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Abstract 

Vocal Cord Dysfunction (VCD) is characterized by paradoxical vocal cord movement during 

inspiration or expiration, and generally affects adolescents and predominantly women. 

Previous studies have shown a large inconsistency concerning terminology, definitions, 

etiology, assessment, differential diagnosis, co-morbidity and treatment. The purpose of this 

study was to map knowledge on and management of VCD in Sweden. The study was 

conducted as a written survey addressed to speech-language pathologists and physicians, and 

attained an answer percentage of 79 percent. The results showed that several professions were 

involved in the management of these patients, but no clear pattern of referral could be 

observed. The majority of the respondents considered intense physical exertion and 

psychological stress as triggering factors for VCD. Despite this, referral to a psychologist or 

psychiatrist seldom occurred. Asthma was the most frequent diagnosis regarding co-

morbidity, and also the most frequent misdiagnosis. Respiratory exercises, relaxation and 

information about the diagnosis generally form the basis of VCD treatment. Physicians rated 

their knowledge on VCD greater compared to the speech-language pathologists. Several of 

the respondents stated that an increase in knowledge and awareness among nursing staff had 

contributed to an increase of patients with suspected or confirmed VCD. This study showed 

that there was no consensus regarding assessment, co-morbidity, misdiagnosis and treatment 

of VCD among speech-language pathologists and physicians in Sweden.  
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Sammanfattning 

 

Vocal Cord Dysfunction (VCD) karakteriseras av paradoxala stämbandsrörelser vid in- eller 

utandning och drabbar vanligtvis ungdomar och huvudsakligen kvinnor. I tidigare studier 

framkom ingen konsensus kring terminologi, definition, etiologi, utredning, 

differentialdiagnostik, komorbiditet eller behandling. Syftet med föreliggande studie var att 

kartlägga kännedom om och handhavande av VCD i Sverige. Studien genomfördes i form av 

en enkätundersökning bland logopeder och läkare och svarsfrekvensen var 79 %. Ur resultatet 

framkom att flera professioner hade träffat dessa patienter men ingen tydlig remitteringsgång 

observerades. Majoriteten av respondenterna ansåg att intensiv fysisk ansträngning och 

psykologisk stress var utlösande faktorer till VCD. Däremot förekom sällan remittering till 

psykolog eller psykiater. Astma var den mest frekventa diagnosen gällande komorbiditet och 

feldiagnostisering. Andningsövningar, avspänning/avslappning samt information kring 

diagnosen inkluderades i behandlingen i hög grad. Läkarna skattade sin kunskapsnivå om 

VCD högre än logopederna. Flera av respondenterna angav att ökad kunskap och 

medvetenhet bland vårdpersonal hade bidragit till en ökning av diagnostisering av patienter 

med misstänkt eller konstaterad VCD. Föreliggande studie visade att det inte fanns någon 

enighet gällande utredning, komorbiditet, feldiagnostisering och behandling av VCD bland 

logopeder och läkare i Sverige.  

 

Nyckelord: remittering, logopedisk behandling, psykologiska faktorer, komorbiditet, 

feldiagnostik 
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1. Bakgrund  

Vocal Cord Dysfunction (VCD) har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren såväl inom 

sjukvården som i media (Park, Ayres, McLeod, Mansur & Mansur, 2007). Det förefaller som 

att det inte finns någon konsensus varken om vad VCD är eller hur man bäst handhar patienter 

med denna problematik. Den komplexitet som idag föreligger kring terminologi, definition, 

utredning och behandling drabbar patienterna. Avsikten med studien var att bidra till 

ytterligare uppmärksamhet och medvetenhet kring VCD genom att kartlägga kännedom om 

och handhavande av diagnosen bland logopeder och läkare i Sverige. 

1.1 Terminologi och definitioner 

VCD-problematik har rapporterats under flera termer (Goldman & Muers, 1991) och i Tabell 

1 framgår terminologi och definitioner enligt tidigare studier. Vanligt förekommande termer 

är Paradoxical Vocal Cord Motion (PVCM) (Kellman & Leopold, 1982), Paradoxical Vocal 

Fold Motion (PVFM) (Altman, Mirza, Ruiz & Sataloff, 2000) och Paradoxical Vocal Cord 

Dysfunction (PVCD) (Andrianopoulos, Gallivan & Gallivan, 2000; Heatley & Swift, 1996). 

Exercise-Induced Laryngeal Dysfunction (EILD) (J.-H. Heimdal, personlig kommunikation, 

19 februari, 2009) och Irritable Larynx Syndrome (ILS) (Morrison, Rammage & Emami, 

1999) är mer övergripande begrepp där VCD ingår. VCD används som paraplyterm i 

föreliggande studie och ersätter samtliga termer som redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1 

Terminologi och definitioner av VCD-problematik 

Terminologi Förkortning Definition 

Vocal Cord Dysfunction  VCD Paradoxala stämbandsrörelser vid inandning (Chiang, Goh, 

Ho, Tang & Chay, 2008). 

 

Paradoxical Vocal Cord 

Motion  

PVCM Adduktion av stämbanden vid inandning med inspiratoriska 

stridor (väsande andningsljud) (Kellman & Leopold, 1982). 

 

Paradoxical Vocal Fold 

Motion  

PVFM Episodiska blockeringar som orsakar slutning av 

stämbanden vid inandning (Altman et al., 2000). 

 

Paradoxical Vocal Fold 

Dysfunction  

PVFD En form av laryngeal dyskinesi med paradoxala 

stämbandsrörelser vid inandning (Patel, Jorgensen, Kuhn & 

Merati, 2004). Tillståndet är inte episodiskt utan utgör ett 

kontinuum av laryngeal instabilitet (Treole, Trudeau & 

Forrest, 1999). 

 

Paradoxical Vocal Cord 

Dysfunction 
PVCD Ofrivillig paradoxal adduktion av stämband och fickband 

vid inspiration. Adduktion av stämbanden kan förekomma 

genom hela den respiratoriska cykeln (Andrianopoulos et al., 

2000; Heatley & Swift, 1996). 

 

Paradoxical Vocal Fold 

Movement Disorder 
PVFMD Episodisk adduktion av stämbanden vanligast vid 

inspiration, ibland vid exspiration, eller vid både inspiration 

och exspiration (Verdolini, Rosen & Branski, 2006). 

 

Paradoxal stämbandsrörlighet 

J38.7E (ICD-10) 

__ En svensk beteckning för VCD som beskriver symtomens 

orsak. Vid inandning sker adduktion istället för abduktion av 

stämbanden (Björck, Bergström, Nygren & Hedlin, 2006). 

 

Adductor Laryngeal Breathing 

Dystonia  

ALBD Paradoxala stämbandsrörelser vid inandning med ihållande 

inspiratoriska stridor (Grillone, Blitzer, Brin, Annino & 

Saint-Hilaire, 1994). 

 

Episodic Paroxysmal 

Laryngospasm  

EPL Paradoxala stämbandsrörelser vid inandning vilket ger 

upphov till stridor (Gallivan, Hoffman & Gallivan, 1996). 

 

Exercise Induced Vocal Cord 

Dysfunction 

EIVCD 

 

 

Paradoxala stämbandsrörelser vid inandning som utlöses vid 

fysisk ansträngning (Doshi & Weinberger, 2006). 

 

Exercise Induced Inspiratory 

Stridor 
EIIS Obstruktion i höjd med larynx med adduktion av 

supraglottala och glottala strukturer vilket orsakar 

andningssvårigheter (Maat et al., 2007). 

 

Emotional Laryngeal 

Wheezing 

ELW Exspiratorisk VCD i kombination med forcerad andning 

(Goldman & Muers, 1991). 

 

Irritant-exposed Vocal Cord 

Dysfunction 
IVCD En störning i larynx med paradoxala stämbandrörelser i 

andningscykeln, där andningssvårigheterna utlöses av 

exponering för kemiska ämnen (Perkner et al., 1998). 
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1.2 Patofysiologi och symtom  

VCD karakteriseras av felaktiga stämbandsrörelser vid andning (Maschka et al., 1997). Vid 

ett VCD-anfall adduceras stämbanden anteriort och lämnar endast en liten posterior öppning 

vid inspiration. Slutning vid exspiration kan förekomma i vissa fall (Newman, Mason & 

Schmaling, 1995). Försnävning kan ske i nivå med aryepiglottiska vecken eller fickbanden 

(Björck et al., 2006). Normalt är epiglottis tryckt mot tungan för att luftstrupen ska vara öppen 

vid andning, men hos en del patienter med VCD viker sig epiglottis bakåt mot larynx och 

skapar luftströmsturbulens (J.-H. Heimdal, personlig kommunikation, 19 februari, 2009). 

Symtomen vid VCD är stridor och känsla av andnöd (Sullivan, Heywood & Beukelman, 

2001). Hyperventilation och spänningar i nackmuskulatur kan också förekomma (Cline, Davis 

& Burkard, 2006). Det är typiskt för VCD att besvären uppkommer plötsligt och avtar fort 

(Björck et al., 2006). Då patienten är symtomfri är anatomin och funktionen i larynx och 

lungor normal (Chiang et al., 2008; Christopher, Wood & Eckert, 1983) och enligt 

Christopher et al. (1983) är bröstkorgsröntgen normal hos patienter med VCD.  

1.3 Förekomst  

Prevalensen av VCD är okänd (Park et al., 2007) såväl som incidensen (Suttithawil, 

Chakkaphak, Jaruchinda & Fuangtong, 2006). Inom Norden har endast ett fåtal studier 

genomförts om patienter med VCD-problematik, men det finns verksamheter som har 

utvecklat ett samarbete mellan olika professioner för att utreda och behandla dessa patienter. 

Ett exempel är Karolinska Universitetssjukhuset, Solna där cirka 20 patienter diagnostiserades 

med VCD år 2006, cirka 30 patienter år 2007 och cirka 35 patienter år 2008 (U. Nygren, 

personlig kommunikation, 5 februari, 2009). Ett annat exempel på en sådan verksamhet är 

Haukelands Universitetssjukhus i Bergen dit patienter med VCD-problematik kommer från 

stora delar av Norge. En ökning av patienter med VCD-problematik har noterats under de 

senaste åren även där (J.-H. Heimdal, personlig kommunikation, 19 februari, 2009). 

Kännedom om VCD ökar men enligt Park et al. (2007) är tillståndet förmodligen mycket 

underdiagnostiserat. VCD förekommer hos båda könen (Cukier-Blaj, Bewley, Aviv & Murry, 

2008; Verdolini et al. 2006) men är vanligare förekommande bland kvinnor än bland män 

(Patel et al., 2004; Verdolini et al., 2006). Enligt en studie av Fahey et al. (2005) är öppningen 

i glottis mindre och larynx kortare och trängre hos kvinnor jämfört med män. Det skulle 

kunna innebära en ökad risk för hopfallande av larynx hos kvinnor. VCD är särskilt vanligt 

hos ungdomar (Chiang et al., 2008; Doshi & Weinberger, 2006) men förekommer även hos 

äldre (Treole et al., 1999). 

http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
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1.4 Etiologi  

Etiologin till VCD är oklar och resultat från tidigare studier visar att problematiken är 

komplex (Gavin, Wamboldt, Brugman, Roesler & Wamboldt, 1998). Fysisk ansträngning, 

ångest, stress och astma förefaller vara vanligt förekommande etiologi till VCD. I Tabell 2 

framgår exempel på utlösande faktorer till VCD. 

 

Tabell 2 

Exempel på etiologi till VCD 

Etiologi Referens 

Fysisk ansträngning Björck et al., 2006; McFadden & Zawadski, 

1996; Perkner et al., 1998; Seear, Wensley & 

West, 2005 

 

Psykologiska faktorer Altman et al., 2000; Gavin et al., 1998; 

Goldman & Muers, 1991; Verdolini et al., 2006 

 

Astma  

 

Koufman & Block, 2008; Verdolini et al., 2006 

Reflux  Cukier-Blaj et al., 2008; Heatley & Swift, 1995; 

Suttithawil et al., 2006; Verdolini et al., 2006 

 

Allergi och läkemedel Koufman & Block, 2008 

 

Kemisk irritation såsom rök,  

rengöringsmedel, byggdamm, 

starka dofter, luftföroreningar 

Perkner et al., 1998; Verdolini et al., 2006 

 

 

Varm eller kall luft 

 

 

Perkner et al., 1998 

 

Sensorisk hyperreaktivitet i larynx Ayres & Gabbott, 2002 

 

Dystoni Treole et al., 1999 

 

Neurologiska skador i cortex eller 

hjärnstam 

 

Maschka et al., 1997 

 

Inflammation i larynx  Ayres & Gabbott, 2002 

 

Laryngomalaci Verdolini et al., 2006 

 

 

Symtomen vid VCD beskrevs år 1974 under namnet Munchausen´s stridor med en psykiatrisk 

etiologi (Patterson, Schatz & Horton, 1974). Ångest och stress har angetts som orsakande, 

utlösande, förvärrande och uppehållande faktorer till VCD (Gavin et al., 1998) och tidigare 

studier har påvisat en koppling mellan psykologiska tillstånd och VCD (Altman et al., 2000; 

O´Connell, Sklarew & Goodman, 1995). Denna koppling framkom även i en retrospektiv 

studie av 47 kvinnor med VCD där 19 av kvinnorna hade en konstaterad eller misstänkt 

historia av sexuellt utnyttjande (Freedman, Rosenberg, & Schmaling, 1991). Liknande 
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information kom fram i en studie av Newman et al. (1995) i vilken patienter med VCD hade 

blivit utsatta för sexuell, fysisk eller psykisk misshandel. Om VCD endast hade en psykogen 

etiologi borde laryngeal anatomi och fysiologi vara normal mellan anfallen, men i en studie av 

Treole et al. (1999) uppvisade personer med VCD paradoxala stämbandsrörelser vid andning 

även då de inte hade VCD-anfall. I en annan studie framkom att personer med VCD hade 

måttligt eller gravt nedsatt sensitivitet i larynx (Cukier-Blaj et al., 2008). Dessa studier 

motsäger att etiologin till VCD enbart är psykogen. 

1.5 Differentialdiagnostik och komorbiditet 

Flera sjukdomar har symtom som kan förväxlas med VCD (se till exempel Fahey et al., 2005; 

McFadden & Zawadski, 1996; Punj, Darlong & Pandey, 2008) såsom laryngospasm (Punj et 

al., 2008) och astma (Christopher et al., 1983). Exempel på diagnoser som kan förekomma 

samtidigt som VCD är astma (Peters et al., 2003) och reflux (Heatley & Swift, 1996). 

1.5.1 Astma 

Flera studier har visat att VCD blivit feldiagnostiserat som astma, under en längre tid hos ett 

stort antal patienter (Chiang et al., 2008; Christopher et al., 1983; McFadden & Zawadski, 

1996; Peters et al., 2003; Seear et al., 2005). Astma är en inflammatorisk sjukdom i de nedre 

luftvägarna (Peters et al., 2003). Vid astma drar luftvägarna ihop sig och andningen blir 

ansträngd (Seear et al., 2005). Astma innefattar bland annat hyperreaktivitet i luftvägarna 

(Peters et al., 2003) och ett anfall kan utlösas av kemisk irritation, ansträngning och plötsliga 

förändringar i luftfuktighet och temperatur (Holgate & Finnerty, 1988). Symtomen för VCD 

och astma är liknande och inkluderar dyspné, hosta och pipljud vid andning (Chiang et al., 

2008; Crapo et al., 2000). Vid VCD-anfall uppträder stridor som är mest framträdande vid 

larynx (Newsham, Klaben, Miller & Saunders, 2002), men ljuden kan även fortplanta sig till 

bröstkorgen (Christopher et al., 1983). Vid ansträngningsutlöst astma uppträder ett pipljud 

som lokaliseras till bröstkorgen (Newsham et al., 2002). Andningssvårigheterna vid VCD 

uppkommer främst vid inspiration (Maschka et al., 1997), medan de vid astma uppträder vid 

exspiration (Seear et al., 2005). VCD kan förväxlas med både okontrollerad astma (Chiang et 

al., 2008; Christopher et al., 1983) och ansträngningsutlöst astma (McFadden & Zawadski, 

1996; Seear et al., 2005). Resultatet av en studie av Seear et al. (2005) visade att 14 av 52 

patienter med diagnostiserad ansträngningsutlöst astma egentligen hade VCD. Patienter med 

VCD har ofta fått höga doser astmamedicin under en längre period (Newman et al., 1995) 

men den önskade behandlingseffekten har uteblivit (Christopher et al., 1983; Seear et al., 

http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
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2005). Många patienter med VCD har dessutom samförekomst av astma vilket försvårar 

differentialdiagnostiken (Chiang et al., 2008; Peters et al., 2003).   

1.5.2 Avvikande larynxstatus 

Andningssvårigheter vid VCD är enligt Peters et al. (2003) inte relaterade till generell 

inflammation i luftvägarna. Däremot visade en studie av Taramarcaz, Grissell, Borgas och 

Gibson (2004) att det fanns en association mellan VCD och virusinfektion i de övre 

luftvägarna. Virusinfektionen skulle kunna utlösa och förvärra symtom vid VCD. Det finns ett 

samband mellan kronisk hosta och VCD men det är oklart om det gäller samförekomst, 

association eller kausalitet (Vertigan, Theodoros, Gibson & Winkworth, 2006). Patienter med 

misstänkt VCD samt patienter med misstänkt VCD i samförekomst med kronisk hosta 

uppvisade signifikant högre förekomst av andningssvårigheter, hosta, sväljsvårigheter och 

röstproblem jämfört med en kontrollgrupp som utgjordes av friska individer (Vertigan, 

Theodoros, Gibson & Winkworth, 2007). I en studie av Patel et al. (2004) genomfördes 

laryngoskopisk undersökning på 30 patienter med VCD. Resultatet visade följande 

observationer av avvikelser i larynx: inflammation, indikationer på reflux, indikationer på 

laryngit, laryngomalaci, subglottisk stenos och stämbandsknottror. 

 

Flera studier har visat en koppling mellan reflux och VCD (Cukier-Blaj et al., 2008; Patel et 

al., 2004; Powell et al., 2000; Suttithawil et al., 2006). Gastroesofageal reflux (GER) innebär 

att magens innehåll flödar tillbaka upp i esofagus och Laryngofaryngeal reflux (LPR) innebär 

tillbakaflöde av maginnehåll till laryngofarynx (Koufman, Aviv, Casiano & Shaw, 2002). I en 

studie av Cukier-Blaj et al. (2008) framkom att 63 av 75 patienter med VCD uppvisade 

förekomst av måttliga till grava symtom på LPR och att den inflammation som LPR orsakade 

i larynx skulle kunna vara en utlösande faktor till VCD. 

 

Laryngomalaci är en medfödd anatomisk missbildning i larynx (Olney, Greinwald, Smith & 

Bauman, 1999) som kan förekomma samtidigt som VCD (Patel et al., 2004). Sjukdomen 

innebär att vävnader i larynx generellt är slappa. Anatomiska avvikelser som kan ses vid 

laryngomalaci är att epiglottis är omegaformat, kannbrosken är tjockare än normalt och att de 

aryepiglottiska vecken är korta (McSwiney, Cavanagh & Languth, 1977). En kollaps av dessa 

supraglottiska strukturer (Olney et. al., 1999) sker genom att epiglottis faller bakåt och 

kannbrosken framåt vid inandning vilket ger upphov till stridor (McSwiney et. al., 1977). 

Problemen går vanligtvis i regress under småbarnsåren (Olney et al., 1999) men kan i 
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sällsynta fall även förekomma i vuxen ålder (Arora, Gal & Hagan, 2005; Chetty, Kadifa, 

Berry & Mahutte, 1994; Gessler, Simko & Greinwald, 2002).  

  

Symtomen vid VCD kan förväxlas med laryngospasm (Punj et al., 2008). Vid laryngospasm 

sker reflexutlösta muskulära sammandragningar i larynx (Hampson-Evans, Morgan & Farrar, 

2008). Slutningen av fickbanden, kannbrosken och stämbanden orsakar en total slutning utan 

luftflöde. Laryngospasm ger inga hörbara symtom men stridor kan uppkomma då spasmen 

avtar (Holzki & Laschat, 2008). Idiopathic Laryngeal Spasm (ILS) är ett ovanlig 

sjukdomstillstånd som också karakteriseras av episoder av stridor. De väsande andningsljuden 

uppkommer vid inspiration och sker vanligtvis nattetid vilket medför att personen vaknar 

(Pinder, McDonald, Medcalf & Bridger, 2007). 

1.5.3 Röstpåverkan 

I en studie av Andrianopoulos et al. (2000) förekom afoni och dysfoni hos patienter med 

VCD, men enligt Verdolini et al. (2006) orsakas inte dysfoni vid VCD av stämbandens 

paradoxala rörelser. Rösten hos unga patienter med VCD är vanligtvis påverkad i samband 

med anfall medan den är påverkad mer generellt hos vuxna. Eventuellt kan röst-, host-, och 

harklingsvanor under en längre tid vara orsaken till en generell röstpåverkan (U. Nygren, 

personlig kommunikation, 5 februari, 2009). Zelcer, Henri, Tewfik och Mazer (2002) 

genomförde röstanalys av sex deltagare med misstänkt VCD. Resultatet av studien visade att 

soft phonation index (SPI) och variation i grundtonsfrekvens var avvikande hos fem av sex 

deltagare. Ett avvikande värde av SPI indikerar otillräcklig slutning av stämbanden vid 

fonation och avvikelse i grundtonsfrekvens tyder på nedsatt förmåga att reglera stämbandens 

rörelser. Hos samtliga sex patienter förekom avvikelser i röstkvalitet, röstläge eller intensitet. 

Det var däremot inte möjligt att utifrån resultatet påvisa några avvikelser som förekom hos 

alla patienter (Zelcer et al., 2002). I en studie av Mirasola, Braun, Blumin, Kerschner och 

Merati (2008) skattade patienter med VCD sin rösthälsa genom Pediatric Voice Outcomes 

Survey (PVOS). Resultatet visade ingen signifikant skillnad i upplevd rösthälsa i jämförelse 

med en kontrollgrupp som utgjordes av friska åldersmatchade personer. 

1.6 Utredning av VCD 

Patienter med VCD har ofta en dramatisk sjukdomshistoria med många sjukhusbesök och 

omfattande utredningar kring sin andningsproblematik (Chiang et al., 2008; Newman et al., 

1995). I en studie av Newman et al. (1995) hade patienterna med VCD ett medeltal på 
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närmare 10 akutbesök och sex intag på sjukhus under ett år. Intubering av patienter med VCD 

kan förekomma (Altman et al., 2000; Maillard et al., 2000). Trakeotomering har också 

förekommit (Kellman & Leopold, 1982; Maillard et al., 2000) och i ett fåtal fall har patienter 

med VCD behandlats med långtidstrakeotomi (Goldstein, Bright, Jones & Niven, 2007; Park 

et al., 2007). I utredningen kan patienter med VCD komma i kontakt med distriktsläkare, 

allergolog, barnläkare, lungläkare, öron-, näs- halsläkare (ÖNH-läkare), logoped (Mirasola et 

al., 2008), neurolog, psykiater och psykolog (Mathers-Schmidt, 2001). Genom en detaljerad 

anamnes och fysisk undersökning kan man särskilja VCD från andra diagnoser och därmed 

undvika feldiagnostisering (Seear et al., 2005). Anamnesen bör inkludera frågor kring 

symtomens natur, aktuell medicinering samt utlösande faktorer till andningssvårigheterna 

(McFadden & Zawadski, 1996).  

 

Spirometri är ett lungfunktionstest som kan användas som diagnostiskt redskap vid utredning 

av VCD (Newman et al., 1995; Nolan, Chrysler, Phillips, Goodman & Rusakow, 2007). Med 

dynamisk spirometri kan obstruktivitet i luftvägarna påvisas och denna spirometri kan 

innefatta en volym-tid-registrering och en flöde-volym-registrering. Vid en volym-tid-

registrering mäter man lungvolymen över tid genom att registrera volymen vid viloandning 

och vid forcerad andning. Flöde-volym-registrering används för att visa hur flödesmotståndet 

varierar i olika delar av luftvägarna och utifrån den resulterande flöde-volym-kurvan kan 

flöden vid olika lungvolymer beräknas. Genom flöde-volym-kurvan kan man se var i 

luftvägarna obstruktiviteten sitter. Typiskt för ett högt sittande andningshinder är att flöde-

volym-kurvan ser avhuggen ut och att luftflödet är begränsat främst vid maximal inspiration 

men även vid maximal exspiration (Lundborg, Hedenström & Gustafson, 2001). I studier av 

Newman et al., (1995) och Nolan et al., (2007) framkom ovan beskrivna karakteristiska flöde-

volym-kurvor hos patienter med VCD. Sådana flöde-volym-kurvor kan uppvisas vid 

ansträngning (Chiang et al., 2008) och vid vila (Newman et al., 1995).  

 

Laryngeala rörelser vid fysisk ansträngning kan illustreras med Continous Laryngoscopy 

Exercise Test (CLE-test). I Figur 1 visas utförande av ett CLE-test där en testperson springer 

på löpband med ett flexibelt nasofiberoptiskt laryngoskop som visualiserar stämbandsrörelser 

på en bildskärm. Rörelserna i övre delen av kroppen registreras med en videokamera och 

ljudinspelning av andningen sker. Information om syreupptag och lungfunktion erhålls från 

ergospirometrimätning, och hjärtfrekvensen registreras med elektrokardiografi (EKG) 

(Heimdal, Roksund, Halvorsen, Skadberg & Olofsson, 2006). Enligt Chiang et al. (2008) är 
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videolaryngoskopi vid fysisk ansträngning den bästa utredningsmetoden för att fastställa 

diagnosen VCD. I utredningssyfte kan VCD-anfall även provoceras fram genom hypnotisk 

suggestion (Anbar & Hehir, 2000) eller inhalation av metakolin (Perkins & Morris, 2002). 

 

 

Figur 1 Continous Laryngoscopy Exercise Test (CLE-test). Med tillstånd från J.-H. Heimdal.  

 

Resultatet av en studie av Christopher et al. (1983) visade att patienter med VCD inte kunde 

reproducera sina andningsbesvär när de var symtomfria. Både de laryngeala rörelserna och 

ljudet skiljde sig markant vid imitation jämfört med de som uppstod vid ett VCD-anfall 

(Christopher et al., 1983). Imitation av andningsbesvär används dock kliniskt vid utredning av 

VCD (U. Nygren, personlig kommunikation, 5 februari, 2009). 

1.7 Behandling av VCD 

I detta avsnitt presenteras ett antal behandlingsalternativ för VCD. Ett multidisciplinärt 

samarbete gynnar VCD-behandling (Cline et al., 2006; Koufman & Block, 2008; Sandage & 

Zelazny, 2004) och yrkesgrupper som kan ingå i behandlingsteamet är logoped, psykolog, 

distriktsläkare, allergolog, lungläkare, gastroenterolog, neurolog, psykiater och sjukgymnast 

(Sandage & Zelazny, 2004).  

1.7.1 Logopedisk behandling 

Logopeden är ofta involverad i handhavandet av patienter med VCD och logopedisk 

intervention utformas utifrån patientens individuella behov (Mathers-Schmidt, 2001). Studier 

av Christopher et al. (1983) och Suttithawil et al. (2006) visade positiv effekt av logopedisk 

behandling. En studie av Sullivan et al. (2001) visade att 19 av 20 kvinnliga idrottare kunde 

kontrollera sina symtom efter logopedisk behandling och att effekten var bestående ännu efter 
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sex månader. Denna behandling innefattade information om anatomi och fysiologi för att 

minska patientens oro och öka patientens kontroll över andningen. Olika andningstekniker 

tränades också i stående och sittande position samt i vila respektive vid fysisk ansträngning. 

Målet var att patienten skulle kunna använda andningsteknikerna vid ett VCD-anfall (Sullivan 

et al., 2001) och enligt Mathers-Schmidt (2001) kan andningstekniker användas i syftet att 

motverka uppkomsten av ett anfall. I en studie av Zelcer et al. (2002) uppvisade samtliga sex 

patienter med misstänkt VCD bröstkorgsandning vilket kunde öka spänningar i nacke och 

larynx och bidra till uppkomsten av spasmer i larynx. Enligt Newsham et al. (2002) kunde 

symtomen och anfallen minska eller totalt elimineras då patienten använde sig av bukandning 

istället för bröstkorgsandning. Inom logopedisk behandling kan patienten lära sig att 

uppmärksamma små muskelspänningar samt lära känna skillnad på en spänd och en 

avslappnad muskel för att förhindra uppkomsten av ett anfall (Mathers-Schmidt, 2001). Det 

finns också studier som visar att resultat efter logopedisk behandling uteblev eller var icke 

tillfredsställande (Archer, Hoyle, McCluskey & Macdonald, 2000; Goldstein et al., 2007). 

Mathers-Schmidt och Brilla (2005) har i en fallstudie beskrivit behandlingsmetoden 

Inspiratory Muscle Training (IMT) som kan fungera som behandling vid VCD. Med hjälp av 

teknisk utrustning tränas munandning med successivt ökat inspiratoriskt motstånd för att 

förbättra förmågan att hålla andningsvägarna öppna. Syftet med behandlingen är att stärka 

muskulaturen som är involverad vid inandning för att minimera risken för paradoxala 

stämbandsrörelser. Deltagaren i studien uppvisade minskad dyspné efter behandling med IMT 

(Mathers-Schmidt & Brilla, 2005). 

 

Biofeedback är en teknik som kan användas i behandling av VCD och flera studier har 

redovisat goda behandlingsresultat (Altman et al., 2000; Earles, Kerr & Kellar, 2003; Warnes 

& Allen, 2005). Syftet är att förbättra patientens proprioception (Earles et al., 2003) vilket till 

exempel innebär att kunna förändra felaktig adduktion av stämbanden vid inandning (Altman, 

et al., 2000). Biofeedback ger patienter möjlighet att se effekterna av sin andnings- och 

avslappningsförmåga (Earles et al., 2003) och kan användas för att modifiera ofrivillig och 

överdriven muskelaktivitet (Warnes & Allen, 2005). Biofeedback kan genomföras med 

elektromyografi (EMG) där elektroder fästs på thyroidbrosket och patienten får en visuell 

representation av muskelspänningen kring stämbanden på en bildskärm (Warnes & Allen, 

2005). Biofeedback kan också genomföras med visuell laryngoskopi vilket utgörs av ett 

flexibelt nasofaryngolaryngoskop och en videokamera som ger information om rörelserna i 

larynx och farynx (Altman et al., 2000). 
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1.7.2 Psykologisk behandling 

Eftersom psykologiska och stressrelaterade faktorer kan vara orsak till VCD kan 

psykologkontakt bli aktuellt i behandlingen av VCD. I de fall då stress är en bidragande orsak 

till VCD bör man kartlägga de inre och yttre krav som patienten upplever (Björck et al., 

2006). Psykoterapi kan användas för patienter med VCD i syfte att reducera stress eller 

behandla underliggande faktorer som kan leda till framtida anfall (Cline et al., 2006; Lo, Ho 

& Hwang, 2005). I de fall då andningsproblemen vid VCD är relaterade till ångest kan 

självhypnos fungera som en stressreducerande teknik (Anbar & Hehir, 2000). Med 

självhypnos kan patienten visualisera stämbanden i ett abducerat och avslappnat tillstånd i 

syfte att reducera andningsproblem (Smith, 1983).  

1.7.3 Farmakologisk och kirurgisk behandling 

Flera studier har visat positiva resultat av injektioner av Botulinum toxin typ A i behandling 

av VCD (Grillone et al., 1994; Maillard et al., 2000). Botulinum toxin typ A verkar på 

nervändarna för att deinnervera muskeln. Vid VCD sker injektionen i thyroarytenoidmuskeln 

i stämbanden (Maillard et al., 2000) och i vissa fall i de falska stämbanden (Goldstein et al., 

2007). En annan behandlingsmetod är inandning av heliox som kan användas som lindring av 

VCD-anfall. Heliox är en blandning av helium och syre med en lägre densitet än luft vilket 

minskar luftströmsturbulensen och därigenom reducerar symtomen (Weir, 2002). 

 

Kirurgi är ett behandlingsalternativ för en del patienter med Exercise-Induced Laryngeal 

Dysfunction (EILD). Begreppet EILD utgör en paraplyterm som inkluderar VCD. Kirurgisk 

behandling är aktuellt i första hand för patienter som huvudsakligen har adduktion av de 

supraglottala strukturerna och inte för patienter som enbart uppvisade slutning på 

stämbandsnivå. Vid Haukelands Universitetssjukhus i Bergen har 25 av 200 patienter med 

denna problematik opererats mellan år 2003 och år 2008. Syftet med kirurgin var att minska 

risken att adduktion av supraglottala strukturer överfördes till glottisnivå (J.-H. Heimdal, 

personlig kommunikation, 19 februari, 2009). Ingreppet innebar frigörande snitt i de 

aryepiglottiska vecken samt avlägsnande av slemhinnan runt toppen på de kilformade brosken 

(cartilago cuneiformis) (Maat et al., 2007). Vid en uppföljning av 10 patienter som genomgått 

denna operation påvisades goda resultat tre månader efter operation. Endast en patient beskrev 

förvärrande besvär efter operation men de upplevda symtomen kunde inte bekräftas vid ett 

Continous Laryngoscopy Exercise Test (CLE-test) (Maat et al., 2007).  
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2. Syfte  

Syftet med den här studien är att kartlägga logopeder och läkares kännedom om och 

handhavande av Vocal Cord Dysfunction (VCD). 

3. Metod 

3.1 Procedur och material 

Studien genomfördes i form av en enkätundersökning som riktade sig till logopeder och 

läkare. För att höja enkäternas validitet utformades en enkät till vardera yrkesgrupp med 

specifikt yrkesrelaterade frågor. En pilotstudie genomfördes för att utvärdera enkäternas 

användarvänlighet, innehåll och för att ytterligare stärka validiteten. Enkäterna skickades till 

tre logopeder, två ÖNH-läkare och två barnläkare av vilka fem personer besvarade dem. 

Enkäterna reviderades och ett antal frågor utökades med svarsalternativ eller ordinalskalor. 

Öppna frågor inkluderades, med utrymme för respondenten att ge ytterligare kommentarer. I 

studien används VCD för samtliga termer som presenteras i Tabell 1. I enkäterna används 

begreppet misstänkt/konstaterad VCD i frågor som handlar om patienter som deltagarna har 

träffat. Ett fåtal frågor var specifika för respektive yrkesgrupp. Den slutgiltiga versionen av 

enkäterna utgjordes av 14-15 frågor gällande diagnosunderlag, remittering, komorbiditet, 

differentialdiagnostik, behandling samt kännedom kring VCD. Den slutgiltiga versionen av 

vardera enkät presenteras i Bilaga 1 och 2. Validiteten och reliabiliteten i de slutgiltiga 

enkäterna stärktes genom pilotstudie, teorianknytning till tidigare forskning och genom 

diskussioner med yrkesverksamma med specialistkompetens kring VCD. 

 

Varje enkät tilldelades ett kodnummer. Enkäterna distribuerades per post och ifyllda enkäter 

återsändes i frankerade kuvert till Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. En 

skriftlig påminnelse skickades ut efter två veckor (Bilaga 3) och ett nytt exemplar av enkäten 

med tillhörande frankerat svarskuvert bifogades. Enkäterna arkiverades enligt gällande 

bestämmelser vid Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet.  

3.2 Deltagare 

Deltagarna utgjordes av 100 röst- eller allmänlogopeder samt 128 läkare varav 28 

distriktsläkare, 28 barnläkare, 28 ÖNH-läkare, 16 foniatrer och 28 allergologer/allergiläkare. 

De var verksamma vid enheter inom primärvård, länssjukhus samt regionsjukhus. Samtliga 

län och sjukvårdsregioner i Sverige var representerade då enkäten skickades ut. Avsikten med 



 

 

13 

 

urvalet var att inkludera olika stora vårdupptagningsområden samt att erhålla en geografisk 

spridning av deltagarna. Kontaktuppgifter till deltagarna erhölls via direktkontakt, officiella 

hemsidor samt telefonkontakt med enhetschefer, sekreterare och växeltelefonister.  

3.3 Analysmetoder  

För den statistiska analysen användes programmet SPSS Statistics 17.0 för Windows. I 

resultatet redovisas antal, procent, signifikanta skillnader och korrelation. Signifikanta 

skillnader beräknades med chi2-test på variabeln kunskapsnivå gentemot yrkesgrupp, 

läkarspecialiseringar respektive VCD i åtanke. Chi2-test valdes eftersom datan var på 

nominalskalenivå och inte var normalfördelat (Kolmogorov-Smirnovs normalfördelningstest 

gav ett p <.0001). Signifikansnivån för chi2-testen sattes till p <.001 eller p <.05 och 

signifikansnivån redovisas för varje enskild beräkning i resultatet. Korrelation beräknades 

med Spearmans rang korrelationstest på variablerna yrkesverksamma år och egenskattad 

kunskap. Spearmans rang korrelationstest är ett icke-parametriskt test och valdes eftersom 

datan i studien var på ordinalskalenivå. Signifikansnivån för korrelationsberäkningar sattes till 

p <.01. För att beräkna signifikanta skillnader med chi2-test dikotomiserades variabeln 

kunskapsnivå i grupperna ingen/mindre bra kunskap och bra/mycket bra kunskap. Logopeder 

och läkare har i vissa analyser beräknats som en grupp och för ett antal analyser har de olika 

läkarspecialiseringarna förts samman till en grupp. Följande respondenter exkluderades ur 

studien: de som inte längre var i tjänst, inte arbetade med personer med VCD alternativt 

skickade in enkäten efter sista svarsdatum. Resultatet beräknades utifrån ett varierande antal 

logopeder och läkare eftersom vissa frågor var yrkesspecifika alternativt att svar saknades. I 

vissa fall då respondenterna hade angett ”vet ej” som svar har de exkluderats ur 

resultatberäkningarna. Antalet respondenter som har inkluderats i beräkningarna, samt 

eventuell gruppering av respondenterna framgår tydligt i tabeller och i löpande text i 

resultatet. 

3.4 Etiska överväganden 

Frågor och svarsalternativ i enkäterna formulerades med syftet att vara neutrala för att minska 

risken att deltagarna kände sig ifrågasatta gällande sin yrkeskunskap. Informationsbrevet som 

bifogades med enkäterna angav att medverkan var frivillig och att deltagarna kunde avstå 

genom att inte skicka in enkäten. Påminnelse skedde via brev enbart vid ett tillfälle till de 

deltagare som ännu inte hade besvarat enkäten. Enbart yrken redovisas i föreliggande studie 

för att förhindra möjlig identifiering av deltagarna. 
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4. Resultat  

Den totala svarsfrekvensen var 181 av 228 (79 %) fördelat på 87 logopeder (87 % av samtliga 

tillfrågade logopeder) och 94 läkare (73 % av samtliga tillfrågade läkare). Före 

påminnelsebrevet var svarsfrekvensen 113 och efter påminnelsebrevet inkom ytterligare 68 

enkäter. Tjugotvå enkäter exkluderades ur studien och resultatet redovisas därför utifrån 159 

svar (70 % svarsfrekvens) fördelat på 73 logopeder (73 % av samtliga tillfrågade logopeder) 

och 86 läkare (67 % av samtliga tillfrågade läkare). I Tabell 3 redovisas svarsfrekvensen för 

logopeder, läkare samt de olika läkarspecialiseringarna.  

 

Tabell 3  

Svarsfrekvens för samtliga respondenter samt det totala antalet utskickade enkäter till 

respektive yrke 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Erfarenhet av VCD bland kliniskt verksamma 

Av de 73 logopederna hade 41 (56 %) träffat en patient med misstänkt/konstaterad VCD 

under det senaste året och 48 av 73 (66 %) under sitt yrkesliv. Två logopeder (3 %) hade 

träffat fler än 20 patienter med misstänkt/konstaterad VCD under sitt yrkesliv. Bland läkarna 

hade 60 av 86 (70 %) träffat en patient med misstänkt/konstaterad VCD under det senaste året 

och 73 av 82 (89 %) hade träffat de här patienterna under sitt yrkesliv. Tjugotvå läkare (27 %) 

hade träffat fler än 20 patienter med misstänkt/konstaterad VCD under sitt yrkesliv. 

 

Enligt 69 logopeder och 86 läkare (totalt 155 respondenter) hade antalet patienter med 

misstänkt/konstaterad VCD förändrats under de senaste fem åren. Av dem uppgav 65 (42 %) 

att antalet patienter hade ökat och respondenterna ansåg att förändringen främst berodde på 

ökad kunskap och medvetenhet bland vårdpersonal om VCD samt förbättrad diagnostik. 

Tretton respondenter nämnde även högprestation inom idrott, stress, ångest och ökade krav 

från patienten själv och omgivningen som möjliga anledningar till ökningen. Ingen 

Yrke Svarsfrekvens (N) Totalt (N) 

Logopeder 73 100 

Läkare totalt 86 128 

Distriktsläkare 13 28 

Barnläkare 18 28 

ÖNH-läkare 20 28 

Foniater 14 16 

Allergolog/allergiläkare 21 28 

Respondenter totalt  159 228 
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respondent angav att antalet patienter med misstänkt/konstaterad VCD hade minskat under de 

senaste fem åren och 66 (43 %) uppgav vet ej. Respondenternas svar angående förändringen 

av antalet patienter med misstänkt/konstaterad VCD under de senaste fem åren framgår av 

Figur 2.  

 

Figur 2 Förändring av antalet patienter med misstänkt/konstaterad VCD under de senaste fem 

åren angivet i procent, enligt logopeder och läkare. 

4.2 Kännedom och kunskapsnivå  

I Tabell 4 redovisas den egenskattade kunskapsnivån om VCD bland logopeder, läkare samt 

de olika läkarspecialiseringarna. Det fanns signifikanta skillnader mellan kunskapsnivå och 

yrkesgrupp, χ
2
, p < .05. Fler av logopederna ansåg sig i högre utsträckning ha ingen/mindre 

bra kunskap om VCD jämfört med läkarna som grupp. Det fanns även signifikanta skillnader 

mellan olika läkarspecialiseringar i hur de skattade sin egen kunskapsnivå, χ
2
, p < .001. 

Distriktsläkare ansåg sig ofta ha ingen/mindre bra kunskap om VCD medan foniatrer sällan 

ansåg sig ha ingen/mindre bra kunskap om VCD.  

 

Tabell 4  

Egenskattad kunskapsnivå om VCD bland logopeder, läkare samt de olika 

läkarspecialiseringarna, angivet i antal samt procentuell andel av respektive yrke 

Yrke Mycket bra Bra Mindre bra Ingen kunskap 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

Logopeder (N=73) 7 (10) 30 (41) 33 (45) 3 (4) 

Läkare totalt (N=85) 18 (21) 41 (48) 17 (20) 9 (11) 

Distriktsläkare (N=13) 0 (0) 4 (31) 3 (23) 6 (46) 

Barnläkare (N=18) 3 (17) 6 (33) 6 (33) 3 (17) 

ÖNH-läkare (N=20) 3 (15) 12 (60) 5 (25) 0 (0) 

Foniater (N=13) 7 (54) 6 (46) 0 (0) 0 (0) 

Allergolog/allergiläkare (N=21) 5 (24) 13 (62) 3 (14) 0 (0) 

 

42 %

15 %0 %

43 %
Ökat

Oförändrat

Minskat

Vet ej

N = 155
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Logopederna hade arbetat i medeltal 13 år (variationsvidd 0-36 år) på en tjänst där de hade 

kunnat komma i kontakt med patienter med röstrubbningar och/eller andningssvårigheter. 

Läkarna hade arbetat i medeltal 20,5 år (variationsvidd 1-40 år) på en tjänst där de hade 

kunnat komma i kontakt med patienter med andningssvårigheter. Spearmans rang 

korrelationskoefficient visade att det fanns en signifikant korrelation mellan antal 

yrkesverksamma år och egenskattad kunskapsnivå, r(156)=.26, p<.01. Sambandet innebar att 

ju fler år respondenterna hade varit yrkesverksamma desto bättre kunskap ansåg de sig ha om 

VCD. I Tabell 5 redovisas förhållandet mellan antalet yrkesverksamma år och egenskattad 

kunskapsnivå om VCD bland logopeder och läkare tillsammans (totalt 156 respondenter). 

 

Tabell 5  

Förhållandet mellan antalet yrkesverksamma år och egenskattad kunskap om VCD bland 

logopeder och läkare, angivet i antal och procentuell andel av respektive årsintervall 

Antal år som 

yrkesverksam 

Bra/mycket bra kunskap 

N (%) 

Ingen/mindre bra kunskap 

N (%) 

0-5 (N=34) 14 (41) 20 (59) 

6-15 (N=44) 24 (55) 20 (45) 

16 eller fler (N=78) 57 (73) 21 (27) 

 

Av totalt 86 läkare hade 70 (81 %) haft VCD i åtanke när de träffat en patient med 

andningssvårigheter. I Tabell 6 redovisas fördelningen av antalet läkare mellan de olika 

läkarspecialiseringarna som hade VCD i åtanke.  

 

Tabell 6  

Läkare som hade haft VCD i åtanke när de träffat en patient med andningssvårigheter, 

redovisat för läkare totalt samt för de olika läkarspecialiseringarna. Angivet i antal samt 

procentuell andel av respektive yrke  

Yrkeskategori Andel som haft VCD i åtanke 

N (%) 

Läkare totalt (N=86) 70 (81) 

Distriktsläkare (N=13) 6 (46) 

Barnläkare (N=18) 11 (61) 

ÖNH-läkare (N=20) 18 (90) 

Foniater (N=14) 14 (100) 

Allergolog/allergiläkare (N=21) 21 (100) 
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I Tabell 7 redovisas läkarnas (N=85) egenskattade kunskapsnivå i förhållande till huruvida de 

hade haft VCD i åtanke när de träffat patienter med andningssvårigheter. Det fanns 

signifikanta skillnader mellan variablerna ”kunskapsnivå” och ”VCD i åtanke”, χ
2
, p < .001. 

Läkare som ansåg att de hade ingen/mindre bra kunskap om VCD hade sällan VCD i åtanke 

när de träffade en patient med andningssvårigheter. 

 

Tabell 7  

Egenskattad kunskapsnivå hos de läkare som hade haft (N=69) respektive inte hade haft 

(N=16) VCD i åtanke när de träffade patienter med andningssvårigheter. Redovisat i antal 

och i procent 

VCD i åtanke Bra/mycket bra kunskap 

N (%) 

Ingen/mindre bra kunskap 

N (%) 

Läkare som hade haft VCD i åtanke (N=69) 59 (86) 10 (14) 

Läkare som inte hade haft VCD i åtanke (N=16) 0 (0) 16 (100) 

 

4.3 Remitteringsgång 

Tjugosju av 44 logopeder uppgav att de inte hade mottagit remiss angående VCD och 31 av 

41 logopeder hade inte remitterat patienter med misstänkt/konstaterad VCD till annan 

yrkesgrupp. Av 15 ÖNH-läkare hade fem remitterat till logoped och fyra till sjukgymnast. Av 

14 foniatrer hade sex remitterat patienter med misstänkt/konstaterad VCD till logoped och sju 

till sjukgymnast. Det förekom även remittering mellan logoped och sjukgymnast. Fem 

logopeder uppgav att de hade mottagit remiss från sjukgymnast och tre logopeder hade 

remitterat patienter med misstänkt/konstaterad VCD till sjukgymnast. Fem av sammanlagt 

101 logopeder och läkare hade remitterat till psykolog, psykiater eller barn- och 

ungdomspsykiatri. Fem läkare, varav fyra barnläkare och en allergolog/allergiläkare, angav att 

remisserna sällan inkom med frågeställningen VCD utan till exempel med frågeställning om 

andningsbesvär eller astma. Det förekom även remittering inom samma yrkesgrupp: en 

logoped hade remitterat till annan logoped och en foniater hade remitterat till annan foniater. I 

Figur 3 presenteras remissgången mellan olika yrkesgrupper. I figuren illustreras från vilka de 

olika yrkesgrupperna huvudsakligen mottog remisser, samt vilka de främst remitterade till. 
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Figur 3 Remittering av patienter med misstänkt/konstaterad VCD, baserat på de vanligast 

angivna skickade samt mottagna remisserna mellan olika yrkesgrupper. 

4.4 Utredning 

4.4.1 Diagnosunderlag 

Av de 157 logopeder och läkare som uppgav vad som ingick i diagnosunderlaget för VCD på 

deras arbetsplats hade 33 (21 %) svarat vet ej, varav 20 var logopeder, sex distriktsläkare, sex 

barnläkare och en ÖNH-läkare. I Tabell 8 redovisas diagnosunderlag enligt återstående 51 

logopeder och 73 läkare (totalt 124 respondenter). På svarsalternativet annat angav 

logopederna till exempel stroboskopi, utlåtande från ÖNH-läkare, samt kombinerad fiberskopi 

och ansträngningsprovokation. Läkarna specificerade svarsalternativet annat med till exempel 

videofeedback och fiberskopi i kombination med ansträngningsprovokation. 

Tabell 8  

Diagnosunderlag för VCD på logopeders respektive läkares arbetsplatser, angivet i antal och 

procentuell andel av respektive yrke (flera möjliga svarsalternativ) 
Yrke Anamnes Fiberskopi 

 

Spirometri Ansträngnings-

provokation 

Imitation av 

andningsbesvär 

Annat 

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Logopeder (N=49) 45 (92) 38 (78) 8 (16) 27 (55) 12 (24) 13 (27) 

Läkare totalt (N=73) 71 (97) 45 (62) 49 (67) 51 (70) 24 (33) 4 (5) 

Distriktsläkare (N=7) 7 (100) 1 (14) 6 (86) 1 (14) 2 (29) 0 (0) 

Barnläkare (N=12) 12 (100) 2 (17) 10 (83) 10 (83) 2 (17) 0 (0) 

ÖNH-läkare (N=19) 18 (95) 19 (100) 4 (21) 10 (53) 6 (32) 0 (0) 

Foniater (N=14) 14 (100) 13 (93) 9 (64) 13 (93) 10 (71) 3 (21) 

Allergolog/ 

allergiläkare (N=21) 

20 (95) 10 (48) 20 (95) 17 (81) 4 (19) 1 (5) 

ÖNH-läkare 

Sjukgymnast Logoped 

Distriktsläkare

  

Allergolog/ 

Allergiläkare 

Foniater Barnläkare 
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4.4.2 Utlösande faktorer 

Av de 154 logopeder och läkare som svarade på frågan om utlösande faktorer till VCD 

svarade 28 (18 %) vet ej, varav 14 var logopeder, två ÖNH-läkare, sex distriktsläkare och sex 

barnläkare. I Tabell 9 redovisas utlösande faktorer enligt återstående 55 logopeder och 71 

läkare (totalt 126 respondenter). Intensiv fysisk ansträngning och psykologisk stress var de 

vanligast angivna utlösande faktorerna enligt både logopeder och läkare. Respondenterna 

preciserade svarsalternativet annat med till exempel infektion, felsväljning, lindrig astma 

samt psykogen pålagring. En logoped som hade träffat patienter med VCD-problematik 

uppgav följande: ”Vi har även haft patienter som utsatts för sexuella övergrepp, dödsfall i 

familjen och skilsmässa”.  

 

Tabell 9  

Utlösande faktorer till VCD enligt logopeder och läkare, angivet i antal samt procentuell 

andel av respektive yrke (flera möjliga svarsalternativ) 

Yrke Intensiv 

fysisk 

ansträngning 

Reflux Psykologisk 

stress 

Kemisk 

irritation 

Kall 

luft 

Spontan, ej känd 

utlösande faktor 

Annat 

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Logopeder (N=55) 51 (93) 8 (15) 47 (85) 13 (24) 14 (25) 14 (25) 1 (2) 

Läkare totalt (N=71) 60 (85) 13 (18) 56 (79) 13 (18) 16 (23) 22 (31) 5 (7) 

Distriktsläkare (N=7) 6 (86) 1 (14) 4 (57) 2 (29) 3 (43) 2 (29) 0 (0) 

Barnläkare (N=12) 11 (92) 2 (17) 9 (75) 3 (25) 2 (17) 4 (33) 0 (0) 

ÖNH-läkare (N=18) 11 (61) 2 (11) 14 (78) 2 (11) 2 (11) 4 (22) 1 (6) 

Foniater (N=14) 13 (93) 5 (36) 13 (93) 2 (14) 4 (29) 5 (36) 2 (14) 

Allergolog/ 

allergiläkare (N=20) 

19 (95) 3 (15) 16 (80) 4 (20) 5 (25) 7 (35) 2 (10) 

 

4.4.3 Komorbiditet 

Under sitt yrkesliv hade 121 logopeder och läkare träffat någon patient med 

misstänkt/konstaterad VCD. På frågan gällande komorbiditet svarade 24 vet ej, varav åtta var 

logopeder, tre distriktsläkare, fyra barnläkare, åtta ÖNH-läkare och en foniater. Sju logopeder 

och 11 läkare hade inte träffat någon patient med misstänkt/konstaterad VCD som samtidigt 

haft någon annan diagnos. Av de 121 logopeder och läkare som under sitt yrkesliv hade träffat 

någon patient med misstänkt/konstaterad VCD hade därmed 79 respondenter (65 %), varav 33 

logopeder (27 %) och 46 läkare (38 %), träffat någon patient som samtidigt haft en annan 

diagnos. I Figur 4 presenteras komorbiditet enligt logopeder och läkare. Astma och allergi var 
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de vanligast angivna samförekommande diagnoserna bland patienter med VCD enligt både 

logopeder och läkare. Respondenterna preciserade svarsalternativet annat på följande sätt: 

psykosomatik, psykosocial stress, posttraumatiskt stressyndrom, depression, anorexi, 

stamning och spasmodisk dysfoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Komorbiditet vid VCD angivet i procent enligt logopeder och läkare (flera möjliga 

svarsalternativ). 

 

4.4.4 Röstkvalitet 

Antalet logopeder som hade träffat minst en patient med misstänkt/konstaterad VCD var 48. 

Av dem hade 26 (54 %) noterat avvikande röstkvalitet varav sju logopeder (15 %) angav 

läckande röst och 19 (40 %) angav hyperfunktionell/pressad röst som den mest avvikande 

röstparametern. På frågan om när röstkvaliteten var påverkad kunde respondenterna ange flera 

svarsalternativ. Av de 26 logopeder som angav att de noterat avvikande röstkvalitet uppgav 

10 (38 %) att röstkvaliteten var påverkad i samband med anfall och 20 (77 %) att den var 

påverkad generellt. Enligt en logoped hade en del patienter också haft förhöjt röstläge. 

4.4.5 Feldiagnostisering 

Av de 121 logopeder och läkare som under sitt yrkesliv träffat någon patient med 

misstänkt/konstaterad VCD svarade 32 vet ej på frågan om feldiagnostisering. Av dem var 15 
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logopeder, fyra distriktsläkare, fyra barnläkare, sex ÖNH-läkare och tre 

allergologer/allergiläkare. Fyra logopeder och en läkare hade inte träffat någon patient med 

misstänkt/konstaterad VCD som tidigare varit feldiagnostiserad. Av de 121 logopeder och 

läkare som under sitt yrkesliv hade träffat någon patient med misstänkt/konstaterad VCD hade 

därmed 84 respondenter (69 %), varav 29 logopeder (24 %) och 55 läkare (45 %), träffat 

någon patient som tidigare hade varit feldiagnostiserad. I Figur 5 presenteras 

feldiagnostisering enligt logopeder och läkare. Astma var den mest frekvent angivna 

diagnosen av både logopeder och läkare gällande feldiagnostisering. Respondenterna som 

angav svarsalternativet annat preciserade sina svar med angioödem och psykisk pålagring. 

 

 

Figur 5 Feldiagnostisering vid VCD enligt logopeder och läkare angivet i procent (flera 

möjliga svarsalternativ). 

 

4.5 Behandling 

Av de 41 logopeder som under det senaste året hade träffat minst en patient med VCD hade 

28 (68 %) behandlat någon patient för VCD det senaste året. Logopedernas behandling 

utgjordes i medeltal av tre tillfällen inklusive nybesök (variationsvidd 1-6 tillfällen) och det 

vanligaste behandlingsinnehållet var andningsövningar. Av de 60 läkare som under det 

senaste året träffat minst en patient med VCD hade 33 (55 %) behandlat någon patient för 
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VCD. Läkarnas behandling utgjordes i medeltal av två tillfällen inklusive nybesök 

(variationsvidd 1-4 tillfällen) och det vanligaste behandlingsinnehållet var information kring 

diagnosen. I Tabell 10 presenteras behandlingsinnehåll enligt logopeder, läkare samt de olika 

läkarspecialiseringarna. Vid svarsalternativet annat angav logopederna stresshantering, 

diskussion kring höga krav samt basal kroppskännedom som del av behandlingen. Läkarna 

angav biofeedback och andningsträning vid svarsalternativet annat. 

 

Tabell 10  

Behandlingsinnehåll för VCD enligt logopeder och läkare, angivet i antal och procentuell 

andel av respektive yrke (flera möjliga svarsalternativ) 

Behandling av VCD Logoped 

(N=28) 

Läkare 

totalt 

(N=33) 

Distrikts-

läkare 

(N=1) 

Barn-

läkare 

(N=3) 

ÖNH-

läkare 

(N=6) 

Foniater 

(N=10) 

Allergolog/a

llergiläkare 

(N=13) 

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Andningsövningar 28 (100) * * * * * * 

Röstövningar 12 (43) * * * * * * 

Avspänning/avslappning 27 (96) 12 (36) 0 (0) 0 (0) 4 (67) 2 (20) 6 (46) 

Info kring diagnos 27 (96) 31 (94) 0 (0) 3 (100) 6 (100) 10 (100) 12 (92) 

Ansträngningsprovokation 8 (29) 12 (36) 0 (0) 1 (33) 3 (50) 4 (40) 4 (31) 

Refluxmedicinering * 7 (21) 1 (100) 0 (0) 1 (17) 4 (40) 1 (8) 

Astmamedicinering * 2 (6) 1 (100) 0 (0) 1 (17) 0 (0) 0 (0) 

Annan medicinering * 5 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (10) 4 (31) 

Kirurgi * 1 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (10) 0 (0) 

Annat 5 (18) 5 (15) 0 (0) 1 (33) 0 (0) 2 (20) 2 (15) 

*Svarsalternativet var ej angivet i enkäten 

 

Tjugoåtta logopeder hade under det senaste året behandlat någon patient för 

misstänkt/konstaterad VCD. Av dessa uppgav 20 att de alltid eller i vissa fall hade genomfört 

uppföljning av behandlingen, fem att uppföljning inte hade genomförts och tre att de inte 

visste. Vid frågan om behandlingsplan uppgav 34 logopeder att deras arbetsplats inte hade 

någon behandlingsplan för patienter med VCD, 26 att det fanns en behandlingsplan och 12 att 

de inte visste (totalt 72 respondenter). Av de 33 läkare som under det senaste året hade 

behandlat någon patient för misstänkt/konstaterad VCD svarade 32 på frågan kring 

uppföljning av behandling. Tjugosju av dem uppgav att uppföljning hade genomförts alltid 

eller i vissa fall, tre att det inte hade genomförts och två att de inte visste. Gällande 

behandlingsplan uppgav 52 läkare att deras arbetsplats inte hade någon behandlingsplan för 

patienter med VCD, 24 att det fanns en behandlingsplan och 10 att de inte visste (totalt 86 

respondenter).  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Valet att genomföra en enkätundersökning möjliggjorde att ett stort antal yrkesverksamma 

personer kunde delta i studien, vilket gav en bred bild av kännedom om och handhavande av 

VCD. De slutgiltiga enkäterna utformades efter litteraturstudier, diskussioner med 

yrkesverksamma med specialistkunskap kring VCD samt utifrån reflektioner som framkom i 

pilotstudien. Resultatet av denna bearbetning ökade enkäternas användbarhet, validitet och 

reliabilitet vilket hade betydelse för studiens resultat. Enkätundersökning som metod för 

studien innebar dock att vissa felkällor kunde förekomma. Bland annat kanske frågorna 

tolkades annorlunda av respondenterna än vad som avsågs och det kan ha påverkat resultatet. 

Dessutom kanske logopeder och läkare med mindre kunskap avstod från att delta alternativt 

inhämtade information om VCD innan de besvarade enkäten, vilket kan ha haft inverkan på 

resultatet. Studien fokuserar på en komplex diagnos och fyller en pedagogisk funktion genom 

att resultatet ger aktuell information till vårdpersonal på vilket sätt kollegor arbetar med VCD. 

Dessutom uppmuntrade enkäten till kunskapsinhämtning om VCD framförallt hos de som inte 

tidigare var bekanta med diagnosen. Följande citat från en läkare är ett exempel på det: 

”Frågade mina kollegor det vill säga tre andra distriktsläkare och de hade heller ingen 

kunskap om tillståndet”. 

 

Svarsfrekvensen som resultatet baserades på var hög (Trost, 2007) bland både logopeder och 

läkare (87 % respektive 73 %) vilket tydde på ett intresse för arbetet kring VCD och på att 

enkäten var användarvänlig. Ett annat tecken på engagemang var att flera logopeder och 

läkare som inte arbetade med VCD alternativt inte längre var i tjänst informerade oss via mail, 

brev eller telefon att de inte hade möjlighet att delta i studien. Dessutom uppmuntrade flera 

respondenter initiativet till studien och visade intresse för att ta del av resultaten. 

Svarsfrekvensen mellan de olika läkarspecialiseringarna skiljde sig åt. Till exempel besvarade 

14 av 16 foniatrer enkäten och 20 av 28 ÖNH-läkare men endast 13 av 28 distriktsläkare. 

Eventuellt tydde det på ett större intresse för studier kring VCD bland yrkesgrupper med ökad 

kompetens inom öron-, näs- och halssjukdomar.  

 

I Sverige fanns betydligt fler verksamma läkare än logopeder vilket innebar att de logopeder 

som deltog i studien utgjorde en procentuellt högre andel av sin yrkeskår jämfört med läkarna. 

Därför kunde resultatet utifrån logopederna generaliseras i något högre grad. I studien 
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inkluderades färre foniatrer jämfört med övriga läkarspecialiseringar eftersom endast ett 

mindre antal foniatrer var verksamma i Sverige. Genom den höga svarsfrekvensen bland 

foniatrerna representerades de ändå i jämförbar utsträckning som övriga läkarspecialiseringar 

i föreliggande studie.  

 

För att underlätta besvarandet av enkäten i föreliggande studie användes begreppet 

misstänkt/konstaterad VCD i frågor angående de patienter som respondenterna hade träffat. 

Från deltagare i pilotstudien och utifrån diskussion med yrkesverksamma med 

specialistkompetens kring VCD framkom att det var mycket svårt att säkert konstatera att en 

patient hade VCD. Det överensstämmer med resultatet i studien av Patel et al. (2004) som 

visade att medianvärdet för tiden mellan första symtom och slutlig diagnostisering för 

patienter med VCD var 4,5 år, vilket tydde på långa utredningar och svårigheter att säkerställa 

diagnosen. Bristen på allmängiltiga diagnoskriterier för VCD kan medföra svårigheter att 

ställa diagnosen samt skilja den från andra liknande sjukdomstillstånd. Resultatet och 

enkäternas reliabilitet påverkades eventuellt negativt av användandet av begreppet 

misstänkt/konstaterad VCD. Det finns en risk att respondenterna i studien hade patienter i 

åtanke som egentligen inte hade VCD. En deltagare i studien påpekade att det var stor 

skillnad mellan ”misstänkt” och ”konstaterad” VCD och ansåg därför att frågorna inte var nog 

preciserade och var osäker på vad som menades. Eftersom det enbart var en respondent som 

kommenterade begreppet misstänkt/ konstaterad VCD är det troligt att reliabiliteten endast 

påverkades marginellt av att detta begrepp användes. 

 

För att kunna belysa ytterligheterna gällande respondenternas kunskapsnivå om VCD 

dikotomiserades variabeln kunskapsnivå i grupperna ingen/mindre bra kunskap och 

bra/mycket bra kunskap. Grupperingen användes för att beräkna signifikanta skillnader med 

chi2-test. Korrelationsberäkning genomfördes på variablerna yrkesverksamma år och 

kunskapsnivå eftersom sambandet mellan dessa två variabler var relevant att belysa. 

5.2 Resultatdiskussion 

Vocal Cord Dysfunction (VCD) är aktuell inom olika medicinska områden. Ett tecken på det 

är att studier om VCD har publicerats i en rad olika tidskrifter, till exempel Annals of Allergy, 

Asthma and Immunology, Journal of Voice, Chest, The Laryngoscope och American Journal 

of Respiratory and Critical Care Medicine. Föreliggande studie kan därför vara av intresse för 

flera olika professioner. Ytterligare ett tecken på att VCD är aktuell inom olika medicinska 
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områden är den breda klassificeringen av diagnosen. VCD anses vara en andningsstörning 

enligt Mirasola et al. (2008) vilket är intressant då till exempel Maschka et. al. (1997) 

refererar till VCD som en form av laryngeal dyskinesi. I sjukdomsklassifikationen ICD-10 

ingår VCD under rubriken Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej klassificeras 

annorstädes (J38) och Verdolini et al. (2006) inkluderar VCD i sin klassifikation av 

röststörningar i kapitlet Andra sjukdomar som påverkar rösten. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att logopeder och läkare ansåg att etiologin till VCD 

var heterogen vilket överensstämmer med tidigare studier (se till exempel Koufman & Block, 

2008; Perkner et al., 1998). Uppfattningen bland respondenter i den här studien och resultat 

från tidigare studier (se till exempel Björck et al., 2006; McFadden & Zawadski, 1996) visade 

att intensiv fysisk ansträngning var en vanligt förekommande utlösande faktor till VCD. I den 

här studien framkom att 85 % av logopederna och 79 % av läkarna ansåg att psykologisk 

stress var en utlösande faktor till VCD. Det kan jämföras med studier av Altman et al. (2000) 

och O´Connell et al. (1995) som påvisade en koppling mellan psykologiska faktorer och 

VCD. En logoped i den här studien hade träffat patienter med VCD som hade utsatts för 

sexuella övergrepp vilket även Freedman et al. (1991) rapporterade om i en retrospektiv 

studie av kvinnor med VCD. Ytterligare psykologiska aspekter som nämndes i föreliggande 

studie som utlösande faktorer eller samförekomst vid VCD var dödsfall i familjen, skilsmässa, 

psykosomatik, psykosocial stress, posttraumatiskt stressyndrom, depression och anorexi. 

Trots att logopeder och läkare ansåg att psykologiska faktorer hade betydelse vid VCD 

återspeglades det inte i remitteringen. Endast fem respondenter angav att de hade remitterat 

patienter med misstänkt/konstaterad VCD till psykolog, psykiater eller barn- och 

ungdomspsykiatrin. Enligt Cline et al. (2006) kunde psykoterapi användas i behandling av 

VCD för att reducera stress eller behandla underliggande faktorer till anfall. 

Avspänning/avslappning skulle kunna ses som behandling för att reducera stress och i den här 

studien framkom att hela 96 % av logopederna och 36 % av läkarna inkluderade 

avspänning/avslappning i behandlingen av VCD. Frågan är om logopeder och läkare är de 

mest kompetenta för att ge behandling kring stresshantering eller om psykologkontakt är mer 

lämpligt i de fall då psykologiska faktorer till stor del ligger till grund för VCD-

problematiken. Det är dock möjligt att logopeder och läkare i föreliggande studie använde 

avspänning/avslappning i annat syfte än för att reducera stress. 
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5.2.1 Komplexitet kring VCD 

Diagnosen VCD kompliceras vid beaktande av komorbiditet och feldiagnostisering då 

framförallt orsakssamband är oklara. Till exempel uppvisade samtliga sex deltagare med 

VCD i studien av Zelcer et al. (2002) bröstkorgsandning, vilket kan öka spänningar i nacke 

och larynx. Det skulle kunna vara så att dessa spänningar orsakas av upplevelsen av 

andningssvårigheter såsom vid ett VCD-anfall, vilket skulle kunna ge ett förändrat 

andningsmönster i form av bröstkorgsandning. Alternativt kan förhållandet vara det omvända 

så att bröstkorgsandning leder till VCD-problematik. Som nämnts tidigare är VCD en 

komplex diagnos, men logopeder och läkare i föreliggande studie föreföll i stor utsträckning 

vara överens om vilka diagnoser som förekom samtidigt som VCD samt vilka diagnoser som 

patienter med VCD feldiagnostiserades med. Både logopeder och läkare i föreliggande studie 

angav att astma var en mycket vanlig diagnos gällande komorbiditet såväl som 

feldiagnostisering vid VCD. Tidigare studier har också redovisat astma som komorbiditet till 

VCD (Chiang et al., 2008; Peters et al., 2003) samt att patienter med VCD har 

feldiagnostiserats med astma (se till exempel Chiang et al., 2008; Christopher et al., 1983). 

Det fanns också de som anser att astma kan orsaka VCD (Koufman & Block, 2008; Verdolini 

et al., 2006). Orsakssambandet kompliceras ytterligare då flera diagnoser tas i beaktande. Till 

exempel kan astma förekomma samtidigt som reflux (Grahn, 2002) och enligt Cukier-Blaj et 

al. (2008) kan reflux orsaka VCD. I en fallstudie av Heatley och Swift (1996) behandlades en 

patient med samförekomst av reflux och VCD med refluxmedicinering, vilket resulterade i att 

även andningsbesvären avtog. Frågan är om denna behandling skulle ge samma resultat hos 

andra patienter med samförekomst av VCD och reflux. 

 

Drygt hälften av logopederna hade noterat avvikande röstkvalitet hos patienter med 

misstänkt/konstaterad VCD. Det kan verka logiskt att rösten påverkas i samband med anfall 

men resultatet av den här studien visade också att generell röstpåverkan förekom. Fyrtiotre 

procent av logopederna inkluderade röstövningar i behandlingen av VCD och det vore 

intressant att veta om syftet med röstövningarna var att kontrollera och reducera VCD-anfall 

eller att minska eventuell röstpåverkan. Eftersom drygt hälften av logopederna hade noterat 

avvikande röstkvalitet hos patienter med misstänkt/konstaterad VCD tyder det på att det är 

viktigt att logopederna deltar i omhändertagandet av dessa patienter. Endast ett fåtal studier 

har tidigare undersökt förekomst av röstproblem hos patienter med VCD vilket försvårar 

jämförelse av föreliggande studies resultat med tidigare forskning. Enligt Verdolini et al. 

(2006) orsakas inte dysfoni vid VCD av stämbandens paradoxala rörelser. Däremot föreligger 

http://www.refworks.com/Refworks/~0~
http://www.refworks.com/Refworks/~0~
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faktorer hos patienter med VCD som kan ge upphov till röstproblem. Röstproblem kan 

orsakas av reflux (Coyle, Weinrich & Stemple, 2001; Koufman, Sataloff & Toohill, 1996), 

astmamedicinering (Ihre, Zetterström & Hammarberg, 2004; Lavy, Wood, Rubin & Harries, 

2000), spänningar i nacke och larynx (Sala, Sihvo, & Laine, 2005), inflammation i larynx 

samt stämbandsknottror (Holmberg, Hillman, Hammarberg, Södersten & Doyle, 2001). 

Samtliga av dessa tillstånd kan förekomma samtidigt som VCD (se sida 3, 5 och 6). 

 

Figur 3 visar hur patienter med misstänkt/konstaterad VCD remitterades mellan olika 

professioner. Det gick inte att urskilja en entydig remitteringsgång vilket överensstämmer 

med tidigare studier som har visat att ett stort antal professioner är inblandade vid utredning 

och behandling av patienter med VCD (Mathers-Schmidt, 2001; Mirasola et al., 2008; 

Sandage & Zelazny, 2004). Det är säkerligen så att flera professioner har yrkeskunskap att 

bidra med och att teamarbete därmed är en viktig del av omhändertagandet av patienter med 

VCD. Logopeden har en betydelsefull roll i arbetet kring patienter med VCD och enligt 

föreliggande studie mottar logopeden remisser från flera andra yrkesgrupper. Resultatet i den 

här studien visade att foniatrer hade kontakt med flest antal professioner gällande de här 

patienterna. Det framkom också ur resultatet att viss remittering skedde inom samma 

profession vilket tyder på att problematiken kring dessa patienter är komplex vilket skapar ett 

behov av att konsultera en kollega. Fem läkare angav att remisserna sällan inkom med 

frågeställningen VCD utan till exempel andningsbesvär eller astma, vilket också tyder på 

komplexiteten av denna diagnos. 

5.2.2 Behandlingsinsatser och handhavande 

Det framkom i föreliggande studie att över hälften av respondenternas arbetsplatser saknade 

en behandlingsplan för patienter med VCD. Om det saknas en ansvarsfördelning av insatser 

och en detaljerad plan för behandling kan det innebära en fördröjning av diagnostisering och 

behandlingsinsatser. I den här studien framkom också att diagnosunderlaget för VCD 

varierade mellan olika arbetsplatser. Till exempel uppgav 92 % av logopederna och 97 % av 

läkarna att anamnes ingick i diagnosunderlaget på deras arbetsplats. Anamnesen är av stor 

vikt för att patienten ska få rätt diagnos (Seear et al., 2005) och därför är det anmärkningsvärt 

att inte samtliga respondenter angav att anamnes inkluderades i diagnosunderlaget. Eftersom 

diagnosunderlaget skiljde sig mellan de olika arbetsplatserna och det saknas allmängiltiga 

diagnoskriterier kan det innebära att olika patienter som har diagnostiserats med VCD inte har 

jämförbara tillstånd.  
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Innehållet i behandlingen av VCD varierade enligt resultatet i föreliggande studie. Majoriteten 

av såväl logopeder som läkare angav att information om diagnosen inkluderades i behandling 

och en respondent angav kirurgi som ett behandlingsalternativ. Variationen på insatser från 

information till kirurgi påvisade bredden i den behandling som erbjöds dessa patienter. Det 

förekom även olika uppfattningar bland logopeder och läkare om vad som borde klassas som 

behandling. Till exempel påpekade en respondent att ansträngningsprovokation inte var en 

behandlingsmetod för VCD vilket var intressant då många respondenter angav att de hade 

inkluderat det som del i behandlingen. Samtliga logopeder inkluderade andningsövningar i 

behandlingen för VCD och eventuellt var andningsövningar också en del i sjukgymnasternas 

behandling. Det skulle kunna innebära att det är av mindre betydelse till vem av dessa 

remitteringen sker och resultatet visade att dessa två professioner mottog ungefär lika många 

remisser. Det är dock av betydelse att logopeden, med sin specialistkunskap om anatomi och 

fysiologi i larynx, har en central roll i omhändertagandet av dessa patienter eftersom VCD 

drabbar laryngeala funktioner.  

 

Det finns svårigheter med att utvärdera behandlingsinsatser för patienter med VCD. Förutom 

att många arbetsplatser saknade en behandlingsplan skedde inte alltid uppföljning av 

behandlingsinsatserna. Flera tidigare studier som utvärderar behandling för patienter med 

VCD baserade sina resultat på data på ett litet antal patienter vilket innebar att resultaten inte 

var generaliserbara. I en studie av Sullivan et al. (2001) framkom att 19 av 20 patienter med 

VCD kunde kontrollera VCD-symtomen sex månader efter logopedisk behandling. Det högre 

antalet deltagare i den studien stärker uppfattningen om att logopedisk behandling kan ge 

goda resultat för patienter med VCD och resultatet kan generaliseras i högre grad än studier 

med färre deltagare. Enligt Mathers-Schmidt (2001) behövs dock mer forskning för att 

klarlägga vilken behandling som är effektiv för patienter med VCD och varför den ger positiv 

effekt. Det kan också vara så att placeboeffekt utgör en behandlingseffekt för patienter med 

VCD. Enligt Bodström (2000) och Thompson (2005) är placeboeffekt en betydande del av all 

behandling inom sjukvården.  

 

I resultatet framkom att ju mer yrkeserfarenhet logopeder och läkare har desto bättre kunskap 

ansåg de sig ha kring VCD. Denna korrelation var signifikant men dock inte så stark. Fler år i 

yrkeslivet kan innebära fler möten med patienter med VCD och därigenom ökad kunskap om 

diagnosen. Däremot har VCD blivit uppmärksammad under de senaste åren och ingick 

troligtvis inte i grundutbildningen för de logopeder och läkare som hade varit 
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yrkesverksamma i många år. Därför hade det varit väntat att de logopeder och läkare med 

mindre yrkeserfarenhet och en nyare grundutbildning skulle ha ansett sig ha bättre kunskap 

om VCD än vad resultatet visade. 

 

Även om många logopeder och läkare ansåg sig ha mycket bra eller bra kunskap om VCD så 

framgick det i resultatet att respondenterna till exempel hade olika uppfattning om utlösande 

faktorer till VCD och behandlingsinnehåll. De skilda resultat om VCD som presenteras i 

tidigare studier bekräftar att även forskare har olika uppfattning om terminologi, definition, 

utredning och behandling. Det kan vara så att bra kunskap om VCD innebär att vara medveten 

om att diagnosen är mycket komplicerad och att handhavandet kan se olika ut. 

 

Distriktsläkare kan komma i kontakt med patienter med VCD i ett tidigt skede och det är 

därför av vikt att distriktsläkare har VCD i åtanke när de träffar patienter med 

andningsvårigheter. Information till distriktsläkare skulle kunna öka medvetenheten om VCD 

och därigenom också öka möjligheten att distriktsläkarna fångar upp dessa patienter. Av 

distriktsläkarna i den här studien var det 46 % som uppgav att de inte hade någon kunskap om 

VCD och 23 % uppgav att de hade mindre bra kunskap. Endast hälften av distriktsläkarna 

hade VCD i åtanke när de träffade patienter med andningssvårigheter. Med tanke på deras 

breda allmänmedicinska kunskap och att VCD är en relativt okänd diagnos är det förståeligt 

att deras kunskap var begränsad inom området VCD. En stor andel foniatrer och 

allergologer/allergiläkare ansåg sig ha mycket bra eller bra kunskap om VCD och samtliga 

inom dessa läkarspecialiseringar hade VCD i åtanke när de träffade patienter med 

andningssvårigheter. Deras specialistkunskap inom det medicinska området öron-, näs- och 

halssjukdomar kan innebära att de har ökad kunskap och medvetenhet om diagnosen. Ett sätt 

att öka kunskapen kring VCD bland vårdpersonal kan vara att de olika professionerna delger 

varandra sina erfarenheter. Genom att besvara enkäterna har respondenterna delgivit sina 

kunskaper och erfarenheter kring VCD, vilket gör att föreliggande studie har klinisk relevans 

och förhoppningsvis inspirerar och skapar underlag för diskussion på arbetsplatser runt om i 

landet. 

5.2.3 Patientunderlag 

Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Haukelands Universitetssjukhus i Bergen 

har antalet patienter med VCD ökat de senaste åren. Denna ökning hade även noterats av en 

stor andel av logopederna och läkarna i den här studien. Det var också en stor andel 
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respondenter som angav att de inte visste om antalet patienter med VCD hade förändrats 

under de senaste åren. Det förefaller som att det är svårt att klarlägga orsaken till en eventuell 

förändring och frågan är om antalet personer med VCD har ökat eller om ökad kunskap och 

medvetenhet har lett till att fler personer blir diagnostiserade med VCD. Flera respondenter 

kommenterade att ökningen av patienter med VCD skulle kunna bero på ökad stress, ångest 

och högre prestationskrav från omgivningen. En läkare som ansåg att antalet patienter med 

misstänkt/konstaterad VCD hade ökat kommenterade förändringen på följande sätt:  

 ”Begreppet VCD syns oftare vilket denna enkät är ett symtom på men om 

patienterna/sjukdomen blivit vanligare är väl ändå oklart. Samtidigt får ju 

människor (eller i alla fall barn) allt svårare att fungera. De kan inte äta, de kan 

inte kissa, de kan inte bajsa, de kan inte sova, de kan inte sitta still och nu kan de 

inte heller andas! Allt detta söker de för allt oftare!” 

5.3 Slutsatser 

 Sextiosex procent av logopederna och 89 % av läkarna hade under sitt yrkesliv träffat 

någon patient med misstänkt/konstaterad VCD. 

 Samtliga foniatrer och allergologer/allergiläkare hade haft VCD i åtanke när de träffade 

patienter med andningssvårigheter. Bland distriktsläkare var det knappt hälften som hade 

haft VCD i åtanke.  

 Majoriteten av respondenterna ansåg att intensiv fysisk ansträngning och psykologisk 

stress var utlösande faktorer till VCD. Däremot förekom sällan remittering till psykolog 

eller psykiater. 

 Tjugofyra procent av logopederna och 45 % av läkarna hade under sitt yrkesliv träffat 

patienter med misstänkt/konstaterad VCD som tidigare hade varit feldiagnostiserade. 

Gällande komorbiditet hade 27 % av logopederna och 38 % av läkarna under sitt yrkesliv 

träffat patienter med misstänkt/konstaterad VCD som samtidigt hade en annan diagnos. 

Astma var den vanligaste diagnosen gällande både feldiagnostisering och komorbiditet. 

 Drygt hälften av logopederna hade noterat avvikande röstkvalitet hos patienter med 

misstänkt/konstaterad VCD och 43 % av logopederna inkluderade röstövningar i 

behandlingen av VCD. 

 Behandling av VCD varierade och det mest frekvent angivna behandlingsinnehållet enligt 

logopeder var andningsövningar. Information kring diagnosen var det vanligast angivna 

behandlingsinnehållet enligt barnläkare, ÖNH-läkare, foniatrer och 
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allergolog/allergiläkare. Endast en distriktsläkare uppgav behandlingsinnehåll och 

preciserade svaret med medicinering. 

 Gällande egenskattad kunskapsnivå om VCD uppgav de flesta foniatrer att de hade 

mycket bra kunskap. En stor andel ÖNH-läkare och allergolog/allergiläkare uppgav att de 

hade bra kunskap om VCD. Majoriteten av barnläkare och logopeder uppgav att de hade 

bra eller mindre bra kunskap och nära hälften av distriktsläkarna uppgav att de inte hade 

någon kunskap om VCD. 

 I föreliggande studie framkom en mycket varierad bild av kännedom och handhavande av 

VCD bland logopeder och läkare i Sverige gällande bland annat utredning, etiologi, 

komorbiditet, feldiagnostisering och behandling.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns endast ett fåtal studier som utvärderar behandling av VCD och resultaten är 

baserade på ett litet antal patienter. För att evidensbasera behandling av VCD skulle en 

longitudinell studie med ett större antal patienter vara betydelsefullt. En sådan studie skulle 

kunna påvisa såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter och inkludera en eller flera 

behandlingsmetoder som används kliniskt i Sverige.  

 

I flera studier framkommer ett samband mellan psykologiska faktorer och VCD men något 

tydligt orsakssamband kan inte påvisas. En omfattande kartläggning av dessa samband skulle 

kunna leda till ett bättre omhändertagande och behandling av patienter med VCD. 

 

Endast ett fåtal studier har tidigare undersökt förekomst av röstproblem hos patienter med 

VCD. I tidigare studier framkommer att faktorer som orsakar röstproblem föreligger hos 

patienter med VCD. Därför vore det av intresse att kartlägga förekomst av och etiologin till 

röstproblem hos patienter med VCD. 
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  Bilaga 1 

 

Logopedprogrammet 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet 

Bilaga 1 –Enkät till logopeder 

 

Till verksam logoped inom röst- eller allmänlogopedi 

 

Vi är tre studerande som läser termin åtta vid Logopedutbildningen i Linköping. Vi kommer 

under våren 2009 att skriva vår magisteruppsats kring diagnosen Vocal Cord Dysfunction 

(VCD) med den svenska beteckningen paradoxal stämbandsrörlighet J38.7E (ICD-10). 

Denna diagnos har uppmärksammats de senaste åren och kunskapen varierar bland 

vårdpersonal i Sverige. Vårt syfte är att kartlägga logopeders och läkares kännedom om 

diagnosen samt Ditt eventuella handhavande av dessa patienter. Din medverkan är värdefull. 

 

Enkäten riktar sig till logopeder och läkare och tar cirka 10 minuter att besvara. Vi har tagit 

kontakt med Dig för att Du är verksam som logoped inom röst- eller allmänlogopedi, 

distriktsläkare, barnläkare, ÖNH-läkare, foniater eller allergolog/allergiläkare. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan avstå från att deltaga genom att inte skicka in 

enkäten. Men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att Du som har fått enkäten 

besvarar den. Även om Du inte är insatt i diagnosen VCD är det viktigt att Du skickar in Ditt 

svar. Du är garanterad anonymitet och endast Ditt yrke kommer att redovisas i uppsatsen. All 

insamlad information hanteras konfidentiellt.  

 

Vi önskar få in Ditt svar snarast, dock senast 09-02-24. Använd bifogat frankerat svarskuvert. 

 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Tove Björkheden, Elin Gudmundsson och Charlotta Nordlund 

 

 

 

 

 

Om Du har frågor är Du välkommen att kontakta: 

 

Logopedstuderande  

Tove Björkheden e-mail: xxx   tel: XXX 

Elin Gudmundsson e-mail: xxx   tel: XXX 

Charlotta Nordlund e-mail: xxx   tel: XXX 

 

Handledare  

Susanna Simberg e-mail: xxx  
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Logopedprogrammet 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet 

Enkät angående Vocal Cord Dysfunction (paradoxal stämbandsrörlighet)  

Enkäten omfattar fjorton frågor. Markera Ditt svar med ett kryss. I enkäten används 

beteckningen VCD som förkortning för Vocal Cord Dysfunction. Den svenska termen är 

paradoxal stämbandsrörlighet vilken finns upptagen i sjukdomsklassifikationen ICD-10, 

diagnoskod J38.7E. 

 

1 Hur länge har Du arbetat på en tjänst där Du kunnat komma i kontakt med 

patienter med röstrubbningar och/eller andningssvårigheter? 

 

 Antal år _________ 

 

2 Hur anser Du att Dina kunskaper är om diagnosen VCD? 

 □ Mycket bra 

 □ Bra  

 □ Mindre bra 

 □ Ingen kunskap 

 

3 Vad ingår i diagnosunderlaget för VCD på Din arbetsplats? 

 □ Anamnes 

 □ Fiberskopi 

 □ Spirometri 

□ Ansträngningsprovokation 

□ Imitation av andningsbesvär 

□ Annat ______________________________________________________________ 

□ Vet ej 

 

4 Hur många patienter med misstänkt/konstaterad VCD har Du träffat under det 

senaste året? 

□ 0 □ 1-3 □ 4-6 □ 7-10 □ Fler än 10 
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Logopedprogrammet 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet 

5 Till vem/vilka har Du under det senaste året remitterat en patient där Du 

misstänkt/konstaterat VCD? (Flera möjliga svarsalternativ) 

□ ÖNH-läkare 

□ Foniater 

□ Allergolog/allergiläkare 

□ Sjukgymnast 

□ Barnläkare 

□ Psykolog 

□ Psykiater 

□ Annan ______________________________________________________________ 

□ Har ej remitterat 

□ Vet ej 

 

6 Från vem/vilka har Du under det senaste året mottagit remiss angående 

misstänkt/konstaterad VCD? (Flera möjliga svarsalternativ) 

□ ÖNH-läkare 

□ Foniater 

□ Allergolog/allergiläkare 

□ Sjukgymnast 

□ Distriktsläkare 

□ Barnläkare 

□ Psykolog 

□ Psykiater 

□ Annan ______________________________________________________________ 

□ Har ej mottagit remiss 

□ Vet ej 

 

7 Hur många patienter med misstänkt/konstaterad VCD har Du träffat under Ditt 

yrkesliv? 

□ 0 □ 1-5 □ 6-10 □ 11-20 □ Fler än 20 
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8 Vad anser Du vara utlösande faktorer till anfall vid VCD? 

(Flera möjliga svarsalternativ) 

□ Intensiv fysisk ansträngning 

□ Reflux 

□ Psykologisk stress 

□ Kemisk irritation (t.ex. starka dofter) 

□ Kall luft 

□ Spontan, ej känd utlösande faktor 

□ Annat ______________________________________________________________ 

□ Vet ej 

 

9 a) Har Du noterat avvikande röstkvalitet hos Dina patienter med 

 misstänkt/konstaterad VCD? Ange den mest avvikande röstparametern.  

 □ Läckande 

 □ Hyperfunktionell/pressad 

 □ Knarr 

 □ Skrovel 

 □ Annan ______________________________________________________________ 

 □ Har ej noterat avvikande röstkvalitet 

 

b) När var röstkvaliteten påverkad hos dessa patienter? (Flera möjliga svarsalternativ) 

 □ I samband med ett anfall 

 □ Generellt 

 

10 a) Har Du under det senaste året behandlat någon patient för misstänkt/konstaterad  

 VCD? 

 □ Ja, antal patienter_________ 

 □ Nej Gå vidare till fråga 11 

 

b) Hur många tillfällen utgjorde behandlingen per patient?  

 

 Antal tillfällen inklusive nybesök _________ 
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c) Vad ingick i behandlingen för VCD? 

 □ Andningsövningar 

 □ Röstövningar 

 □ Avspänning/avslappning 

 □ Ansträngningsprovokation 

 □ Information kring diagnosen 

 □ Annat ______________________________________________________________ 

 

d) Genomfördes uppföljning av behandlingen? 

 □ Ja 

 □ I vissa fall 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

 

11 Har Din arbetsplats en behandlingsplan för patienter med VCD? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

 

12 Har någon av Dina patienter med misstänkt/konstaterad VCD samtidigt haft 

någon av följande diagnoser? (Flera möjliga svarsalternativ) 

□ Astma 

□ Refluxsjukdom 

□ Laryngospasm 

□ Laryngomalaci 

□ Allergi  

 □ Överkänslighet i övre luftvägarna  

 □ Annan ______________________________________________________________ 

 □ Nej, ingen patient har samtidigt haft någon annan diagnos 

□ Vet ej 

 



  Bilaga 1 

 

Logopedprogrammet 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet 

13 Har någon av Dina patienter med misstänkt/konstaterad VCD tidigare blivit 

feldiagnostiserad med någon av följande diagnoser?  

(Flera möjliga svarsalternativ) 

□ Astma 

□ Refluxsjukdom 

□ Laryngospasm 

□ Laryngomalaci 

□ Allergi  

□ Överkänslighet i övre luftvägarna 

 □ Annan ______________________________________________________________ 

 □ Nej, ingen patient har tidigare blivit feldiagnostiserad 

 □ Vet ej 

 

14 a) Anser Du att antalet patienter med misstänkt/konstaterad VCD förändrats under  

 de senaste fem åren? 

 □ Ja, ökat 

 □ Ja, minskat 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

 

b) Vad anser Du kan vara möjliga orsaker till förändringen? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

Övriga kommentarer 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Logopedprogrammet 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet 

Bilaga 2 –Enkät till läkare 

 

Till verksam distriktsläkare, barnläkare, ÖNH-läkare, foniater eller allergolog/allergiläkare 

 

Vi är tre studerande som läser termin åtta vid Logopedutbildningen i Linköping. Vi kommer 

under våren 2009 att skriva vår magisteruppsats kring diagnosen Vocal Cord Dysfunction 

(VCD) med den svenska beteckningen paradoxal stämbandsrörlighet J38.7E (ICD-10). 

Denna diagnos har uppmärksammats de senaste åren och kunskapen varierar bland 

vårdpersonal i Sverige. Vårt syfte är att kartlägga läkares och logopeders kännedom om 

diagnosen samt Ditt eventuella handhavande av dessa patienter. Din medverkan är värdefull. 

 

Enkäten riktar sig till läkare och logopeder och tar cirka 10 minuter att besvara. Vi har tagit 

kontakt med Dig för att Du är verksam som distriktsläkare, barnläkare, ÖNH-läkare, 

foniater, allergolog/allergiläkare eller logoped inom röst- eller allmänlogopedi.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan avstå från att deltaga genom att inte skicka in 

enkäten. Men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att Du som har fått enkäten 

besvarar den. Även om Du inte är insatt i diagnosen VCD är det viktigt att Du skickar in Ditt 

svar. Du är garanterad anonymitet och endast Ditt yrke kommer att redovisas i uppsatsen. All 

insamlad information hanteras konfidentiellt.  

 

Vi önskar få in Ditt svar snarast, dock senast 09-02-24. Använd bifogat frankerat svarskuvert. 

 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Tove Björkheden, Elin Gudmundsson och Charlotta Nordlund 

 

 

 

 

 

Om Du har frågor är Du välkommen att kontakta: 

 

Logopedstuderande  

Tove Björkheden e-mail: xxx   tel: XXX 

Elin Gudmundsson e-mail: xxx   tel: XXX 

Charlotta Nordlund e-mail: xxx   tel: XXX 

 

Handledare  

Susanna Simberg e-mail: xxx  
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Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet 

Enkät angående Vocal Cord Dysfunction (paradoxal stämbandsrörlighet)  

Enkäten omfattar femton frågor. Markera Ditt svar med ett kryss. I enkäten används 

beteckningen VCD som förkortning för Vocal Cord Dysfunction. Den svenska termen är 

paradoxal stämbandsrörlighet vilken finns upptagen i sjukdomsklassifikationen ICD-10, 

diagnoskod J38.7E. 

 

1 Vad arbetar Du som?  

□ Distriktsläkare 

□ Barnläkare 

□ ÖNH-läkare 

□ Foniater 

□ Allergolog/allergiläkare 

 

2 Hur länge har Du arbetat på en tjänst där Du kunnat komma i kontakt med 

patienter med andningssvårigheter? 

 

Antal år _________ 

 

3 Hur anser Du att Dina kunskaper är om diagnosen VCD? 

 □ Mycket bra 

 □ Bra  

□ Mindre bra 

□ Ingen kunskap 

 

4 Vad ingår i diagnosunderlaget för VCD på Din arbetsplats? 

 □ Anamnes 

 □ Fiberskopi 

 □ Spirometri 

 □ Ansträngningsprovokation 

 □ Imitation av andningsbesvär 

 □ Annat ______________________________________________________________ 

 □ Vet ej 
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5 Hur många patienter med misstänkt/konstaterad VCD har Du träffat under det 

senaste året? 

□ 0 □ 1-3 □ 4-6 □ 7-10 □ Fler än 10 

 

6 Till vem/vilka har Du under det senaste året remitterat en patient där Du 

misstänkt/konstaterat VCD? (Flera möjliga svarsalternativ) 

□ ÖNH-läkare 

□ Foniater 

□ Allergolog/allergiläkare 

□ Sjukgymnast 

□ Barnläkare 

□ Psykolog 

□ Psykiater 

□ Annan ______________________________________________________________ 

□ Har ej remitterat 

□ Vet ej 

 

7 Från vem/vilka har Du under det senaste året mottagit remiss angående 

misstänkt/konstaterad VCD? (Flera möjliga svarsalternativ) 

□ ÖNH-läkare 

□ Foniater 

□ Allergolog/allergiläkare 

□ Sjukgymnast 

□ Distriktsläkare 

□ Barnläkare 

□ Psykolog 

□ Psykiater 

□ Annan ______________________________________________________________ 

□ Har ej mottagit remiss 

□ Vet ej 
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8 Hur många patienter med misstänkt/konstaterad VCD har Du träffat under Ditt 

yrkesliv? 

□ 0 □ 1-5 □ 6-10 □ 11-20 □ Fler än 20 

 

9 Vad anser Du vara utlösande faktorer till anfall vid VCD? 

(Flera möjliga svarsalternativ) 

□ Intensiv fysisk ansträngning 

□ Reflux 

□ Psykologisk stress 

□ Kemisk irritation (t.ex. starka dofter) 

□ Kall luft 

□ Spontan, ej känd utlösande faktor 

□ Annat ______________________________________________________________ 

□ Vet ej 

 

10 a) Har Du under det senaste året behandlat någon patient för misstänkt/konstaterad 

VCD? 

 □ Ja, antal patienter_________ 

 □ Nej Gå vidare till fråga 11 

 

b) Hur många tillfällen utgjorde behandlingen per patient?  

 

 Antal tillfällen inklusive nybesök _________ 

 

c) Vad ingick i behandlingen för VCD? 

 □ Refluxbehandling 

 □ Ansträngningsprovokation 

 □ Information kring diagnosen 

 □ Astmamedicinering 

 □ Annan medicinering, ange vilken/vilka ____________________________________ 

 □ Kirurgi 

 □ Avspänning/avslappning 

 □ Annat ______________________________________________________________ 
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d) Genomfördes uppföljning av behandlingen? 

 □ Ja 

 □ I vissa fall 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

11 Har Din arbetsplats en behandlingsplan för patienter med VCD? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

12 Har någon av Dina patienter med misstänkt/konstaterad VCD samtidigt haft 

någon av följande diagnoser? (Flera möjliga svarsalternativ) 

□ Astma 

□ Refluxsjukdom 

□ Laryngospasm 

□ Laryngomalaci 

□ Allergi 

□ Överkänslighet i övre luftvägarna 

 □ Annan ______________________________________________________________ 

 □ Nej, ingen patient har samtidigt haft någon annan diagnos 

 □ Vet ej 

13 Har någon av Dina patienter med misstänkt/konstaterad VCD tidigare blivit 

feldiagnostiserad med någon av följande diagnoser? (Flera möjliga svarsalternativ) 

□ Astma 

□ Refluxsjukdom 

□ Laryngospasm 

□ Laryngomalaci 

□ Allergi 

□ Överkänslighet i övre luftvägarna 

 □ Annan ______________________________________________________________ 

 □ Nej, ingen patient har tidigare blivit feldiagnostiserad 

□ Vet ej 
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14 Har Du haft VCD i åtanke när Du har träffat patienter med andningssvårigheter? 

 □ Ja 

 □ Nej 

 

15 a) Anser Du att antalet patienter med misstänkt/konstaterad VCD förändrats under 

 de senaste fem åren? 

 □ Ja, ökat 

 □ Ja, minskat 

 □ Nej 

 □ Vet ej 

 

b) Vad anser Du kan vara möjliga orsaker till förändringen? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

Övriga kommentarer 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 3 –Påminnelsebrev 

 

Påminnelse 
Enkät angående Vocal Cord Dysfunction (paradoxal stämbandsrörlighet) 

 

 

Hej! 

 

För några veckor sedan skickade vi en enkät till Dig. Syftet är att kartlägga logopeders och 

läkares kännedom om diagnosen Vocal Cord Dysfunction (VCD), paradoxal 

stämbandsrörlighet, samt Ditt eventuella handhavande av dessa patienter. 

 

Vi är tacksamma om Du besvarar enkäten då det är betydelsefullt för undersökningens 

kvalitet. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Skicka in enkäten i bifogat frankerat 

svarskuvertet så snart som möjligt, dock senast den 09-03-10. 

 

Har Du redan besvarat enkäten tackar vi för Din hjälp och ber Dig bortse från denna 

påminnelse.  

 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Tove Björkheden, Elin Gudmundsson och Charlotta Nordlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Du har frågor är Du välkommen att kontakta: 

 

Tove Björkheden e-mail: xxx   tel: XXX 

Elin Gudmundsson e-mail: xxx   tel: XXX 

Charlotta Nordlund e-mail: xxx   tel: XXX 

 

Handledare  

Susanna Simberg e-mail: xxx  

 

 

 


