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Voice therapy – Evaluation of two different treatments through two self-

assessment instruments  
 

Abstract 
Today several different voice treatments are used in Sweden and one is the resonance tube 

method, there are no evidence based material on this method. This study aims to evaluate two 

different kinds of voice therapy; traditional Swedish voice therapy and the resonance tube 

method, based on the patients self-perceived voice problem. 

 

The patients in the study were over 18 years old and had been diagnosed with a functional or 

functional organic voice disorder. The patients were randomized to either therapy or to a late 

randomized group (they waited eight weeks for therapy). Totally 19 patients participated in 

this study, eleven patients were treated with traditional Swedish voice therapy and eight 

patients with the resonance tube method. Nine of the 19 patients participated on the follow-

up, four months after therapy. Only three patients were included in the late randomized group. 

The therapies have been evaluated with the self-assessment instruments Sw-VHI (Swedish 

Voice Handicap Index) and Swe-VAPP (Swedish Voice Activity and Participation Profile). 

The patients filled out the self-assessments before and after therapy and also four months after 

therapy at the follow-up. The late randomized group also filled out the self-assessments eight 

weeks before the therapy. 

 

Significant results were found for the whole group of patients on the total scores of the Sw-

VHI and Swe-VAPP after therapy (N=19) for both therapy methods. Even though there were 

differences in the self-assessment for some subcategories in the instruments, the results 

showed that no therapy had better effect than the other. The patients in both therapy groups 

experienced a significant change after treatment. The results of the patients in the follow-up 

group indicated that the therapies also had lasting effects over time. 

 

Keywords: voice treatment, self-assessment, Swedish Voice Activity and Participation 

Profile, Swedish Voice Handicap Index, traditional Swedish voice therapy, resonance tube 

method. 

  



   

 
 

Sammanfattning 

Inom svensk logopedi används idag olika former av röstbehandling och en av dessa är 

resonansrörsmetoden, som är en relativt outforskad behandlingsmetod. Föreliggande studie 

syftar till att utifrån patienternas självskattning utvärdera två typer av röstbehandling; 

traditionell svensk röstbehandling och resonansrörsmetoden. 

 

Patienterna som ingick i studien var diagnostiserade med en funktionell eller funktionellt 

organisk röststörning och var över 18 år. Innan behandlingen påbörjades slumpades 

patienterna till endera behandlingsmetod, eller till en grupp som randomiserades efter åtta 

veckors väntetid. Totala antalet patienter var 19; elva i gruppen som har fått traditionell 

röstbehandling och åtta i gruppen som har genomgått resonansrörsmetoden. Nio av de 19 

patienterna, har även genomgått ett uppföljningsbesök fyra månader efter avslutad 

behandling. Endast tre patienter ingick i den sent randomiserade gruppen. Utvärderingen av 

behandlingarna har skett genom användning av självskattningsinstrumenten RHI 

(Rösthandikappindex) och Swe-VAPP (Swedish Voice Activity and Participation Profile) 

som patienterna fyllt i före påbörjad behandling och efter avslutad behandling, samt vid 

uppföljningsbesöket (fyra månader efter avslutad behandling). Den sent randomiserade 

gruppen fyllde även i de båda självskattningsinstrumenten åtta veckor innan påbörjad 

behandling. 

 

Hela gruppen patienter förbättrades signifikant gällande totalpoäng på RHI och Swe-VAPP, 

samt uppdelat på de två behandlingsmetoderna. Det framkom vissa skillnader mellan 

patienternas självskattningar inom subkategorierna på de båda instrumenten, dock påvisar 

resultaten att ingen av behandlingarna hade bättre effekt än den andra. Patienterna i de båda 

behandlingsgrupperna upplevde en signifikant förbättring efter behandling, samt att 

förbättringen kvarstod fyra månader efter avslutad behandling, vilket indikerade på att 

behandlingarna gett effekt över tid. 

 

Nyckelord: röstbehandling, självskattning, Swedish Voice Activity and Participation Profile, 

Röst Handikapp Index, traditionell svensk röstbehandling, resonansrörsmetoden. 

 

 

  



   

 
 

 

Upphovsrätt 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 

längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter 

uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke kommersiell forskning 

och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 

detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. 

För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 

skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 

http://www.ep.liu.se/ 

 

Copyright 

 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement 

- for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, 

to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-

commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 

revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 

his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 

procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW 

home page: http://www.ep.liu.se/ 

 

© Sofie Björndahl & Emelie Johansson 



   

 
 

Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Anita McAllister som har gjort denna uppsats möjlig, samt 

bidragit med sin expertis och värdefulla råd. 

 

Vi vill också tacka Vanessa Westerlind för all hjälp med hantering av patientdata. 

 

Ett stort tack till Örjan Dahlström som bidragit med sina statistiska kunskaper. 

 

Tack till bibliotekarie Inga-Lill Sjöholm Andersson för hjälp vid artikelsökande.  

  



   

 
 

Innehållsförteckning 

Bakgrund ....................................................................................................... 1  

Röststörning ................................................................................................ 1  

Bedömningsinstrument ................................................................................... 1  

Röstbehandling ............................................................................................ 2  

ICIDH och ICF ............................................................................................ 3  

Voice Handicap Index (VHI) och Röst Handikapp Index (RHI) .................................. 4  

Voice Activity and Participation Profile (VAPP) och Swedish Voice Activity and 

Participation Profile (Swe-VAPP) ..................................................................... 5  

Syfte ............................................................................................................ 6  

Metod ........................................................................................................... 6  

Urval ......................................................................................................... 6  

Genomförande ............................................................................................. 7  

Statistisk analys ............................................................................................ 9  

Etiska överväganden ...................................................................................... 9  

Resultat ....................................................................................................... 10  

Totala antalet patienters självskattningar före och efter behandling .......................... 10  

Uppföljning ............................................................................................... 15  

Sen randomiseringsgrupp .............................................................................. 16  

Medelvärdesdifferens för RHI och Swe-VAPP ..................................................... 17  

Diskussion ................................................................................................... 17  

Resultatdiskussion ....................................................................................... 17  

Spridning .................................................................................................. 19  

Uppföljning ............................................................................................... 19  

Sen randomiseringsgrupp .............................................................................. 20  

Korrelation ............................................................................................... 20  

Medelvärdesdifferens för RHI och Swe-VAPP ..................................................... 21  

Metoddiskussion ......................................................................................... 21  

Slutsats .................................................................................................... 22  

Framtida studier ......................................................................................... 22  

Referenser .................................................................................................... 24  

Bilaga 1 

Bilaga 2 
 



   

 1 
 

Bakgrund 

Röststörning 
En röststörning kan utmärkas av en avvikande grundton, röststyrka och röstkvalitet som kan 

bero på en störning i larynx och en avvikande röstfunktion (Ramig & Verdolini, 1998). 

Röststörningar kan delas in i undergrupper; funktionell, funktionellt organisk, icke-

inflammatorisk organisk, inflammatorisk organisk och neurologisk röststörning 

(Hammarberg, Södersten, & Lindestad, 2008). Röststörningar kan orsakas av fel röstteknik 

och hyperaktivitet i larynx, såsom skrik, tal i bullrig miljö, harkling/hosta, muskulär 

ojämnvikt. Detta kan orsaka en fysisk förändring på stämbanden (Ramig & Verdolini, 1998) 

och kan klassificeras som en funktionellt organisk röststörning, exempel på en sådan diagnos 

är stämbandsknottror och stämbandspolyp (Lindestad & Södersten, 2008). Om ingen 

förändring i larynx kan ses klassificeras oftast detta som en funktionell röststörning, som 

enbart beror på avvikande röstteknik (Aronson & Bless, 2009). Ett exempel på en funktionell 

röststörning är fonasteni och det huvudsakliga symtomet är rösttrötthet (Lindestad & 

Södersten, 2008). Andra medicinska och fysiska tillstånd (trauma, allergi och neurologiska 

sjukdomar) och psykiska faktorer (stress, personlighet) kan vara en enskild orsak till 

röststörningen, men det kan förekomma en kombination av dessa faktorer som då leder till en 

röststörning (Ramig & Verdolini, 1998). 

 

Bedömningsinstrument 
Hammarberg et al. (2008) har beskrivit hur vårdförloppet kan se ut hos patienter med 

röstproblem. När en patient är på nybesök hos en logoped används flera 

dokumentationsmetoder för att fastställa och styrka diagnos, detta för att få en överblick av 

röststörningen och hur den inverkar på patientens liv. Det är viktigt att logopeden har tillgång 

till flera undersökningsmetoder för att kunna planera en bra behandling utifrån patientens 

individuella behov. Vanligt är att patienten besökt en foniater som bedömt anatomin i larynx 

och undersökt om det finns några anatomiska förändringar som kan ligga till grund för 

röststörningen. Foniatern ställer den medicinska diagnosen och logopeden kan sedan 

komplettera med logopedisk diagnos, anamnes, akustisk analys, aerodynamisk analys, 

perceptuell analys och självskattning som är utförd av patienten. Anamnesen består av fakta 

om röstsituationen och hur patienten upplever sin röstsituation. Logopeden efterfrågar oftast 

varför patienten sökt hjälp, föreliggande symtom och när de uppkommit, samt annan fakta 

som ligger till grund för anamnesen exempelvis yrke och fritidssituation, andra sjukdomar och 
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mediciner, samt rökning. Det är också viktigt att ta reda på om patienten är intresserad och 

motiverad till behandling hos logoped. I anslutning till besöket görs en inspelning av rösten 

för en perceptuell bedömning och en akustisk analys. Den perceptuella bedömningen är 

subjektiv och kräver ett tränat öra hos logopeden för att fastställa avvikelser i rösten, till 

exempel taltonläge och röstkvalitet. Den akustiska och aerodynamiska analysen är objektiv 

och kan styrka det logopeden hör eller inte hör, men kan också ge ytterligare information om 

röstproblemet. Självskattning gällande patientens röstsituation fungerar som ett tillägg till 

anamnesen och ger logopeden mer ingående information om röstproblemet ur patientens 

synvinkel. Självskattningsinstrumentet kan även användas för att undersöka om behandlingen 

gett resultat, genom att patienten får fylla i formuläret pre- och postbehandling (Hammarberg 

et al., 2008). Det finns flera självskattningsinstrument angående patientens upplevda 

röstsituation, några av dem är: Voice Handicap Index (VHI) (Jacobson et al., 1997), Voice 

Symtom Scale (VoiSS) (Deary, Wilson, Carding, & MacKenzie, 2003), The Voice Related 

Quality of Life (V-RQOL) (Hogikyan & Sethuraman, 1999) och Voice Activity and 

Participation Profile (VAPP) (Ma & Yiu, 2001). VAPP och VHI är översatta till svenska och 

betecknas Swedish Voice Activity and Participation Profile (Swe-VAPP) och Röst Handikapp 

Index (RHI) (Elofsson & Lind, 2005; Ohlsson & Dotevall, 2009). 

 

I en studie från USA framkom att patienter med dysfoni upplever en större negativ påverkan 

på livskvalitet än röstfriska personer, mätt utifrån instrumenten 36-Item Short Form General 

Health Survey (SF-36, ett självskattningsformulär som mäter livskvalitet) och VHI 

(Benninger, Ahuja, Gardner, & Grywalski, 1998). Olika människor med samma grad av 

dysfoni kan påverkas på olika sätt, samt att exempelvis generellt hälsotillstånd och arbete kan 

påverka hur en person upplever sitt röstproblem och hur personen skattar på 

självskattningsformuläret V-RQOL (Murry, Medrado, Hogikyan & Aviv, 2004). V-RQOL är 

ett självskattningsformulär som mäter upplevd röstrelaterad livskvalitet (Hogikyan & 

Sethuraman, 1999). 

 

Röstbehandling 
En röststörning kan behandlas av en logoped. I början av behandlingen sätter logopeden och 

patienten upp mål för terapin. Målen utgår från patientens anatomiska och funktionella 

förutsättningar, samt patientens motivation till behandling och träning (Iwarsson, 2008). Det 

finns olika röstbehandlingsmetoder, exempelvis Accentmetoden som är utvecklad av Svend 

Smith (Thyme-Frøkjær & Frøkjær-Jensen, 2001) och resonansrörsmetoden som är utvecklad 
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av Antti Sovijärvi från Finland (Sovijärvi, 1969, refererad i Simberg & Laine, 2007). Metoden 

fungerar på så sätt att patienten fonerar i ett glasrör som är nedsänkt i en vattenfylld skål. 

Glasröret som används är anatomiskt anpassat till individen då olika diametrar och längder 

förekommer. Glasröret fungerar som en förlängning på ansatsröret. Fonationen i röret och hur 

djupt glasröret ska vara nedsänkt i vattnet anpassas utifrån patientens diagnos och 

behandlingssyfte (Simberg & Laine, 2007). I Sverige har logopeden Ninni Elliot influerat 

stora delar av röstlogopedin och utvecklat många övningar (Elliot, 2009). Traditionell svensk 

röstbehandling består till stor del av hållnings-, och andningsövningar, samt 

fonationsövningar av enstaka ljud, stavelser, meningar och texter med syfte att slutligen 

överföra det förändrade röstbeteendet till vardagligt spontantal. I behandlingen ingår ofta 

information om hur röstorganet fungerar för att patientens egen medvetenhet om rösten ska 

öka. Behandlingen kan utföras individuellt eller i grupp (Iwarsson, 2008). 

 

ICIDH och ICF 
ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps) är WHO:s 

klassifikation av sjukdomskonsekvenser som gavs ut 1980. ICIDH vidareutvecklades och 

2001 gav WHO ut ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), 

som beskriver hälsokomponenter ur ett biopsykosocialt perspektiv. En stor skillnad mellan 

ICIDH och ICF är att fokus flyttats från vilka konsekvenser sjukdomen har till att beskriva 

nuvarande hälsokomponenter för personen. ICF kan användas tillsammans med och som 

komplement till ICD-10 (International Classification of Diseases, Tenth revision) för att 

beskriva diagnos (ICD-10) och situation (ICF). ICF är bland annat utvecklad för att underlätta 

internationella jämförelser, då gemensamma begrepp underlättar detta. En persons situation, 

med eller utan sjukdom/nedsättning, kan beskrivas utifrån ICF och dess komponenter. ICF 

innehåller två grenar som båda kan delas in i två komponenter. Den första grenen berör 

funktionstillstånd och funktionshinder, den andra behandlar kontextuella faktorer. 

Funktionstillstånd och funktionshinder delas in i komponenterna kroppsfunktioner och 

kroppsstrukturer samt aktivitet och delaktighet. Socialstyrelsen (2003) har definierat Aktivitet 

som ”…en persons utförande av en uppgift eller handling” och delaktighet ”…en persons 

engagemang i en livssituation”. Funktionstillstånd beskriver en persons hälsotillstånd ur ett 

perspektiv som rör aktivitet och delaktighet, medan funktionshinder används för att beskriva 

aktivitet-, och delaktighetsbegränsningar. Den andra grenen, kontextuella faktorer, delas in i 

omgivningsfaktorer som exempelvis attityder i omgivningen och personliga faktorer, till 

exempel kön och ålder. Samtliga komponenter används för att tillsammans beskriva en 
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persons upplevelse och alla komponenter kan ses ur en positiv eller negativ synvinkel. 

Komponenterna och dess förhållande till varandra kan beskrivas som i figur 1. Figuren 

tydliggör att komponenterna i ICF hänger samman med varandra och att om en komponent 

förändras kan detta påverka även andra komponenter (Socialstyrelsen, 2003). 

 

 

Figur 1  
Komponenterna i ICF och deras interaktion (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Voice Handicap Index (VHI) och Röst Handikapp Index (RHI) 
VHI är ett mätinstrument som används för att bedöma individuella psykosociala konsekvenser 

av ett röstproblem. VHI utgår från ICIDH och innehåller 30 påståenden i tre kategorier: tio 

påståenden mäter ”emotionell” påverkan, tio ”funktionell” påverkan och tio ”kroppslig” 

påverkan av rösproblemet. Varje fråga i VHI är poängsatt från noll till fyra poäng, den 

maximala summan är 120 poäng (30x4). En hög totalpoäng indikerar att personen upplever en 

stor psykosocial påverkan av sitt röstproblem (Jacobson et al., 1997). 

 

Ohlsson och Dotevall (2009) har översatt VHI till svenska RHI. Deras valideringsstudie 

visade att en totalpoäng över 20 poäng indikerar att personen upplever påverkan av sitt 

röstproblem. En totalpoängsdifferens på 13 poäng eller mer mellan två mättillfällen indikerar 

en förändring i den psykosociala upplevelsen. En skillnad på sex poäng inom någon av 

subkategorierna anses också som en märkbar förändring (Ohlsson & Dotevall, 2009). 

Motsvarande poängskillnader för VHI är en totalpoängsdifferens på minst 18 poäng eller åtta 

poäng inom någon av subkategorierna mellan två mättillfällen (Jacobson et al., 1997). 

Ohlsson och Dotevall (2009) anser att RHI kan användas för att jämföra olika behandlingar 

eller behandlingsresultat ur en psykosocial synvinkel. Även VHI är ett instrument som kan 
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användas för att utvärdera olika behandlingsresultat ur en psykosocial synvinkel (Rosen, 

Murry, Zinn, Zullo, & Sonbolian, 2000). 

 

Voice Activity and Participation Profile (VAPP) och Swedish Voice Activity and 

Participation Profile (Swe-VAPP) 
Ma och Yiu (2001) utvecklade ett självskattningsformulär för personer med röstbesvär, då de 

ansåg att det är viktigt för klinikern att få en uppfattning om patientens egen syn på 

röststörningen. De menade att det saknades formulär som skiljer mellan parametrarna aktivitet 

och delaktighet, som är huvudtermer i ICF och tog därmed fram verktyget VAPP. Begreppet 

livskvalitet innefattar individens dagliga aktiviteter och delaktigheten i dessa. Genom att 

skilja mellan begreppen aktivitet och delaktighet kan klinikern fokusera på hur interventionen 

bör genomföras. Ma och Yiu poängterar även att ett självskattningsformulär ger klinikern en 

helhetsbild av röststörningen, samt att det är önskvärt att formuläret används i 

utvärderingssyfte (Ma & Yiu, 2001). 

 

VAPP innehåller 28 frågor indelade i fem kategorier som sammanlagt kan ge 280 poäng, 

svaret anges på en ”Visual Analog Scale” (VAS) mellan noll och hundra (millimeter) (Ma & 

Yiu, 2001). Ju högre poäng, desto mer anses röststörningen ha inverkan på patientens liv. 

Frågorna är uppdelade i kategorierna; ”Hur allvarligt är ditt röstproblem nu?”, ”Påverkan på 

arbete”, ”Påverkan på daglig kommunikation”, ”Påverkan på social kommunikation” och 

”Påverkan på hur du känner dig”. Subkategorierna ”Påverkan på arbete”, ”Påverkan på daglig 

kommunikation” och ”Påverkan på social kommunikation” (fråga två till 21) kan delas in 

ytterligare i de två begreppen aktivitet och delaktighet. Varje aktivitetsfråga har en 

kompletterande delaktighetsfråga och resultatet på dessa kan sammanställas i varsin grupp. 

VAPP har även tilläggsfrågor, för att undersöka vilka kunskaper patienten har om sin 

röstanvändning. Resultatet visade att personer med röststörning skattade sig högre än 

röstfriska personer. Vid utprovningen av VAPP gjordes en akustisk och perceptuell analys, 

patienterna fyllde även i VHI. Den akustiska och perceptuella analysen överensstämde inte 

med resultatet på VAPP. VAPP är ett validerat och reliabelt instrument som mäter patientens 

subjektiva besvär av röststörningen och är därmed kliniskt användbart (Ma & Yiu, 2001). 

VAPP är översatt till svenska, den svenska versionen kallas Swe-VAPP (Elofsson & Lind, 

2005). Deltagarnas röster bedömdes perceptuellt och akustiskt. Resultaten visade att Swe-

VAPP är ett reliabelt och validerat instrument som mäter patientens subjektiva besvär. VAPP 

och Swe-VAPP saknar värden på vad som kan anses vara en tydlig förbättring hos patienten, 
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dock kan enkäten ge rikligt med information som kan vara värdefullt för klinikern i till 

exempel prioritering av patienter (Elofsson & Lind, 2005). Deltagarna i studien fyllde även i 

RHI. Elofsson och Lind (2005) fann att Swe-VAPP och RHI korrelerade med varandra för 

patienter med organisk röststörning (r=.92). VAPP har översatts till flera språk, däribland 

finska (Sukanen et al., 2007). 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att utvärdera de två behandlingsmetoderna traditionell 

röstbehandling och resonansrörsmetoden. Utvärderingen sker genom analys av patienternas 

självskattning. 

 

Upplever patienterna någon förändring ur självskattningsperspektivet efter avslutad 

behandling? Hur skattar sig patienterna på de båda formulären före och efter behandling?  

 

Metod 
 

Denna studie är en del av ett större projekt inom röstbehandling. Projektet utvärderar 

resonansrörsmetoden och traditionell röstbehandling, enligt en stor mängd parametrar. 

Projektet pågår i nuläget på Linköpings universitet (Hälsouniversitetet) i samarbete med 

Landstinget i Östergötland och forskare vid Åbo Akademi i Finland. I föreliggande studie 

analyserades patienternas självskattning via självskattningsinstrumenten RHI (bilaga 1) och 

Swe-VAPP (bilaga 2). 

  

Urval 
Patienterna rekryterades under 2009, 2010 och 2011 vid nybesök hos tre olika logopeder. 

Inklusionskriterierna var att patienterna skulle ha diagnostiserats med en funktionell eller 

funktionellt organisk röststörning och vara över 18 år. Hos logopeden slumpades patienterna 

utefter en randomiseringslista till traditionell röstbehandling, resonansrörsmetoden eller till en 

sen randomiseringsgrupp. Den sena randomiseringsgruppen fick vänta åtta veckor på 

behandling innan de slumpades till endera behandlingsmetod, detta för att se om någon 

spontanförbättring skett under väntetiden.  
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Totalt 27 patienter godkände att delta i studien. Fem patienter avbröt behandlingen, orsaken 

till avbrottet var stor frånvaro på grund av sjukdom eller arbete, stressig livsstil och/eller 

förlorad motivation. Tre patienter exkluderades, på grund av för ung ålder eller för att de inte 

fyllt i RHI och Swe-VAPP. Resterande 19 patienter blev underlag för analyserna i 

föreliggande studie. Elva patienter som fått traditionell röstbehandling, samt åtta patienter 

som fått behandling enligt resonansrörsmetoden. Nio patienter av dessa 19 patienter hade 

fullständigt ifyllda formulär på RHI och Swe-VAPP före påbörjad behandling, efter avslutad 

behandling och fyra månader efter avslutad behandling, dessa nio patienter utgjorde 

uppföljningsgruppen. Tre patienter utgjorde den sena randomiseringsgruppen. Flödesdiagram 

(figur 2) redogör för patientunderlaget under studiens gång. Medelvärde, median, max och 

minvärde för patienternas ålder, samt diagnosfördelning visas i tabell 1 för samtliga patienter 

samt för vardera behandlingsmetod. 

 

Genomförande 
Patienterna fyllde i RHI (bilaga 1) och Swe-VAPP (bilaga 2) före behandling, efter avslutad 

behandling och fyra månader efter avslutad behandling (vid uppföljningsbesöket). Den sena 

randomiseringsgruppen fyllde även i RHI och Swe-VAPP åtta veckor före behandling 

(tillfälle 0) (figur 3). Alla patienter som ingick i studien fick åtta behandlingsbesök hos 

logoped, samt ett uppföljningsbesök fyra månader efter avslutad behandling. 

Behandlingsperioden varade mellan sex till åtta veckor. Logopederna som utförde 

behandlingarna fick skriftlig information om hur de skulle utföras. Första behandlingsveckan 

inkluderade information om röstergonomi, genomgång av anatomi, andning och fonation samt 

introduktion till respektive behandlingsmetod. Vid resterande behandlingstillfällen fick 

patienterna behandling utifrån respektive behandlingsmetod. Upplägget för traditionell 

röstbehandling och resonansrörsmetoden efterliknade varandra i frekvens och tidsspann. 

Patienterna fick med sig ett träningsschema för att öva hemma mellan behandlingarna, samt 

ytterligare ett individuellt hemträningsprogram efter avslutad behandlingsomgång.  
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Samtliga patienter 

N=27 Kvinnor Män Totalt 

Traditionell röstbehandling 10 4 14 

Resonansrörsmetoden 11 2 13 

Totalt 21 6 27 

 

Avbröt 

n=5 Kvinnor Män Totalt 

Traditionell röstbehandling 2 1 3 

Resonansrörsmetoden 2 0 2 

Totalt 4 1 5 

 

Exkluderade 

n=3 Kvinnor Män Totalt 

Traditionell röstbehandling 0 0 0 

Resonansrörsmetoden 2 1 3 

Totalt 2 1 3 

 

 

Inkluderade patienter                    Sen randomiseringsgrupp 

N=19 Kvinnor Män Totalt  Kvinnor Män Totalt n=3 

Traditionell 

röstbehandling 

8 3 11  1 0 1 Traditionell 

röstbehandling 

Resonansrörsmetoden 7 1 8  1 1 2 Resonansrörsmetoden 

Totalt 15 4 19  2 1 3 Totalt 

 

 

Uppföljningspatienter 

n=9 Kvinnor Män Totalt 

Traditionell röstbehandling 3 1 4 

Resonansrörsmetoden 4 1 5 

Totalt 7 2 9 

 

Figur 2 
Flödesschema för patientunderlag och bortfall. 

 

Tabell 1 

Åldersfördelning och diagnosfördelning för studiepopulationen. 
 Traditionell röstbehandling  

n=11 

Resonansrörsmetoden 

n=8 

Totalt  

N=19 

Åldersfördelning (år) 

Medel/Median (Min-Max) 

 

49,3/53 (25-77) 

 

43,1/48 (24-63) 

 

46,7/49 (24-77) 

Diagnosfördelning    

Dysfoni 7 6 13 

Fonasteni 3 1 4 

Stämbandsknottror 1 1 2 
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Tillfälle 0 (n=3) 1 (N=19) 2 (N=19) 3 (n=9) 

                                                                                                           Tid 

 

 

 

 8 veckor före 

behandling 

Före 

behandling 

Efter avslutad 

behandling 

Uppföljning:  

4 månader efter avslutad 

behandling 

Figur 3 

Tidslinjen redovisar antal patienter som vid respektive tillfälle fyllt i RHI och Swe-VAPP. 

 

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien har varit frivilligt. Patienterna har haft möjlighet att när som helst under 

studiens gång avbryta sitt deltagande, utan att ange orsak. All patientdata avidentifierades och 

kodades innan studiens start. Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i 

Linköping, Dnr 2010/92-32. 

 

Statistisk analys 

Swe-VAPP-formulären som användes i studien var utformade med VAS, dessa har manuellt 

mätts i millimeter med en decimal, maximal poäng på Swe-VAPP var 2800 millimeterpoäng. 

RHI har sammanställts utifrån de givna värdena noll till fyra, maximal poäng på RHI var 120. 

Datamaterialet klassades som parametrisk data. De mjukvaror som användes för 

sammanställning och analysering av data var Microsoft Excel och IBM SPSS Statistics 19.0 

för Windows.  

 

Ett oberoende t-test användes för att undersöka om skillnader fanns mellan patientgrupperna 

före påbörjad behandling. Totalpoängen på RHI och Swe-VAPP samt respektive 

subkategorier, sammanställdes och analyserades med beroende t-test för att undersöka 

skillnader som uppkommit efter avslutad behandling. En 2-vägs ANOVA (Analysis of 

variance) användes för att upptäcka eventuella skillnader mellan behandlingsmetoderna. I 

uppföljningsgruppen (n=9) jämfördes skillnader med beroende t-test för totalpoäng på RHI 

samt Swe-VAPP före behandling och vid uppföljningen. Den sena randomiseringsgruppens 

(n=3) totalpoäng för RHI och Swe-VAPP från tillfälle 0 och tillfälle 1 sammanställdes 

deskriptivt. Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient användes för samtliga 

korrelationer. De personer som hade en totalpoängsdifferens på RHI på ≥ 13 poäng efter 

avslutad behandling (tillfälle 2), sammanställdes och jämfördes med motsvarande Swe-
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VAPP-differens, detta analyserades med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient (r). 

Signifikansnivån sattes till 0.05 på samtliga mätningar. 

 

Resultat 

 

Totala antalet patienters självskattningar före och efter behandling 

Totalt 70 % (19) av de 27 patienter som rekryterades till studien slutförde behandlingen och 

47 % (9) av de patienter som slutförde behandlingen genomförde även uppföljningen.  

 

Inga signifikanta skillnader mellan behandlingsgrupperna kunde upptäckas före behandling, 

på RHI och Swe-VAPP. 

 

Spridningen av individernas resultat på RHI och Swe-VAPP före behandling och efter 

avslutad behandling åskådliggörs i figur 4 respektive figur 5. Det framkom att det för 

totalpoängen på RHI före behandling fanns tre patienter med avvikande värden inom gruppen 

traditionell röstbehandling. Efter avslutad behandling kvarstod en av dessa patienter, samma 

patient hade ett extremvärde på Swe-VAPP efter avslutad behandling. 

 

Totala antalet patienter upplevde en signifikant förbättring efter avslutad behandling, på RHI 

och Swe-VAPP. Uppdelat på de två behandlingsmetoderna upplevde patienterna även här en 

signifikant förbättring efter avslutad behandling (figur 6 och 7, tabell 2). 

 

RHI’s tre subkategorier och Swe-VAPP’s fem subkategorier har analyserats före jämfört med 

efter behandling. Signifikanta minskningar kunde utläsas för totalgruppen (N=19) i samtliga 

subkategorier för både RHI och Swe-VAPP. Signifikanta minskningar uppnåddes i sex 

subkategorier på RHI och Swe-VAPP för traditionell röstbehandling. För 

resonansrörsmetoden uppmättes totalt fyra signifikanta minskningar inom subkategorierna 

(tabell 2). 
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Figur 4 

RHItotal_1: före behandling, uppdelat på traditionell röstbehandling (n=11) respektive 

resonansrörsmetoden (n=8). 

RHItotal_2: efter avslutad behandling, uppdelat på traditionell röstbehandling (n=11) respektive 

resonansrörsmetoden (n=8). 

Cirkel och asterix anger extremvärden. 

 

 

Figur 5 

Swe-VAPPtotal_1: före behandling, uppdelat på traditionell röstbehandling (n=11) respektive 

resonansrörsmetoden (n=8).  

Swe-VAPPtotal_2: efter avslutad behandling, uppdelat på traditionell röstbehandling (n=11) 

respektive resonansrörsmetoden (n=8). 

Asterix anger extremvärde. 
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Figur 6 

Medelvärde för totalpoäng på RHI före behandling respektive efter avslutad behandling. 

Beroende t-test; totalt (p<.001), traditionell röstbehandling (p=.001), resonansrörsmetoden 

(p=.001). 

 

 

 

Figur 7 

Medelvärde för totalpoäng på Swe-VAPP före behandling respektive efter avslutad 

behandling. Beroende t-test; totalt (p<.001), traditionell röstbehandling (p=.004), 

resonansrörsmetoden (p=.001). 
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Tabell 2 

Medelvärdesdifferens på totalpoängen för RHI och Swe-VAPP (fetstil) samt respektive 

subkategorier före och efter behandling. Signifikanta skillnader anges utifrån beroende t- test 

av totalvärden. 
  

Medelvärdesdifferensen före- efter behandling 

 Traditionell röstbehandling och 

resonansrörsmetoden  

Traditionell 

röstbehandling 

Resonansrörsmetoden 

RHI totalt  -14*** -13** -16** 

RHI ”funktionell”  -5*** -4** -5* 

RHI ”emotionell”  -4*** -3** -6** 

RHI ”kroppslig”  -5*** -5* -5** 

Swe-VAPP totalt  -342,0*** -386,7** -280,4* 

Swe-VAPP ”Fråga1- Hur 

allvarligt är ditt 

röstproblem nu?”  

-21,1** -28,9** -10,4 ns 

Swe-VAPP  ”Påverkan på 

arbete”  
-48,1** -59,0* -33,1 ns

 

Swe-VAPP ”Påverkan på 

daglig kommunikation”  
-158,6*** -181,8** -126,7* 

Swe-VAPP ”Påverkan på 

social kommunikation” 
-28,1* -27,3 ns

 
-29,1 ns

 

Swe-VAPP ”Påverkan på 

hur du känner dig” 
-86,1** -89,7 ns

 
-81,1 ns 

 

Signifikansnivå: 

*p<.05 

** p<.01 

*** p<.001 

ns: icke-signifikant  

 

Signifikant förbättring för alla patienter (N=19) erhölls vid analys av aktivitet före behandling 

jämfört med efter behandling, samt delaktighet före jämfört med efter behandling. Korrelation 

uppmättes för aktivitet och delaktighet före behandling (r=.598, p.007), samt för aktivitet och 

delaktighet efter avslutad behandling (r=.867, p<.001). Vid jämförelse av aktivitet före och 

delaktighet före behandling kan en signifikant skillnad utläsas, då aktivitet var skattat högre. 

Signifikant skillnad kvarstod efter behandling, aktivitet var skattat högre även efter 

behandling.  
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Figur 8 

Aktivitet och delaktighet före och efter behandling, för respektive behandlingsmetod.  

För traditionell röstbehandling uppmättes signifikanta värden för aktivitet (p=.001) och 

delaktighet (p=.008) före jämfört med efter behandling med beroende t-test. 

 

 

I figur 8 kan en minskning utläsas mellan aktivitet och delaktighet före jämfört med efter 

avslutad behandling, för respektive behandlingsmetod. För patientgruppen som fått 

traditionell röstbehandling fanns en signifikant minskning på både aktivitet och delaktighet 

efter behandling. Patientgruppen som fått resonansrörsmetoden uppnådde däremot ingen 

signifikant minskning inom aktivitet och delaktighet. 

 

En korrelation erhölls mellan totalpoängen för RHI och Swe-VAPP före (r=.681, p<.001) 

respektive efter (r=.637, p=.003) behandling (figur 9 och 10). 

 

 
Figur 9 

Korrelation mellan totalpoäng för RHI och Swe-VAPP före behandling (r=.681, p<.001). 
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Figur 10 

Korrelation mellan totalpoäng för RHI och Swe-VAPP efter behandling (r=.637, p=.003). 

 

Ingen skillnad mellan traditionell röstbehandling och resonansrörsmetoden kunde upptäckas 

för tillfälle 1 och tillfälle 2. Ingen signifikant interaktion kunde bevisas mellan tidpunkt och 

behandling baserat på RHI och Swe-VAPP. 

 

Uppföljning  

Figur 11 och 12 visar medelvärden av totalpoäng för RHI respektive Swe-VAPP (n=9), det 

syns en tydlig minskning för både RHI (figur 11) och Swe-VAPP (figur 12) efter avslutad 

behandling, samt ytterligare en minskning vid uppföljningsbesöket. Signifikant förbättring 

uppnåddes för uppföljningsgruppen (n=9) för RHI och Swe-VAPP jämfört med före 

behandling. För respektive behandlingsmetod erhölls inga signifikanta värden.  
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Figur 11 

Totalpoäng för RHI före och efter behandling samt vid uppföljningsbesöket (4 månader efter 

avslutad behandling). Beroende t-test som jämfört före behandling med uppföljning visar 

signifikant minskning för totalgruppen (p=.008) (n=9); traditionell röstbehandling (n=4) och 

resonansrörsmetoden (n=5). 

 

 

 
Figur 12 

Totalpoäng för Swe-VAPP före och efter behandling samt vid uppföljningsbesöket (4 

månader efter avslutad behandling). Beroende t-test som jämfört före behandling med 

uppföljning visar signifikant minskning för totalgruppen (p=.025) (n=9); traditionell 

röstbehandling (n=4) och resonansrörsmetoden (n=5). 

 

 

Sen randomiseringsgrupp 
Alla patienter i den sena randomiseringsgruppen redovisade en minskning på RHI och Swe-

VAPP före behandling jämfört med åtta veckor innan påbörjad behandling (tabell 3).  
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Tabell 3 

Sena randomiseringsgruppens medelvärden på RHI och Swe-VAPP åtta veckor före 

behandling, samt före behandling och differenser mellan dessa. 

Swe-VAPP poäng = millimeter. 

Patient Swe-VAPP 

totalt åtta 

veckor före 

behandling 

Swe-VAPP 

totalt vid 

behandlings- 

start 

+/- RHI totalt åtta 

veckor före 

behandling 

RHI totalt vid 

behandlings- 

start 

+/- 

1 888,5 848,2 -40,3 53 50 -3 

2 676,9 252,9 -424,0 40 37 -3 

3 1162,0 998,4 -163,6 51 46 -5 

 

Medelvärdesdifferens för RHI och Swe-VAPP 

Tio patienter hade en minskning på ≥ 13 poäng på RHI efter avslutad behandling jämfört med 

före behandling. Dessa tio patienters differens på Swe-VAPP jämfört med differensen på RHI 

gav ett korrelationsvärde på r.431, p=.213. Medelvärdesdifferensen (n=10) mellan 

totalpoängen på RHI före och efter avslutad behandling resulterade i minus 22 poäng. 

Medelvärdesdifferensen (n=10) mellan totalpoängen för Swe-VAPP före och efter avslutad 

behandling redovisade ett värde på minus 505,4 mm poäng. Medelvärdesdifferensen för totala 

antalet patienter (n=19) resulterade i en RHI differens på minus 14 poäng och en Swe-VAPP 

differens på minus 342,0 mm poäng (tabell 2). 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Det framkom att traditionell röstbehandling hade något fler signifikanta minskningar efter 

behandling inom Swe-VAPP’s subkategorier jämfört med resonansrörsmetoden. Det skulle 

kunna tolkas som att traditionell röstbehandling hade större effekt än resonansrörsmetoden, 

enligt Swe-VAPP’s fem subkategorier. Vid analys på totalpoängen på Swe-VAPP och RHI 

kunde det inte påvisas att någon av behandlingsmetoderna hade större effekt än den andra. 

Hade analysen genomförts på subkategorierna kanske ett annat resultat framkommit, då det 

fanns signifikanta skillnader mellan behandlingsgrupperna i några av Swe-VAPP’s 

subkategorier (tabell 2). Studien visade att båda behandlingsmetoderna hade effekt då båda 

behandlingsgrupperna upplevde en signifikant förbättring efter avslutad behandling, utifrån 

totalpoängen på RHI och Swe-VAPP. Liknande resultat framkom i en studie av Kleemola, 

Helminen, Rorarius, Sihvo och Isotalo (2011) där röstbehandling av funktionella och 
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organiska röststörningar utvärderades med VAPP. Resultaten påvisade att patienterna 

upplevde en signifikant förbättring efter röstbehandling (Kleemola et al., 2011). Baserat på 

föreliggande studies resultat kan logopeder således välja den behandlingsmetod som de tror 

passar individen bäst utifrån patientens personlighet och förutsättningar. Det kan också tänkas 

att i de fall en patient anser att traditionell röstbehandling är generande att utföra, så kan 

resonansrörsbehandling vara ett likvärdigt alternativ för behandling av funktionella och 

funktionellt organiska röststörningar.  

 

Signifikant förbättring uppmättes efter avslutad behandling för begreppen aktivitet och 

delaktighet på båda behandlingsmetoderna (n=19). Enligt ICF definieras aktivitet som att 

utföra en uppgift av något slag och delaktighet som personens engagemang i uppgiften 

(Socialstyrelsen, 2003). Patienterna i föreliggande studie upplevde att de var mer begränsade i 

sin aktivitetsutövning (t.ex. tala) jämfört med engagemanget i aktiviteten. Positivt var att 

patienterna efter avslutad behandling upplevde mindre påverkan på aktivitetsutövningen och 

engagemanget i aktiviteten (figur 8). Engagemanget och utförandet av en uppgift är nära 

sammankopplade och kan tyckas svåra att särskilja, trots det visade resultaten i denna studie, 

precis som Ma och Yiu (2001) avsåg, att patienterna upplevde aktivitet och delaktighet på 

olika sätt.  Begreppen var dock inte helt frikopplade då självskattningarna starkt korrelerade 

med varandra. Korrelationen kan förklaras med att i de fall patienten upplevde en 

aktivitetsbegränsning, så upplevde patienten också en delaktighetsinskränkning, om än inte 

lika stor. Patientgruppen som fått traditionell röstbehandling upplevde signifikant förbättring 

inom både aktivitet och delaktighetsperspektivet efter avslutad behandling, till skillnad från 

patientgruppen som fått resonansrörsmetoden. Detta kan tolkas som att de olika 

behandlingsmetoderna påverkade patienterna på olika sätt, vilket är möjligt då metoderna 

skiljer sig mycket åt i utförande. Resonansrörsmetoden utgick från en konkret övning som 

utfördes med hjälp av ett glasrör, medan traditionell röstbehandling endast involverade 

patientens kropp utan hjälpmedel, vilket skulle kunna medfört att traditionell röstbehandling 

var lättare att tillämpa i vardagsituationer och därmed hade en större effekt på aktivitet- och 

delaktighetsperspektivet.  

 

Ohlsson och Dotevall (2009) redovisar att en RHI-poäng på över 20 indikerar att patienten 

upplever påverkan av sitt röstproblem. Alla medelvärden i föreliggande studie befinner sig 

över 20 poäng, vilket betyder att patienterna fortfarande upplever en påverkan av sitt 

röstproblem efter behandling och även vid uppföljningsbesöket. Att genomgå röstbehandling 
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behöver inte medföra att patienten i samtliga fall blir helt röstfrisk, vilket föreliggande studie 

också visar. Huvudsakliga syftet är att patienten ska få redskap för att minska sina röstbesvär 

under behandlingsperioden och även efter den är avslutad. 

 

Spridning 

De två patienter som skattat sig lågt före behandling upplevde troligen inte röststörningen som 

ett problem eller var inte medvetna om sitt röstproblem (figur 4). Ohlsson och Dotevall (2009) 

anser att ett resultat på RHI över 20 poäng är en indikation på att personen påverkas av sitt 

röstproblem. En patient hade skattat sig högt på RHI före behandling, RHI-värdet var 

oförändrat högt efter behandling, samt även patientens Swe-VAPP-värde (figur 4 och 5). Det 

är oklart vad detta kan ha berott på, men en anledning kan ha varit att patienten haft svårt att 

anamma eller hinna med röstträningen under behandlingsperioden. I en studie framkom att 

patientens upplevelse av röstproblemet är beroende av flera faktorer, som till exempel 

livssituationen. Det är troligt att faktorer som arbetsförhållanden, den sociala miljön eller 

generellt hälsotillstånd hos en individ kan påverka självskattningen (Murry et al., 2004). I en 

studie som denna med få deltagare kan det leda till ett missvisande resultat. Murry et al. 

(2004) menar att olika personer kan uppleva en och samma röststörning på olika sätt beroende 

på krav på röstfunktion och röstkvalitet. Krav som troligen kan ha påverkat hur patienterna i 

denna studie skattat sig. I denna studie framkom inte information om patienternas 

livssituation, vilket har gjort det omöjligt att uttala sig om hur det påverkat patienternas 

självskattning. Dock borde inte livssituationen ha förändrats nämnvärt för majoriteten av 

patienterna under de sex till åtta veckor som behandlingen pågick och därmed borde det inte 

heller påverkat slutresultatet. Däremot kan det vara en del av förklaringen till att ett fåtal 

patienter inte upplevt någon större förändring baserat på självskattningen vid avslutad 

behandling. 

 

Uppföljning 
Signifikant förbättring mellan före behandling och uppföljningen erhölls för totala antalet 

patienter i uppföljningsgruppen (n=9) för både RHI och Swe-VAPP. Inga signifikanta värden 

uppnåddes när data analyserades för respektive behandlingsmetod. En tydlig minskning av 

patienternas självskattningar kunde ses för uppföljningsgruppen efter avslutad behandling, 

samt en mindre minskning vid uppföljningsbesöket (figur 11 och 12). I en annan 

röstbehandlingsstudie framkom att patienterna upplevde ytterligare en signifikant förbättring 

efter fyra till sex månader och även 12 månader efter avslutad behandling enligt självskattning 
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på VAPP (Kleemola et al., 2011). Patienterna i föreliggande studie fick med sig ett 

individuellt hemträningsprogram vid sista behandlingstillfället för att kunna träna hemma och 

för att bibehålla det patienterna lärt sig. Uppföljningsgruppen fanns främst till för att följa upp 

och undersöka att patienterna inte blivit sämre när de på egen hand ansvarat för sin 

röstbehandling. Ett godtagbart resultat var att patienterna inte skattat sig högre vid 

uppföljningen jämfört med mättillfället i direkt anslutning till det avslutande 

behandlingsbesöket, vilket betyder att de icke-signifikanta värdena inte behöver ha haft en 

betydande inverkan på patienternas upplevelse av röstproblemet. Båda behandlingarna ansågs 

således ha effekt över tid och resultaten kunde tolkas som att patienterna upplevde en 

kvarstående effekt vid uppföljningsbesöket, liksom patienterna i studien av Kleemola et al. 

(2011). Röstbehandling ger mer för patienten om förändringen kan bibehållas över tid, 

eftersom en förändrad röstteknik inte enbart ska anammas under logopedbehandlingen utan 

också efter avslutad behandling för att undvika att besvären återkommer (Lindestad & 

Södersten, 2008). 

 

Sen randomiseringsgrupp 
Resultatet tydde på en viss spontanförbättring på både RHI och Swe-VAPP i och med de lägre 

skattningarna före påbörjad behandling jämfört med åtta veckor före behandlingsstart (tabell 

3). Poängskillnaden för RHI var endast tre poäng för två av patienterna och fem poäng för den 

tredje patienten. Ohlsson och Dotevall (2009) anser att det krävs en förändring på 13 poäng 

mellan två mättillfällen, för att få en indikation om att den psykosociala upplevelsen av 

röstproblemet har förändrats. Det betydde att den sena randomiseringsgruppen, inte själva 

behövde ha upplevt detta som en märkbar förbättring ur det psykosociala perspektivet. 

Resultaten i en finsk studie, med patienter som var diagnosticerade med funktionell eller 

organisk röststörning, påvisade att ingen signifikant förbättring kunde upptäckas mellan den 

första självskattningen innan intervention (mätning 1) och den andra självskattningen vid den 

medicinska konsultationen före röstbehandling (mätning 2) (Kleemola et al., 2011). 

 

Korrelation 
En korrelationsanalys visade att Swe-VAPP och RHI korrelerade, det vill säga att patienter 

som skattat sig högt på RHI också hade skattat sig högt på Swe-VAPP vid de båda 

mättillfällena (figur 9 och 10). Detta är en indikation på att båda formulären är känsliga för 

röststörningar och det stämmer med tidigare jämförelser mellan instrumenten (Elofsson & 

Lind, 2005; Ma & Yiu, 2001).  
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Medelvärdesdifferens för RHI och Swe-VAPP 

I denna studie var det tio patienter som hade en förändring på 13 poäng eller mer mellan RHI 

före och efter behandling vilket tyder på en tydlig förändring i den psykosociala upplevelsen 

av röstproblemet (Ohlsson & Dotevall, 2009). För att undersöka om någon liknande 

poängskillnad som den för RHI också kunde upptäckas för Swe-VAPP, användes dessa tio 

patienter som utgångspunkt. De tio patienternas medelvärdesdifferens var cirka 150 mm 

poäng högre jämfört med det totala antalet deltagare i studien (n=19). Om ett värde ska 

föreslås som förändring på Swe-VAPP mellan två mättillfällen kan en poängdifferens på 

505,4 poäng eller mer redovisas. Eftersom en korrelationsanalys inte visade ett starkt 

samband kan inte någon slutsats dras angående om detta värde anses högt, lågt eller som en 

tillräcklig förändring för Swe-VAPP.  

 

Metoddiskussion 

Swe-VAPP innehåller en 100 millimeters (10 cm) VAS. I denna studie var alla Swe-VAPP- 

skalor mätta i millimeter med en decimal för ökad precision och kvalitet på mätningarna. Det 

resulterade i att totalpoängen för Swe-VAPP blev 2800 mm poäng. I flera studier där VAPP 

eller Swe-VAPP använts är VAS mätt i cm (Elofsson & Lind, 2005; Ma & Yiu, 2001; 

Sukanen et al., 2007). Sammanställningen i millimeter istället för centimeter har inte påverkat 

resultatet i denna studie, i vissa figurer har Swe-VAPP sammanställts i centimeter. Läsaren 

bör ha i åtanke att Swe-VAPP oftast är presenterat i millimeter i föreliggande studie.  

 

Datamaterialet i denna studie har analyserats med parametriska test. Urvalet ansågs vara 

tillräckligt stort för att använda parametriska analysmetoder. Endast deskriptiv statistik har 

tillämpats på den sena randomiseringsgruppens skattningar, detta för att urvalet ansågs för 

litet för att kunna utföra statistiska analyser på. 

 

Tio patienter av 19 hade erhållit en förändrad upplevelse av röststörningen efter behandling 

enligt tidigare utarbetade kriterier för RHI (Ohlsson & Dotevall, 2009). Dessa tio patienters 

resultatdifferens på Swe-VAPP efter avslutad behandling användes som underlag för ett 

förslag på hur stor poängdifferens som behövs på Swe-VAPP för att patienten ska uppleva en 

förändring av röstproblemet. Eventuellt var underlaget för litet för att kunna spekulera om vad 

som kan anses som en tydlig förändring mellan två mättillfällen enligt Swe-VAPP. 
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Styrkorna i denna behandlingsstudie var att en uppföljningsgrupp (n=9) och en sent 

randomiserad grupp (n=3) kunde presenteras. I uppföljningsgruppen (n=9) fanns fler patienter 

att tillgå från början av studien, dock exkluderades vissa patienter då de endast hade fyllt i 

Swe-VAPP vid uppföljningsbesöket. Det hade varit önskvärt med ett större antal patienter 

totalt i studien för att kunna generalisera resultaten. De resultat som framkommit i studien kan 

ses som en indikation på hur patienter med diagnoserna funktionell och funktionellt organisk 

röststörning upplever de två behandlingsmetoderna, men fler och större randomiserade studier 

behöver genomföras på området (eftersom ett större urval anses vara mer tillförlitligt).  

 

De patienter som avbröt sitt deltagande i studien hade ingen skyldighet att rapportera om 

orsak till avhoppet. Dock hade de fem patienter som avbröt behandlingen angivit orsak. 

Orsaken var i samtliga fall personlig och inte beroende på behandlingsmetoden.  

 

I föreliggande studie har behandlingen utförts av tre erfarna logopeder. Dessa tre logopeder 

har innan behandlingsstart fått skriftliga instruktioner om hur båda behandlingsmetoderna 

skulle utföras. Dock kan logopedernas personliga tolkning av informationen påverkat hur 

behandlingen utförts. Det kan ha haft betydelse för hur patienterna upplevt behandlingarna 

och påverkat deras självskattningsresultat. 

 

Slutsats 
Patienterna som genomgått traditionell röstbehandling och resonansrörsmetoden upplevde en 

signifikant förbättring efter avslutad behandling på självskattningen på både RHI och Swe-

VAPP, vilket indikerade på att båda behandlingarna hade effekt. Det kunde ej påvisas att 

någon av behandlingarna hade större effekt än den andra. Uppföljningsgruppens resultat 

indikerade på att behandlingseffekten kvarstod fyra månader efter behandling, vilket kan 

tolkas som att båda behandlingarna gett effekt över tid. 

 

Framtida studier 
Det skulle vara intressant att undersöka om patienterna i denna studie bibehållit förändringen 

ytterligare över tid, exempelvis genom att de återkommer på ytterligare en uppföljning efter 

något år. Intressant är också att undersöka om den akustiska och perceptuella analysen 

korrelerar med patienternas självskattning, eftersom det i en tidigare studie visade sig att 

patienternas självskattning inte överensstämde med klinikerns bedömning av röstkvalitet (Ma 
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& Yiu, 2001). Fler utvärderingsstudier med Swe-VAPP behövs för att se hur formuläret 

fungerar i behandlingsutvärdering och hur stor differens mellan två tillfällen som tyder på en 

märkbar förändring ur självskattningsperspektivet.  

 

I liknande studier i framtiden kan det vara intressant att ha en kompletterande kvalitativ 

intervjudel i anslutning till självskattningen med frågor angående hur patienten upplevt 

behandlingen, eventuella förändringar i livssituationen, formulärens tydlighet med mera.   
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RÖSTHANDIKAPPINDEX (RHI)     

 

Dagens datum:   

Namn: 

Födelsedata: 

Yrke/motsvarande: 

 
 

Här ser Du ett antal påståenden som många andra har använt för att beskriva sin röst och hur 

rösten påverkar deras liv. Kryssa i rutan för det svar som visar hur ofta Du upplever samma 

sak.     
!?
Om inte frågan är aktuell för Dig: kryssa då i rutan för ”Aldrig”. 

  

  

Aldrig 

Nästan 

aldrig Ibland 

Nästan 

alltid Alltid 

F1 Min röst gör det svårt för människor att 

höra mig 

          

            
K2 Luften tar slut för mig när jag talar           

            
F3 Andra människor har svårigheter med att 

förstå mig i en miljö med mycket ljud 

omkring      

          

           

            
K4 Min röstkvalitet varierar under dagen 

 

          

            
F5 Min familj har svårigheter med att höra 

mig när jag ropar på dem från en annan 

del av huset 

          

           

F6 Det händer att jag inte använder telefonen 

så ofta som jag skulle vilja på grund av 

min röst 

          

            
E7 Jag är spänd när jag talar med andra på 

grund av min röst 

          

            F8 Jag har en benägenhet att undvika grupper 

av människor på grund av min röst 

          

            
E9 Folk irriterar sig på min röst 

 

          

            
K10 Folk frågar mig ”Vad är det för fel på Din 

röst?” 

          

            
F11 Det händer att jag pga. min röst talar 

mindre med vänner, grannar o. släktingar 

          

            

 Copyright 2001 ACO, SU.  (Sv. version 1 av Jacobson –97)  
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Aldrig 

Nästan 

aldrig Ibland 

Nästan 

alltid Alltid 

F12 Folk ber mig upprepa vad jag sagt när jag 

talar med dem ansikte mot ansikte 

          

            
K13 Min röst låter knarrig och torr 

 

          

            
K14 Det känns som om jag måste anstränga 

mig för att få fram min röst 

          

            
E15 Det händer att jag tycker att folk inte 

förstår mitt röstproblem
!?  

                                   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

F16 Mina röstproblem
!? 

begränsar mitt liv, 

både personligt och socialt 

          

            
K17 Det händer att det inte går att förutsäga 

om min röst kommer att låta klar eller inte 

          

            
K18 Jag försöker förändra min röst så att den 

skall låta annorlunda 

          

            
F19 Jag känner mig utanför i samtal på grund 

av min röst 

          

K20 Jag får anstränga mig mycket när jag talar           

            
K21 Min röst är sämre på kvällen 

 

          

            
F22 Mitt röstproblem

!?
 drar ner mina 

inkomster 

          

            
E23 Mitt röstproblem

!?
 bekymrar mig 

 

          

            
E24 Jag är mindre utåtriktad på grund av mitt 

röstproblem
!?

 

          

            
E25 Min röst får mig att känna mig 

handikappad 

          

            
K26 Min röst sviker mig just när jag håller på 

och säger något 

          

            
E27 Jag känner mig irriterad när man ber mig 

ta om det jag just sagt 

          

            
E28 Jag känner mig generad när man ber mig 

ta om det jag just sagt 

          

            
E29 Min röst får mig att känna mig oduglig           

            
E30 Jag skäms över mitt röstproblem

!? 

 

          

               Copyright 2001 ACO, SU. (Sv. version 1 av Jacobson-97) 
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RÖSTANVÄNDNING OCH KOMMUNIKATION VID RÖSTPROBLEM (Swe-VAPP) 

 

 

 

Namn: _________________________________________________________________ 

 

Datum: ________________________________ 

 

 

Besvara följande frågor genom att markera med ett kryss på linjen på det ställe som bäst 

representerar ditt svar. Ett kryss längst till vänster betyder att du aldrig påverkas, ett kryss 

längst till höger betyder att du alltid påverkas. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Hur allvarligt är ditt röstproblem nu? 

 

Normalt    Allvarligt 

 

 

Påverkan på arbete 

 

2. Påverkas ditt arbete av röstproblemet? 

 

Aldrig    Alltid 

 

3. Har du under de senaste sex månaderna funderat på att byta jobb? 

 

Aldrig    Alltid 

 

4. Har ditt röstproblem skapat stress på ditt arbete? 

 

Aldrig    Alltid 

 

5. Har ditt röstproblem under de senaste sex månaderna påverkat beslut angående din 

fortsatta karriär? 

 

Aldrig    Alltid 

 

Påverkan på daglig kommunikation 

 

6. Ber andra dig att upprepa vad du just sagt på grund av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

7. Har du någon gång under de senaste sex månaderna undvikit att tala med andra på 

grund av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 
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8. Har andra svårt att förstå dej när du talar i telefon? 

 

Aldrig     Alltid 

9. Har du under de senaste sex månaderna minskat din telefonanvändning på grund 

av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

10. Påverkas kommunikationen i tysta miljöer på grund av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

 

11. Har du någon gång under de senaste sex månaderna undvikit samtal i tysta miljöer 

på grund av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

12. Påverkas kommunikationen i bullriga miljöer av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

13. Har du någon gång under de senaste sex månaderna undvikit samtal i bullriga 

miljöer på grund av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

14. Påverkar ditt röstproblem hur du kan göra din mening hörd när du talar till en 

grupp? 

 

Aldrig    Alltid 

 

15. Har du någon gång under de senaste sex månaderna undvikit samtal i grupp på 

grund av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

16. Påverkar ditt röstproblem hur du kan göra dig förstådd? 

 

Aldrig    Alltid 

 

17. Har du någon gång under de senaste sex månaderna undvikit att tala på grund av 

ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

 

Påverkan på social kommunikation 
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18. Påverkas du av ditt röstproblem i sociala sammanhang? 

 

Aldrig    Alltid 

 

 

19. Har du någon gång under de senaste sex månaderna undvikit sociala sammanhang 

på grund av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

20. Blir din familj, dina vänner eller arbetskamrater irriterade på grund av ditt 

röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

21. Har du någon gång under de senaste sex månaderna undvikit att kommunicera med 

din familj, dina vänner eller dina arbetskamrater på grund av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

 

Påverkan på hur du känner dig 

 

22. Känner du dig upprörd över ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

23. Är du generad över ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

24. Har du låg självkänsla på grund av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

25. Är du oroad över ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

26. Känner du dig otillfredsställd/missnöjd på grund av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

27. Påverkas din personlighet av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 

 

28. Påverkas din självbild av ditt röstproblem? 

 

Aldrig    Alltid 
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Sammanfattningsvis är mina röstbesvär 

 

 

 

 

Inget problem    Ett mkt stort 

problem 

 

 

 

 

Har, eller har någon haft röstbesvär i Din släkt?    Nej Ja 

 

Om Du svarat ja, beskriv hur problemen yttrats 

sig____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

_ 
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Hur ofta har du haft följande symptom under det senaste året (kryssa för ett alternativ) 

 

 varje dag varje vecka mera sällan inte alls 

Har rösten varit låg eller hes på 

mornarna? 

 

    

Blir din röst trött eller 

ansträngd? 

 

    

Blir din röst låg eller hes när 

du talar? 

 

    

Brister eller sviker rösten när 

du talar? 

 

    

Har du svårt att göra din röst 

hörd? 

 

    

Har du ett behov av att harkla 

dig eller hosta när du talar? 

 

    

Har du ont i halsen, känns 

halsen spänd eller har  

du en känsla av att ha en 

”klump” i halsen? 

 

    

 

 
 

 


