någon statistisk analys då positiv och negativ ihållande förändring 

redovisas.  

 

Ett medelvärde med standardavvikelse för bedömningstillfällenas resultat innan behandling 

(baseline) jämfördes med resultaten på de tre bedömningsstillfällena efter behandling. För NOT-

S undersökningsdel gjordes ett undantag, där ett medelvärde med standardavvikelse redovisas 

före och efter behandlingsperioden. Utöver detta redovisas samtliga tre baseline- tillfällen och 

bedömningstillfällen efter behandlingsperioden. Alla värden i resultatet avrundades till tal med en 

decimal. Som komplement till deskriptiv statistik gjordes kvalitativ bedömning av författarna. 

 

För NOT- S intervjudel samt undersökningsdel beräknades råpoäng, från 0 till max 16 poäng per 

del, istället för materialets ursprungliga beräkning med en totalpoäng på 6 poäng, där 1 poäng ges 

per anmärkning per domän. Råpoängen ger en mer differentierad bild av individuell funktion 

eller dysfunktion. 1 poäng gavs vid ej korrekt utförd uppgift eller om deltagaren inte visade på 

något försök till utförande. Transkription gjordes på NOT- S räkneuppgift och pa-ta-ka vid 

bedömning av dessa. Föräldrarnas skattning på Blasco- skalan redovisas i samband med NOT-S 

intervjudel och svar på tillägg av intervjufrågor redovisades under rubriken ”deltagare” i metoden. 

För att tydliggöra en eventuell förändring i läppslutning, utöver bedömningen i NOT-S 

undersökningsdels första domän ”ansikte i vila”, jämfördes procentenheten för tiden stängd mun 

före och efter behandlingsperioden. Tiden mättes från videoinspelningar av deltagarna när de 
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observerade en bild (sekunder med hundradelar avrundat till en decimal). Tiden då deltagaren 

hade stängd mun dividerades med den totala tiden som bilden studerades av deltagaren.  

 

Vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception 

användes STORM´s femgradiga poängskala (0-4) där 0= utan anmärkning, 1= lätt avvikande, 2= 

måttligt avvikande, 3= kraftigt avvikande och 4= funktion saknas. När deltagaren inte uppvisade 

ett försök till att utföra en uppgift poängsattes det med en 4, det vill säga ej uppvisande av 

funktion. För bedömning av stereognosi beräknades antal felsvar med ett max på 8 poäng, även 

detta i enlighet med STORM:s manual. Om deltagaren stoppade formerna i munnen utan att ge 

något svar markerades detta som ett felsvar. Om deltagaren inte ville stoppa formerna i munnen 

men kunde matcha gavs maxpoäng men markerades med en symbol. 

 

Transkription gjordes på materialet ur SVANTE samt eftersägningen av ”En gul bil, en grön bil, en 

blå bil”. Antal rätt producerade målljud jämfördes, vilket avviker från SVANTE- materialets 

ursprungliga bedömningsmanual där andel rätt producerade målljud räknas ut. De målljud som 

inte förkom vid baselinetillfällen men som producerades minst en gång efter behandlingsperioden 

redovisas. Spontantalet bedömdes genom mått på förståelighet enligt Yoder, Camarata och 

Gardner (2005). Orden skulle likna en vuxens tal på ett av två sätt för att bedömas som 

förståeliga, antingen med rätt stavelsestruktur innehållande minst en korrekt vokal eller en korrekt 

initierande konsonant (1), eller vid bristande stavelsestruktur innehållande åtminstone en korrekt 

C-V eller V-C kombination (2). Vid eftersägning av ”En gul, en grön bil, en blå bil” beräknades PWC 

– Percentage of Words Correct, PVC – Percentage of Vowels Correct och PCC – Percentage of 

Consonants Correct (Shriberg & Kwiatkowski, 1982).  

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades, skickades informationsbrev till samtliga målsmän (se bilaga 4) och ett 

brev med förenklad text och bilder från InPrint (Widgit Software Ltd) till varje deltagare (se 

bilaga 5). Samtyckesbrev (se bilaga 6) inhämtades för godkännande till deltagande i studien. Barn- 

och ungdomshabiliteringen i Linköping stod för utskick av breven samt mottagande av 

samtyckesbrev, varför det var okänt för författarna vilka barn och föräldrar som avböjt att delta i 

studien. Efter medgivande till studien, skickades informationsbrev till respektive deltagares 

förskola/skola (se bilaga 7). Deltagande barn och deras föräldrar upplystes om att deltagandet i 

studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien. Illustrationer i 

form av bilder från InPrint och/eller TAKK användes vid behov under såväl bedömnings- som 

behandlingstillfällen, som stöd för att deltagarens förståelse för vad som efterfrågades och 



15 

 

förväntades av uppgifterna, samt för att deltagaren skulle kunna avbryta eller göra paus. Vid 

behandlingstillfällena uppmuntrades deltagarna med klistermärken efter utfört 

behandlingsprogram. Att deltagaren själv fick leka med eltandborsten, att titta på någon annan 

som fick eltandborststimulering, sång till stimuleringen eller att en fingerfigur sattes på 

eltandborsten, kunde göras för att öka intresset och mottagandet av träningen. Vid 

sammanställning av studiens material avidentifierades deltagarna och i uppsatsen redovisas endast 

ålder och kön samt tidigare logopedkontakt. 

Medgivande gavs att videodokumentera i syfte att analysera samt för presentation av studien. För 

de som så önskade, kasserades materialet efter studien. En etisk prövning genomfördes av den 

interna etiska granskningsgruppen vid enheten för logopedi, institutionen för klinisk och 

experimentell medicin (IKE) Linköpings universitet, 2010-01-28. 

Medverkan i studien 

Varierad grad av deltagarnas medverkan är viktigt att ha i åtanke när behandlingen utvärderas, 

eftersom deltagarna i studien tillhör en mycket heterogen patientgrupp. Samtliga barn deltog i tre 

bedömningstillfällen innan behandlingsperioden och tre bedömningstillfällen efter 

behandlingsperioden. Totalt genomfördes 16 behandlingstillfällen. Den individuella medverkan i 

behandlingen skiljde sig åt, se tabell 4.  
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Tabell 4. Deltagarstatus vid samtliga behandlingstillfällen, där varje deltagares medverkan i 
behandlingsprogrammet redovisas med antalet utförda behandlingstillfällen och en kommentar.   

Deltagare Antal utförda 
behandlingstillfällen 

(max 16 tillfällen)  

Kommentarer 

1 16 Utan anmärkning 
 

2 14 Deltog inte vid de första två tillfällena, genomförde sedan 
övning 1-3  vid två tillfällen. Resterande tolv tillfällen 
utfördes övning 1-6 varav fyra tillfällen genomfördes 
hemma på grund av sportlov. Vid tre tillfällen användes 
baksidan av tandborsten. 
 

3 14 Vid första träningstillfället utfördes samtliga övningar 
men endast 3 gånger. Vid resterande 13 tillfällen 
genomfördes alla övningar varav två tillfällen 
genomfördes hemma på grund av sportlov. Medverkade 
inte vid två tillfällen hemma.  
 

4 14 Baksidan av tandborsten användes. Deltagaren var sjuk 
vid två tillfällen. Alla övningar genomfördes vid fyra 
tillfällen. Övning 1-2 genomfördes vid samtliga tillfällen, 
övning 3 genomfördes samtliga tillfällen men endast 3 
gånger vid fyra av dessa tillfällen. Övning 4 genomfördes 
vid elva tillfällen, endast 2 gånger vid fyra av dessa. 
Övning 5 genomfördes vid åtta tillfällen, endast 2 gånger 
vid två av dessa tillfällen. Övning 6 genomfördes vid sju 
tillfällen och övning 7 genomfördes vid sju tillfällen, 
endast 3 gånger vid tre av dessa tillfällen. 
 

5 16 Alla övningar genomfördes. Fyra tillfällen genomfördes 
hemma på grund av sportlov.  
 

6 7 Vid första tillfället genomfördes samtliga övningar, 3 
gånger för övning 1-3 och 1 gång för övning 4-7. Vid 
övriga sex tillfällen genomfördes övning 1 och vid två av 
dessa tillfällen genomfördes övning 2. Övning 3 
genomfördes vid ett av dessa tillfällen. Två av tillfällena 
genomfördes hemma på grund av sportlov.  
 

7 3 Övning 1 genomfördes 2 gånger vid dessa tillfällen.  
 

8 14 Alla övningar genomfördes. Sex tillfällen genomfördes 
hemma på grund av sportlov eller annan ledighet, varav 
deltagaren inte ville delta vid två tillfällen.  
 

9 15 Tre tillfällen genomfördes hemma på grund av sportlov, 
vid dessa tillfällen genomfördes övning 4-7, 2 gånger.  
Vid övriga tolv tillfällen genomfördes samtliga övningar. 
Deltagaren var sjuk vid sista behandlingstillfället.  
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Som ses i tabellen ovan deltog samtliga deltagare i behandlingen men i varierande grad, där 

deltagare 1 och 5 var de enda som genomförde hela behandlingsprogrammet vid samtliga 

behandlingstillfällen, men även deltagare 3 och 9 utförde i stort sett hela behandlingen. Deltagare 7 

utmärkte sig genom att i stort sett inte alls delta i behandlingen, och deltagare 6 deltog ytterst lite i 

behandlingen. I resultatet som följer är dessa två deltagare markerade i fetstil i den löpande 

texten.   

 

Resultat 

Resultatet redovisas utifrån orofacial funktion, läppslutning, talproduktion och oralsensorik. Först 

redovisas interbedömarreliabilitet.  

Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten mellan de två utomstående bedömarna och författarna beräknades 

med Cronbach’s Alpha. För NOT-S undersökningsdel uppnåddes ett Alpha-värde på α0,916. För 

bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception ur STORM 

uppnåddes ett Alpha- värde på α0,938 och för antal korrekt producerade målljud på ordbilderna 

ur SVANTE uppnåddes ett Alpha- värde på α0,988. Samtliga Alpha-värden var signifikanta, då 

de alla översteg ett värde på 0,8 (Field, 2009).  

 

Orofacial funktion 

NOT-S 

Intervjudel med tilläggsfrågor 

Nedan följer sammanställning av resultaten på NOT-S intervjudel (för fullständiga svarsresultat, 

se bilaga 8) samt skattning av dregling enligt Blasco –skalan.  

För deltagare 3 och 5 sågs en förbättring, där deltagare 3 hade 1 poäng före behandlingen och 0 

poäng efter. Förändringen kunde påvisas genom att föräldern skattade att deltagaren inte 

behövde 30 min eller längre på sig för att få i sig ett huvudmål. Deltagare 5 hade också en poäng 

mindre efter behandlingen, från 3 till 2 poäng, fast skilde sig åt på tre frågor. Föräldern uppgav att 

deltagaren inte längre sög eller bet på läppen, tungan eller kinden samt att dreglingen hade 

upphört. Däremot upplevde föräldern efter behandlingsperioden att deltagaren tog 30 min eller 

längre på sig att äta ett huvudmål. Föräldern till deltagare 9 uppgav att deltagaren inte längre 

dreglade efter behandlingen. Denna förändring gav deltagaren en mindre poäng, från 4 till 3 
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poäng. Deltagare 4 hade samma totalpoäng före som efter, men frågorna som markerats jakande 

varierade. Föräldern till deltagare 4 uppgav att denne inte längre fick några kväljningar men hade 

börjat snarka. Föräldern till deltagare 7,som inte genomgick behandlingen, uppgav att denne efter 

behandlingsperioden stoppade så mycket mat i munnen att det blev svårt att tugga vilket gjorde 

att denne fick en högre totalpoäng efter behandlingsperioden, från 4 till 5 poäng.  

Fyra föräldrar uppgav att deras barn dreglade. Vid förekomst av dregling graderades dreglingen 

enligt den fyrgradiga Blasco- skalan. Deltagare 5 uppvisade måttlig dregling innan och ingen 

dregling efter behandlingsperioden och deltagare 9 hade mild dregling före och ingen uppvisad 

dregling efter behandlingsperioden. Deltagare 4 uppvisade mild dregling såväl före som efter 

behandlingsperioden, likaså deltagare 6 som i stort inte genomgick någon behandling. 

Undersökningsdel 

Resultaten för NOT-S undersökningsdel redovisas på individ- och gruppnivå. Maxpoäng är 16 

poäng, där 0 poäng visar på funktioner utan anmärkning. Medelvärden av totalpoängen för 

samtliga deltagare före och efter behandlingen redovisas i ett stapeldiagram med felstaplar för 

standardavvikelserna i figur 1. För detaljerade värden, se bilaga 9. 

 

 

Figur 1. Samtliga deltagares medelvärden för baseline och efter behandlingsperioden för 
totalpoängen på NOT-S undersökningsdel. Felstaplar med standardavvikelser för varje 
medelvärde redovisas. Då standardavvikelsen var 0 syns ingen felstapel. 
 

Efter behandlingsperioden ses en förbättring av medelvärdespoängen för deltagare 2, 5, 6, 7, 8 och 

9. Deltagare 3 och 4 erhöll mer poäng, och försämrade därmed sin prestation, efter 

behandlingsperioden. För deltagare 2 är medelvärdet för baseline uträknat på två tillfällen, då 

deltagaren avbröt efter första domänen och är därmed inte inräknat. Merparten av 

standardavvikelserna var relativt små, där deltagare 8 före behandlingen och deltagare 6 efter 
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behandlingen inte hade någon standardavvikelse. Deltagare 5 utmärkte sig vid baseline med att ha 

ett högt SD-värde, likaså deltagare 8 efter behandlingsperioden.  Analys på gruppnivå genom 

beroende t- test (two-tailed) visade förbättrade värden (medelvärdena var lägre). Förändringen 

var statistiskt signifikant, p<0,000.  

 

Nedan följer poängsättningen för varje domän redovisat för deltagare 2 och 6, då dessa visade på 

en ihållande förändring. Resterande deltagares poängsättning inom varje domän återfinns i bilaga 

9. I domänen ansikte i vila är maxpoäng 4 poäng, näsandning 1 poäng, mimik 3 poäng, tuggmuskel- och 

käkfunktion 2 poäng, oral motorik 4 poäng och slutligen tal 2 poäng. 

Tabell 5. 
Deltagare 2’s poäng inom varje domän vid NOT-S undersökningsdel.  

 

I tabell 5 ses att deltagaren 2 hade en relativt konstant profil vid baselinemätningarna och efter 

behandlingsperioden noterades en förbättring för deltagaren inom domänerna ansikte i vila, 

näsandning och mimik. Deltagarens medelvärde för baseline är uträknat på två tillfällen, då 

deltagaren avbröt efter första domänen och är därmed inte inräknat. 

Tabell 6. 
 Deltagare 6’s poäng inom varje domän vid NOT-S undersökningsdel. 
 

Undersökningsdel M  
Baseline 

SD Efter 1 v Efter 2v Efter 3 v 

Ansikte i vila 1 0 1 1 1 
Näsandning 1 0 0 0 0 
Mimik 0,7 0,6 1 1 1 
Tuggmuskel- och käkfunktion 0,3 0,6 0 0 0 
Oral motorik 2 1 1 1 1 
Tal 2 0 2 2 2 
Total poäng 7 1,7 5 5 5 

 

Undersökningsdel M  
Baseline 

SD Efter 1 v Efter 2v Efter 3 v 

Ansikte i vila 2 0 1 2 1 
Näsandning 1 0 0 0 0 
Mimik 1,5 0,5 2 1 1 
Tuggmuskel- och käkfunktion 1 0 1 1 1 
Oral motorik 3 0 3 3 3 
Tal 2 0 2 2 2 
Total poäng 7,7 4,9 9 9 8 
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Tabell 6 tydliggör att deltagare 6 förbättrades inom näsandning och oral motorik efter 

behandlingsperioden, då deltagaren hade färre poäng efter behandlingsperioden. Deltagaren 

visade inga större förändringar inom de andra domänerna.  

Bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception ur STORM 

Nedan följer resultatet på bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive 

proprioception med en tabell för samtliga deltagare som visat på ihållande förändring efter 

behandlingsperioden, vare sig den var positiv eller negativ. För samtliga deltagares detaljerade 

resultat, se bilaga 10.  

 

Tabell 7. 
Översikt av förändringar (positiva eller negativa) för samtliga deltagare vid bedömning av läpparnas och tungans 
muskulatur i aktivitet inklusive proprioception ur STORM. Förändringen var tvungen att hålla i sig över 
samtliga bedömningstillfällen efter behandilngsperioden. I tabellen markeras en positiv förändring med (+) och en 
negativ förändring markeras med (-).  

Undersökningsdel Deltagare  

Truta med läpparna (pussmun) 9 (+)  

Se glad ut med stängd mun 1 (+), 2(+), 6 (+), 9 (+)  4 (-), 8 (-) 

Härma mig (tyst o-i 5ggr) 1 (+) 3(+) 4(+) 9(+)  

Säg efter mig (o-i 5ggr) 6 (+) 5(-)8(-) 

Gapa stort och sätt tungan 
bakom tänderna 

5(+) 8(-) 

Vinka med tungan bakom 
tänderna 

6(+)  

Säg la-la-la-la (ca 10ggr) 1(+) 3(+)7(+) 6(-)8(-) 

Total poäng 1(+) 3(+) 6(+)9(+) 8(-) 

 
I tabellen ovan ses att deltagare 1, 3, 6 och 9 förbättrade sin totalpoäng efter behandlingsperioden, 

en förändring som var ihållande över samtliga tre bedömningstillfällen, medan deltagare 8’s  

totalpoäng sänktes efter behandlingsperioden.  Samtliga deltagare förutom deltagare 8 förbättrades 

inom minst en undersökningsdel, och deltagare 8 försämrades sin prestation på fem 

undersökningsdelar.  

 

Medrörelser studerades för samtliga deltagare där det hos deltagare 1 noterades medrörelser i 

hakan vid uppgiften vinka med tungan bakom tänderna vid baselinetillfällena, något som inte 

förekom efter behandlingsperioden. Deltagare 3 tippade huvudet bakåt, något som gjordes vid 

samtliga bedömningstillfällen, vid uppgiften säg la-la-la-la (ca 10 ggr). Vid baselinetillfällena samt 

andra och tredje tillfället efter behandlingen lutade deltagaren 4 huvudet bakåt, och använde sig av 
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käken vid uppgiften säg la-la-la-la (ca 10 ggr). Deltagaren sköt även fram hakan vid uppgiften truta 

med läpparna vid samtliga bedömningstillfällen. Deltagare 5 rynkade ögonen vid samtliga 

bedömningstillfällen, såväl innan som efter behandlingsperioden på uppgiften se glad ut med stängd 

mun.  Vid uppgiften säg la-la-la-la (ca 10 ggr) lutade deltagare 7 huvudet bakåt vid samtliga sex 

bedömningstillfällen och använde sig av käken vid uppgiften vinka med tungan bakom tänderna. 

Deltagare 9’s käke hoppade till och ett klickande ljud hördes vid samtliga sex bedömningstillfällen. 

 

Läppslutning 

Nedan följer en sammanställning av alla deltagares resultat vid bedömning av grad av 

läppslutning, vilken är vidareutvecklat från uppgiften ”ansikte i vila” från NOT-S 

undersökningsdel. För detaljerade värden, se bilaga 11. 

 

 

Figur 2. Samtliga deltagares resultat på bedömning av läppslutning, med fyra staplar, ett för  
medelvärdet för baseline (med felstapel för standardavvikelsen) och tre staplar för  respektive 
bedömningstillfälle efter behandlingsperioden.  
 
I figur 2 ses varierande resultat mellan de olika deltagarna, men att en förbättring av läppslutning 

skedde hos flertalet deltagare, såsom deltagare 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 med en ökning av 

procentandelen. Deltagare 1 och 7  hade en minskad andel läppslutning efter behandlingsperioden. 

Standardavvikelsen för deltagare 1 var hög, vilket tyder på kraftig variation i värdena vid baseline- 

tillfällena. Denna tendens finns även vid tillfällena efter behandlingsperioden. Deltagare 7’s SD- 

värde var också relativt högt  innan behandlingsperioden. Ingen signifikant skillnad sågs mellan 

bedömningstillfällena på gruppnivå vid uträkning med Friedman’s ANOVA (p>0,05). 
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Talproduktion 

Bedömning av antal korrekt uttalade målljud från ordbilderna ur SVANTE 

Nedan följer en sammanställning av alla deltagares resultat vid bedömning av antal korrekt 

uttalade målljud. För detaljerade värden, se bilaga 12.  

 

 
Figur 3. Sammanställning av samtliga deltagares antal korrekt uttalade målljud på de 31 
ordbilderna ur SVANTE med fyra staplar, ett för  medelvärdet för baseline (med felstapel för 
standardavvikelsen) och tre staplar för  respektive bedömningstillfälle efter behandlingsperioden.  
 

I figuren ovan ses att flertalet av deltagarna hade fler korrekt uttalade målljud efter 

behandlingsperioden, såsom deltagare 1, 2, 3, 4 och 9. Deltagare 6, 7 och 8 visade på små variationer 

i antal korrekt uttalade målljud. I tabell 8 nedan ses en översikt av de målljud som inte förekom 

vid baselinetillfällena, men minst en gång efter behandlingsperioden för de nio deltagarna. 

Jämförelse på gruppnivå visade på förbättring efter behandlingsperioden med fler korrekt 

uttalade målljud. Skillnaden var signifikant enligt Friedman’s ANOVA (p<0,05). Wilcoxon 

rangsummetest visade att den signifikanta skillnaden förekom mellan baselinemätningarna och 

andra veckan efter behandlingen (p<0,05). I tabell 8 nedan ses en översikt över nytillkomna 

korrekt uttalade målljud efter behandlingsperioden.  
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Tabell 8.  
Översikt av de målljud och dess position i målordet som deltagarna inte producerade vid baselinetillfällena men 
som producerades vid minst ett tillfälle efter behandlingsperioden.  
 

Deltagare Målljud och dess position i målordet 

1 /g/ (medialt) 

2 /p/, /s/, /d/ (initialt) 

/j/, /m/ (finalt) 

3 /j/ (medialt) 

4 /p/, /k/  (initialt) 

/g/, /t/, /d/ (medialt) 

5 - 

6 /j/ (medialt) 

7 /t/( initialt) 

/m/ (finalt) 

8 /ng/ (medialt) 

9 /p/, /b/, /f/( initialt) 

/j/, /p/, /f/, /s/ (medialt) 

 /ng/, /p/, /b/ (finalt) 

 

I tabellen ovan ses att samtliga deltagare förutom deltagare 5 hade något målljud som producerades 

minst en gång efter behandlingsperioden och som inte producerats vid baselinetillfällena. 

Deltagare 2, 4 och 9 var de deltagare som hade flest nya målljud efter behandlingsperioden.  

 

Bedömning av förståelighet i spontantal från händelsebilden ur SVANTE 

Nedan följer en sammanställning av alla deltagares resultat vid bedömning av förståelighet i 

spontantal. För detaljerade värden, se bilaga 12.  

 
Figur 4. Samtliga deltagares antal förståeliga ord med fyra staplar, ett medelvärde för baseline 
(med felstapel för standardavvikelsen) och tre staplar för respektive bedömningstillfälle efter 
behandlingsperioden.  
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I figuren ovan ses att flertalet av deltagarna förbättrades något i antal förståeliga ord, om än för 

några först efter andra tillfället efter behandlingsperioden. Deltagare 1 hade färre antal förståeliga 

ord efter behandlingsperioden. Deltagare 1,3 och 9 hade relativt höga SD- värden i relation till 

deras medelvärden vid baseline. Ingen signifikant skillnad sågs mellan bedömningstillfällena på 

gruppnivå vid uträkning med Friedman’s Anova då p>0,05. 

Eftersägning 

Utifrån fraserna ”en gul bil, en grön bil och en blå bil” följer nedan samtliga deltagares resultat på 

PWC, PVC och PCC. För detaljerade värden, se bilaga 12. Inga signifikanta skillnader sågs mellan 

bedömningstillfällena på gruppnivå vid uträkning med Friedman’s ANOVA (p>0,05). 

 

Figur 5. Samtliga deltagares resultat på PWC med fyra staplar, en med medelvärde för 
baselinetillfällena (med felstapel för standardavvikelsen) och tre för varje tillfälle efter 
behandlingen. 

I figur 5 ses att deltagare 3, 8 och 9 visade på en successiv ökning av PWC från baseline men 

sänkte sina värden sista veckan, medan deltagare 1’s andel PWC minskade efter 

behandlingsperioden. Deltagare 3 och 9 hade höga SD- värden i relation till deras medelvärden vid 

baseline.  
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Figur 6. Samtliga deltagares resultat på PVC med fyra staplar, en med medelvärde för 
baselinetillfällena (med felstapel för standardavvikelsen) och tre för varje tillfälle efter 
behandlingen. Då standardavvikelsen var 0 syns ingen felstapel. 

I figuren 6 ses att deltagare 1, 2 och 3 förbättrade sina värden på PVC första veckan efter 

behandlingen, men där värdena sänktes åter vid andra respektive tredje veckan efter 

behandlingen. Deltagare 8 och 9 ökade sina PVC- värden successivt, där deltagare 9 sänkte sitt värde 

sista veckan, dock fortfarande över baseline- värdet. Deltagare 4 och 5 hade höga SD- värden i 

relation till deras medelvärden vid baseline. Deltagare 8 uttalade vid sista bedömningstillfället alla 

vokalerna korrekt. 

 

Figur 7. Samtliga deltagares resultat på PCC med fyra staplar, en med medelvärde för 
baselinetillfällena (med felstapel för standardavvikelsen) och tre för varje tillfälle efter 
behandlingen. 
 

Figur 7 visar att deltagare 2, 3. 8 och 9 hade alla en ökad andel PCC efter behandlingsperioden, 

men sänkte sedan sina värden andra eller tredje veckan efter behandlingsperioden, dock inte 

under baseline- värdet. Deltagare 4, 5, 7 och 9 hade relativt höga SD- värden i relation till deras 

medelvärden vid baseline.  
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Oralsensorik 

Bedömning av stereognostisk förmåga  

Tabell 29.  
Sammanställning av samtliga deltagares resultat på stereognostisk förmåga . Maximalt antal felsvar är 8. 

  

Deltagare Baseline  SD Efter 1v Efter 2v Efter 3v 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1,7 

8* 

7,3 

8* 

6,3 

8* 

8* 

7 

7,3 

1,5 

0 

1,2 

0 

2,1 

0 

0 

1,7 

1,2 

3 

5 

0 

4 

5 

8* 

8* 

8* 

8* 

1 

8 

8* 

2 

7 

8* 

8* 

3 

6 

1 

8 

4 

2 

8 

8* 

8* 

4 

5 

*barnet stoppar ej föremålen i munnen 

Flertalet fick färre felsvar efter behandlingsperioden, såsom deltagare 2, 3, 4, 8 och 9, men med 

varierande resultat. Deltagare 2 och 4 stoppade inte föremålen i munnen före 

behandlingsperioden, men gjorde detta efter behandlingen. Första veckan efter 

behandlingsperioden fick deltagare 2 5 felsvar för att sedan andra och tredje veckan efter 

behandlingen återgå till 8 felsvar. Deltagare 4 fick 4 felsvar första veckan efter behandlingen för att 

sedan få 2 felsvar de sista två veckorna. Deltagare 6 och 7 stoppade inte föremålen i munnen vid 

något bedömningstillfälle. Ingen signifikant skillnad sågs mellan bedömningstillfällena på 

gruppnivå vid uträkning med Friedman’s ANOVA (p>0,05). 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Effekten av behandlingsmetoden varierade för deltagarna inom de olika områdena orofacial 

funktion, läppslutning, talproduktion samt oralsensorik, och de olika områdena diskuteras därför 

var för sig. 

Orofacial funktion  

De deltagare som visar på störst förändring för NOT-S intervjudel är deltagare 3 som inte längre 

behövde 30 min på sig för att äta ett huvudmål, deltagare 5 och 9 som inte längre dreglade. 

Förändringen kan bero på bättre funktion och sensorik av munmuskulaturen och på så vis en 
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bättre salivkontroll. Dessa deltagare är 9-12 år och genomgick i stort sett hela behandlingen. 

Deltagare 5 bet inte heller längre på läppen, tungan eller kinderna vilket är en stor förbättring, 

däremot tog deltagaren längre än 30 min på sig för att äta ett huvudmål. Detta kan tolkas som en 

försämring, men även ses som ett tecken på att deltagaren kan vara mer intresserad för munnen 

och utforskar den mer. Deltagare 4 hade samma poäng före som efter behandlingen men varierade 

i svar. Det positiva är att föräldern uppgav att deltagaren inte längre fick några kväljningar vid 

tandborstning, men hade börjat snarka vilket är svårtolkat. Deltagare 7 genomgick inte någon 

behandling förutom någon enstaka övning men föräldern uppgav att deltagaren efter 

behandlingsperioden stoppade så mycket mat i munnen att det blev svårt att tugga, något som 

kan tänkas bero på att denne efter studien blivit mer medveten och intresserad av sin mun. 

 

De deltagare som visade på en ihållande förbättring av totalpoängen vid NOT-S 

undersökningsdel efter behandlingen var deltagare 2 och 6. Deltagare 5,7,8 och 9 visade också på 

bättre resultat efter behandlingsperioden, men förbättringen avtog (se bilaga 9).  Förbättringarna 

tyder på en positiv effekt av behandlingen. Deltagarna hade dock väldigt ojämna och varierande 

resultat både innan och efter behandlingsperioden, men det fanns ändå en signifikant skillnad till 

det bättre för totalpoängens medelvärde efter behandlingsperioden. De varierande profilerna kan 

tänkas bero på dagsform, brist på motivation, koncentration eller förståelseproblematik. Då 

bedömningsuppgifterna presenterades och utfördes sex gånger, kan proceduren i sig varit en 

träning. Deltagare 6 och 7 förbättrades kanske därför, trots brist på behandling, vilket kan vara en 

fingervisning på att denna patientgrupp behöver och är mottaglig för oral motorisk träning.  

De domäner som utmärker sig i förändring till det bättre är tuggmuskel- och käkfunktion, näsandning 

samt mimik (se bilaga 9). Förbättringarna i dessa domäner kan tänkas bero på att stimulansen 

förbättrat deltagarnas sensorik och feedbacksystem och på så vis gjort rörelserna mer 

kontrollerbara. Enligt Autti-Rämö (2001) uppmärksammar och guidar den intraorala stimulansen 

barnet vid upptäckandet av tungan och läpparnas funktion, vilket kan ses i denna studie. Den 

domän som utmärker sig för överlag sämre resultat efter behandlingen är oral motorik (se bilaga 9). 

Dagsform och koncentration kan påverka utförandet av samtliga övningsuppgifter, men 

domänen oral motorik kan tänkas påverkas ytterligare då uppgifterna kräver hög precision. 

Exempelvis kan uppgiften där deltagaren uppmanas vissla (blåsa) nämnas som kräver en kraftigare 

kontraktion av läppmuskulaturen än att bara sluta läpparna.  

Hos deltagarna noterades klumpiga och långsamma rörelser på de diadochokinetiska uppgifterna 

ur STORM. De upplevdes vara ansträngande att utföra, vilket är vanligt hos barn med DS där 
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proprioceptionen ofta är otillräcklig (Ayres, 1988). Flertalet studier har observerat svårigheter 

med motorisk kontroll och att utföra diadochokinetiska rörelser hos barn med DS (Seyfort & 

Spreen, 1979). Vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive 

proprioception visade deltagare 1, 3, 6 och 9 på ihållande förbättringar av totalpoängen. Samtliga 

deltagare hade en ihållande förbättring på minst en undersökningsdel, förutom deltagare 8 som 

försämrades efter behandlingsperioden.  

Då deltagarna inte visade på försök till utförande av en uppgift, markerades detta med 4 poäng 

vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception ur 

STORM. Detta kan ge missvisande resultat i jämförelsen mellan olika bedömningstillfällen, så 

som hos deltagare 5 som vid bedömning av tungans muskulatur i rörelse varierade mellan 0 och 4 

poäng (se bilaga 10). Det ter sig inte troligt att deltagaren på en vecka förlorat funktionen helt för 

att sedan veckan därpå prestera utan anmärkning igen. Mer sannolikt är det att det är något som 

gör att deltagaren inte vill prestera, såsom exempelvis dagsform, eventuella 

koncentrationssvårigheter eller att förståelsen för vad som efterfrågas inte finns i den specifika 

situationen. Likaså skulle det kunna vara fallet för deltagare 9 vid andra tillfället efter 

behandlingsperioden då deltagaren fick 8 poäng mer än veckan innan och efter. Deltagare 4 och 8 

försämrade sina resultat efter behandlingsperioden (se bilaga 10), vilket kan innebära en 

försämrad funktion eller kan även här tänkas bero på ovilja att utföra uppgifterna, vilket ter sig 

troligast för deltagare 8 som varierar mellan 4 och 0 poäng vid truta med läpparna (pussmun) efter 

behandlingsperioden.   

Flertalet deltagare visade på medrörelser vid STORM’s undersökningsdelar före 

behandlingsperioden där endast deltagare 1’s medrörelser inte sågs vid samtliga 

bedömningstillfällen efter behandlingsperioden. Medrörelserna antas bero på en instabilitet i 

käken, vilket är vanligt förekommande hos barn med DS, och påverkar rörligheten i läppar och 

tunga (Castillo Morales et al., 1998 & Evans Morris & Dunn Klein, 2000). Käkinstabiliteten 

bidrar bland annat till att tungan inte kan separeras från käken, vilket gör att hakan följer med i 

rörelserna för tungan (Evans Morris & Dunn Klein, 2000).  

Läppslutning 

Barn med DS uppvisar ofta ett öppet bett och munandning (Jensen et al, 1973; Marcus et al., 

1991), vilket sågs hos alla deltagare före behandlingsperioden, dock i varierande grad. Vid 

bedömning av läppslutning förbättrades flertalet av deltagarna efter behandlingsperioden, dock 

sågs ingen långvarig effekt då procentvärdena avtog andra eller tredje veckan efter behandlingen.  
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Bristen på långvarig effekt kan tänkas bero på att behandlingen inte direkt knyts till läppslutning, 

vilket skulle kunna vara önskvärt för dessa barn då behovet av tydlig återkoppling känns relevant. 

Under studiens gång blev deltagarna allt mer bekväma med testledarna, och därmed mer 

pratglada. Detta kan ha påverkat resultatet på bedömning av läppslutning, då tal gjorde att andel 

läppslutning blev mindre, vilket kan vara fallet hos deltagare 1 som hade mindre andel läppslutning 

efter behandlingsperioden. Samma slutsats kan dras av deltagare 7’s försämrade värde, eller kan 

tänkas bero på att deltagaren endast genomgick en liten del av behandlingen.  

Talproduktion 

Vid bedömning av korrekt uttalade målljud visade flertalet deltagare på en förbättring från 

baseline. För några deltagare sänktes värdet något vid tredje bedömningstillfället efter 

behandlingen, något som kan tyda på att behandlingen inte har en långvarig effekt. Alternativt 

kan det tyda på att deltagarnas värden stabiliserades till det bättre jämfört med baseline- värdena 

efter en topp i resultatvärdena.  Deltagare 1 försämrades successivt från andra veckan efter 

behandlingen, vilket som tidigare nämnts kan tänkas bero på uttråkning, uppgifterna var helt 

enkelt inte tillräckligt utmanande.  Deltagare 5 visade ingen förändring, då denne hade mycket 

begränsat tal, både före och efter behandlingen. Deltagare 6, 7 och 8 visade inte heller på någon 

direkt förändring, där deltagare 6 och 7 i stort sett inte genomgick någon behandling och deltagare 8 

redan hade höga värden före behandlingsperioden och kunde därmed kanske inte förändras 

speciellt mycket.  

 

Den generella hypotonusen och eventuella strukturella förändringar i munhålan hos barn med DS 

påverkar både läpp- och tungrörelser och försvårar artikulationen (Stoel- Gammon, 2001). Tre av 

deltagarna producerade bilabiala ljud efter behandlingsperioden, vilka inte förekommit vid 

baselinetillfällena. Detta kan tyda på att läpparnas hypotonus minskat och rörelsekontrollen 

förbättrats. Samtliga deltagare, förutom deltagare 5 som inte visade på någon förändring, hade 

minst en nytillkommen lingual konsonant (dental, palatal, alveolar eller velar) efter 

behandlingsperioden, vilket kan ses som en förbättring av tungans muskulatur och ökning av 

tonus efter den sensoriska behandlingen. Både läpparnas och tungans muskulatur stimulerades i 

behandlingen men störst förändringar ses i de linguala fonemen för samtliga deltagare. Ett mått 

på korrekt uttalade målljud ger inte alltid en rättvis bild av ett barns förståelighet i 

kommunikationen med andra, varvid ett mått på förståelighet av spontantal är viktig (Shriberg & 

Kwiatkowski, 1982: Yoder et al., 2005).  
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Vid bedömning av spontantalets förståelighet hade de flesta deltagare någon förbättring av 

förståelighet även om många hade en ojämn profil. Fyra deltagare (2,5,6 och 7) förändrades 

ytterst lite över bedömningstillfällena, varav deltagare 6 och 7 i stort sett inte genomförde någon 

behandling. De små förbättringarna och de ojämna profilerna kan ha berott på att spontantalet är 

en svår uppgift som involverar flera språkliga och artikulatoriska funktioner och många av 

deltagarna talar inte i längre fraser utan endast i enstaka ord eller fonem, något som är typiskt för 

dessa barn. Barn med DS har ett mer begränsat ordförråd än barn med typisk utveckling 

(Johansson, 1998; Berglund et al., 2001). Det som är utmärkande för resultatet är att i stort sett 

ingen deltagare förbättrades vid första bedömningstillfället efter behandling, utan att det var först 

i andra eller tredje veckan som en positiv utveckling sågs. Uppgiften kan ha uppfattats som ny på 

nytt efter behandlingsperioden men efter andra och tredje tillfället, när deltagaren hade fått bilden 

visad för sig fler gånger, blev deltagarna möjligen mer bekanta med situationen och vågade 

därmed uttrycka sig mer.  

 

För såväl PWC, PVC och PCC visade deltagare 3, 8 och 9 successiv ökning i procentandel från 

baseline till och med andra tillfället efter behandlingsperioden. Även här kan tecken på 

stabilisering alternativt brist på långvarig behandlingseffekt ses. Deltagare 2 hade samma utveckling 

på PVC och PCC, men var oförändrad på PWC. Även deltagare 4 och 5 hade oförändrade resultat 

på PWC, vilket kan förklaras med att deltagarna inte uttalade hela ord, varken före eller efter 

behandlingsperioden, men uttalade enskilda ljud och kluster i orden. Deltagare 1 visade även på 

denna bedömningsuppgift en försämrad prestation efter behandlingsperioden.  

Barn med DS har en hämmad utveckling av sitt fonologiska system och har ofta ett 

svårförståeligt tal, vilket ses hos flertalet deltagare. Då behandlingen inte genomfördes 

tillsammans med någon träning av tal, såsom artikulationsträning, förväntades inga stora 

förändringar inom området talproduktion, men flertalet av deltagarna visade ändå på små 

förbättringar. Komplettering av annan logopedisk träning av tal hade mer troligen kunnat bidra 

till större effekt på detta område. Deltagare 6 och 7 utmärkte sig genom att i stort sett inte 

förbättras på någon av delarna inom området talproduktion, där det som förenar dem är att de i 

stort sett inte genomgick någon behandling.  

Oralsensorik 

Intressant att lyfta fram ur resultatet från stereognostisk förmåga ur STORM är de fyra barn som 

innan behandlingsperioden inte ville stoppa några föremål i munnen (deltagare 2,4,6 och 7). De 

barn som inte deltog mycket i behandling (deltagare 6 och 7) var även de som efter 



31 

 

behandlingsperioden inte heller stoppade föremålen i munnen, medan deltagare 2 och 4 gjorde 

detta efter utförd behandling.  Det kan visa på att de som genomgick behandlingen inte längre 

var lika känsliga i munnen och inte lika främmande för att utforska munnen.  

 

Den intraorala stereognostiska förmågan är sämre hos barn som munandas (McAllister, 2001). 

Baselinemätningarna visades att samtliga deltagare munandandes, om än i olika grad, och att flera 

av deltagarna dessutom hade många felsvar före behandlingsperioden. Nedsatt stereognostisk 

diskrimination har observerats i ett flertal studier hos barn med DS (Seyfort & Spreen, 1979), och 

många deltagare i föreliggande studie förbättrade sin stereognostiska förmåga efter 

behandlingsperioden. Deltagare 3 visade på stor förbättring första veckan efter behandling, men 

kunde inte utföra uppgiften andra veckan på grund av önskemål från föräldrarna att inte röra i 

munnen på grund av hälsostatus. Varför deltagare 8 och 9 vägrade stoppa föremålen i munnen 

första veckan efter behandlingen är oklart, men dagsform, obehag och trötthet kan ha påverkat 

då det var det sista momentet vid bedömningstillfället.  

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av en intra- och extra oralsensorisk 

intensivbehandling med eltandborste hos nio barn med Down syndrom (DS). Samtliga barn som 

deltog i studien testades på sina respektive förskolor och skolor. Detta innebar att testmiljö och 

tidpunkt för såväl bedömning som behandling varierade beroende på rutiner och lokaltillgång, 

vilket bidrog till att situationen inte var helt identisk från deltagare till deltagare. En helt bullerfri 

miljö kunde inte alltid uppfyllas, och i vissa fall fanns distraktioner i rummet som kunde avleda 

deltagarens uppmärksamhet, men avskärmning gjordes i möjligaste mån.  En fördel med 

tillvägagångssättet var att det upptog relativt lite av deltagarens tid och att deltagarna upplevdes 

trygga i situationen då de var i välkända lokaler. Deltagarnas olika personligheter och viljor bidrog 

till att anpassningar fick göras i form av assistentstöd, lokal och presentation av materialet. Då 

deltagarna främst jämfördes med sig själva som kontroll bör ovanstående anpassningar inte ha 

påverkat studiens resultat märkbart.  

 

Då det var två testledare, som under studiens gång träffade fyra respektive fem deltagare vardera, 

lades stor vikt vid att skapa konsensus kring utförandet av bedömningsmaterialets olika delar 

samt behandlingsproceduren.  Testledarna träffade samma deltagare under hela studien, vilket var 

ett önskemål från förskola/skola samt en medveten tanke från testledarnas sida för att deltagarna 

skulle känna sig trygga och bekväma i situationen. Detta kan dock ha bidragit till att deltagaren 
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presterade bättre efter behandlingsperioden än före, då deltagaren eventuellt känt sig mer bekväm 

och avslappnad. Om man däremot hade bytt testledare efter behandlingsperioden, hade detta 

kunnat ge missvisande resultat då deltagaren varit obekväm och ny i situationen med en annan 

testledare. Det kan argumenteras för att detta scenario hade gett en mer lik situation som 

deltagaren hade vid de inledande bedömningarna, men ur ett etiskt perspektiv valdes det som 

ansågs bäst för deltagarna. Då samma bedömningsprocedur utfördes en gång i veckan under 3 

veckor, både innan och efter behandlingsperioden, kan inte heller en inlärningseffekt uteslutas.  

Valet av intervjufrågorna till föräldrarna kan ifrågasättas; det hade varit önskvärt med mer direkta 

frågor kring de områden som undersökts i studien. Positiv respons av behandlingen från personal 

och föräldrar har därför inte alltid fångats upp av frågorna, vilket kan vara en anledning till att 

resultaten inte visar på någon större skillnad baserat på föräldrarnas skattning (se bilaga 8). Vidare 

finns det en risk för att föräldrarna misstolkat frågorna eller inte förstått dem. Om föräldern varit 

osäker på en fråga finns risken att svaret varierat av den anledningen, och inte för att det faktiskt 

skett en förändring, varvid tillförlitligheten kan ifrågasättas. Vid bedömning av läppslutning fanns 

en svårighet att bedöma deltagaren då denne pratade till bilden under bedömningen. I de fall då 

deltagaren pratade mycket, blev procentandelen läppslutning lägre, och kan på så vis ha gett ett 

missvisande resultat.  

Valet att räkna medelvärden på baselinetillfällena för att få en profil före behandlingsperioden, 

kan ha gett missvisande resultat då deltagarna i vissa fall är väldigt ojämna, vilket de höga 

standardavvikelserna kan tyda på. För dessa deltagare hade en längre baselineperiod varit 

önskvärd för att få en stadig profil, vilket dock inte var möjligt inom ramarna för denna studie. 

Studiens resultat ger dock en fingervisning om att flera deltagare var väldigt ojämna i sina 

prestationer, såväl innan som efter behandlingsperioden. Beräkningarna av PWC, PVC och PCC 

vid eftersägning av frasen ”en gul bil, en grön bil, en blå bil” kan i efterhand anses som missvisande 

då fraserna innehåller få ord, samt få vokaler respektive konsonanter, och därmed inte ger en 

korrekt bild.  

Träningens innehåll, intensiteten samt tidsperioden för behandlingen kan diskuteras. Hade 

utfallet av studien sett annorlunda ut om behandlingen bestått av andra övningar, skett oftare 

eller pågått under en längre period? Enligt Autti-Rämö (2001) behövs upprepad och aktiv daglig 

träning för en förbättring av viljestyrd kontroll. I studien av Lundeborg och McAllister (2007) 

pågick behandlingen varje dag i 3-5 minuter under 3 månaders tid, vilket är avsevärt längre och 

mer intensivt än i föreliggande studie. Behandlingspassen var dock kortare än i föreliggande 
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studie. En mer intensiv behandling med längre behandlingsperiod var inte möjlig att genomföra 

inom denna studies ramar.  

Genom att författarna till studien utförde behandlingen fanns möjlighet att kontrollera vad som 

faktiskt gjordes. Dessvärre inföll sportlovet under studiens period, vilket påverkade behandlingen 

den veckan, och anpassningar fick därmed göras i bästa mån. Detta kan inte förbises i analys av 

materialet, då behandlingen inte gick att kontrollera och i vissa fall innebar att behandling uteblev 

eller att behandlingsprogrammet ej fullföljdes, något som kan ha påverkat resultatet av effekten.   

Enligt Hägg & Larsson (2004) behöver barn med DS en längre behandlingsperiod för att visa 

resultat. Det kan vara en förklaring till varför ett tydligt resultat av eltandborstbehandlingen inte 

kunnat påsvisas i denna studie. Vidare anser Hägg och Larsson (2004) att det är svårt att 

utvärdera behandlingen av barn med DS då anpassningarna som ständigt måste göras efter deras 

utvecklingsnivå är svåra att tydliggöra i metoden, något som upplevts problematiskt även i denna 

studie. Svårigheter med uppmärksamhet, koncentration (Johansson, 1998) eller språkförståelse 

kan ha påverkat resultatet såväl som eventuell syn- eller hörselproblematik. Hur kan man med 

säkerhet veta att deltagaren har förstått uppgiften samt presterat sitt bästa?  I föreliggande studie 

användes stöd av bilder från InPrint och TAKK för att stödja förståelsen, men det kan 

fortfarande inte säkerställas att deltagarna förstod. Det ställs stora krav på testledarnas agerande 

för hur deltagare presterar (Hägg & Larsson, 2004). Detta har extra stor betydelse i mötet med ett 

barn som har en utvecklingsstörning, såsom i denna studie.   

Deltagarnas medverkan vid såväl bedömningstillfällena som behandlingstillfällen varierade i hög 

grad, vilket stärker tanken om att barn med DS är en väldigt heterogen grupp där barnen varierar 

i kognition, perception och motorik. Det är viktigt att ta hänsyn till barnets kognitiva nivå och 

inte endast se till barnets faktiska ålder.  Deltagare 1 utmärkte sig i gruppen genom att ha bättre 

testresultat i relation till de övriga deltagarna och upplevdes i mötet med testledaren ligga på en 

högre kognitionsnivå. Denna deltagare var även den som utmärkte sig genom att resultaten efter 

behandlingsperioden överlag hade försämrats, vilket tolkas från författarnas perspektiv mer som 

en effekt av uttråkning snarare än försämring av funktion. Detta tydliggör vikten av att 

individanpassa och utvärdera behandlingsformer efter den nivå och de behov som varje enskild 

individ har, något som inte gjorts i denna studie då alla deltagare haft samma behandlingsupplägg. 

 

För vissa deltagare märktes även en påverkan av miljöombyte. Då behandlingen behövde ske 

hemifrån en vecka på grund av sportlov, ville inte deltagarna 3, 8 och 9 utföra 

behandlingsprogrammet alls eller fullt ut, trots att detta gjorts innan med testledarna. Dessa 
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deltagare upplevdes ha svårt för att utföra behandlingsprogrammet i en annan kontext, något som 

kan vara bra att ta med sig i planeringen av ett behandlingsupplägg med denna patientgrupp. 

Deltagare 6 och 7 deltog i stort sett inte alls i behandlingen trots upprepade försök men visade 

delvis intresse för munövningar när deltagarna själva fick hålla i eltandborsten. Dessa deltagare 

visade särskild rädsla och ovilja som var svår att komma över. Deltagare 2 var också till en början 

mycket rädd för eltandborsten men från och med tredje tillfället gjordes allt mer och mer ur 

behandlingsprogrammet, och deltagaren upplevde behandlingen sedan som väldigt avslappnande. 

Det är viktigt att komma ihåg att eltandborsten som behandlingsverktyg kan uppfattas som 

abstrakt då det kan vara svårt att förstå varför den används till något annat än att borsta tänderna. 

Vidare kan eltandborsten upplevas som obehaglig, såväl taktilt som auditivt. Obehaget märktes 

tydligt även hos deltagare 4 som endast tillät att baksidan av tandborsten användes, men som med 

denna anpassning också gjorde successivt mer och mer av behandlingsprogrammet.  

Då antalet deltagare i studien var relativt få, går det inte att göra några generaliseringar om hur 

behandling med eltandborste för en intra- och extra oralsensorisk intensivbehandling fungerar på 

barn med DS som grupp, utan kan endast studeras på individnivå.  

Slutsatser 

Effekten av eltandborstbehandling som stimulansmetod är individuell och varierande hos 

deltagarna, vilket stärker tanken om en individanpassad intervention då samma metod inte 

fungerar och mottas likadant hos alla patienter. Likaså är det väldigt viktigt att utvärdera metoden 

för att se individens enskilda utveckling och behandlingseffekt. För deltagare 9 sågs en förbättring 

inom alla bedömda områden, något som inte syntes hos de andra deltagarna, även om alla 

förbättrades inom minst ett område. Varför effekten var störst för deltagare 9 är svårt att uttala sig 

om, men faktorer som ålder, motivation och utgångsprofil kan ha påverkat.  

 

Generellt sett kunde ingen långvarig effekt av behandlingsmetoden ses, vilket kan innebära att det 

kräver mer intensiv, mer regelbunden eller mer långvarig behandling. De två deltagare som i stort 

sett inte utförde någon behandling (6 och 7) utmärkte sig genom att överlag inte ha någon 

förbättring efter behandlingsperioden och upplevdes vara känsligast i munnen. Deltagare 6 deltog 

mer i behandlingen än deltagare 7, vilket också visar sig genom att denne hade något bättre 

resultat än deltagare 7. De som utförde hela behandlingen hade tydliga, om än små, förbättringar 

vilket visar på en positiv effekt av behandling med eltandborsten, med bättre och ökad orofacial 

funktion och oralsensorik.  
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Framtida studier 

Det skulle vara av intresse att utföra en liknande behandling under en längre period, för att se om 

det ger tydligare resultat på effekten av behandlingsmetoden. Vidare hade det varit intressant med 

ett större deltagarantal, för att lättare kunna dra slutsatser om patientgruppen. En studie med ett 

interprofessionellt synsätt med exempelvis behandling med sjukgymnast för hela kroppens 

hypotonus, i samband med eltandborstbehandling, skulle vara en intressant vinkel att utforska.  
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Bilaga 1 - Behandlingsprogram med eltandborste   

(utformat efter modell från Talkliniken, Oralmotoriskt centrum Danderyds sjukhus) 

Korta, snabba stimuleringar - ”duttar”. 

Varje övning görs 5 gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stimulera en bit 

innanför framtänderna i 

överkäken just där 

gommen böjer av uppåt 

– i uppförsbacken. 

Stimulera sedan på 

tungspetsen utan att 

sträcka ut tungan. 

Sätt ihop 

”kittlingsställena” 
(tungspetsen mot 

gommen) 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2- Kompletterande intervjufrågor till målsmän   

Hur har tidigare logopedkontakt sett ut?  

Tidigare användning av eltandborste som oralmotorisk stimulans? 

Andra fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar (utöver de som är vanligt 

förekommande vid Down syndrom)?  

Dreglar Ditt barn? Om ja, Blasco- skalan. 



 

Bilaga 3- Blasco-skalan (Blasco & Allaire, 1992)  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Bilaga 4- Informationsbrev till målsman 

Informationsbrev till målsman angående en behandlingsstudie för barn med Down 

syndrom 

Vi är två studenter som till våren läser vår sista termin på logopedprogrammet vid Linköpings 

universitet. Under vår sista och åttonde termin genomför vi en mindre studie och skriver en 

magisteruppsats och det är av den anledning vi nu kontaktar Er. I vår studie ska vi utvärdera en 

intensiv munmotorisk behandling och stimulering med eltandborste. Eltandborste som 

behandlingsverktyg utgår ifrån sjukgymnastisk behandling med vibration och känselstimulering. 

Metoden används mycket inom logopedi men det finns ingen formell utvärdering av effekten.  

Behandlingens mål är att öka den munmotoriska medvetenheten och kontrollen över munnens 

rörelser samt att påverka spänningen i musklerna och förbättra känseln. Syftet med vår uppsats är 

att få mer kunskap om vilken effekt en intensiv munmotorisk behandling och känselstimulering 

med eltandborste ger på läppslutning och talet. Deltagande barn kommer att få en eltandborste. 

Före behandlingsstarten i studien görs en bedömning av barnets munmotorik och tal under en 

treveckorsperiod. Den intensiva behandlingen kommer att pågå i 4 veckor, 4 gånger i veckan i 

cirka 20 minuter på förskolan/skolan och utföras av oss (Martina och Vanessa). Efter avslutad 

behandling görs ytterligare tre bedömningar utspritt på tre veckor för att bedöma långvarig effekt. 

Studien planeras starta i mitten av januari och pågå till mitten av mars. Bedömningen kommer att 

innehålla en videodokumentation som stöd. Vid ett bedömningstillfälle innan behandlingen och 

ett tillfälle efter behandlingsperioden, skulle vi vilja träffa er som målsman för frågor om ert barns 

munmotorik och tal. För att vi ska vara säkra på att resultatet inte påverkats av andra 

behandlingar, får sådana inte ske under studiens gång.  

Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och anonymitet garanteras, endast information 

om ålder och kön kommer att framgå i uppsatsen samt information om eventuella 

tilläggshandikapp om dessa är relevanta för studiens resultat. Resultatet redovisas på så väl enskild 

som gruppnivå i vår uppsats och uppgifterna kan komma att ingå i fortsatt forskning.  

Ni får självklart ta del av uppsatsen som beräknas vara tillgänglig från augusti 2010! 

Om Ni väljer att låta Ert barn medverka i studien kan Ni eller Ert barn när som helst under 

studiens gång avbryta deltagandet. Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att 

kontakta oss. Svar önskas senast vara oss tillhanda den 16 december.  

Våra vänliga hälsningar 

Martina Hejdedal   Vanessa Westerlind 
e-mail: XXX    e-mail; XXX 
 

Handledare:     Handledare:  

Anita McAllister   Eva Sjöstrand 

Docent, Leg. logoped   Leg. Logoped 

 

 

mailto:marhe419@student.liu.se
mailto:vanwe003@student.liu.se


 

Bilaga 5-  Informationsbrev till deltagande barn (InPrint Widgit Software Ltd) 



 

Bilaga 6- Samtyckesbrev  

Samtycke till deltagande i studie om intensiv oralmotorisk behandling med eltandborste 

Vi och vårt barn har tagit del av ovanstående information och samtycker till deltagande i denna 

studie. Vi är medvetna om att vi när som helst kan avbryta vårt barns deltagande i studien. Vi ger 

vårt tillstånd till att författarna till studien under skrivandet av uppsatsen får tillgång till 

information om vilken typ och omfattning av logopedkontakt vårt barn har haft före studien.  

Barnets namn: ___________________________________________________ 

Målsmäns underskrift: _________________________________________________________ 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

Ort och datum:___________________________________________________ 

 

Vi ger vårt tillstånd till att videodokumentationen får användas vid presentation av studien, men 

kan kasseras därefter om så önskas.  

 

Målsmäns underskrift: _________________________________________________________ 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

Ort och datum:___________________________________________________ 

 

Jag önskar att videodokumentationen skall kasseras efter presentation av studien___________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 7- Informationsbrev till förskola/skola 

Informationsbrev till förskola/skola angående en behandlingsstudie för barn med Down 

syndrom 

Vi är två studenter som till våren läser vår sista termin på logopedprogrammet vid Linköpings 

universitet. Under vår sista och åttonde termin genomför vi en mindre studie och skriver en 

magisteruppsats och det är av den anledning vi nu kontaktar Er. Ett av Era förskolebarn/elever 

kommer att delta i vår studie och vi hoppas på ett samarbete med Er under studien. 

I vår studie ska vi utvärdera en intensiv munmotorisk behandling och stimulering med 

eltandborste. Syftet med behandlingen är att öka den munmotoriska medvetenheten och 

kontrollen över munnens rörelser samt att påverka spänningen i musklerna och förbättra känseln. 

Eltandborste som behandlingsverktyg utgår ifrån sjukgymnastisk behandling med vibration och 

känselstimulering. Metoden används mycket inom logopedi men effekten av den är inte formellt 

utvärderad. Syftet med vår uppsats är därmed att få mer kunskap om vilken effekt en intensiv 

munmotorisk behandling och känselstimulering med eltandborste ger på läppslutning och talet.  

Före behandlingsstarten i studien görs en bedömning av barnets munmotorik under en 

treveckorsperiod. Den intensiva behandlingen kommer att pågå i 4 veckor, 4 gånger i veckan i 

cirka 20 minuter på förskolan/skolan och utföras av oss (Martina och Vanessa). Efter avslutad 

behandling görs ytterligare tre bedömningar utspritt på tre veckor för att bedöma en långvarig 

effekt. Studien planeras starta i mitten av januari och pågå under åtta veckor till mitten av mars. 

Vi önskar att kunna träffa det deltagande barnet på förskola/skola för bedömning och 

behandling, och hoppas att vi på bästa sätt ska kunna planera in dessa tider med er. Ni behöver 

inte göra någon arbetsinsats under dessa tillfällen, vi behöver bara en plats att vara på och tid med 

barnet.  

 

Ni får självklart ta del av uppsatsen som beräknas vara tillgänglig från augusti 2010! 

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss, annars hör vi av oss för 

att boka in tider med Er.  

 

Vi ser fram emot ett gott samarbete! 

Våra vänliga hälsningar 

Martina Hejdedal   Vanessa Westerlind 

e-mail: XXX    e-mail; XXX  

Handledare:     Handledare:  

Anita McAllister   Eva Sjöstrand 

Docent, Leg. logoped   Leg. logoped 

 

 

mailto:xxx


 

Bilaga 8- Skattning på NOT-S intervjudel  

Sammanställning av svarsresultat från NOT-S intervjudel från deltagare 1-5s föräldrar, före och efter 

behandlingsperioden. Jakande svar markeras med kryss (X) och nekande svar med en nolla (0). Ett jakande svar  

ger 1 poäng. Längst ner finns en summering av poängen före och efter behandlingsperioden.  

 Intervjufrågor Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 

  Före Efter Före Efter Före Efte

r 

Före Efte

r 

Före Efte

r 

S
en

so
ri

k
 

A.Får ditt barn kväljningar 

när han/hon borstar 

tänderna? 

0 0 X X 0 0 X 0 0 0 

B.Stoppar ditt barn så 

mycket mat i munnen att 

det blir svårt att tugga? 

0 0 0 0 0 0 X X 0 0 

A
n

d
n

in
g
 

A.Använder ditt barn 

något andningsstöd? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.Snarkar ditt barn 

mycket när han/hon 

sover? 

0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 

V
an

o
r 

A.Suger eller biter ditt 

barn på naglarna, 

fingrarna eller föremål? 

0 0 X X 0 0 X X X X 

B. Suger eller biter ditt 

barn på läppen, tungan 

eller kinden? 

0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 

C.Biter ditt barn ihop hårt 

eller gnisslar tänder på 

dagen? 

0 0 X X 0 0 X X 0 0 

T
u
gg

n
in

g 
o

ch
 s

v
äl

jn
in

g
 

A.Äter ditt barn via något 

annat än munnen? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.Har ditt barn svårt att 

äta vissa konsistenser av 

mat? 

0 0 0 0 0 0 X X 0 0 

C.Tar det 30 min eller 

mera för ditt barn att äta 

ett huvudmål? 

0 0 X X X 0 X X 0 X 

D.Sväljer ditt barn utan 

att tugga? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Hostar ditt barn ofta 

vid måltiderna? 

0 0 0 0 0 0 X X 0 0 



 

D
re

gl
in

g
 

A.Får ditt barn saliv i 

mungipan eller på hakan? 

0 0 0 0 0 0 X X X 0 
M

u
n

to
rr

h
et

 

A.Måste ditt barn dricka 

för att kunna äta kex? 

0 0 0 0 0 0 X X 0 0 

B.Har ditt barn sveda i 

munslemhinnan eller på 

tungan? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Totalpoäng: 0 0 4 4 1 0 9 9 3 2 

 

Sammanställning av svarsresultat från NOT-S intervjudel från deltagare 6-9s föräldrar, före och efter 

behandlingsperioden. Jakande svar markeras med kryss (X) och nekande svar med en nolla (0). Ett jakande 

svar) ger 1 poäng. Längst ner finns en summering av poängen före och efter behandlingsperioden.  

 Intervjufrågor Deltagare 6 Deltagare 7 Deltagare 8 Deltagare 9 

  Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter 

S
en

so
ri

k
 

A.Får ditt barn 

kväljningar när 

han/hon borstar 

tänderna? 

0 0 0 0 0 0 0 0 

B.Stoppar ditt barn så 

mycket mat i munnen 

att det blir svårt att 

tugga? 

0* 0* 0 X 0 0 0 0 

A
n

d
n

in
g
 

A.Använder ditt barn 

något andningsstöd? 

0 0 0 0 0 0 0 0 

B.Snarkar ditt barn 

mycket när han/hon 

sover? 

0 0 X X X X 0 0 

V
an

o
r 

A.Suger eller biter ditt 

barn på naglarna, 

fingrarna eller föremål? 

X X X X 0 0 0 0 

B. Suger eller biter ditt 

barn på läppen, tungan 

eller kinden? 

X X 0 0 0 0 X X 

C.Biter ditt barn ihop 

hårt eller gnisslar 

tänder på dagen? 

0 0 X X 0 0 0 0 

T
u
gg

n
in

g 
o

ch
 s

v
äl

jn
in

g
 

A.Äter ditt barn via 

något annat än 

munnen? 

0 0 0 0 0 0 0 0 

B.Har ditt barn svårt 

att äta vissa 

konsistenser av mat? 

X X 0 0 0 0 0 0 

C.Tar det 30 min eller 

mera för ditt barn att 

äta ett huvudmål? 

X X 0 0 0 0 0 0 



 

D.Sväljer ditt barn 

stora bitar utan att 

tugga? 

0* 0* X X 0 0 X X 

E. Hostar ditt barn ofta 

vid måltiderna? 

0 0 0 0 0 0 X X 

D
re

gl
in

g
 

A.Får ditt barn saliv i 

mungipan eller på 

hakan? 

X X 0 0 0 0 X 0 

M
u
n

to
rr

h
et

 

A.Måste ditt barn 

dricka för att kunna äta 

kex? 

0 0 0 0 0 0 0 0 

B.Har ditt barn sveda i 

munslemhinnan eller 

på tungan? 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totalpoäng: 5 5 4 5 1 1 4 3 

*Barnet kan ej tugga, stoppar inte mat i munnen själv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 9- Detaljerade värden för NOT-S undersökningsdel  

Samtliga deltagares medelvärden (M) med tillhörande standardavvikelse (SD) för NOT-S undersökningsdel.  
 

 

 

 

 

 

 

Deltagare 1’s poäng inom varje domän vid NOT-S undersökningsdel med medelvärde för baselinetillfällena och 
därtill standardavvikelser.  

 
 
Deltagare 3’s poäng inom varje domän vid NOT-S undersökningsdel med medelvärde för baselinetillfällena och 
därtill standardavvikelser.  

Undersökningsdel M  
Baseline 

SD Efter 1 v Efter 2v Efter 3 v 

Ansikte i vila 1 0 1 1 1 
Näsandning 0,3 0,6 1 0 0 
Mimik 0,3 0,6 0 1 0 
Tuggmuskel- och käkfunktion 0 0 1 0 0 
Oral motorik 1 0 2 2 1 
Tal 2 0 2 2 2 
Total poäng 4,7 0,6 7 6 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltagare M 
Baseline 

SD 
Baseline 

M Efter 
behandling 

SD Efter 
Behandling 

1 2,7 1,2 2,7 0,5 
2 10,5 0,7 8,7 0,6 
3 4,7 0,6 5,7 1,5 
4 7 1 8 1 
5 9 2 7,3 1,2 
6 7 1,7 5 0 
7 9,3 0,6 8 1 
8 12 0 10 2,6 
9 9,3 1,5 7,7 0,6 

Undersökningsdel M  
Baseline 

SD Efter 1 v Efter 2v Efter 3 v 

Ansikte i vila 0,3 0,6 1 0 1 
Näsandning 0,3 0,6 0 0 0 
Mimik 0 0 0 0 0 
Tuggmuskel- och käkfunktion 0 0 0 0 0 
Oral motorik 0 0 0 0 0 
Tal 2 0 2 2 2 
Total poäng 2,7 1,2 3 2 3 



 

Deltagare 4’s poäng inom varje domän vid NOT-S undersökningsdel med medelvärde för baselinetillfällena och 
därtill standardavvikelser.  
 

Undersökningsdel M  
Baseline 

SD Efter 1 v Efter 2v Efter 3 v 

Ansikte i vila 1 0 1 1 1 
Näsandning 0,7 0,6 1 1 1 
Mimik 1 0 1 0 1 
Tuggmuskel- och käkfunktion 0,3 0,6 1 0 0 
Oral motorik 2 0 3 3 3 
Tal 2 0 2 2 2 
Total poäng 7 1 9 7 8 

 

Deltagare 5’s poäng inom varje domän vid NOT-S undersökningsdel med medelvärde för baselinetillfällena och 
därtill standardavvikelser.  

 

Deltagare 7’s poäng inom varje domän vid NOT-S undersökningsdel med medelvärde för baselinetillfällena och 
därtill standardavvikelser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökningsdel M  
Baseline 

SD Efter 1 v Efter 2v Efter 3 v 

Ansikte i vila 1,7 0,6 1 1 1 
Näsandning 1 0 0 1 1 
Mimik 1,7 0,6 1 1 1 
Tuggmuskel- och käkfunktion 0,7 0,6 0 0 0 
Oral motorik 2 1 2 3 3 
Tal 2 0 2 2 2 
Total poäng 9 2 6 8 8 

Undersökningsdel M  
Baseline 

SD Efter 1 v Efter 2v Efter 3 v 

Ansikte i vila 1 0 1 1 1 
Näsandning 1 0 1 1 1 
Mimik 1,7 0,6 1 1 2 
Tuggmuskel- och käkfunktion 0,7 0,6 0 0 0 
Oral motorik 3 0 3 2 3 
Tal 2 0 2 2 2 
Total poäng 9,3 0,6 8 7 9 



 

Deltagare 8’s poäng inom varje domän vid NOT-S undersökningsdel med medelvärde för baselinetillfällena och 
därtill standardavvikelser.  

*uppgift görs ej pga förkylning 

Deltagare 9’s poäng inom varje domän vid NOT-S undersökningsdel med medelvärde för baselinetillfällena och 
därtill standardavvikelser.  

*uppgiften görs ej pga förkylning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningsdel M  
Baseline 

SD Efter 1 v Efter 2v Efter 3 v 

Ansikte i vila 1 0 1 1 1 
Näsandning 0 0 0 0 * 
Mimik 3 0 2 2 3 
Tuggmuskel- och käkfunktion 2 0 2 0 2 
Oral motorik 4 0 4 2 4 
Tal 2 0 2 2 2 
Total poäng 12 0 11 7 12 

Undersökningsdel M  
Baseline 

SD Efter 1 v Efter 2v Efter 3 v 

Ansikte i vila 1 0 1 1 1 
Näsandning 0,3 0,6 0 0 0 
Mimik 1,7 0,6 1 1 1 
Tuggmuskel- och käkfunktion 1,3 0,6 0 1 1 
Oral motorik 3 0 3 3 3 
Tal 2 0 2 2 2 
Total poäng 9,3 1,5 7 8 8 



 

Bilaga 10- Detaljerade värden för läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive 

proprioception ur STORM 

 Deltagare 1’s resultat vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception.  

 

Deltagare 2’s resultat vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception.  

 
Deltagare 3’s resultat vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception.  

 
 
 
 
 
 

Undersökningsdel M 

Baseline 

SD Efter 1v Efter 2v Efter 3v 

Truta med läpparna (pussmun) 0 0 0 0 0 

Se glad ut med stängd mun 2,3 0,6 2 1 2 

Härma mig (tyst o-i 5ggr) 2,3 0,6 1 1 2 

Säg efter mig (o-i 5 ggr) 1 0 0 1 1 

Gapa stort och sätt tungan bakom tänderna 1 0 0 1 0 

Vinka med tungan bakom tänderna 1 0 0 0 1 

Säg la-la-la-la (ca 10 ggr) 1 0 0 0 0 

Total poäng 7,7 1,2 3 4 6 

Undersökningsdel M 

Baseline 

SD Efter 1v Efter 2v Efter 3v 

Truta med läpparna (pussmun) 4 0 4 2 2 

Se glad ut med stängd mun 3,3 1,2 4 4 4 

Härma mig (tyst o-i 5ggr) 4 0 4 4 4 

Säg efter mig (o-i 5 ggr) 4 0 4 4 4 

Gapa stort och sätt tungan bakom tänderna 4 0 4 4 4 

Vinka med tungan bakom tänderna 4 0 4 4 4 

Säg la-la-la-la (ca 10 ggr) 4 0 4 4 4 

Total poäng 27,3 1,2 28 26 26 

Undersökningsdel M 

Baseline 

SD Efter 1v Efter 2v Efter 3v 

Truta med läpparna (pussmun) 0 0 0 0 0 

Se glad ut med stängd mun 0,7 0,6 1 1 0 

Härma mig (tyst o-i 5ggr) 2 0 1 1 1 

Säg efter mig (o-i 5 ggr) 3 0 3 3 2 

Gapa stort och sätt tungan bakom tänderna 4 0 4 4 4 

Vinka med tungan bakom tänderna 4 0 4 4 4 

Säg la-la-la-la (ca 10 ggr) 4 0 3 3 3 

Total poäng 17,7 0,6 16 16 15 



 

Deltagare 4’s resultat vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception.  

 

Deltagare 5’s resultat vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception. 

 

Deltagare 6’s resultat vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningsdel M 

Baseline 

SD Efter 1v Efter 2v Efter 3v 

Truta med läpparna (pussmun) 1 0 1 1 1 

Se glad ut med stängd mun 1,7 0,6 3 3 2 

Härma mig (tyst o-i 5ggr) 2,7 0,6 4 3 3 

Säg efter mig (o-i 5 ggr) 4 0 4 4 3 

Gapa stort och sätt tungan bakom tänderna 4 0 4 4 4 

Vinka med tungan bakom tänderna 4 0 4 4 4 

Säg la-la-la-la (ca 10 ggr) 3,3 0,6 4 4 3 

Total poäng 20,7 1,5 24 23 20 

Undersökningsdel M 

Baseline 

SD Efter 1v Efter 2v Efter 3v 

Truta med läpparna (pussmun) 0 0 0 1 0 

Se glad ut med stängd mun 1 0 1 1 1 

Härma mig (tyst o-i 5ggr) 1 0 1 1 1 

Säg efter mig (o-i 5 ggr) 3 0 4 4 4 

Gapa stort och sätt tungan bakom tänderna 3 0 0 0 0 

Vinka med tungan bakom tänderna 3 0 0 4 0 

Säg la-la-la-la (ca 10 ggr) 3,7 0,6 3 4 4 

Total poäng 14,7 0,6 9 15 10 

Undersökningsdel M 

Baseline 

SD Efter 1v Efter 2v Efter 3v 

Truta med läpparna (pussmun) 1 0 1 0 0 

Se glad ut med stängd mun 4 0 3 1 1 

Härma mig (tyst o-i 5ggr) 4 0 4 1 1 

Säg efter mig (o-i 5 ggr) 0,7 1,2 0 0 0 

Gapa stort och sätt tungan bakom tänderna 0,7 0,6 1 1 0 

Vinka med tungan bakom tänderna 2,7 2,3 1 1 1 

Säg la-la-la-la (ca 10 ggr) 0,7 0,6 1 1 1 

Total poäng 13,3 2,9 11 5 4 



 

Deltagare 7’s resultat vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception. 

 

Deltagare 8’s resultat vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception. 

 

Deltagare 9’s resultat vid bedömning av läpparnas och tungans muskulatur i aktivitet inklusive proprioception 

 

 

 

 

 

Undersökningsdel M 

Baseline 

SD Efter 1v Efter 2v Efter 3v 

Truta med läpparna (pussmun) 1 1 4 0 1 

Se glad ut med stängd mun 4 0 4 1 4 

Härma mig (tyst o-i 5ggr) 3,7 0,6 4 2 2 

Säg efter mig (o-i 5 ggr) 4 0 4 4 3 

Gapa stort och sätt tungan bakom tänderna 4 0 4 4 4 

Vinka med tungan bakom tänderna 3,3 0,6 4 3 3 

Säg la-la-la-la (ca 10 ggr) 3,7 0,6 3 3 3 

Total poäng 23,7 0,6 27 17 20 

Undersökningsdel M 

Baseline 

SD Efter 1v Efter 2v Efter 3v 

Truta med läpparna (pussmun) 1 0 4 0 4 

Se glad ut med stängd mun 2,7 1,2 4 4 4 

Härma mig (tyst o-i 5ggr) 4 0 4 4 4 

Säg efter mig (o-i 5 ggr) 3,7 0,6 4 4 4 

Gapa stort och sätt tungan bakom tänderna 2,7 2,3 4 4 4 

Vinka med tungan bakom tänderna 4 0 4 4 4 

Säg la-la-la-la (ca 10 ggr) 3,7 0,6 4 4 4 

Total poäng 21,7 2,3 28 24 28 

Undersökningsdel M 

Baseline 

SD Efter 1v Efter 2v Efter 3v 

Truta med läpparna (pussmun) 3 1,7 0 0 1 

Se glad ut med stängd mun 3,3 1,2 2 1 2 

Härma mig (tyst o-i 5ggr) 4 0 2 3 2 

Säg efter mig (o-i 5 ggr) 4 0 4 4 4 

Gapa stort och sätt tungan bakom tänderna 3 1,7 0 4 0 

Vinka med tungan bakom tänderna 4 0 0 4 0 

Säg la-la-la-la (ca 10 ggr) 4 0 4 4 3 

Total poäng 25,3 2,5 12 20 12 



 

Bilaga 11- Detaljerade värden för läppslutning 

Samtliga deltagares baseline- medelvärde (M) för bedömning av läppslutning, med tillhörande standardavvikelse 
(SD) och värdena för de tre tillfällena efter behandlingsperioden. Värdena som redovisas är i procentenhet.   
 

 Läppslutning i procent 

Deltagare M 

Baseline 

SD  1 v efter 

behandling 

2 v efter 

behandling 

3 v efter 

behandling 

1 34,1  17,0 9 26,5 4,9 

2 0 0 5,7 0 0 

3 4,6 6,1 11,4 12,7 7 

4 0 0 4,6 12,9 3,3 

5 0,6 1,0 2 0 5 

6 0 0 14,9 0 1,6 

7 5,9 7,3 0 1,2 0 

8 20,6 4,9 24,3 26,1 7,3 

9 1 1,7 7,7 11,9 19,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 12- Detaljerade värden för talproduktion  

Samtliga deltagares baseline- medelvärde (M) för bedömning av antal korrekt uttalade målljud, med tillhörande 
standardavvikelse (SD) och värdena för de tre tillfällena efter behandlingsperioden.  
 

 Antal korrekt uttalade målljud 

Deltagare M 

Baseline 

SD  1 v efter 

behandling 

2 v efter 

behandling 

3 v efter 

behandling 

1 28 1 30 28 24 

2 0,33 0,6 3 5 1 

3 17 1 20 21 18 

4 6,7 5,9 10 10 9 

5 0 0 0 0 0 

6 1 1,7 0 1 0 

7 4 2 4 5 2 

8 24,7 0,6 23 25 24 

9 9 2,6 16 12 17 

 

Samtliga deltagares baseline- medelvärde (M) för bedömning av antal förståeliga ord, med tillhörande 
standardavvikelse (SD) och värdena för de tre tillfällena efter behandlingsperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Samtliga deltagares baseline- medelvärde (M) för bedömning av PWC, med tillhörande standardavvikelse (SD) 
och värdena för de tre tillfällena efter behandlingsperioden. 

 PWC 

Deltagare M 

Baseline 

SD  1 v efter 

behandling 

2 v efter 

behandling 

3 v efter 

behandling 

1 63,0 6,5 44,4 44,4 55,6 

2 0 0 0 0 0 

3 26,0 17,0 33,3 44,4 11,1 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 11,1 0 

8 40,7 6,4 44,4 66,7 55,6 

9 7,4 6,4 11,1 33,3 11,1 

 Antal förståeliga ord 

Deltagare M 

Baseline 

SD  1 v efter 

behandling 

2 v efter 

behandling 

3 v efter 

behandling 

1 40,3 7,8 25 27 19 

2 0 0 0 2 1 

3 9,7 5,0 6 17 8 

4 0,7 1,2 0 3 11 

5 0,3 0,6 0 1 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0,3 0,6 1 0 1 

8 16,3 4,0 9 22 22 

9 2,7 3,1 4 3 4 



 

Samtliga deltagares baseline- medelvärde (M) för bedömning av PVC, med tillhörande standardavvikelse (SD) 
och värdena för de tre tillfällena efter behandlingsperioden. 

 PVC 

Deltagare M 

Baseline 

SD  1 v efter 

behandling 

2 v efter 

behandling 

3 v efter 

behandling 

1 66,7 0 77,8 66,7 66,7 

2 0 0 11,1 11,1 0 

3 59,2 6,5 66,7 55,6 55,6 

4 33,3 29,3 11,1 55,6 0 

5 3,7 6,4 0 0 22,2 

6 0 0 0 0 0 

7 29,6 6,4 0 33,3 44,4 

8 66,7 0 66,7 77,8 100 

9 29,6 6,4 44,4 55,6 33,3 

 

Samtliga deltagares baseline- medelvärde (M) för bedömning av PCC, med tillhörande standardavvikelse (SD) och 
värdena för de tre tillfällena efter behandlingsperioden. 

 PCC 

Deltagare M 

Baseline 

SD  1 v efter 

behandling 

2 v efter 

behandling 

3 v efter 

behandling 

1 77,1 3,6 68,8 68,8 75,0 

2 0 0 12,5 11,1 0 

3 50,0 10,8 56,3 56,3 43,8 

4 16,7 14,7 6,3 25,0 0 

5 2,1 3,6 0 0 31,3 

6 0 0 0 0 0 

7 12,5 6,3 0 25,0 18,8 

8 62,5 6,3 75,0 81,3 75,0 

9 14,6 9,4 31,3 50,0 31,3 

  
 

  

 


