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Sammanfattning 

Parkinsons sjukdom är en vanlig neurologisk sjukdom och den vanligaste motorikstörningen. 

Mer än 70 % av patienter med Parkinsons sjukdom rapporterar problem med röst och tal. Syftet 

med dennas studie var att undersöka hur personer med Parkinsons sjukdom upplever sin 

rösthälsa och jämföra detta med normaldata från tidigare studier. Även huruvida information om 

röstförändringar i samband med Parkinsons sjukdom nått deltagargruppen utreddes. Som 

undersökningsinstrument användes formuläret Rösthandikappindex (RHI), som ger ett subjektivt 

mått på rösthälsa. Utöver detta användes även ett frågeformulär för kompletterande information. 

Antalet deltagare var 34 personer med Parkinsons sjukdom, 22 kvinnor och 12 män. Medelåldern 

för samtliga deltagare var 69 år. Medelvärdet av RHI för samtliga deltagare var 27,3 poäng och 

medelvärdet för de som var över 65 år var 26,6. I jämförelse med tidigare studier var dessa 

värden signifikant högre. Från detta resultat drogs slutsatsen att Parkinsons sjukdom påverkar 

individens subjektiva upplevelse av den egna rösten. Dessutom skattade männen signifikant 

högre än kvinnorna, vilket kan tolkas som att männen upplever sina röstbesvär som värre än 

kvinnorna. Vidare fanns ett positivt signifikant samband mellan RHI-poäng och tid sedan 

diagnos, vilket innebär att ju längre de levt med diagnosen desto högre skattar de på RHI. Ett 

relativt lågt antal deltagare hade fått information om röstförändringar som kan ske i samband 

med Parkinsons sjukdom. 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka alla de som ställt upp på att delta i vår studie. Sen vi vill vi även 

tacka de kontaktpersoner i patientföreningar för hjälp att få kontakt med deltagare. Sist, men inte 

minst, vill vi självklart också tacka vår handledare Inga-Lena Johansson, för hjälp och stöd under 

uppsatsarbetets gång. 

 

Ps. Tack Ellen och bananerna. 

 

Veronica Johansson & Simona Krstic 

Mars 2013  
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1. Inledning 
Flertalet studier har visat att röstpåverkan är ett vanligt symtom vid Parkinsons sjukdom 

(Blumin, Pcolinsky & Atkins, 2004; Zweig & Elliot, 2008). Däremot har den subjektiva 

upplevelsen av eventuella röstproblem kartlagts i väldigt liten utsträckning inom denna grupp, 

vilket är vad som ämnades undersökas i denna studie. Ett vanligt sätt att kartlägga individens 

subjektiva upplevelse av sin röstsituation är genom självskattningsformuläret 

Rösthandikappindex (RHI) (Ohlsson & Dotevall, 2009). Tidigare studier har normerat RHI och 

detta ger en möjlighet till jämförelse med normaldata, även för personer över 65 år (Alkass 

Yousef & Bergström, 2012). Eftersom forskningen har visat att röstpåverkan är vanligt 

förekommandevid Parkinsons sjukdom var det också värdefullt att ta reda på om denna 

information når personer som diagnosticeras med sjukdomen. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Parkinsons sjukdom 

Parkinsons sjukdom är en vanlig neurologisk sjukdom och den vanligaste motorikstörningen. 

Den är progressivt neurodegenerativ och orsakas av en minskning i utsöndringen av dopamin i 

striatum i basala ganglierna i hjärnan (Blumin et al., 2004; Nutt & Wooten, 2005; Samii, Nutt & 

Ransom, 2004). Prevalensen för Parkinsons sjukdom är 15 personer per 10000 invånare. Den 

ökar stadigt med ökad ålder och den vanligaste debutåldern är mellan 55 och 60 år, cirka en 

procent är drabbad i pensionärsgruppen (Nyholm & Aquilonius, 2006). I nuläget finns ingen 

tydlig enskild orsak till Parkinsons sjukdom. Många undersökningar avfärdar att sjukdomen 

skulle kunna ha en primärt genetisk orsak. Dock ses ärftliga faktorer som en möjlig bidragande 

orsak till Parkinsons sjukdom i samband med andra faktorer (Rabey & Burns, 2008).  

 

Tre motoriska kardinalsymtom brukar nämnas vid ett tidigt skede av sjukdomsförloppet. Dessa 

är vilotremor, bradykinesi och rigiditet (Nutt & Wooten, 2005; Samii, 2008). Den klassiska 

tremorn som förekommer vid sjukdomen uppstår i vila, som vanligast i en hand, och försvinner 

vid målmedveten rörelse. Vilotremor förekommer med en frekvens på 3-5 Hz och är det första 

symtomet hos 70 % av patienter med Parkinsons sjukdom. Bradykinesin, det vill säga 

förlångsammade rörelser, börjar asymmetriskt i sjukdomsförloppet hos cirka 75 % av 
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patienterna. Rigiditet kallas det ökade motståndet som märks vid passiv ledrörelse. Den kan 

upplevas som en stelhet associerad med vag värk och obehag i berörd eller berörda extremiteter, 

i armen kan till exempel denna stelhet leda till att axeln fastnar i ett visst läge (Nutt & Wooten, 

2005; Samii et al., 2004).  En asymmetrisk uppkomst är regel snarare än undantag vad gäller de 

motoriska symtomen. Balanstörningar förekommer, men är ovanliga vid ett tidigt skede vid 

Parkinson sjukdom. Dessutom är dessa symtom mindre specifika än de övriga tecknen och 

uppkommer vanligen senare i sjukdomsförloppet. Vidare förekommer också gångrubbningar 

som tar sig i uttryck som en asymmetrisk långsamhet, släpande och långsam gång, en minskad 

förmåga att svinga armen samt nedsatt balans (Nutt & Wooten, 2005; Samii et al., 2004; Samii, 

2008). Trots att det är de motoriska tecknen och symtomen som definierar Parkinsons sjukdom 

och ger upphov till diagnosticering, ses vanligen även olika icke-motoriska drag, vilka inkluderar 

autonom dysfunktion, kognitiva och psykiatriska förändringar, sensoriska symtom och 

sömnstörningar (Samii et al., 2004). 

 

Den symtombild som uppstår vid Parkinsons sjukdom kallas för parkinsonism. Den omfattar 

symtomen tremor, rigiditet och bradykinesi och förekommer också vid somliga andra 

sjukdomstillstånd än Parkinsons sjukdom. Dessa sjukdomar benämns vanligen för Parkinson 

plus-sjukdomar eller syndrom. De omfattar ett antal neurodegenerativa sjukdomar med 

parkinsonism, som alla karaktäriseras svag eller ingen effekt av medicinering med dopamin. 

Exempel på sådana sjukdomar är multipel systematrofi och progressiv supranukleär paralys. Det 

är också av vikt att särskilja Parkinsons sjukdom och symtombilden parkinsonism från diagnosen 

Parkinonism, som kan uppstå efter doshöjning av neuroleptika (Nyholm & Aquilonius, 2006). 

 

2.2 Parkinsons sjukdom och röstsymtom  

Mer än 70 % av patienter med Parkinsons sjukdom rapporterar problem med röst och tal (Blumin 

et al., 2004). Även sväljningsproblem förekommer vid Parkinsons och tillsammans med tal- och 

röstproblem har detta en negativ effekt på kommunikation, hälsa och generell livskvalitet. Trots 

att alla aspekter av talproduktion är påverkade är röststörning ett av de vanligaste problemen 

(Zweig & Elliot, 2008). 

  

I en studie av Miller, Noble, Jones & Burn (2006) angående Parkinsons sjukdom intervjuades 
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deltagarna om sjukdomens inverkan på deras sociala liv med fokus på kommunikation. I 

intervjuerna framkom det att deltagarna upplevde förändringar i röst och artikulation samt att 

språkförändringar ofta förekom. Den största oron var inte hur förändringen i tal, röst och språk 

tog sig uttryck, utan hur dessa påverkade självuppfattning, deltagande i sociala aktiviter inom 

och utanför familjen samt familjedynamiken. Det visade på att tal-, språk- och röstförändringar 

vid Parkinsons sjukdom påverkar individens liv och familjelivet långt innan en tydlig störning av 

förståeligheten är framträdande. Betydelsen av en tidig remiss till logoped bör därför underökas 

vidare (Miller et al., 2006). 

 

Röstsymtomen hos personer med Parkinsons sjukdom karaktäriseras av rösttremor, minskad 

volym/styrka, läckage, grovhet (Holmes, Oates, Phyland & Hughes, 2000; Logemann, Fischer, 

Boshes & Blonsky, 1978; Midi et al., 2007) och monotont röstläge (Holmes et al 2000). Utöver 

detta är en ofullständig stämbandsslutning ett vanligt fynd vid videostroboskopi (Blumin et al., 

2004; Midi et al., 2007). Vidare har även påvisats att maximal fonationstid påverkas då personer 

med Parkinson sjukdom hade ett signifikant lägre värde på detta (Midi et al., 2007). En annan 

studie visade att patientgruppen med Parkinsons sjukdom talade på signifikant högre 

grundtonsfrekvens än kontrollgruppen. 11 av de 17 patienterna använde ett begränsat röstomfång 

jämfört med kontrollgruppernas (Canter, 1963).  

 

I en studie av Holmes et al. (2000) avsågs att undersöka om det fanns en relation mellan graden 

av röstpåverkan och Parkinsonsymtomens svårighetsgrad delades deltagarna in i två grupper 

utefter hur länge de hade haft diagnosen samt efter de motoriska symtomens progression. För 

flera av de utvärderade variablerna påvisades en signifikant skillnad mellan den tidiga och den 

sena gruppen med Parkinsons, vilket tyder på en gradvis försämring av röstsymtomen i takt med 

sjukdomsförloppet (Holmes et al., 2000). 

 

2.3 Åldrande och röst 

Under åldrandet förändras rösten, men det finns individuella skillnader gällande dessa 

förändringar (Colton, Casper & Leonard, 2011). Förbening i struphuvudet sker, tillsammans med 

den förbeningen av brosk som sker i resten av kroppen. Denna process orsakar en minskning i 

flexibiliteten i rörelserna i struphuvudet, eftersom det inte längre är lika mjukt. Dessutom blir 
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lederna tunnare och mer ojämna, vilket kan påverka stämbandens adduktion och abduktion. Med 

ökad ålder förändras också den inre strukturen av stämbanden. Det kan också tilläggas att 

kvinnors stämband generellt inte förändras lika mycket som mäns. De förändringar som sker i 

brosk, leder och stämbandens inre struktur leder till en minskad elasticitet som kan orsaka 

oregelbundna vibrationer i stämbanden och bidra till ofullständig stämbandsslutning. För en hel 

del äldre blir rösten hes, svag, grov och skrapig och så otillräcklig att vissa söker medicinsk hjälp 

(Colton et al., 2011). 

 

2.4 Rösthandikappindex (RHI) 

Ett mått på hur individen subjektivt upplever sina röstproblem utvecklades 1997 av Jacobson et 

al. i form av ett Voice Handicap Index (VHI). Den första svenska översättningen utarbetades av 

Ohlsson (2001) och heter Rösthandikappindex (RHI), vilket fortsättningsvis i detta arbete 

kommer att vara beteckningen för samtliga översättningar. Denna översättning har senare 

uppgraderats och validerats av Ohlsson och Dotevall (2009), med ett fåtal förändringar i 

översättningen. RHI är ett självskattningsformulär som består av 30 påståenden som till exempel 

”Min röst låter knarrig och torr.”. Individen får kryssa i ett av fem svarsalternativ: aldrig, nästan 

aldrig, ibland, nästan alltid eller alltid. Varje svarsalternativ representerar en poäng mellan noll 

och fyra vilket man adderar. Summan blir ett mått på hur individen upplever sina röstproblem, ju 

högre poäng man får desto mer upplever individen problem med sin röst, maxpoäng är 120. De 

30 frågorna kan kategoriseras utifrån tre olika aspekter av röstproblem: funktionella (F), 

kroppsliga (K) och emotionella (E) (Jacobson et al., 1997).  

 

Utvärderingen av den svenska versionen av RHI fann inget tydligt gränsvärde som klart gjorde 

skillnad mellan individerna med röstproblem och de med rösthälsa. Den friska 

undersökningsgruppen var begränsad och det fanns en överlappning av poängen mellan 

patienterna och de friska personerna. Trots detta så verkar 20 poäng på RHI vara möjligt att 

använda som ett uppskattat gränsvärde mellan personer med och utan röststörning (Ohlsson & 

Dotevall, 2009). 

 

I en studie gjordes en normering av RHI för personer över 65 år. Det deltog 100 personer i 

studien i åldersspannet 65-92 år. Normalvärdet av RHI för personer över 65 blev 13,4 poäng, 
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vilket är ett högre värde än normalvärden för yngre personer. Ju äldre deltagarna var, desto högre 

poäng fick de på RHI. Detta pekar på att ålder är en relevant faktor för den självupplevda 

rösthälsan (Alkass Yousef & Bergström, 2012). I en validering av översättning av RHI till 

italienska hade personer utan röstproblem medelpoäng 10,4. Deltagarna hade en medelålder på 

33 år (Schindler et al., 2009). 

 

En tidigare studie har undersökt RHI hos 20 personer, som relativt nyligen diagnosticerats med 

Parkinsons sjukdom och resultatet visade att Parkinsongruppen fick signifikant högre 

medelvärde på RHI jämfört med en kontrollgrupp. Detta gällde för både kvinnorna och männen, 

när de jämfördes med könsmatchade kontroller. Männen i Parkinsongruppen fick 34.4 poäng på 

RHI och kvinnorna i Parkinsongruppen fick 15.5 poäng. Detta tyder på att personer med 

Parkinsons hade mer handikapp i sina dagliga liv på grund av sitt röstproblem (Midi et al., 2007).  

 

Sammantaget visar tidigare studier att Parkinsons sjukdom påverkar rösten (Blumin et al., 2004; 

Zweig & Elliot, 2008). Upplevd rösthälsa vid Parkinsons sjukdom är dock inte undersökt i någon 

större utsträckning, vilket är vad som ämnades göra i denna studie.   

 

3. Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med Parkinsons sjukdom upplever sin 

rösthälsa och jämföra detta med normaldata från tidigare studier.  

3.1 Frågeställningar 

 Hur upplever personer med diagnosen Parkinsons sjukdom sin röst?  

 Hur skiljer sig hur personer med Parkinsons sjukdom upplevelse av sin egen röst jämfört 

med de som inte har sjukdomen?  

 Hur skiljer sig hur personer med Parkinsons sjukdom upplevelse av sin egen röst jämfört 

med de över 65 år som inte har sjukdomen?  

 Föreligger det några könsskillnader i resultatet på RHI? 

 Får personer med Parkinsons sjukdom information av sjukvården om de röstförändringar 

som förekommer vid diagnosen?  
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4. Metod och material 

4.1 Genomförande 

Patientföreningar för Parkinsons sjukdom kontaktades via e-post för intresseförfrågan (bilaga 3). 

I vissa fall anmäldes sedan intresse direkt från enskilda deltagare till författarna via e-post. 

Författarna besökte respektive patientförening för att informera om studiens upplägg och 

rekrytera deltagare. Detta gjordes vid totalt tre tillfällen. Deltagarna medverkade sedan i studien 

vid samma tillfälle genom att fylla i tre stycken formulär, vilket tog ungefär en halvtimmes tid. 

De fick vid detta tillfälle fylla i ett RHI, ett kompletterande frågeformulär samt ett formulär där 

samtycke att delta i studien gavs. Elva deltagare hade inte möjlighet att delta vid tidigare nämnda 

tillfällen och fick därför formulären hemskickade med post. Nio stycken returnerad korrekt 

besvarade formulär.  

 

4.2 Deltagare   

Genom tillgänglighetsurval rekryterades deltagarna via Parkinsonföreningar i två olika städer. 

Medelåldern för samtliga deltagare var 69 år, medianen var 70 (SD = 7,3; min = 51; max = 80). 

Medelåldern var 69 år för både kvinnor för män. Ett inklusionskriterium var att deltagarna skulle 

ha diagnosen Parkinsons sjukdom och inte diagnoserna Parkinson Plus eller Parkinsonism. 

Antalet deltagare var initialt 48 stycken, men på grund av bortfall blev det slutliga antalet 34 

stycken. Sex deltagare exkluderades på grund av ofullständigt ifyllda formulär, ytterligare sex 

exkluderades på grund av att de hade diagnosen Parkinsonism eller Parkinson Plus, en deltagare 

skickade inte tillbaka sitt samtyckesformulär och en deltagare svarade inte på postutskicket. 

Könsfördelningen blev 22 kvinnor och 12 män. Medelvärdet för hur länge sedan deltagarna fick 

sin diagnos var 8,2 år (SD = 5,4; min = 1; max = 19).   

 

4.3 Material 

I denna studie användes den första svenska översättningen av RHI utformad av Ohlsson (2001) 

(se bilaga 1), eftersom denna version användes i studien av Alkass Yousef och Bergström 

(2012). Utöver detta användes även ett frågeformulär för kompletterande information skapat av 

författarna. Det kompletterande frågeformuläret rörde frågor angående bakgrundsinformation 

som bland annat ålder, kön och upplevda besvär av Parkinsonsymtom (se bilaga 2). På grund av 

en administrativ miss fick femton av deltagarna en version av det kompletterande 
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frågeformuläret där frågan ”Hur skattar du svårighetsgraden av dina Parkinson-symtom?” inte 

fanns med.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Informerat skriftligt samtycke inhämtades från samtliga deltagare i samband med datainsamling. 

Samtyckesbrevet, som även innehöll skriftlig information om studien och kontaktuppgifter till 

författarna, upprättades i två likadana exemplar, varav ett behölls av deltagarna (se bilaga 4). 

Deltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Varje 

enskild deltagare avidentifierades och resultatet redovisades på gruppnivå. Alla personuppgifter 

och inhämtade resultat behandlades konfidentiellt. Insamlade data förvaras inlåst på enheten för 

logopedi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.  

 

4.5 Databearbetning  

Resultaten redovisas dels i kvantitativ och dels i kvalitativ form. Sammanställning av data 

utfördes med hjälp av Microsoft Excel 2011 och det statistiska programmet IBM SPSS Statistics 

20. Data var normalfördelat och parametriska uträkningar gjordes med hjälp av Pearsons 

korrelation och t-test. Signifikansnivån bestämdes till .05. Pearsons korrelation användes för att 

undersöka eventuella samband mellan ålder, RHI, diagnoslängd och självupplevd grad av 

symtom. Vid jämförelse om det fanns signifikanta skillnader mellan medelvärden och 

referensvärden för RHI från tidigare studier och resultatet på RHI i föreliggande studie användes 

enkelt t-test. Vid jämförelse mellan könen användes oberoende t-test. Frågan där deltagarna 

skulle beskriva hur länge sedan och varför de uppsökt logopedkontakt, om det var aktuellt, 

bearbetades kvalitativt. 

 

5. Resultat 
I resultatet redovisas Rösthandikappindex för samtliga deltagare, de deltagare som var över 65 år 

samt deskriptiva data för respektive kön och könsskillnader. Utöver detta redovisas även 

jämförelser mellan RHI-poäng för deltagarna i föreliggande studie och resultat från tidigare 

studier om RHI. Resultaten av RHI, tidigare logopedkontakt samt korrelationer framförs under 

varsin rubrik. Deskriptiv statistik redovisar medelvärde och standardavvikelse för totala RHI och 

dess underkategorier. 
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5.1 Rösthandikappindex 

Medelvärde och standardavvikelse av totala RHI och dess underkategorier redovisas i tabell 1 

nedan. Medelvärdet för samtliga deltagare i studien var 27,3 poäng, för kvinnorna 21,6 poäng 

och för männen 37,8 poäng. I åldersgruppen över 65 år var medelvärdet av totala RHI 26,6 

poäng. Spridningen i materialet var 0-62 poäng. 

 

Det fanns en signifikant könsskillnad vad gäller RHI-poäng på så sätt att männen hade en 

signifikant högre poäng, t(32) = -2.57, p = .021, r = .41.  

 

I jämförelse med Ohlsson och Dotevalls (2009) referensvärde 20 poäng fick personerna med 

Parkinsons sjukdom i denna studie ett signifikant högre resultat på RHI, t(33) = 2.229, p = .033, 

r = .36. Då det enkla t-testet upprepades med endast kvinnorna i Parkinson-gruppen fanns det 

ingen signifikant skillnad, t(21) = .425, p = .675. Dock var männens RHI-poäng signifikant 

högre än gränsvärdet 20, t(11) = 3.320, p = .007, r = .71. Det var totalt 13 deltagare (38 %) som 

hade ett RHI på under 20 poäng, övriga 21 deltagare (62 %) hade 20 poäng eller högre. 

  

Resultatet på t-testet visade att personer med Parkinsons sjukdom över 65 år i denna studie hade 

ett signifikant högre resultat på RHI än 13,4 poäng som normeringsgruppen över 65 från Alkass 

Yousef och Bergström (2012) hade som medelvärde , t(23) = 3.264, p = .003, r = .65. För endast 

kvinnorna över 65 år sågs ingen signifikant skillnad mellan deras RHI-poäng och referensvärdet, 

t(16) = 1,833, p = .086. För männen förblev skillnaden signifikant t(6) = 3.648, p = .011, r = .83.  

 

Tabell 1. 

Medelvärde, (standardavvikelser och spridning) för Rösthandikappindex och dess delskalor 

 Grupper Samtliga (n = 34)  Över 65 år (n = 24) Kvinnor (n = 22) Män (n = 12) 

 

Totalpoäng 

 M 

27,3 

(SD, min-max) 

(19,0; 0-62) 

 M 

26,6 

(SD, min-max) 

 (19,4; 0- 62) 

 M 

21,6 

(SD, min-max) 

(17,1; 0-59) 

 M 

37,8 

(SD, min-max)  

 (18,5; 0-62)  

Funktionell   9,1 (6,4; 0-25)  8,6  (6,7; 0-25)   7,4 (5,7; 0-21) 12,3  (6,8; 0- 25) 

Kroppslig 10,4 (7,5; 0-23) 10,2  (7,7; 0- 23)   8,8 (7,4; 0- 23) 13,3  (7,0; 0- 20) 

Emotionell   7,8 (6,4; 0- 20)  7,5  (6,0; 0- 17)   5,4 (5,3; 0- 17) 12,2  (6,0; 0- 20) 
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5.2 Korrelationer 

Det finns en signifikant positiv korrelation (r = .35; p < .05) mellan hur länge man har haft 

diagnosen och RHI-poäng, ju längre man har levt med diagnosen desto högre RHI-poäng har 

man. För totalpoängen på RHI saknades korrelation med ålder, sambandet var dessutom negativt 

(r = -.243; p = ns). Ingen korrelation fanns mellan totalpoäng på RHI och egenskattad grad av 

symtom (r = .238; p = ns). Vidare saknades även korrelationer mellan ålder och poängen för de 

olika delskalorna på RHI (Emotionell: r = -.264; p = ns; Funktionell: r = -.253; p = ns; 

Kroppslig: r = -.175; p = ns). Även för självskattad grad av symtombesvär och tid sedan diagnos 

saknades korrelation (r = .342; p = ns).  

 

5.3 Information om röstförändringar och tidigare logopedkontakt  

Totalt elva stycken deltagare hade fått information om röstförändringar vid Parkinsons sjukdom 

av sjukvården. Av dem som hade fått information om röstförändringar hade åtta även någon 

gång haft logopedkontakt. I den gruppen på 23 deltagare som inte hade fått information om 

röstförändringar var det endast tre som någon gång haft logopedkontakt. Totalt hade alltså elva 

haft tidigare logopedkontakt. 

  

Figur 1. Antal deltagare som fått information om röstförändringar i samband med Parkinsons 

sjukdom respektive haft tidigare logopedkontakt. 

 

Totalt 34 deltagare 
med Parkinsons 

sjukdom 

11 hade fått 
information om 
röstförändringar 

8 av dessa hade 
någon gång haft 
logopedkontakt 

3 av dessa hade 
inte haft någon 
logopedkontakt 

23 hade inte fått 
information om 
röstförändringar 

3 av dessa hade 
någon gång haft 
logopedkontakt 

20 av dessa hade 
inte haft någon 
logopedkontakt 
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Det fanns en signifikant skillnad i RHI-poäng mellan gruppen som hade haft tidigare 

logopedkontakt (M =37,2; SD =19) och den gruppen som inte haft någon logopedkontakt (M = 

22,5; SD = 17), t(32) = 2.227, p = .033, r = .37. Den gruppen som haft logopedkontakt tidigare 

har en signifikant högre poäng.  

 

Av dem elva personer som hade haft tidigare logopedkontakt var det nio deltagare besvarade 

frågan om tid sedan logopedkontakt. För dem var den genomsnittliga tiden sedan logopedkontakt 

4,4 år sedan (min= 1; max= 14). Fem av dem som haft logopedkontakt hade haft det med 

anledning av röstproblem. Hos tre av dem som besvarade frågan framgick inte orsaken till 

logopedkontakt. De övriga som haft logopedkontakt av en annan anledning än röstbesvär hade 

angett sväljningssvårigheter, ”Deep Brain Stimulation”-operation och speciell grupp för endast 

Parkinsonpatienter som anledningar.  

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Deltagarna i denna studie fick en signifikant högre poäng på RHI än det gränsvärde som Ohlsson 

och Dotevall (2009) fått fram, vilket visar att personer med Parkinsons sjukdom upplever stor 

psykosocial påverkan på grund av sin röst. Dessutom har en stor andel av deltagarna (62 %) 

RHI-poäng som överstiger gränsvärdet 20 poäng och således indikerar röstproblem.  

 

När jämförelsen med gränsvärdet 20 upprepades för endast kvinnorna i deltagargruppen fanns 

dock ingen signifikant skillnad. Det är svårt att spekulera i varför, men det kan tänkas att den 

stora spridningen i resultatet och höga standardavvikelsen har påverkat. Vidare visade det sig att 

männen fick en signifikant högre poäng på RHI än kvinnorna. Det kan tänkas bero på att männen 

upplever sina röstbesvär som värre än kvinnorna. Detta stämmer överens med resultat av Midi et 

al. (2007), som jämförde en grupp på 20 Parkinsonpatienter, där männen också fick ett högre 

medelvärde på RHI än kvinnorna. 

 

Viktigt att poängtera är dock att även om majoritet av personer med Parkinsons sjukdom 

rapporterar problem med rösten (Blumin et al., 2004), så är det inte alla som får någon 
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röstpåverkan överhuvudtaget. Detta skulle kunna förklara varför spridningen på RHI-poängen är 

så stor och varför somliga skattade 0 poäng på RHI.  

 

Personer med Parkinsons sjukdom över 65 år i denna studie fick ett signifikant högre resultat på 

RHI i jämförelsen med Alkass Yousef och Bergströms (2012) normering av Rösthandikappindex 

för personer över 65 år. Detta visar på att personer med Parkinsons sjukdom har en röstpåverkan 

som beror på sjukdomen och inte endast den påverkan som sker på rösten vid åldrande. Således 

tycks det rimligt att personer med Parkinsons sjukdom, i enlighet med resultatet i denna studie, 

får en högre poäng på RHI eftersom de kan ha både åldersrelaterade och Parkinsonrelaterade 

röstsymtom. Överlag hade samtliga deltagare i denna studie högre poäng på RHI än i Alkass 

Yousef och Bergström (2012), detta trots att de hade fler deltagare i med högre ålder. Vid 

jämförelse med medelvärdet från röstfriska personer i studie av Schindler et al. (2009) är 

skillnaden ännu större. Deltagarna i den studien var dock betydligt yngre än i föreliggande 

studie.   

 

Vidare fanns i denna studie inga signifikanta samband mellan RHI och ålder, vilket motsäger 

resultatet från Yousef Alkass och Bergström (2012). Trots att sambandet inte var signifikant är 

det intressant att det till och med var negativt, vilket skulle innebära att vid högre ålder skattas 

RHI lägre. Författarna tolkar att anledningen till detta kan tänkas bero på att i och med att 

personer med Parkinsons sjukdom har många andra symtom (Nutt & Wooten, 2005; Samii, 

2008), så upplevs röstsymtomen inte som det allvarligaste problemet.  

 

Resultatet från föreliggande studie stödjer Holmes et al. (2000) om att graden av röstproblem 

förvärras med tid sedan diagnos. Eftersom det fanns ett signifikant positivt samband mellan RHI 

och tid sedan diagnos innebär det att tid sedan diagnos predicerar graden upplevda röstbesvär i 

denna studie. Däremot fanns det ingen korrelation mellan den självskattade graden av 

Parkinsonsymtom och RHI, vilket kan tyda på att deltagarna skattat sina sjukdomssymtom lågt.  

 

Majoriteten av deltagarna i denna studie hade inte fått information från sjukvården om att 

röstförändringar förekom vid Parkinsons sjukdom. Det är ett förvånande resultat att fler inte har 

fått någon sådan slags information, eftersom röstproblem är vanliga vid Parkinsons sjukdom 
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(Blumin et al., 2004). Den gruppen som hade haft tidigare logopedkontakt hade en signifikant 

högre medelvärde på RHI än den gruppen som inte hade haft logopedkontakt. Detta resultat kan 

tolkas som att de som haft störst behov av logopedkontakt även har fått det. Det skulle också 

kunna tolkas som att de som fått logopedkontakt, förutsatt att sökt för röstproblem, har blivit mer 

röstmedvetna än den grupp som inte haft någon logopedkontakt. Det ger också stöd till att 

betydelsen av tidig remiss till logoped är av vikt (Miller et al., 2006).  

 

6.2 Metoddiskussion  

Initialt var tanken att all datainsamling skulle ske med någon av författarna närvarande. På grund 

av att alla som önskade delta inte hade möjlighet att komma till träffarna för datainsamling fick 

elva deltagare därför mottaga blanketterna via post. När ifyllning skedde på plats fanns möjlighet 

att som undersökare se till att formulären var korrekt ifyllda. Vid postutskick fick tillit läggas till 

den skriftliga information som skickades ut tillsammans med blanketterna. Fördelen med detta är 

att alla som fick post fick exakt samma information om studien, till skillnad från de tre tillfällen 

då informationen gavs muntligt. Då informationen gavs muntligt var den inte i samma 

ordningsföljd som den skriftliga informationen och eventuellt att någon information tydliggörs 

mer än i skrift. Dock fick samtliga deltagare samma skriftliga information i samtyckesbrevet som 

delades ut i samband med ifyllning av formulär (bilaga 4). Således har det väsentliga innehållet 

varit detsamma och bedöms inte ha påverkat studiens resultat. 

 

Till största del bestod samtliga formulär av frågor som endast krävde markering av lämpligt svar. 

Detta eftersom samtliga deltagare hade Parkinsons sjukdom som medför en motorisk 

nedsättning, vilken bland annat kan yttra sig i svårigheter med skrift. Vidare är det även 

anledningen till att mängden data som samlades in begränsades. Ett alternativ till detta hade varit 

att låta deltagarna muntligt besvara frågorna, vilket dock inte var genomförbart inom tidsramen 

för denna uppsats. En datainsamling i intervjuform hade även inneburit en större chans till 

kvalitativa data som inte framkommer inom ramen för denna kvantitativa studie.   

 

Intressant är att samtliga som hade hoppat över enstaka påståenden hade hoppat över påstående 

17 (se bilaga 1). Detta kan bero på att frågan är otydligt ställd. Översättningen av påståendet i 

den första svenska versionen lyder ”Det händer att det inte går att förutsäga om min röst kommer 
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att låta klar eller inte” (Ohlsson, 2001). I den nyare översättningen utarbetad av Ohlsson och 

Dotevall (2009) lyder påståendet istället ”Det går inte att förutsäga om min röst kommer att låta 

klar eller inte”. I den engelska originalversionen utarbetad av Jacobson et al. (1997) lyder 

påståendet: ”The clarity of my voice is unpredictable”. De översättningar som gjorts är korrekta, 

men ingen av dem är lika tydliga som den engelska versionen. Dock kan den nyare 

översättningen uppfattas som något tydligare och att använda den formuleringen kunde 

eventuellt ha minskat frekvensen för uteblivna svar på det påståendet. Anledningen till att den 

äldre översättningen ändå användes var för att säkerställa jämförbarheten med Alkass Yousef 

och Bergström (2012), som använde den översättningen.   

 

Anledningen till att personer med Parkinson Plus och Parkinsonism exkluderades från studien 

var en önskan om en så homogen deltagargrupp som möjligt vad gäller diagnos. I denna studie 

var det också en större andel kvinnor än män och alltså inte en jämn könsfördelning, vilket kunde 

ha varit önskvärt. Eftersom de deltagare som rekryterades var engagerade i föreningsliv, kan 

tänkas att de tillhör en mer aktiv grupp av personer med Parkinsons sjukdom. Medelåldern var 

inte högre än väntat för denna grupp, med tanke på att förekomsten av sjukdomen ökar stadigt 

med ökad ålder (Nyholm & Aquilonius, 2006).  För övrigt var åldersspridningen ganska stor och 

tid sedan diagnos hade också stor spridning. Frågan ”Hur skattar du svårighetsgraden av dina 

Parkinson-symtom?” fanns ej med på 15 av deltagarnas kompletterande frågeformulär (se bilaga 

2). Antalet analyserade svar för denna fråga blev således färre och detta kan påverka säkerheten i 

resultatet.  

 

Den sista frågan på det kompletterande frågeformuläret, ”Om ja, hur länge sedan och av vilken 

anledning?” behandlades kvalitativt.  Efter att ha analyserat svaren på den här frågan har det 

framgått att de blivit väldigt varierande. I och med denna variation kan eventuellt härledas att 

frågan kunde ha förtydligats. En ytterligare komplettering till den frågan hade varit information 

om anledningen till logopedkontakt var Parkinsonrelaterad, röstrelaterad eller av annan karaktär.  

 

6.3 Slutsatser 

Medelvärdet av RHI för personer med Parkinsons sjukdom var 27,3 poäng och medelvärdet för 

de personer med Parkinsons sjukdom som var över 65 år var 26,6. Båda dessa värden är 
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signifikant högre än från personer utan röstproblem i tidigare studier. Av detta kan härledas att 

Parkinsons sjukdom påverkar individens subjektiva upplevelse av den egna rösten. Dessutom 

skattade männen signifikant högre än kvinnorna, vilket kan tolkas som att männen upplever sina 

röstbesvär som värre än kvinnorna. Vidare fanns ett positivt signifikant samband mellan resultat 

på RHI och tid sedan diagnos, vilket innebär att ju längre de levt med diagnosen desto högre 

poäng på RHI. Anmärkningsvärt var att en relativt låg andel deltagare hade fått information om 

röstförändringar som kan ske i samband med Parkinsons sjukdom, trots att många tycktes 

uppleva rösproblem. 

 

6.4 Kliniska implikationer  

Förhoppningen med denna studie är att öka förståelsen för hur personer med Parkinsons sjukdom 

upplever sin egen röst. Detta är värdefullt att veta i det kliniska arbetet som logoped. Det faktum 

att inte alla personer som diagnosticeras med Parkinsons sjukdom får information om 

röstförändringarna av sjukvården, visar också upp ett förbättringsområde för neurologiska 

kliniker inom sjukvården. Denna information skulle ge personer med Parkinsons sjukdom 

möjlighet att tidigare identifiera eventuella röstproblem och söka hjälp för dessa. 

 

6.5 Framtida studier  

Den subjektiva röstupplevelsen hos personer med Parkinsons sjukdom är ett relativt outforskat 

område. Liknande studier som denna behöver upprepas, men med fler antal deltagare och en 

jämnare könsfördelning. Dessutom skulle det vara värdefullt att jämföra samband med RHI och 

perceptuella och akustiska parametrar för rösten, samt skattningsformulär som 

Självsvarsformulär Om Förvärvade Talsvårigheter (SOFT) och halsskalan.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 – Rösthandikappindex (RHI)  

 

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 och släktingar 

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. 
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8.2 Bilaga 2 - Kompletterande frågeformulär  

 

Fyll i eller ringa in det alternativ som stämmer för dig. Informationen du ger kommer att 

behandlas konfidentiellt och endast användas i denna studie.  

 

Ålder: __________     Kön:  Kvinna   Man 

 

Vilken diagnos har du? 

Parkinsons sjukdom   Parkinson Plus eller Parkinsonism 

 

Jag har haft diagnosen i __________ år. 

 

Hur skattar du svårighetsgraden av dina Parkinson-symtom? 

Knappt märkbara       Ganska lätta        Måttliga      Ganska svåra      Mycket svåra 

 

Jag har vid något tillfälle fått information av sjukvården om röstförändringar vid Parkinsons 

sjukdom.  

Ja   Nej  Vet ej 

 

Jag har tidigare haft kontakt med logoped 

Ja  Nej  

 

Om ja, hur länge sedan och av vilken anledning? 

_______________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan!  



19 
 

 

8.3 Bilaga 3 - Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Veronica Johansson och Simona Krstic. Vi studerar termin 5 av 8 på 

logopedprogrammet i Linköping. Vi skriver under hösten 2012 och våren 2013 en 

kandidatuppsats om hur personer med Parkinsons sjukdom upplever sin röst. Anledningen till att 

vi vill undersöka detta för att det är relativt okänt område inom Parkinsonforskningen. 

 

Till detta arbete behöver vi hitta personer med Parkinsons sjukdom, som är intresserade av att 

delta. Deltagande innebär att man fyller i två frågeformulär. De är enkla formulär, som inte 

kräver mycket skrift. Det kräver att vi träffas vid endast ett tillfälle och tar inte särskilt lång tid. 

Uppgifterna behandlas, självklart, helt konfidentiellt. Om man så önskar, finns möjlighet att ta 

del av studien när den är klar. 

 

Vi har förstått att du är kontaktperson för er Parkinsonförening och riktar oss därför till dig med 

vår förfrågan. Tror du att det skulle finnas intresse att delta hos medlemmar i er förening? Vi har 

ingen övre gräns för hur många som kan delta, vi är tacksamma för alla svar vi kan få. 

 

Om intresse att delta finns, vill vi tillägga att vi är väldigt flexibla och gärna kommer till någon 

av era redan bokade träffar eller aktiviteter. Vi har planerat att samla in svar till denna 

undersökning under perioden XXXX-XX-XX till och med XXXX-XX-XX, om det skulle finnas 

något passande tillfälle i er förening då. 

 

Hoppas intresse finns! Hör gärna av dig om du har några frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Veronica Johansson, logopedstudent  Simona Krstic, logopedstudent 

Logopedprogrammet/IKE    Logopedprogrammet/IKE  

Linköpings universitet   Linköpings universitet  

Mail + Telefon    Mail + Telefon 

 

Inga-Lena Johansson, handledare 

Leg. Logoped/universitetsadjunkt 

Logopedprogrammet/IKE 

Linköpings universitet 

Mail + Telefon 
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8.4 Bilaga 4 - Samtyckesbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Veronica Johansson och Simona Krstic och går termin 6 på logopedprogrammet på 

Linköpings universitet. Under vårterminen ska vi skriva vår kandidatuppsats. Syftet med studien 

är att kartlägga självupplevd rösthälsa hos personer med Parkinsons sjukdom, med hjälp av 

frågeformuläret Rösthandikappindex (RHI), och sedan jämföra resultatet med normaldata. RHI 

är ett självskattningsformulär som består av 30 röstrelaterade frågor. Det kommer även att 

kompletteras med ett frågeformulär om bakgrundsinformation, som är värdefull för vår 

undersökning. Vi kommer sedan att jämföra svaren från alla som valt att delta i studien, med 

normaldata från tidigare studier.  

 

Personuppgifter, formulärsvar och övrig information kommer att behandlas konfidentiellt. Du 

har när som helst rätt att dra tillbaka din medverkan i studien. Vi vill även informera om att vi 

inte kommer att kunna erbjuda någon form av röstbehandling inom ramen för denna studie.  

 

Om du vill medverka i studien, vänligen skriv under på raderna på baksidan av detta brev. Vid 

eventuella frågor eller om du vill ta del av den färdiga uppsatsen, så går det bra att kontakta 

någon av oss, se kontaktuppgifter nedan! 

 

Veronica Johansson, logopedstudent    Simona Krstic, logopedstudent  

Logopedprogrammet/IKE     Logopedprogrammet/IKE    

Linköpings universitet    Linköpings universitet  

Mail + telefon      Mail + telefon 

 

Inga-Lena Johansson, handledare 

Leg. Logoped/universitetsadjunkt  

Logopedprogrammet/IKE 

Linköpings universitet 

Mail + telefon 
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☐ JA, jag har tagit del av information om studien och samtycker till att medverka i den. 

 

☐ Jag samtycker också till att det material jag lämnar får användas för vidare forskning. 

 

Ort och datum 

_________________________________________________________________________ 

    

Underskrift 

_________________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

_________________________________________________________________________ 

(Vänligen, texta) 

 

 

 

 


